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- 1 Václav RENÖ:

P O P E L K A

N A Z A R E T S K Á

Vstal, skrývá sea Kde, v kterém místě?
Na cestě své ho najde jistě,
kdo věří v něj o A nalezna,
bude ho v duši mívat hostem.
Kde je tvůj zničující osten,
0 smrti, včera vítězná ?
Denně v tom pozdviženém čase
Pán přicházel a, zmizel zase
jalc vlny vůní z jarních lích,
jak stíny oblaků, jež plynou
jak deště v máji nad krajinou,
jak příboj nocí měsíčních,
jak tichý host a tišší vládce.,
1 blažíval své malé stádce,
jež kolem Panny Marie
se vyplašeno shromáždilo.
6 Bože - lásko, Boža - sílo,
veä k studnám života i je,
a£ ruce do nich ponoří si,
hříšné léčí, mrtvé křísí
a-světlem prostupují zdi^!
VeS je k těm studénkám, ó Pan«,
jimiž tvé údy probodane
i slavně vzkříšeny se rdí.
A vedl je. A ze své dlaně
moc divotvornou vylil na ně,
by sám ce dal jim za kořist,
když povždy naučil je slovu,
kterým ho mohou denně znovu
svolávat, měnit v chléb a jíst.
Vedl je, učil po šest neděl.
Když se jím všecek vypověděl
v odpsčetěných tajemstvích,
za město vyvedl svá stádce.
Dal požehnání jim i matce
a potom - k nebi ruce zdvih.
A pale - 6, blesk, ó, oslnění !
To hudba hřmí- to zpívá hřmění,
to zem se bortí v základech ?
- Nelze vám syna mého děti,
na jeho krásu pohleděti,
před níž i nebe tají dech í
Odcházíš, zde jsi, je tě plno,
stokrát se vracející vlno,
níž unášeno srdce lká.
0 děti mé, proč neumírám ?
Vy na tvár padáte - já zírám,
já smrtelná, já Popelka...

- 2 Z M R T V Í
C H Y S T A N Í
O této události referují velikonoční zprávy čtyř evangelií, několik míst u Pavla a řeči ve Skutcích apoštolů. Všem těmto zprávám je
epolečné jednoznačné vyznání: Ježíš, muž z Nazareta, žije. Jeho smrt
neznamená ani^odchod od jeho stoupenců, ani zhroucení jeho díla. Kříž
není zpečetěním jeho ztroskotání. Ježíš se setkává 'se svými učedníky ve
zcela jiné, nové živoucnosti. Smrt je přemožena, Ježíšovo zmrtvýchvstání nutí učedníky k vyznání: Muž z Nazareta je více než prorok - Ježíš
je Boží Syn, /Srov. Mt 17, 5; Mk 14, 62; Kol 1, 15 n,/
H i s t o r i č n o s t
z m r t v ý c h
v s t á n í
Při četbě novozákonních zpráv o vzkříšení nutně vzniká otázka: Je
možné Ježíšovo zmrtvýchvstání pochopit? Chceme-li podat důkaz z dějin,
musíme mít k dispozici prokazatelná fakta, Ježíšovo zmrtvýchvstání je
pro^ nás sice událostí, ke které skutečně došlo uvnitř našich dějin; ale
způsob, jímž biblické zprávy mluví o zmrtvýchvstalém Ježíšovi /zahrad- nik, potník na cestě do Emauz, někdo, kdo jí s učedníky/, chování zmrtvýchvstalého k jeho učedníkům, otázka po místě a počtu zjevení a konečně některé průvodní okolnosti /prázdný hrob, mládenci v bílém rouchu,
zemětřesení/ - to vše se v biblických zprávách podává různě. Je tomu
tak proto, že při zmrtvýchvstání nejde o událost, která by byla srovnatelná s Ježíšovým narozením nebo ukřižováním; neboí tyto události jsou
přístupné naší každodenní zkušenosti. Naproti tomu zmrtvýchvstání je událost neobyčejná: sahá sice do našich pozemských dějin, ale zároveň je
převyšuje.
Právě z tohoto důvodu žádná jednotlivá "zpráva" v Novém zákoně nelíčí samotnou událost Ježíšova zmrtvýchvstání, protož® nikdo nebyl jeho
bezprostředním svědkem© Nepodává se zpráva o samotné události, nýbrž o
setkáních a rozmluvách, které odkazují na zmrtvýchvstání jako na událost, k níž došlo.
Slova "zmrtvýchvstání" užívá biblická řeč, aby jím vyjádřila dění,
které naši všeobecné lidské zkušenosti uniká.
Jediným důkazem zmrtvýchvstání, či lépe důvodem víry v ně, je pro
nás svědectví a především proměna lidí, jimž se dostalo zjevení. Text
1 Kar 15 uvádí celou řadu svědků: Petr a potom jedenáct, dále se Ježíš
zjevil více než pěti stům bratřím najednou, potom Jakubovi a všem apoštolům, nakonec také Pavlovi, Výslovně se ríká^ že většina těchto svědků ještě žije. Nemusíme se tedy spoléhat na svedectví jediného člověka
nebo několika málo lidí, V době sepsání tohoto dopisu bylo ještě možné
se jich dotázat. Máme před sebou svědectví víry, ale historicky podlo—
žené, to znamená, že svědectví těchto zúčastněných je historicky prokazatelné.
N á m i t k y
p r o t i
z m r t v ých v s t á n í
Ve snaze znehodnotit Ježíšův význam a otřást jeho nárokem bylo jeho zmrtvýchvstání vždy znovu zpochybňováno, S ním skutečně stojí a padá Ježíš Kristus, Teprve zmrtvýchvstání je rozhodujícím článkem pro jeho pochopení,, Pavel: "A jestliže Kristus nevstal, prázdné je naše kázání, prázdná je vaše víra" /1 Kor 15, 14/,
Proti Ježíšovu zmrtvýchvstání se uvádějí různé námitky, např.: Ježíšova smrt byla zdánlivá, - Po takovém mučení? Po probodení kopím?
Všichni zúčastnění byli o Ježíšově smrti na kříži přesvědčeni. Lze tím
vysvětlit proměnu učedníků?
Další námitkou proti Ježíšově zmrtvýchvstání je tvrzení, že učedníci byli obětí sebeklamu. Když vidí zmrtvýchvstalého jako živou bytost, je to pouhá fantazie, asi podle principu "zázrak je plodem víry",
- Podle tohoto vysvětlení má Ježíšovo zmrtvýchvstání základ a původ ve
víře učedníků. Zmrtvýchvstání by pak nebyla historická událost, nýbrž
subjektivní zážitek a fantasie«,

- 3 K
D E S E T I L E T Í
D U C H O V N Í
O B N O V Y
• ' «
Cíl duchovní obnovy národa spočívá ve dvou cestách: jednak v přípravě na milénium smrti sv. Vojtěcha a jednali v přítu-avě na třetí tisíciletí, do kterého bychom měli vstoupit s těmi ne? vyššími hodnotami,
národ jako celek jednotný, jako národ duchovně a mrc/mě pevný, nezlomný. Na každé cestě se používají různé dopravní prostředky,, Také i toto
desetileté údobí obnovy nám nabízí řadu prostředků a projevů«
Zásadně bychom měli využít prostředků tradičních - zvláště mladí
by nad nimi nemeli opovrhovat nos, ale najít i cesty nové, modernější,
ke kterým zase starší by se měli postavit kladně» Ale každý můžo hledat a každý by tam měl na té cestě nasadit to nejlepší. •'
1. Na prvním místě to mají být modlitby, zvláště modlitební večery v rodinách, v různých společenstvích - mladí, manželé, rodiny, nemocní v nemocnicích, domovech důchodců. A do té modlitby zasazovat to
téma roku a o něm přemýšlet. Toto téma by nám mělo zvláště vysvitnout, když bereme do ruky Físmo svaté, nebo jakoukoliv duchovní
knihu, životopis světces odbornou literaturu, A to by se mělo rozvinout v debatách, nenechat tuto zkušenost načerpanou osobně jen
pro sebe0 Např. v tomto roce víry bychom měli vše udělat pro obnovu
víry, o tom hovořit, sa to se modlit, o tom získávat literaturu,
2. Další tradiční, ale dnes dost oživenou cestou obnovy, jsou poutě.
Proč se lidé odedávna vydávali na pout? Chtěli jednoduše vyjít z
těch zaběhaných kolejí, ze stereotypu a vstoupit na Pánovu cestu. I
dnes poutě zvláště u mladých jsou znakem toho, že chtějí jít novou
cestou, vždyt také Ježíš putoval a je sám příkladem. Každá pout n.ení jen turistický výlet, ale má hluboký duchovní obsah«. Každá pout
je setká&ím lidi stejného ducha0 Vrcholem má být vždy mše sv„ Protože pout není jen manifestace toho; Je nás mnoho, ale je to manifestace:' -Jsme neseni Bohem® Každý by se z takové pouti mel vracet
duchovně obohacený o svátosti, o milosti, o setkání, o modlitbys o
nové přáteles o představy svého budoucího života«, Zvláště bychom
měli každý rok obnovy využít s poutí do těch míst nebo do toho kraje, kde onen světec roku působil, kde žil, kde pracovalo Bude to v
tomto roce pout v květnu do Tasovic a do Brna, kde působil sv. K.M.
Hofbauer. A v červnu pout do Prachatic, kde se narodil sv. J. N.
Neumann.
3. V každém roce se nabízí přímo konkrétní iniciativy, které by se měli v plné míře využít. Napfs uvedu loňský rok bl. Anežky, která pečovala o nemocné«, Ta konkrétní iniciativa je spatřována ve službě a
péči o nemocné. Ta iniciativa by měla být tak intenzivní a příkladná j že správně v ní máme se ten rok zaučit a už od ní nemáme upustit. Bylo by zcela nesprávná jen ten rok věnovat nemocným, a pak
se na ně "vykašlat" a další rok se budu věnovat něčemu jinému. To
by z nás byli farizeové vypočítaví. Už třeba rok příští bude věnován kněžím a péci o kněze. Už bychom se měli tak nějak zformovat,
co se dá udělat v pomoci ve službě kněžím - návštěvou opuštěného
kněze, pomoci knězi při různých akcích,..brigádách, opravách,... Závěr JE: nedělat v tem roce žádnou, kampaň, druhý rok spadla klec.
Máme si ty věci uvědomit, oživit a mají ty věci naučené zůstat zakotvené v životě. Každý rok by se v nés měly probouzet ty úkoly a
neskončit tím rokem. Je to otvírání nových a nových pramenů a forem
křesťanského života. Je to určitým způsobem otvírání studánek Život^o
4. V současné době bychom si měli všimsout konkrétní iniciativy, která
vzešla z ustanovení pražských biskupů. Je to výtvarná soutěž pro
děti a mládež. Je zde hlavní cíl už od těch nejmenších dětí vzbudit
zájem o obnovu jejich duchem - tedy malování obrázků. Vždy v každém
roce by proběhlo jedno kolo věnované tomu světci a té oblasti tématu roku, kterému je věnován. V tom prvním kole to bude ještě návrat

- 4 k loňskému roku bl. Anežky, Bude to"jednak zpodobnění této světice v
její činnosti, anebo něco k tomu tématu roku nemocných. Tyto obrázky
by měly děti kreslit v rodinách, do toho by měli být zapojeni všichni, rodiče svou radou, ne malířským tahem, Pak se obrázky soustředí ve farnosti, udělá se z toho výstavka, nejlepší se zašlou na hodnocení do
Prahy, kde pak budou nejlepší vystaveny v celostátní soutěži. Nejde v
žádném případě jen o ty obrázky9 ale o to, aby se v dětech probudil zájem, probudila aktivita, lidi dostanou impuls nad třmi tématy přemýšlet.
A jaký je cíl této soutěže? Aby na závěr této obnovy v tom posledním roce vyšel taliový konečný dokonalý obraz sv. Vojtěcha, který nám
ještě více přiblížil tajemství života",
To jsou jen ty nejhlavnější podněty pro prožívání každého roku obnovy. Každý má jistě hlavu a své nápady, proto by mohl své podněty využít ve své rodině, svěřit se také knězir aby on tu myšlenku rozšířil
dále, nebo aby došly až k samotnému biskupu Liškovi, který právě čeká
na takové podněty z řad věřících, aby se duch obnovy rozvíjel víc a více.
- O - O - G - Ó - O Z
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Oběžník č. 3/89

A R C I B I S K U P S T V Í

P R A Ž S K É H O :
Příloha č. 3

M E D J U G O R J E
Na četné dotazy věřících ohledně mariánských zjevení v Medjugorje
sdělujeme, že Svatá Stolice systematicky sleduje tyto události. Pro jejich význam přešla celá záležitost v roce 1986 na úroveň všech biskupů
v Jugoslávii s předsedou kardinálem Kucharičem, který vytvořil novou
rozšířenou komisi.
Lékařská část komise uzavřela v roce 1988 šetření a šest předních
jugoslávských psychiatrů9 kteří studovali též výsledky šetření francouzských a italských lékařůp konstatovalo, že vísionáři jsou z psychiatrického hlediska naprosto zdraví0
Pokud jde o teologickou stránku náplně zjevení, uvedená komise dosud nezjistila nic, co by bylo v rozporu s učením Církve. Všeobecně je
znám velký přínos těchto zjevení pro rozvoj náboženského života a biskup, který průběžně informuje Sv. Otce a kardinála Katzlngera o těchto. událostech, se vyjádřilP že je povinností každého se o tyto události zajímat. Oficiální stanovisko Církve bud^ 'vysloveno až po ukončení
těchto zjevení.
Oběžník č. 3/89
Příloha č. 4
K filmu "Poslední pokušení Ježíšovo"
V našem tisku proběhly zprávy o filmu Martina Scorsese: "Poslední
pokušení Ježíšovo" a o tom3 jaké pobouření a dokonce i násilnosti vyvolalo promítání filmu v některých západoevropských městech, a to především ze strany katolíků.
Pro informaci duchovních správců, aby^mohli na eventuelní dotazy
podat přiměřenou informaci, uvádíme zde výňatek z velmi vyváženého prohlášení, které v této věci vydala švýcarská biskupská konference:
Biskup z Lausanne a Fribourgu, Pierre Mamie předal sdělovacím prostředkům prohlášení schválené švýcarskou biskupskou konferencí, v němž
s« mimo jiné říká: " T a j e m s t v í
J e ž í š o v a
l i d s k é ho
ž i v o t a , tak jak je zachyceno ve filmu M. Scorsese, j e
k a r i k a t u r o u,
k t e r á
z c e l a
o d p o r u j e
ka-

-

5

-

t o 1 i c k é
v í r e * " Snahou tohoto filmu bylo ukázat lidství Božího Syna, jeho pochybnosti a jeho úzkosti. Ale film z něho udělal hříšného člověka. Podle katolické víry Ježíš nepoznal žádné takové pokušení, které by vzniklo přímo v jeho srdci. Snaha filmu dát Ježíši jinou
tvář skončila neúspěšně.
Podle slov biskupa Mamie postavy Ježíše a Magdaleny byly "znetvořeny". Některé scény jsou obscénní nebo jsou rouháním» "Křesťan, který
takový film shlédne, musí bud opustit kinosál nebo dát hlasitě najevo
své rozhořčení", zdůraznil biskup Mamie,
Oběžník č. 3/89

Příloha č, 5
Strana 1
K povolení činnosti "Apoštolské církve",
V denním tisku byla nedávno publikována zpráva, že vláda ČSR povolila činnost "Apoštolské církve", která vychází z letničního hnutí.
Protože veliká část katolíků nemá podrobnější informace, dochází k omylům a k nejistotě v cele věci. UveSme tedy některá fakta a ujasněme si
obsah některých pojmů. Především není "Apoštolská církev" v GSR nově
založenou církví v pravém slova smyslu, ale je to ve smyslu zákonů u~
pravujících u nás vztah mezi Církví a státem nově legalizovaná Církev0
Její příslušníci u nás žijí od počátku 20, století. Na Slovensku maji
již dlouho vlastní Církev, v Cechách žili ve volně pospojovaných společenstvích, Teprve v posledních létech se rozhodli vystupovat a působit
jako organizovaná církev ve smyslu našich zákonů. Jsou Církví křestan-- skou /vyznávající božství Ježíšovo, křest a to ponořením, atd«,/, opírají se výhradně o autoritu Písma, jsou tedy orientováni protestantskyo
Důraz kladou na znovuzrození /tedy obrácení dospělého člověka, křest
Duchem svatým, křest vodou a život v radikální poslušnosti k Bohu/, ne.
křest Duchem svatým /vylití Ducha při vkládání rukou a modlitbě/ a na
dary Ducha svatého /charizma ve smyslu 1 Kor 12-14/, Dar modlitby v jazyku sr,pravidla považují za svědectví o tom, že dotyčný křestan obdarování Duchem svatým obdržel. Teologii mají jednoduchou, bez spekulativních prvků, v zásadě citáty z Písma, řazené a vykládané ve světle reformačních principů, Sdílejí ji s podobnými církvemi a skupinami jinde
ve světě, od nich mají také skoro všechnu literaturu, kterou používajíc
Ve výkladu Písma a v zacházení s ním jsou velmi často blízcí fundameiiitalismu. Velký význam přikládají osobní duchovní zkušenosti /totiž životním zkušenostem s Božím působením/, kterou někdy ne zcela správně
zobecňujío
Straně 2
Ve vztahu k jiným církvím se ú nich vyskytují dvě pozice: jedna - ostatní církve příliš necení, často i odmítá, Zádá potem aby ti, kdo
chtějí žít plný život z Ducha, vystoupili ze stávajících církví a p ř i pojili se k-nim. Druhá pozice je otevřená: chce dopomoci k plnému životu z Ducha všem křestanům, a proto vyzývá křesťany, aby ve svých církvích zůstali a oživili je,
t •
Pro naši orientaci platí především to, co říká koncil v LG 15s •
"Církev ví, že je z mnoha důvodů spojena s těmi, kteří jsou sice pokřtěni a ozdobeni křesťanským jménem, nevyznávají však neporušenou víru
nebo nezachovávají jednotu společenství pod.Petrovým nástupcem» Mnozí
z nich mají v úctě Písmo svaté jako směrnici víry a života, projevují
upřímnou náboženskou horlivost a celým srdcem věří v Boha, Otce všemohoucího, i v Krista, Syna Božího a Spasitele," A dále je směrnicí dekret o ekumenismu téhož koncilu a Ekumenický direktář.
Pro
z a b r á n ě n í
o m y l ů m
je však třeba jasně rozlišit "Apoštolskou církev", vycházející z letničního hnutí od charizmatické obnovy či duchovní obnovy obce /někdy také nesprávně nazývané

-

6

-

"letniSní hnutí"/ v"'katolické Církvi případně v církvích protestantských, V charismatické obnově totiž nejde o nic, co by oddělovalo od
celku Církve. Charizmatická obnova v katolické Církvi chce dopomoci k
obnově života Církve, jak ji požadoval II. Vatikánský koncil. Nemá
před očima jen charizmata, ale obnovu svátostného života, zdravé mariánské úctý, obnovu manželství, kněžství, řeholního zasvěcení jednotlivých osob. Jde tedy o uskutečnění toho, co chtěl papež Jan XXIII. pro
celou Církevi nové letnice.. Ačkoliv existuje charizmatická obnova v
katolické Církvi více než dvacet let, ačkoliv ji ocenili jak Pavel VI.,
tak Jan Pavel II. a řada biskupských konferencí /viz o tom např. Oběžník Arcibiskupství pražského č. 1/84 příloha č. 3/ ví se o ní u nás jen
velmi málo. Bývá potom zaměňována g jevy mimo Církve nebo hodnocena podle toho či onoho jednotlivce či skupinky, kterou někdo poznal.
Ve světě existuje poměrně bohatá literatura jednak teologická, jednak informativní. Umožňuje získat solidní orientaci v celé věci. /Nejznámější autoři: H. Měhlen, II» Baumert, S. I., Michael Marsch, 0. P.,
T. Sullivan atd„/» Mezinárodní kancelář charizmatická obnovy /ICCR0/,
sdružující více než^sto zemí a sídlící ve Vatikáně, i světová setkání vedoucích obnovy v Římě /poslední roku 1987/ zajištu^í jak světové spojení, tak napojení na.centrální orgány Církve.
Zprávy o nově povolené "Apoštolské církvi" nám připomínají bolestnou skutečnost rozdělení křesťanstva. V duchu koncilu ovšem je vidět chyby a nedostatky i na vlastní půdě. Pokud nám tato církev bude vytýkat povrchnost, nedostatek víry, chabý život z Ducha Božího, necenění
charizmat, potom nemá zřejmě smyslu se na ni zlobit, ale* je potřebné i
možné vyvrátit tyto námitky vlastní životní praxí. Realizace požadavků
koncilu k tomu vede. A zkušenosti charizmatická obnovy na celém světě
ukazují, že Bůh dává své dary v této podobě s velkou štědrostí a velkorysostí. Přijímá je ten,'kdo má pro ne oči, srdce otevřené a kdo má po
nich upřímnou touhu.
NAŠE K&ESxA.NčXá PCIvlCC - č„j. 424/89
Cokoliv jsto učinili ...
/Mt 25, 40/
Cokoliv jste neučinili ... /Mt 25, 45/
V souvislosti s ničivým zemětřesením v Arménii ustanovil Otec kardinál Tomášek "Výbor křesťanská pomoci", jehož prvním úkolem je pomoc
této postižené zemi. Věřící katolíci se zapojili do všeobecných akcí a
také velkoryse přispěli do kostelních sbírek. Hlásí se také jako brigádníci při obnově zbořených domů i kostelů.
Do radosti z této chvályhodné aktivity však zazněly hlasy, které nesmíme přeslechnout» Jeden za všechny: "To je hezké, co děláte pro Arménii, alo co děláte pro nás - ochrnulé, vozíčkáře, nevidomé, osamocené, které máte mezi sebou, o patro výš, o dva domy dál..."
^
Je vskutku načase, abychom my katoličtí křesxané začali plnit příkaz lásky už nejen jednotlivě a nahodile, ale společně a s plnou odpovědností za všechny "nejmenší" bratry a sestry v našem dosahu. Tím také odpovíme na výzvy ke společenské ..angažovanosti způsobem nám vlastním. "Církev je expert v oboru lidskosti",'řekl papež Pavel VI,
Oběžník 5. 3/89 vl-jV'-7 '

°
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Začít, se musí v y h l e d á n í m
p r a c o v n í k ů
v terěnu. Je mnoho neznámých obětavých věřících, kteří mají zkušenosti s pomocí bližním. Ti i další ochotní se už nyní mohou
h l á s i t
svému
knězi i na naši adresu /jméno, adresa, telefon, osobní údaje ohledně
kvalifikace a jiných okolností týkajících se účasti v křestanské pomoci/. Podobně budeme evidovat zájemce o brigádu do Arménie. •

- 7 Současně se může rozvíjet
f a r n í
i n z e r t n í
služb a, která se už někde osvědčila. Konkrétně: V návaznosti na mši svatou
bude v sakristii laik; jemuž je možné sdělit prosby o pomoc i nabídky
různých služeb. Zaznamená vše i s adresami do sešitu nadepsaného třeba
"Od
č l o v ě k a
k
č l o v ě k u " . Výstižně formulované to uveřejní v kostelní vývěsce, a to s číslem. U něho se zájemci dovědí potřebné údaje. On se také bude sám snažit vyhledat pomoc popř. najít řešení. - Příklady proseb a nabídek:
- ochrnulá maminka dvou dětí hledá pečovatelku, za odměnu
- daruji dětskou postýlku
- kdo občas navštíví bývalou farnici v domově důchodců?
- vypomohu s nákupem a úklidem, cca 1 hod„. obden
- vozíčkář by rád do kostela, když ho někdo zaveze
- studentka lx týdně pohlídá malé děti /i na sídlišti/
- vezme mě někdo na pouť na sv. Hostýn? atd. atd.
Prosme společně o požehnání pro naši práci.
Výbor pro křesťanskou pomoc
Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 16, 119 02 Praha 1
ÚKOLY NAŠEHO
"VÍBORU PRO KŽESÍANSKOU POMOC" - č.j. 425/89
Náš diecézní "Výbor pro křesťanskou pomoc" má úkol všestranně pomáhat farním"skupinám křesťanské pomoci při rozvíjení jejich charitativní činnosti. Pro kněze to bude zároveň uvolnění pro jejich vlastní
kněžskou pastoraci /srov. Sk 6, 2-4/.
V tomto duchu prosíme všechny vás? kněžské spolubratry, aby k této velmi důležitá činnosti povzbuzovali nejen všechny věřící, ale zvláště vybrané členy farního společenství.
Ano, je to především záležitost laiků, neboť oni žijí uprostřed
společnosti v denním životě, a proto vidí zblízka jednotlivé případy,
které vybízejí zvláště každého věřícího k pomoci v duchu plnění největšího přikázání křesťanské lásky.
- o - o - o - o - o - o - o 0 T C E
Neříkej
Neříkej
Neříkej
Neříkej
Neříkej
Neříkej
Neříkej
Neříkej
Neříkej
Neříkej

li í S

0T*E - když se nechováš jako dítě.
NÁŠ - jestli nejsi se svým bližním spojen láskou.
JEŇž JSI NA NEBESÍCH - když myslíš jen na věci pozemské.
POSVSÍ SE JMÉNO TVÉ -..jestli ho sám znesvěcuješ.
PŘIJĎ 'KRÁLOVSTVÍ TVÉ - když hledáš hmotné úspěchy.
BUĎ V0LE TVÁ - pokud nejsi ochoten zachovávat desatero.
CHÉÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ - nestaráš-li se o bídu druhých.
ODPUSÍ NÁM NAŠE VINY -„jestliže někoho nenávidíš.
NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ - máš-li v úmyslu hřešit.
ZBAV NÁS OD ZLÉHO - když proti zlu nebojuješ.

Neříkej AMEN - jestli nemíníš každé slovo OTČENÁŠE upřímně a opravdově.
+ • + + + + +

"O

E N C Y K L I K A
J A N A
P A V L A
II.
S O C I Í L N Í
O T Á Z C E "

19. února 1988 byla uveřejněna už sedmá encyklika sv. Otce Jana Pavla II. Začíná slovy3 "Sollicitudo rei socialis - Starostlivost Církve o sociální otázku''5 byla vydána k 20. výročí encykliky papeže Pavla VI. "Pokrok národu/' /26. března 1967/7 proto je datována ještě 30,prosince 1987; Jan Pavel II* jí chce doplnit a upřesnit podle toho všeho, co se ve světě politickém a ekonomickém za ta léta událo. Světem
tehdy letěla papežova slova, že "pokrok, rozvoj jsou novým jménem pro
mír"; Pavel VI, jimi poukázal na rostoucí propast co do ekonomie zemí
bohatých a chudých, - ž'e bohatí se v rámci existujících ekonomických i
politických vztahů stávají bohatšími a chudí chudšími, že tedy tu třeba
vykonat radikální obraty jinak jde svět vstříc novému válečnému konfliktu, oddalovanému snad. jen ze. strachu před novými zbraněmi, jejichž ničivost nelze předvídáte Jak Pavel VI 0 tak i nyní Jan Pavel II, se dívají na celou problematiku z hlediska křesťanské sociální nauky, tkvící
v Kristově evangelius ale stále schopné se přizpůsobovat novým měnli-*
vým dějinným situacím«,
Po úvodním odstavci nová encyklika v pohledu zpět ukazuje, co "Pokrok národů"- měla nového; je to další článek v encyklikách papežů o sociální otázoe, to je o vztazích me^i* lidmi, především ve světě ekonomickém, ale též politickém a sociálními encyklika rozšířila tento problém
na úroveň světovou a poukázala na jeho .dimenzi morální5 i když třeba
připustit, že leccoss nač Pavel VI 0 upozornil, bylo vykonáno, například
že lidé si jsou více vědomi hluboké závislosti a souvislosti oněch problémů; že vzrostla starostlivost o živoťní prostředí, nelze tedy jít vpřed v technice a.'industrializaci bez ohledu na nic5 nemalý je i přínos mezinárodních organizací^ stále hlasitější je volání po míru, po
odzbrojení a po zákazu zbraní a obchodování s nimi - přece jen se situace co do rozvoje za uplynulých dvacet let spíše zhoršila. Jan Pavel
II. vidí hlavní příčinu v trvajícím rozpolcení světa na bloky: proti
sobě stojí bohatý Sever proti chudému Jihu, kapitalistický Západ proti-kolektivistickému Východu. A s tímto rozdělením ekonomickým a ideologickým jde ruku v ruce i rozdělení politické a vojenské; kromě "studené
války" existují i "války jménem druhého"? kapitály jsou promrhávány ve zbrojení, podpory a půjčkyř poskytnuté vlastně na rozvoj, jsou vynakládány na nákup zbraní$ je potlačováno právo na soukromou podnikavost,
národy jsou zbavovány práva 11a vlastni svrchovanost, která jim patří,
a to nejen na poli ekonomies ale i politického, sociálního a do jisté
míry i kulturního života5' nebyl odstraněn hlad a bída, spíše ještě
vzrostly miliony lidí, jimi postižených® Pravý rozvoj se však nemůže omezit j.en na ekonomii'a poskytnutí služeb, má i odraz kulturní a především morální, teologický, musí se týkat celého člověka a všech lidí,
pokračuje pak Jan Pavel Ilo, a této morální a teologické stránce věnuje
celou; kapitoluf cesta k pokroku a rozvoji vede přes solidaritu, která
musí s sebou nést překonání politických i ideologických bloků, zřeknutí
se veškeré formy imperialismu ekonomického. vojenského a politického a
odstranění vzájemné nedůvěry, sobectví osobního i národního, idolatrie
třídníy ideologické a technologické, honby za mocí a ziskem, nebezpečí
války - všeho toho, co lze nazvat hříchem nebo "hříšnou strukturou"o
Celou šestou kapitolu věnuje sv. Otec jakési rehabilitaci křesťanské sociální nauky, poslední léta poněkud přehlížené. Není to třetí cesta mezi kapitalistickým liberalismem a marxistickým kolektivismem,^nevstupuje do sociálních problémů^, ale nese tam principy, čerpané z věčně platného Kristova evangelia«» Jan Pavel II. vyzvědá přednostní lásku

- 9 k chudým a pak naznačuje sérii nutných reforem a změn, jako např, co
do mezinárodního obchodního, měnového a finančního systému, výměnu technologií, změnu struktur existujících mezinárodních organizací v rámci mezinárodního právního řádu. A konečně rozšiřuje pohled na vnitřní
spojení mezi osvobozením a rozvojem, chápaným zase nejen ve smyslu eko
nomickém, ale celého člověka a všech lidí. Volá ke všem. a zvláště ke
křestanům, aby vyvíjeli ještě větší úsilí na této oblasti, tak aby rozvoj a ekonomický pokrok odpovídaly člověku. Encyklika končí prosbou k
Panně Marii, aby v roce jí zasvěceném pohla srdcem lidí, aby jako ona
v Káně se zajímali i o zevnější osobní a sociální stránky soužití a
přispěli k zmírnění, když už ne k odstranění bídy a chudoby, talc aby
všichni mohli žít, jak to odpovídá jejich důstojnosti ve svornosti a
míru o
Starostlivost o sociální otázku ze strany Církve3 jejímž posláním
je opravdový rozvoj člověka a společnosti, takový, jenž respektuje a
povznáší lidskou osobnost ve všech jejích rozměrech, se vždy projevová
la nejrůznějším způsobem» Jedním z výsadním nástrojem v tomto směru se
stal v poslední době učitelský úřad římských papežů, který už od encykliky Lva XIII, "Rerum novarum" - jež je tu jakýmsi výchozím bodem - často zabýval touto otázkou. Data vydání různých následujících dokumentů o sociální otázce často připadala právě na výroční dny onoho prvního.
Papežové též dbali na to, aby těmito svými zásahy objasňovali i
nové rysy sociálního učení Církve. Proto se, počínajíc už zmíněným významným přínosem Lva XIII., obohaceným pak o další příspěvky učitelské
ho úřadu, již vytvořil jakýsi věroučný kodex, stále doplňovaný. Ten
stále více sestupuje do podrobností v důsledku toho, jak Církev, v duchu Kristem zjeveného Slova a působením Ducha svatého, interpretuje události, tak jak postupně probíhají v dějinách. Církev se talc snaží
vést lidi, - také po důkladné reflexi a za pomoci lidských věd - aby
plnili zodpovědně své poslání budovat pozemskou společnost,, Do tohoto
obsáhlého sborníku sociálního učení Církve patří a v něm má přední místo encyklika "Pokrok národů", kterou vydal můj předchůdce papež Pavel
VI, dne 26. března 1967, K jejímu výročí vydal novou encykliku.
Novota encykliky "Pokrok národů" nespočívá ani tak v historickém
potvrzení univerzálnosti nově se vytvořivší sociální otázky, jako spíš
v morálním zhodnocení této skutečnosti,
V závěrečném odstavci nové encykliky, který můžeme považovat za
její souhrnnou formulaci, čteme: "Rozvoj je novým jménem pro mír.H
Tato encyklika vychází jako sv. č. 5 knihovny. "Křesťanských obaorů"
- o - o - o - o - o - o - o P. Aleš OPATRNÍ:
O
M O D L I T B Ě
Denní tichá chvíle,
V průběhu dějin Církve se vytvořila řada způsobů, jak vést osobní
modlitbu a jak vést rozjímánío Ten, který je zde předkládán, je prakti
kován v kruzích charizmatické obnovy v Africe, Má pomoci obyčejným lidem v obyčejných podmínkách k tomu, aby mohli bez specielních znalostí
a podmínek růst v životě modlitbys živené slovem Božím,
Osobní modlitba, ale jaká?
Sv, Terezie z Avily nám dává ve svém*životopise velice jednoduchou, ale současně hlubokou definici vnitřní modlitby: "Podle mého mínění to není nic jiného, než prodlévání u přítele, s nímž se setkáváme
často a rádi sami, prodléváme u něho, protože víme, že nás má rád."
Při modlitbě nejde tedy o veliká slova a hluboké myšlenky, ale o
prodlévání u přítele, který mě přijímá, který mě miluje. Ježíš říká ta
ké mně, co řekl svým apoštolům při poslední večeři: "Už vás nenazývám

- 10 služebníky ... nazval jsem vás přáteli" /Jan 15, 15/. Současně zve i
mne: "Zůstávejte v mé lásce" /srov, Jan 15, 9/.
>

Kroky k hlubší modlitbě.
- Ve svém b^tě si vyhledej tiché místo, kde by ses mohl modlit nerušeně alespoň 15 minut /'mnozí zvolili dokonce sklep nebo půdu/.
- Zvol si dobu nejlépe vždy stejnou, která je vhodná pro tichou modlitbu.
- Snaž ce zcela uvolnit jak tělesna talc duševně. Odlož starosti všedního dne, jestliže tě sužují, odevzdej je Pánu, ab3f se on sám o ně staral a tys tyl od nich oproštěn.
- Snaž se koncentrovat zcela na to, že jsi nyní v přítomnosti Otce, v
přítomnosti Ježíšově, v přítomnosti sv„ Ducha. Přitom ti může pomoci
to, že zavřeš oči a představíš si například oheň, který viděl Mojžíš
v hořícím keři. Nebo se pokus představit si Ježíše při uzdravování
nemocných nebo na kříži, na jeho pouti nebo na lo3ce0 Nebo niterně
prožívej jak se nad tebou vznáší Duch svatý. Podstatné je ztišit se
a uvědomit si: Nyní jsem v Boží přítomnosti.
- Když jsi naplněn vědomím Boží přítomnosti, začal Boha chválit, vzdávat mu díky a prosit.,. Nech do sebe proudit Boží lásku a daruj mu
svou lásku jako nepatrnou protihodnotu. Pak čti slova z Písma svatého, která jsou určena pro dnešní den. Čti je třeba několikrát tak,
aby slova do tebe pronikala a zapustila kořeny ve tvém srdci. Chápej
slova tak, jakoby je k tobě nyní zcela osobně mluvil sám Bůh. Rozvažuj tato slova ve svém srdci jako Maria /LK 2, 19/. Jestliže daný
text je vzat z evangelia, představ si scénu, která je tam líčena,
vstup' do této scény a "zažij sám na sobě" tó, co tam Ježíš říká a koná o
- Nenech se přitom odvést k přílišnému vzletu ducha - myšlenkové výkony tu neqsou rozhodující. Neoh ve svém srdci působit Pána. Nalezneš
tam pokoj a sílu, které vyvěrají z jeho přítomnosti.
- Modlitba může prostě končit rozhovorem s Ježíšem /nebo Otcem/» Snad
by bylo dobré připojit i několik přímluv za svou rodinu, za své kolegy, za Církev? za kněze, za členy modlitebního kroužku a pod.
- Na závěr připoj prostý Otčenáš nebo Sláva Otci... nebo prostě kříž._
- V průběhu dne si připomínej slova Písma, c nichž jsi posledně rozjímal a čerpej z nich sílu a radost. Někomu pomáhá to^ že si vede jakýsi duchovní'deník, v němž si krátce zaznamenává, jaké měl prožitky
při rozjímání.
+ + + + + + +
Jiný model: Přečti si úvodní řady a text Písma /texty jsou vzaty
z liturgie, někdy jsou kráceny, aby obsahovaly jen jedno hlavní téma/0
Objeví-li se ti nějaké spojení mezi textem, úvodními slovy a vlastním
životem, nehledej dál, zůstaň u toho. Nesnaž se všemu rozumět. Jde o
to, abys /s pomocí úvodních vět nebo bez nich/ přijal nějakou myšlenku-z textu za svou, spojil si s ní něco konkrétního ze svého života a takto setrval v přítomnosti Pána, který skrze své slovo a tvou úvahu
vstoupil do nějaké konkrétní oblasti tvého života. Prosba, dík, chvála
bude tvou odpovědí na to, co On přinesl nebo přináší.
- o - o - o - o - o -

-
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OdpověS z t?V KSÖ bratru Janu Filipovi
Komunistická Strana Československa
t?st řední Výbor
oddělení propagandy a agitace
Praha 1, nábřeží Ludvíka Svobody 12
PSČ 12 5 11

Praha dne 23. února 1989.
Pan
Jan
F I L I P
A. Krpce 10
O s t r a v a

Ö. j.: 3592/88-IV
Dne 2» 6. 1988 jsme obdrželi Váš dopis, v němž zaujímáte stanoviska k některým aspektům náboženského života v naši společnosti. Byl vy
užit bezprostředně jako.ohlas k aktuálním otázkám« Bohužel nedopatřením se stalo, že Vám nebyla zaslána odpověčí a než byla dána věc do pořádku, obdržel generální tajemník tJV KS8 s.- M. Jakeš Váš další dopis.
I on byl posouzen, obdobně spolu s dalšími-dopisy přicházejícími s. Ja
kešovi či na adresu TÍV KSÖ od čs. občanů.
Pokud jde o Vaše dopisy, chápeme je jako otevřené vyjádření názorů, v nichž se' samozřejmě odráží Vaše stanoviska a přístupy k řešení
složitých otázek vztahů státu k náboženství; církvím a věřícím. Netajíme, že ne se vším souhlasíme, ať už jde o'Vaše názory v obecné části
dopisů či např. o "náměty k úvaze!?0 Svědčí o určité předpojatosti, či
0 osobitém chápání věcí, které může vycházet z ne vždy objektivních in
formací, či ochoty pochopit reálné důvody a stanoviska k řešení situace. K těmto závěrům nás vedou například Vaše neobjektivní označování
čs. státu jako "ateistického státu", poznámka o příčinách "hledání pro
gramu strany"' /bývá obvyklé, že mění-li se chod společnosti, podmínky
pro jeho další růst, je upravován i program chodu politického systému
a jeho určujících článků/, stejně jako Váš osobitý přístup k posuzování Sdružení katolických duchovních, kde občanské právo kněze - občana
tohoto státu - na osobní angažovanost v zájmu socialistické společnosti nebo upevnění míru je Vámi eliminováno odsouzením, že jde jen o ja
kýsi "výkonný orgán ateistického státu". Takovýchto různých příkladů
obsahují Vaše dopisy více«, Bereme je jako diskusní, i když na ně, mimo
jiné pro nedostatek času neodpovíme stejnou formou a rozsahem«,
Na druhé straně Vás ujišťujeme, že čs. vláda a její příslušné člá
nky vyvíjejí značné úsilí, aby v souvislosti s přestavbou života v naši společnosti odstranily i zbytečné problémy a mnohá nedorozumění v
náboženské oblasti. Svědčí c tom řada vyhlášení odpovědných představitelů federální a národních vlád» Jen namátkou připomínáme programové
prohlášení nynější vlády ÖSSR, vystoupení jejího předsedy s. Adamce na
shromáždění Výboru církevních činitelů ÖSSR 10. 11. 1938, projevy před
sedů slovenské a české vlády k vedoucím církevním činitelům dne 16. 1.
a 21. 2. 1989, stanoviska čs. vlády přednesená vatikánským představitelům atd.
Konečně výsledky dialogu s odpovědnými náboženskými činiteli, kte
ří se podílí na hledání cest k reálnému řešení otázek a přijatá konstruktivní opatření jsou toho důkazem. Lze proto jen konstatovat, že
vývoj by byl nepoměrně dál, kdyby se toto úsilí vlády vždy setkávalo
se stejným pochopením z druhé strany a kdybychom se nesetkávali naopak
1 s otevřeným úsilím nynější progresivní vývoj zpomalit či dokonce zastavit.
Ještě jednou se omlouváme za administrativní nedopatření.
pracovník tfv KSÖ
/podpis nečitelný/
Bratr Jan Filip ihned na tento ' • 'dopis odpověděl sedmistránkovým podáním, které ale nemůže být zveřejněno,protože se jednalo o osobní odpověčí příslušnému referentu IÍV KSC.
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Co přinutilo několik kněží v NSR založit skupinur svéráznou také
obsahem svého dopisu Dr. Zvěřinoví?Jaké jsou jejich názory vyplývá z
odpovědi Dr. Josefa Zvěřiny, zaslané jednomu z těchto farářů jako odpověď na zájem o postavení naši Církve ve státě.
Praha 11. 1. 1989.
Vysoce vážený pane faráři,
děkuji za Váš dopis ze dne 14. 12. 1988 a za Vaše hledání správných informací. Nejde však v prvé řadě o situaci, ale o bytí a nebytí
našeho života - a to je pro cizince komplikovanější, než tušíte.
Je nutno v prvé řadě vycházet z historického stavu. Církev zde by
la do nejnovější doby pocitována jako cizí těleso. Důvody: Jan Hus, t.
zv. austrokatolicismus za Habsburgů, cizí hierarchie "antiřímský afekt
atd. Nyní se však hodně změnilo. Opět důvody: 'postoj Církve proti nacionálsocialismu a nyní proti komunismu, utrpení a pronásledování Církve za obou režimů, velké oběti Církve pro její identitu a poslání.
Tak získaná důvěra nesmí být ztracena. K tomu by mohlo dojít v důsledku: kompromisů: Církev kompromituje každý kompromis za jakoukoliv cenu.
Dnešní pozice Církve je definovaná třemi faktory: 1. politickou
diktaturou,. 2. ideologickým monismem,. 3. státním ateismem. - Jako v ka
ždém totalitním* režimu je zde pravý dialog nemožný. Stát potřebuje mlčení, dobrou tvář ke špatné hře. To právě činí "Pacem in terris" /PiT/
- a já se obávám, že také Vaše sekce. PiT nikdy neprotestovala vůči ně
čemu špatnému, ani ve vážných otázkách, jako například proti potratu.
"Je to záležitostí státu", řekl jeden biskup a kapitulní vikář, nikdy
se nezastala papeže, pronásledovaných kněží, diskriminovaných. Vždy
týž rituál: projev díků, adorace, souhlas a poslušné čekání. Malé úspě
chy jsou ovocem legitimního tlaku odtud a ze zahraničí. Zásadně jde o
pravdu, svobodu, spravedlivost o prorocké poslání Církve - a zde je na
místě slovo Ježíšovo: Ano, ano, - ne, ne. To je oč zde a dnes jde; zde
však "usmíření" nemá žádný smysl.
"Nemáme co bojovat proti masu a krvi, ale proti násilí, pröti
vládci světa tohoto temna" /Ef 6, 12/. Konkrétně, toto není žádné státu nepřátelské smýšlení, ale láska k antické AEQUITAS, ano, dokonce
láska k nepřátelům,, Měl jsem sám' přednáším ve Würz burku v roce 1568 o
Církvi v socialistickém státě a napsal jsem studii, která byla přeložena do několika jazyků. Zda naše společnost, stát a vláda současnosti
má být socialistická, o to zde nejde.
Jedná se o požadavky, které každý politický rozum, každý stát ve
20. století nemusejí schvalovat, ale bránit.^Konkrétní je to, co napři
klad biskup Dr. Szendi József požadoval v maďarském' parlamentu. A to
je také to, co náš kardinál Tomášekvpsal v mnoha dopisech našim úřadům, aniž by obdržel jedinou odpověď a co vzpomínal ve svém dopisu Dr.
Schneeweissovi. Tento dopis je autentický, ihned jsem se dotázal kardinála. Proč byl z Prahy odeslán tak pozdě, to mohu jen předpokládat.
Naproti tomu, pan Janků podvrhl před 2 nebo 3 roky můj dopis jemu v
masových mediích kardinálu, aby zahraniční agentury zavedl na tenký
led. A nedávno také pan Jelínek zapřel kardinálovi jeho doporučující
dopis a 600.000 podpisů prohlásil za falešné /tak v Le Monde redaktorka Silvia Kaufman/. "Je to zájem třídního boje, aby diktovala naši morálku" /V. I, Lenin/. To platí stále, bez usmíření...

- 13 Nedávno také stranický šéf Jakeš zcela jednoznačně zdůrazňuje pluralismus avšak socialistický. Ještě dál zašel ve své řeči t.zv. Výboru
církevních reprezentantu předseda vlády Adamec: tolerance, náboženská
svoboda, nutnost dialogu atd. /11. XI. 1988/. Ale mnohé praktické pokyny pro "kontrapropagandu" stojí k tomu v příkrém protikladu /tak na
příklad stranický dokument ze severní Moravy, červen 1988/. Z tohoto
kraje pochází předseda PiT Dr. Vymetal, který o tom nic neví.
Ve Vašem článku z 6. 11. 1988 jste vážený spolubratře, rozdělil
naše kněze ve dvě skupiny a tyto jste charakterizoval zcela ve stylu
státní propagandy. PiT je zcela malá skupina, bez významu pro duchovní
život, avšak užitečná pro krycí taktiku státní propagandy. Není "popírána", avšak jednoduše "zakázána". Nemá žádnou "vedoucí linii", ale
státní pokyny; ani státně ani církevně schválený statut. Popírán může
být jenem její postoj proti "několika prohlášením papežů, obzvláště
proti dekretu - Quidam episcopi". Druhá skupina by byla neposlušná. Je
také v "zásadní opozici vůči státu?" Nebo proti zásadnímu porušování
lidských a církevních práv? Jak může vést "přímá jednání"? S kým? To
nedělá ani PiT. Co Vy, pane bratře říkáte o cestě demonstrací a "medií" /kterých ?!/, to je hrubý omyl /nebo ještě něco horšího, bodnutí
dýkou do zad/. Můžete jmenovat jednoho jediného kněze, který organizoval demonstraci? Všechny manifestace byly zákonné hlasy dlouho mlčící
laické Církve..,.
Co Vaše sekce učinila dobrého, to jsou dopisy pp. Jankovi a Kučerovi ve věci A. Navrátila. Bohužel je to "máchnutí do prázdna" tito
pánové jsou ve věci nekompetentní - a určitě to zpozorujete, když odpoví. Taková intervence musí být adresována prezidentovi, předsedovi
vlády, nebo kanceláři Nár. shromáždění. Avšak ty všechny jsou podřízeny stranickému vedení.
Děkuji Vám ještě za gratulaci k mému čestnému doktorátu. Bolestné
okolnosti poznáte.
Doufáme, jako vždy, že víra a Církev, jakož i praktický rozum
vlády zvítězí. K tomu můžete přispět nikoliv "poutí na posvátné místo", ale modlitbou a pravdou informací a zaujetí stanovisek.
S přátelskými pozdravy
Dr. Josef

Z V Ě 2 I N A.

P. S.: Ještě několik poznámek:
Ani PiT ani Vaše skupina nemohou být srovnávány s jednáním mezi
vládou a Vatikánem. Našim mluvčím zde je kardinál. Přirozeně úspěchy
jsou ubohé. Tak také regulace /!/ vyučování náboženství a přijímání
několika osob do ženských řádů.
- Pan kardinál má ve zvyku přijímat všechny lidi, tak také Vaši skupinu. Opětně, není nutné usmíření.
- Skutečnou církevní linií je: papež, kongregace pro klérus, náš kardinál a věřící. PiT stojí mimo tuto řadu. Obávám se, že vedoucí PiT
podléhají církevním trestům /srov. can. 1371, příp. can. 1375/. Všichni členové PiT se také postavili proti Vámi vzpomenuté petici o
31 bodech !

- 14 Rushdieho - " S Á T A

N S K Ž

V E R Š E "

Dá se říci, že celý nejen křesťanský svět ustrnul, nad rozhodnutím
duchovního vůdce Iránu Imáma Chome jn-ího', dát několik milionů dolarů tomu, kdo usmrtí autora "Satanských veršů" S. Rushdieho.
Nepokládám to pro sebe za pochvalu, když řeknu, že jsem Korán /Bibli islámu/ nečetl, je to moje vina» Moje vina ale není, že si nemohu
přečíst. "Satanské věrše" a pravděpodobně si je v našich podmínkách nikdy ani nebudu moci přečíst.. Osobně si však ale myslím, že pro mne věřícího křesťana to není žádná-škoda, že obě tyto knihy jsem nečetl a
ani asi nikdy-číst nebudu. Vím, že na posledním soudu se mne na to nikdo tázat nebude. A ať my co věříme, nebo i ti co v Boha nevěří, my
yšichni budeme na posledním soudu souzeni jen tehdy, neměli-li jsme dostatek lásky k našemu bližnímu, kterého nám život poslal do cesty» Totiž ti, co budou mít vysvědčení ze zkoušky' dospělosti lásky, ti nebudou
vůbec souzeni. A bude se to týkat věřících i těch, kteří ne
s v o j í
v i n o u
n e v ě ř í .
Fo tomto krátkém úvodu se před námi vytváří strašlivé dilema:
S v ě t
se
" l á m e " , svět se začíná dělit na dva neslučitelné
tábory. Do jednoho tábora se řadí jak věřící v Boha, ale v srdci s hroznou zlobou a nenávistí, tak i nevěřící, kteří už ze své k hříchu nakloněné přirozenosti mevjí nenávist v srdci, ať rasovou, nacionální či
třídní. Tito všichni jsou v podstatě vyznavači filozofie: Oko za ok»,
zub za zub.
Do toho druhého tábora se řadí jak věřící v Boha, kteří mají jednu
obavu: že totiž v srdci nemají ještě plnost lásky a že tam ještě nějaká
ta nenávist a zloba zůstává. Tak se do tohoto tábora čím dále více začíná řadit i těch kteří' v Boha nevěří, ale kteří poznávají, že jak jejich intelekt tak i srdce jednoznačně říká: Chceme-li žít i v třetím
tisíciletí, musíme se navzájem respektovat, mít k sobě úctu, musíme navzájem odzbrojit a spolupracovat na zdokonalení tohoto světa. Jiné totiž cesty pro svět není« Cesta nenávisti ve světovém měřítku, je cesta
ke k o n c i
t o h o t o
s v ě t a !
A tak TI NÁŠ MILÍ PANE děkujeme, že cesta lásky jak na tomto světě, tak i jednou do Tvého království je jediná cesta k Ž I V O T U I
Prosíme Tě též Pane, kteří jsou kolem nás, kteří Tě neznají, aby poznali, ž% cesta lásky je jediná ke štěstí zde na zemi. Prosíme Tě i za ty,
kteří vedou naši společnost, aby poznali, že jedině cesta lásky je
schopná zajistit pokojné soužití v naši vlasti.
Amen.
Josef
S L O V Á K

15 Arcibiskup Dr. Johannes

B I B A

Počátkem ledna 1989 poskytl arcibiskup Dr. Johannes Eyba /59 let/,
arcibiskup z Fuldy /NSR/ interwiev/ reportérovi nerozšířenějšího ilu- .
strovaného Časopisu "Bild em Sonntag", Pro jeho aktuálnost posuáte sami
jeho názory. Reportér působivě' uvádí arcibiskupa na scénu:
Řádové sestry v bílém; oděvu staví na stůl doma upečené švestkové
buchty, smetanu a kávu. Sekretář fuldského biskupa přede dveřmi říká:
"Ještě okamžik, přijde hned."
Přichází, bouří, arcibiskup Dr. Eyba miluje dlouhé kroky - černá
římská sutana by nemohla být střižena úžeji. Levice objímá zlatý biskupský kříž na prsou. Pravice pevně stiskne. Jeho. hnědé oči září: "Viděli jste'venku na bráně' můj znak s nápisem "Filii dei sumus?" Víte co
to znamená?" Dávám? dohromady svoji služební latinu: "Jsme synové Boží.*
Arcibiskup s mírným úsměvem opravuje: "Ne tak docela. Znamená to: "Jsme
děti Boží."
Osud dětí, zejména dětí ještě nenarozených je hlavní záležitostí
Jana Dyby, později povolaného: Narozen 1929 jakr» 3. dítě učitelské ředině v Berlíně. Pak studium filozofie a práv v Bamberku, Durhamu /USA,
se stipendiem/ a pak Heidelberk. Chtěl se stát politikem. Promoval roku 1954 prací "0 vlivu války na mezinárodně-právní vztahy". Ve 26 létech se rozhodl stát se knězem.
Po kap lánských létech v Kolíně a Wupertalu /"Rá'! bych zůstal pečovatele® o duše"/ ho kolínský kardinál Josef Frings zvolil za kandidáta
pre Papežskou diplomatickou akademii v Římě'. Tam složil svůj druhý doktorát z církevního práva a odešel do diplomatických služeb kurie. Dotáhl tc dále nežli jiní němečtí biskupové: Argentina, Holandsko, Zaire,
Kairo, Liberi^, Zambie, Quinea,' Sierra Leone. R. 1979 biskupové svěcení
v kolínském domě, <5d září 1983, biskupem ve Fuldě - se 470 tis. katolíky, nejmenší z 22 něm1, diecézí. Dyba patří k oblíbeným biskupům papeže,
byl vedle kardinála Meissnera na seznamu Jana Pavla II. pro nové obsazení kolínského arcibiskupského stolce« Vedle jeho znaku "Jsme děti Boží" staví Eyba motto: "Zvěstuj slovo Boží, i když je tj nepříhodné...w
Je rozhořčeným protivníkem vyhánění plodu, dne 28. 12. 1988, o katolickém svátku "nevinných dětí", dal zaznít všem zvonům po čtvrt hodiny ve všech kostelích svého biskupství ke "vzpomínce na děti usmrcené
přerušením těhotenství a proti do nebes volajícímu bezpráví, když člověk pozvedne svoji ruku proti Bohem stvořenému životu."
Při pohřbu - u výchozí stanice dráhy západ - zastřeleného policisty Klause Eichhöfera a policisty Thorstena Schwalma, učinil spoluzodpovědnými politiky za "morální zhroucení". Dřívější sociálně-liberální
vládě předhodil, že mnoho zákonů bylo. "osvobozeno od morálních principů". Přísný sluha Boží, který káže. jen o' trestajícím1 Bohu, nezná žádné
usmíření? V otázkách víry nezná kompromisů, ale vrásky v jeho obličeji
pocházejí od smíchu. Rád se směje - "protože jsem štastným dítětem Bažím1."
Reportér: Zasáhl jste do nové debaty o paragraf 218 silnými slovy, jako "generace bezbožná a vraždící děti", pranýřujete, že jsou
rok od roku "statisíce dětí v důsledku údajně sociální nouzsvé situace vražděny." Mezi 22 katol. něm. biskupy platíte jako arcikonzervativní, extrémně pravicový a jako plamenný meč
Boží. Dotýká se Vás to? Nebo se cítíte poctěn?
Dr. I)yba: Především být konzervativním není nic negativního. Pochází ta
od latinského "conservare", t.j. uchovat. Kam bychom přišli,
kdybychom nechtěli zachovat věčně platné poselství a učení
Krista? Ostatně, cítím se spojen s pokrokem Církve, dnes myslím na příští tisíciletí. A opravdu není tomu tak, že tey mezi německými biskupy byla vážná odlišná mínění. Snad jenom
něco říkám zřetelněji.
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Reportér: Protože jste odvážnější nežli jiní?
Dr. Dyba: S odvahou to má málo co do ěinění: ale snad s tím, že jsem byl
20 roků venku, v Římě, jižní Americe, téměř 10 roků v Africe.
Zde je klima v Církvi zcela jiné-pův»dnější, bližší. Když pak
přijdete znovu domů, pak mnohé vidíte jasněji, co je zde poněkud v oparu a je obloženo - pro mne nepochopitelným tabu. Pak %
Vám musím říci: V mé 20ti leté činnosti v papežské diplomacii,
jsem nedostával tak často rady "To ale nesmíš říkat", jako v
mém prvním roce biskupství v Německu. Ale to mně nemůže odradit, abych nemluvil o pravdě jasně a německy.
Reportér: Kde je pro Vás mez, od níž se Církev musí držet stranou politiky?
Dr. Hýba: Církev nesmí mlčet, jde-li o základní práva, jako je právo na
život - jako u § 218 - jde-li o základní pravdy a • náboženskou svobodu. Naproti tomu,- zda můžeme naši budoucí energii
získávat z vodní síly, uhlí, nebo z atomu, to na kazatelnu nepatří - ta musí zvažovat politici a odborníci a rozhodovat a
tom, zda mohou, nebo chtějí akceptovat zničení krajiny hrázemi, znečištěním: vzduchu uhlím nebo,riziko jaderné energie. To
ostatně platí také pro otázku, jakým způsobem je nejlépe chráněn a dosažen mír!
Reportér: To znamená, žé by jste zakročil, kdyby některý z Vašich farářů z kazatelny bouřil proti dodatečnému vyzbrojení...
Dr. Dyba: /směje se/: Ne-, to ne, ale k něčemu takovému ve fuldském biskupství docházelo zřídka...
Reportér: Mnoho katolíků, jinověrců a nevěrců téměř v plném počtu, pokládají za nepochopitelné poručnikování, že.papež prohlašuje
jakoukoliv formu zábrany početí za hřích. Ostřeji: že tím ve
třetím světě děti odsuzuje ke smrti hladem...
Dr. Dyba: Papež žádné děti k smrti hladem neodsuzuje. Tak se na to nepohlíží ani ve třetím světě. Efcrl jsem téměř 10 let v Africe, a
vím, že se proti quasi - zákazu zvenku - "Nerozmnožujte se"- brání, protože to bylo považována spíše jako neokolonialistické vměšování. Obraz člověka je tam jiný, též rodina tam
hraje důležitější úlohu než u nás. A pak naše země - budeme-li ji správně ošetřovat, by mohla uživit daleko více lidí,
než-li jich dnes je« Pro budoucnost lidstva musí na této zemi
přece být náročnější, lidštější moěnosti, než pilulky či kondömy...
Reportér: ...které u nás náleží k dennímu životu, také u katolických
manželů.
Dr. ryba: To je ona, nač bychom měli myslet: "Jsme jednou z nejbohatších
zemí a pokud jde o porody, jsme na konci světové stupnice - a
to víc než 10 let. U nás jsou v těle matky připraveny o život
statisíce dětí. Je to problém, ve kterém jde nejen o křestan.skou morálku, ale i o budoucnost celého našeho národa. Podívejte se: stále více přicházíme k poznatku, že přírodu musíme
chránit před zásahem lidí, nemá-li být zcela zničena. Věřím a
doufám, že si všichni všimneme, že brutálními zásahy do při- .
rozenosti člověka - a to je přerušení těhotenství - můžeme
zničit také lidi.'.'
Reportér: Co je ]3odle Vašeho mínění hlavním motivem pro přerušení těhotenství - sociální nouze, nebo postoj: nechceme děti, protože
bychom nemohli na dovolenou, koupit si auto, najmout si hezčí
byt?
Dr. Dyba: Myslím, že je to životu nepřátelská základní tendence» která
se u nás rozšířila. Zvykli jsme «i na to, že můžeme mravní
problémy řešit technickými prostředky. Když řeknete: zde jsou
pilulky, kondomy či spirály nebo podobně, pak nepotřebujete
žádnou mravní zralost -zodpovědné rozhodnutí, zda chcete za»
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ložit rodinu či ne, to odpadá. To vede k manipulovanému člověku, který si tuto existenční otázku nemusí stavět, protože
se technicky zdánlivě dá řešit - ale tím se stáváme m&iJS' člověkem. Je to přirozeně velký problém,'který nemůžeme řešit
bez velkých změn v myšlení. Díky Bohu, lze říct, že tato životu nepřátelská tendence v posledních létech poňěkud opadá.
Slova "Mé břicho náleží mně!" už nejsou tak často slyšet. V •
nové generaci narůstá opět nová úcta k životu!
Zato vyvstává nový problém: AIDS. A papež zakazuje nemocným
AIDS pcužívat kondomy...
.•
Bere se to ze špatného konce. Nesmíme přece vzít AIDS jako
podnět požadavku, žádat od Církve uznání kondomů. AIDS musí
naopak být podnětem uznat správnost církevní mravní nauky.
Když zachovává někdo morálku Církve, musel by být ve spojení
s dáblem, aby dostal AIDS. I zde musíme říci:' trvale nemůžeme
zdolávat etické problémy technibkými prostře.dky. Přes 90% nemocných AIDS je mezi homosexuály. A Vy víte, že Církev odsuzuje protipřírodní smilstvo, také vztahy mezi stejným pohlavím. Má tedy schvalovat prostředky, které umožňují styk bez
následků? To není správný postoj.
Kdyby Kristus zítra znovu přišel na svět - co by kázal? A dělal by to také prostřednictvím televize?
To nevěřím. Ježíš se často lidem vyhýbal, lidé ho sami vyhledávali. Televizní, šou by určitě nepoužil. Neexistuje obrazovka, z níž se nabízí žehnající ruka, z obrazovky nepřichází
také ani kalich, ani hostie. Kázal by totéš jako tehdy: "0brattě se-,* nebeské království je blízko." "Mezitím je o 2000
roků blíže..."
Oč se jako biskup, modlíte nejčastěji?
0 dar. dát stále více lidem'možnost pochopit, jak by mohli
být štástni, když by našli Boha-a odhalili se jako Boží dšti.
Vánoční poselství•andělů v nebi zní: "Zvěstujeme Vám velkou
radost." A. nikolivt "Zvěstujeme Vám véiký preblém, který budete ještě dlouho louskat."
Jste v tomto smyslu šíasten?
"ANO".

Duchovní správce farnosti ve svém věstníku farníkům dodává:
"Excelence! Cítíte správně. Aktivita vždy prospívala přátelům Beha lépe chápat Stvořitele i jeho dílo stvoření, zejména když, jak říkáte, umožnilo to vzniknout zcela jinému klimatu v Církvi - v jižní Americe, v Africe - kde vzali na vědomí důsledek toho: Jasnost, která často schází oněm, kteří znevažují současný slavný postulát sv. Otce:
Lidstvo vychovávat do Prostoru Ducha - tedy snažit se sám tento prostor
ducha rozšířit. - V otázkách víry nezná kompromisy" - že by první svit
naděje prt katol. .Církev v Německu? Jste to Vý, kdo je pověřen tuto jednotu, t.j.

Ř Á D

obnovit? To by bylo důvodem k nejhlubSí vděčnosti

vůči Bohu a jeho- -vyvolenému. *Vere addictiasimue- Tibi«"
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V návaznosti na podpisovou petici o 31 bodech, předkládáme Vám
prozatímní text programu mírového "Sdružení katolických laiků - SKL a
názvem " P O K O J
NA
ZEMI".
S touto myšlenkou vyslovil dné 22. října 1988 svůj souhlas Otec
František kardinál Tomášek a dne 4. 2. 1989 znovu doporučil přihlašování členů do tohoto sdružení, jehož oficiální ustanovení vyhlásí v blíz^ké budoucnosti církevní autorita. Předpokládáme, že při současných propagovaných a částečné i uskutečňovaných změnách fe všech oblastech našeho života, je veřejná organizační činnost laiků nezbytná tak, jak vyplývá ze synodálních dokumentů o účasti laiků v Církvi. Podobně jako
při přesazování petice, je nám i nyní morální i praktickou oporou Otec
kardinál Tomášek, který nám vždy, když můžeme očekávat nějaké těžkosti
a příkoří připomíná výzvu Kristovu: "Budete o mně vydávat svědectví."
Prosíme vás o rozvážné, ale zároveň statečné a účinně organizování
náboru pro činnost mírového SKL zvláště proto, že tato činnost je všemi
církevními autoritami nejen dovolena, ale výslovně doporučena Okružním
listem svatého Otce Jana XXIII. "Pacem in terris", jakož i Apoštolským
listem současného papeže Jana Pavla II. "Christifideles laici".
Podnět ke vzniku SKL - POKOJ NA ZEMI, které vyhovuje našim současným podmínkám, daly především okolnosti, o nichž svědčí náš program
hlavně v bodech 1, 2 a 3. Obsah po schválení programu a stanov Otcem
kardinálem, vyžaduje oficiální stanovisko hierarchické Církve. Nepovažujeme ale za pravděpodobné, že církevní místa by se v zásadě postavila
proti aktivitě laiků doporučované a praktikované v celé katol* Církvi.
Někdy ale i věřící mají výhrady, že ještě nenastala doba, aby se •
veřejně projevila činnost SKL, nebo aby se veřejně vydávaly a rozšiřovaly náboženské publikace, protože se tím ohrozí jakákoliv jiná činnost.
Skutečnost je ale taková, že při existenci neveřejné činnosti se
nemohou na nikoho obracet řadoví věřící ani s prosbou o vydané publikace, a ani s eventuální nabídkou ke spolupráci. Utajování naší činnosti
tak ztrácí smysl a je dokonce v rozporu pe všemi mezinárodně deklarovanými právními předpisy, k nimž se naše vláda hrdě hlásí, hlavně po podepsání Vídeňského dokumentu. Proto věříme, že mohou existovat a vzájemně se respektovat i spolupracovat složky veřejné i neveřejné, jestliže
vycházejí z iniciativy Božího lidu a tomu lidu to slouží.
Mírové SKL - " P O K O J
NA
Z E M I
je řádně hlášeno
ministerstvu vnitra ČSR dne 18. 10. 1988 »
Text této výzvy.věřícím a prozatímní program SKL upravili společně
Jan Filip a Dr Josef Zvěřina.
i

Předkládáme prozatimní program SKL "POKOJ NA ZEMI". Definitivní
organizační rád bude upřesněn po oficiálním schválení. Dnes se kryje s
organizací Církve, t.j. biskupství, děkanáty, farnosti* Prosíme, aby
se této akce ujali opět osvědčení aktivisté, kteří již mají zkušenosti
s podpisovou peticí. Přihlášky doručujte osobně na uvedené adresy, nebo podle zkušenosti s peticí.
Přihláškou za člena SKL se budeme snažit, podle našich fyzických
možností, zajistit odebírání či posílání publikace "Křesťanské obzory"
do každé farnosti.
Veřejné adresy příjemců
p ř i h l á š e k :
Augustin Navrat.il, Lutopecny 14, 768 31 Zlobice, tel. 237 16
. Pavel Záleský. Jiráskova 1330, 765 02 Otrokovice.
František Sysel,El.Voračické 5\ 616 00 Brno
P ř e d e j t e , prosím, dalSím zájemcům !
Prozatímní program Sdružení katolických laiků "POKOJ NA ZEMI":
1. - Podporujeme návrh na vytvoření pásma důvěry, spolupráce a dobrých
sousedských vztahů mezi státy. Aby byla uznána věrohodnost tohoto
návrhu, domníváme se, že je třeba především vytvořit pásmo důvěry
a spolupráce uvnitř našeho státního a národního společenství a to
i mezi ideologicky odlišnými skupinami naši společnosti. Je všeobecně známo, že především mezi katolickou Církvi a státem je dosud mnoho nevyřešených věcí, které jsou považovány věřícími za nespravedlivé. A protože není míru bez spravedlnosti,•chceme být náomocni na spravedlivém řešení těchto problémů,
áá program vychází z encykliky svatého Otce Jana XXIII. 0 míru
mezi náiody a o tom, jak ho nastolit v pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě. Prcto název našeho Sdružení je "POKOJ NA ZEMI".
3. - Hlavním našim úkolem je nápomoc při praktickém uskutečňování a
propagaci desetiletí duchovní obnovy, vyhlášené na první neděli
adventní roku 1987.
4. - Chceme pomáhat při prosazování 31 bodů návrhu petice u státních
orgánů. To vše ve spolupráci s Otcem kardinálem Tomáškem, později
s biskupskou konferencí.
5. - Budeme podporovat lidové prosebné pcbožnosti, veřejné, soukromé či
rodinné tak, jak to předpokládá duchovní obncva v naší zemi.
6. - Budeme podporovat a spolupracovat v «kumenickém hnutí,,
7. - Cbcerie informovat naše věřící o současném sttvu Církve a jejich
persp ektivách u .nás i v zahraničí o
8. - Tyto informace chceme vydávat 2x měsíčně s názvem "Křestanské obzory"c
9. - Navrhujeme zabezpečit vlastní vydavatelství církevní a náboženské
lr.teratury, pokud tak nebude v dostatečné míře zajištěno dosavadními tiskovými prostředky. Zatím je již v oběhu encyklika Jana
XXIII. "POKOJ NA ZEMI" /Pacem in terris/.
10. - Členem hnutí "POKOJ NA ZEMI" ač je každý věřící laik, který se
chce aktivně podílet na duchovní obnově své a také lidu naší země.

g

V záležitoosti Sdružení katolických laiků s názvem ''Pokoj na zemi"
prohlašuji:
Nyní je období přihlašování členů do tohoto Sdružení.
Ustavení tohoto Sdružení se vyhlásí v blízké budoucnosti
církevní autoritou.
V Praze 4.února 1989
František kardinál Tomášek v.r.
kulaté razítko
arcibiskup pražský ,metropolita
ARCIBISKUPSTV9 PRAŽSKÉ
a primas český
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Marie K 0 N U P K 0 V Á , Dřinov 129, 768 33 Morkovice.
V Ý C H O V A
DŽTÍ.
Výchova dětí nám všem dnes leží na srdci. V každém Časopise čteme
- nebo posloucháme v rozhlase či televizi - jak chybí našim dětem citová výchova, jak málo času věnujeme svým dětem. Není lehké vychovat • •
správného člověka. Nic nepotřebuje dítě víc, jako rozumný řád a poznání
lásky. Kdyby zakoušelo 'jen lásku a něžnost, ale současně se nesetkalo s
" ř á d e mi", utvořilo by si falešnou představu o živote. Platí to ale i
obráceně - budeli dítě podrobeno řádu bez lásky, stane se mu pořádek
nenáviděným - může se v budoucnu za to mstít na bezbranných jedincích,
zvířatech a pod.
Zachovat pořádek — řád, jak je to možné? Jen když se dítě něčeha
zřekne. Žád s p o č í v á
pa sebezapření! Aby se dítě zapřelo, musí
mít rádo rodiče a jen z lásky k nim je ochotno se něčeho zříct. Láska
rodičů ge odleskem lásky Boží k člověku i k tomuto dítěti. A řád, pokud
odpovídá rozumu a spravedlnosti, je odleskem Božího řádu. Je samozřejmé, že se rodiče musí řídit tímto řádem, kde toho není, žádné poučování
o mravních normách nepomůže.
I když jsme si tohoto všeho vědomi, máme přesto s výchovou starosti. Jako věřící přihlašujeme děti k vyučování náboženství. Toto právo
má každý občan zajištěno Ústavou. Proč ale tohoto práva využívá tak málo rodičů? Jistě je tu něco nezdravého-falešného. A to vycítí každé dítě. Něco jiného slyší ve sdělovacích prostředcích, kde se mluví o plné
rovnoprávnosti, něco jiného je skutečnost. Jistě by bylo třeba více taktu od pedagogických pracovníků, vůči našim dětem. Návštěvuje-li hodiny
náboženství malý počet dětí, jsou středem určité pozornosti okolí. Jsou
to jednotlivci. Ukažme tedy v této oblasti, že dokážeme tvořit i společenství dětí! Chceme přece, dobro našich dětí! Chceme z nich vychovat
řádné občany, chceme, aby se řídily Božím řádem a nehledaly smysl života v alkoholu a drogách! Člověk, který se dovede zapřít, nebude krást,
nebude se hádat se sousedy,*na pracovišti, ale bude kolem sebe šířit
pokoj" a pochopení pro druhé. A tady je základ dnešních "nabouraných mezilidských vztahů". Děkuji vám za
p o z o r n o s t .
— o — o — o — o— o — o — o —
Ministru školství ČSR v Praze
Únor 1988.
Pane ministře,
domníváme se, že Vaše ministerstvo objednalo pro ZDS ze západu filmy o sexuální výchově /Vlasta, č. 48-1988/, že byli pro "sexuální
zdraví" školeni lektoři, aby se zabránilo pohlavním chorobám a těhotenství děvčátek pod 15 let. Domníváme se, že je to poslední zoufalý pokus
u dětí, které nemají dobrou rodičovskou výchovu. Jak bude účinný, určitě se ukáže.
My, věřící rodiče, máme právo i mravní předpoklady, abychom pohlavní poučení a výchovu k odpovědnému rodičovství vzali de svých rukou.
My jsme zodpovědní za své děti a jejich výchovu! Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který vstoupil v platnost 23.3.1976 naše právo jasně formuloval: "Státy, smluvní strany Paktu se zavazují respektovat svobodu rodičů..., zajistit náboženskou a morální výchovu
svých dětí podle vlastního přesvědčení" /č. 120/1976 Sb., S. 18, 4/. A
v druhém Paktu še stanoví: Nic v tomto Paktu nemůže být vykládáno tím
způsobem, jakoby dávalo kterémukoliv státu, kterékoli skupině.•.jakékoliv právo vyvíjet činnost nebo se dopouštět činů, které by směřovaly'k
potlačení některého z práv nebo některé ze svobod uznaných tímto Paktem..." /II, čl. 5, 1/. Proto ž á d á m e : 1. aby naše děti nebyly nuceny na tyto filmy chodit. 2. aby MS zařídilo promítání těchto filmů
tak, aby nebyl rušen plynulý chod vyučování, t.j. umístění do okrajových hodin. Prosíme křesťanské rodiče, aby na tyto mezinárodní dohody
upoaornily učitele a aby v jejich smyslu se dožadovaly svých práv v
zájmu svých dětí;

Jaromír

N Ě M E C

a

Pavel

DU DB
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Ve dnech 6.-9. 3. 1989 proběhlo u okresního soudu v Kroměříži, jehož senátu předsedal JUBr. Vlastimil Mikulenka hlavní líčení v tr. vlci
proti Jaromíru Němcovi a Ing. Pavlu Dudrovi obžalovaným pro tr. čin podle ustanovení § 100 odst. I a/, 3 a/ tr. zákona. Obžaloba byla podána
v září 1986 u okresního soudu v Gottwaldově. Více než dva roky trval
kompetenční spor ohledně místní a věcně příslušnosti. Na základě stížnosti pro porušení zákona rozhodl nejvyšší soud, že věc má projednat okřesni soud v Kroměříži.
Oba obžalovaní byli viněni z toho, že v létech 1980 až 1985 shremaždovali a rozmnožovali písemnosti, které jsou nepřátelsky zaměřené
proti soc. společenskému a státnímu zřízení republiky a s těmito písemnostmi seznamovali větší počet osob. Poněvadž přitem údajně používali
rozmnožovací techniky, kvalifikovala obžaloba jejich jednání podle odst. 3- a/ § 100 tr. zákona a hrezil jim proto trest odnětí svobody od
jednoho roku do pěti let.
Oba obžalovaní při hlavním líčení jakoukoli vinu popřeli. Celé tr.
stíhání označili za absurdní a anachronické. s ohledem na skutečný současný vývoo společnosti v SSSR, Polsku, Mačarsku a konečně i s ohledemna proklamované společenské změny v našem státě.
Pobuřování se měli obžalovaní dopustit shromažáováním, rozmnožováními a rozšiřováním periodik jako jsou Informace o Chartě 77, Informace
o. Církvi, časopisy Listy a Svědectví, ale i jednotlivých statí jako je
úvaha Karla čapka "Proč nejsem komunistou", eseje Václava Havla "Moc
bezmocných" a "Politika a svědomí", jeho hra "Protest", a "Nežít se lží"
Alexandra Solženicyna. Mezi zajištěneu literaturou byla i díla Jaroslava Seiferta a Bohumila Hrabala a mnoho písemností převážně' náboženského
charakteru.
Během hlavního líčení předseda senátu opakovaně, a to přes protesty obhájců, porušoval trestní řád.'Např. přerušoval %vědky, svévolně
doplňoval a měnil jejich výpovědi, které, pak tendenčně protokoloval,
aby potvrzovaly obžalobu. Soud rovněž přečetl revizní znalecký posudek
Kriminalistického ústavu v Praze, ačkoli obžalovaní i jejich obhájci
trvali na výslechu znalců. Tímto revizním posudkem byl zpochybňován původní znalecký posudek, přičemž se soud ani ntpokusil odstranit rozpory
mezi oběma posudky. Nevyhověl ani návrhům obhájců na slyšení dalších osmi svědků. Soud zamítl návrh obhajoby, aby byl znaleckým posudkem podán důkaz, že inkriminované písemnosti mají pobuřující charakter.
Ifce 8. I. bylo hlavní líčení přerušeno do 13 hodin, kdy měl být
vyhlášen rozsudek. V uvedenou dobu však vyhlášen nebyl a hlavní líčení
bylo odročeno bez jakéhokoli zdůvodnění na další den odpoledne. Na dotazy obhájců, zda oe líčení odročeno za účelem vyhlášení rozsudku, či
zda soud hodlá opět přikročit k důkaznímu řízení, nebyl předseda senátu
schopen odpovědět. Z jeho jednání byla patrná nerozhodnost, jak se pestavit k námitkám obhajoby, že při hlavním líčení byl porušen zákon.
* Dne 9. 3. ve 14,30 hod. pokračevale hlavní líčení čtením listinných důkazů, a to i přesto, že obžalovaní trvali na odročení jednání
pro nepřítomnost obhájců. Soud zejména uváděl citáty z pojednání "Nacismus a katolická Církev", z eseje Václava Havla "Pelitika a svědomí",
z. textu Milana Šimečky "Společenství strachu" a dále pak z veršů kulturního undergoundu.
„
Po doplnění dokazování soud vyhlásil rozsudek, jímž uznal Jaromíra Němce vinným spácháním tr, činu pobuřování podle § 100 odst. 1 a/
tr. zákona a odsoudil ho k trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců s
podmíněným odkladem na 3 roky. Ing. Pavla Dudra uznal vinným tr. činem
podle § 100 odst. 1 a/, 3 a/ tr. a. a odsoudil ho k trestu odnětí svebody v trvání 12 měs-íod- ä podmíněným odkladem na 3- roky. U obou obžalo-

• 22 váných byl vysloven trest propadnutí věcí, který se týká psacích' strojů, cyklostylů, papírů a ostatních technických potřeb. 0 odňatých písemnostech bude vedeno zvláštní řízení. Ani obžalovaní ani prokurátor
se k rozsudkům nevyjádřili. V ústním odůvodnění rozsudku si předseda
senátu neodpustil kritiku obhájců a vytýkal jim, že se zabývali nepodstatnými' věcmi a že záměrně' zdržovali jednání. Byla na něm přitom patrna nelibost nad skutečností, že se obhajoba nechová jako součást obžaloby.
Hlavního líčení se mohli bez překážek účastnit přátelé obžalovaných. Relativně mírné tresty nemohou ospravedlnit nemravnost postupu
státní moci, který systematicky stíhá každý svobodný projev občanů a
ignoruje přitom jak čs. právní řád, tak i mezinárodní závazky, k nimž
se tak halasně přihlašuje.
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
V Praze,10. března 1989. Československá liga pro lidská práva,
člen Mezinárodní federace pro lidská práva.
- o - o - o - o - o - o - o -
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při hlavním líčení v Kroměříži dne 8. 3. 1989.
V obžalobě z 11. záři 1986 j%em byl okresním prokurátorem v Gottwaldově obžalován z trestného činu pobuřování § 100 odst. 1 písm. a,'
odst. 3; písm. a, trestního zákona, protože jsem v Gottwaldově' a jinde
nejméně' od roku 1980 do poloviny listopadu 1985 z důvodu svého nesouhlasu s politicko-společenskýnr výv.ojem v naší republice shromažd&val a
rozmnožoval písemnosti a tiskoviny, založené v přílohách vyšetřovacího
spisu.
K tomuto uvádím: je pravdou, že jsem nesouhlasil v té době se
společenským vývojem v naší zemi. Bfcrla to doba stagnace, byrokratického přístupu k lidem. Tato brežněvovská politika je dnes všeobecně posuzována jak v SSSR, tak i u nás a ve většině soc. států, ťo, co ještě
v nedávné době platil© za nedotknutelné dogma je dnes kritizováno i
odsuzováno. Hovoří se o novém myšlení, otevřené informovanosti, demokratizaci, glasnosti a přestavbě a to nejen v Sevět. svazu.
M. Gbrbačov ve své knize "Nové myšlení" říká /mimo jiné/: že člověk není živ jen chlebem, ba ani moderními materiálními statky. Vůbec
nejvíc ,je živ pravdou a svědomím, spravedlností a svobodou, mravností
a humanismem. V podstatě se zde cituje pasáž z evangelia. Snažil jsem
se jednat v tomto duchu. Také v encyklice Jana XXIII. "Pacem in terris"
v páté části "Napomenutí a výzvy věřícím" je mimo jiné uveden»: "Všem
lidem dobré vůle připadá složitý úkol: obnovit vztahy lidského soužití
na základě pravdy, spravedlnosti, lásky a svobody. Nové vztahy musí
vzniknout mezi jednotlivci, mezi občany a státní mocí...Tento úkol je
nadmíru vznešený, znamená uskutečnit pravý mír, spočívající na řádu
stanoveném Bohem. Jistě není mnoho takových lidí, kteří si to vzali za
svůj životní úkol, ale též se k nim nese naléhavá výzva, aby vytrvali
ve své spásonosné práci.w
Netvrdím, že jsem měl vždy ve všem pravdu, že jsem jednal vždy
zcela správně, ale nikdy z nějakých nízkých pohnutek - nepřátelství •
atp. jak se mi v obžalobě předkládá.

- 23 Minulá doba nám zanechala neblahé dědictví: stagnující hospodářství, devastovanou přírodu, narušené mezilidské vztahy - co řekneme našim dětem, vnukům až se nás jednou zeptají, kde jste byli, když docházelo k těmto jevům. Odpustí nám tato nová generace naši apatii, zbabš«»
lost a ustrašenost, proto jsme mlčeli?
Historie rozhodne jaká byla naše role v daném čase - další hodnocení - až na konci věků.

- o - o - o -
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P A V L A

D U D R A

při hlavním líčení v Kroměříži dne 8. 3. 1989. •
Vážený pane předsedo, vážený senáte,
chtěl bych zopakovat, že jsem se nepodílel na rozmnožování tiskovin, které by svým obsahem útočily proti socialistickému zřízení republiky a že jsem ani takové tiskoviny nepředával jiným osobám. Ani nemohu souhlasit s tvrzením, že bych cítil nepřátelství vůči základům socialistického společenského a státního zřízení republiky.
Toto mé stanovisko ostatně obžaloba i svědkové nepřímo potvrzují
tím, že neuvádějí, které osoby jsem měl pobouřit. Neuvádějí ani, že
jsem to byl já, kdo rozmnožoval na cyklostylu Informace o Chartě 77,
či stal "Politika a svědomí". Obžaloba, svědkové, ani soudní znalci neuvádějí, kdo psal písemnosti na psacím stroji, který byl zajištěn u mne
při domovní prohlídce. Rovněž nikdö neuvádí, kterým osobám jsem měl tyto písemnosti předávat. Z těchto důvodů žádám o zproštění obžaloby.
Ještě bych se chtěl zmínit o tom, jakým způsobem jsem vypovídal
při vyšetřování a zde před soudem. Můfj postoj nevyplýval z nějaké zatvrzelosti, ani nebyl převzat z jakési cyklostylované písemnosti, zajištěné u mne při domovní prohlídce.
Návod na to, jak se má člověk chovat před soudem i ve vyšetřovacích místnostech státní bezpečnosti byl napsán již před třemi tisíci
léty. A nebyl pokoutně rozmnožován na nejlevnějším papíru, ale byl vyryt do kamenných desek. Stalo se to na hoře Sinaj, a bylo to deset božích přikázání, kde ná 8. řádku strohých příkazů je uvedeno: "Nepromluvíš křivé svědectví proti bližnímu svému."
Je jasné, že vyšetřovatelé ani soud nechtějí ode mne slyšet křivé
svědectví, ale na druhé straně, jak si mohu být jistý, že právě moje
svědectví proti bližnímu bude přímé a ne křivé? Vždyt dnes již víme,#
že dokonce ani světelný paprsek není přímý, ale křivý! Vychyluje jej
nejen gravitační pole či prostředí, ve kterém se pohybuje. Také samotný prostor, který je před nim je rovněž zakřivený.
Na závěr bych chtěl požádat soud o navrácení věcí zajištěných při
domovní prohlídce a během vyšetřování. Z nich bych chtěl jmenovat alespoň slovník českých spisovatelů a dvě bible. Děkuji za pozornost.
- o - o - o - o - o - o - o -
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Katolické noviny 12. 3. 89 uveřejnily obsažný článek "Déle po otevřených cestách" s pozoruhodným dodatkem, že zpráva byla převzata ze
slovenských Katol. novin č. 8/89, tedy z 19. 2. 89. K tomu se vyjadřuje věřící občan Jan Filip z Ostravy:
Když jsem psal ÚV KS8 31. 5« 88 svů^ dopis a pak podobný otevřený
dopis gen. tajemníkovi ÚV KSČ, nikdo o me korespondenci nevěděl, mim« .
adresátů a těch, jimž jsem dal opisy na vědomí. Byla to redakce Katol.
novin v Praze a Bratislavě a také můj děkanský farní úřad.
Je pozoruhodné, že na mé otevřené'dopisy Komunistické,straně jsem
dostal vyhovující odpověá, na kterou jsem také ihned reagoval, ale z
míst, zastupujících zájmy věřících, tedy i mě, se dosud nikdo neozval.
Dnešní zpráva Katol. nwvin svým článkem, převzatým od slovenských bratří dokazuje, že časoVě ještě nedostala pokyn k odpovědi, což nezaráží,
jako spíše scházející odpověeí z KN Bratislava, kde jsou k věřícím přístupnější, jak dokazuje původní zpráva o jednání ředitele Ing. V 0 Janků, Dr. Sc. s představiteli katolické Církve dne 1. 2. 89• Za všechny
duchovní pastýře svého děkanátu se stále modlím a je nás stále v,íce.
Nabízím.ke zveřejnění opisy zmíněných dopisů.
Ostrava 13. 3. 89.
Opi« průvodníht dopisu redakci Katol. novin, pošt. př. 51»
118 01 Praha pro Sdružení katolických duchovních "Pacem in
terris" k rukám P.J. Šťastného, taj. ÚV SKD. - Ostrava 28*12.88.
Žiju na této nerozdělené zemi, jsem pokrokový občan mé vlasti,
proto věřím v Boha a apoštolskou Církev a podle evangelia Ježíšova se
také snažím: žít. Protože jsem hříšný, zpovídám se vám kněžím a z vašich
rukou.se mi dostává chléb věčného života. Vám důvěřuji jako věřící katolík. Vám, kteří jste přijali dary Ducha sv. k šíření víry, naděje a
lásky tak, jak to učí jediná, svatá, apoštolská Církev, s Kristovým náměstkem papežem Janem Pavlem II. v Římě a u nás její hlava Otec' František kardinál Tomášek.
Byly marné snahy rozclělit tut» zemi a tak ji opanovat. Proti záměrům Stvořitele nelze postavit svou pýchu. Jsou snahy rozdělit Církev sv
na podzemní a tu vlasteneckou. Jak jinak si vysvětlit všechno to, co je
obsahem méha podání na ÚV KSČ dne 31.5.88 a co jsem dal na vědomí jak
Otci kardinálovi, tak i předsedovi SKD Dr. Vymětalovi, než nedorozumění, či neporozumění vlastního poslání katolických duchovních tak, jak
ho chápe a vždy chápal prostý lid.
Ve své dnešní příloze /dopis gen. taj. ÚV KSČ/ podávám o takovém
chápání pokrokovosti, vlagtenectví a občanské statečnosti jasné důkazy.
Prosím o správně pochopení mé úzkosti nad smyslem dialogu, který s vámi
vede státní bvrokracie. Proti historii můžete svědčit, ale proti Boku
nikoliv. Ujištuji vás, že se za všechny kněze modlím a jako prostý člověk důvěřuji v pravost jejich povolání i pomazání. Dej vám Bůh hsdně
pokoje a síly v následování Krista po jeho cestě kříže. Nebýt této cesty, nebylo by ani Církve katolické. V Kristu oddaný Jan Filip, v. r.
Průvodní dopis děkanskému FÚ .Ostrava^-Zábřeh .
28. 12. 88.
Vážený Otče děkane.
Jako ostravský farník cítím povinnost seznámit Vás se svojí iniciativou, kterou jsem se obrátil 31.5.88 na ÚV KSČ a opisem na Otce Františka kardinála Tomáška, spolu s opisem předsedovi SKD Dr. Vymětalovi.
Nynější opis podání gen. taj. KSČ přikládám i Vám s tím, že jeho
opis byl rovněž předán Otci kardinálovi a rovněž zaslán na vědomí SKD

- 25 "Pacem-in terris". Prosím, abyste toto vzal na vědomí s prosbou o pochopení stanoviska obyčejného řadového věřícího občana, k t e ^ této době vděčí za mnohá poznání v létech, kdy scházela odvaha být Církví, jak
to formuloval Dr. Zvěřina a občanem, jak to dokazuje nutnost přestavby.
0 porozumění a modlitbu prosí Jan F i 1 i p, v. r.
Průvodní dopis redakci Katolické noviny, Kapitulská 20, Bratislava.
Chvála Kristu.
Ostrava 4. 1* 1989.
S velkou pozorností jsem si přečetl ve vánočním dvojčíslí prohlášení Doc. Dr. Jozefa Krajči, kde v článku "Hierarchia-diakonia" se dotýká základních předpokladů pro existenci Církve katolické.
V závěru svého skutečně katolického výkladu shrnuje autor viditelnou činnost Církve když říká: "...že všetky iniciativy v Cirkvi majů
byí riadené a usměrňované takou hierarchiou, ktorá v zmysle Kristovej
diakonie plní jeho poslaní a je organicky napojena na najvyššiu hierarchiu, ktorů reprezentuje učitelský úrad Cirkvi."
Ve svém článku také autor zjišíuje: "...ako se može cí£itvpráveplatný biskup-ordinár ako nástupca apoštolov nositel plnosti knažstva,
keď sa v jeho partikulárněj Cirkvivdiecéze, za ktorů je sám osobné zodpovědný hlavě Cirkvi-pápežovi, objavujú rózné "hierarchické a diakonické" spoločenstvá, dokonca noví "hierarchovia", o ktorých on nevie celkom: nič. Öosi sa deje úplné mino neho. Toto sa nezhoduje s hierarchickou Strukturou Cirkvi, ktorá je, ako sne povedali "z Božieho ustanovenia". Bez biskupa-ordinára a bez jeho súhlasu se nedá v aieceze konač
v nene Cirkvi žiadna ani hierarchická, ani diakonická iniciativa."
A následuje odvolání na dekret II. Vatikána. "Christus Dominus".
Jsem za Vaše jasná slova vděčný, přicházejí v pravý čas, ale co
jsou to za "společenstvá a dokonce noví "hierarchovia", o kterých papež
vůbec neví? Co se to děje úplně nino papeže, bez jeho vědoní, takže to
s hierarchickou strukturou Církve, která je z Božího ustanovení, nená
nic společného? Tak skvělý výklad a vyvolává takový zmatek. Prosím Vás,
vážený pane docente, poučte mne, jak potom si vykládat činnost Vatikánem zakázaného SKD PiT a jak se dívat na činnost těch kněží, kteří "ako
bezprostředný pastieri svojích ovečiek" podle článku 11 téhož dekretu,
konají proti hierarchickému poslání Církve? A protože článek 16 vychází
z téhož ducha dekretu, tak nemohou být "ako ti, če slúžia ako dobří pastieri", a proto se autoritě takových kněží věřící ochotně nepodřizují,
protože ji nepřijali od Boha. Podstatou dnešní přestavbové doby je dialog. Dialog na hierarchické úrovni. Dialog rovného s rovnýn. Stát se
svým prezidentem a Církev se svým. papežen. Ti dohodnou směr jednání a
pověří hierarchy k jednání. Biskup Ján Sokol vzpomíná v úvodnímvčlánku
slova evangelisty sv. Lukáše "Myslíte si, že som prišiel darovat pokoj
na zemi? Nie, hovorim vám, ale rozdelenie." /12,51/ A srozumitelně vyložil nejen smysl těchto slov, ale i pravého ducha Kristova evangelia.
Zaplaí Pán Bůh za slovo Boží. Rozdělení je nám tedy souzeno zřejně proto, že pokoj na zeni se nedá ani vnucovat, ani darovat liden svobodné
vůle. Proto je třeba dialogu. Stát- ale Církev rozděluje, aby dialog byl
jaký být nenůže, a dialekticky aby zároveň byl, pro pýchu vyznanenávaných vlastenců, kteří pro boj za nír nemusí pást ovečky, když se o ně
stará kolchoz. Vín, je to krutá představa, ale kdo je schopen ji vyvrátit? Chci věřit a jsem šíastný, že smysl Vašeho výkladu o hierarchické
a učitelské úloze Církve sv„ je skutečně tak jednoznačný, jaká jsou
slova kanónu 375} dekretu "Christus Dominus" a všech papežských rozhodnutí ve věci ducha lásky, jíž se všichni ochotně podřizujene. Jsne jedna Církev Boží. Máme jedno učení Ježíše Krista a jedinou hlavu Církve,
našeho slovanského papeže Jana Pavla II. A máme Slovo, které se v těchto dnech stalo tělem, aby nás spasilo. Proč jej znovu křižujeme a voláme Kristus vítězí! Dej jim Bůh sílu a pokoru k vítězství Krista.
V pokoře Jan F I L I P, v. r.

Diskusní nříspěvek MUDr.Zdeňka Hejla na Okresní konferenci ČSL v
Jihlavě - 4. března 1989
V Ö3SR stoupá každým rokem počet potracených dětí o 5000 a v r.1986
iiž dosáhl počtu 150.000 lidských životů! Potratový index,čili počet
potratů na 100 narozených dětí činil v r,1986 v CSSR 67,8 ,v 3SP 74,3
a na Slovensku 57,1.Tím trvale klesal počet narozených děti z 19,% v r.
1975 na 13,8% v r.1987./ Pro srovnání:Vr.1985 činila porodnost v SSSR
19,9%o,vPolsku' 1 6,9,v USA 15,5 v SSR 15,0%o a v 2SR dokonce jen 12,7 %o,
což je zatím nejnižší porodnost v našich novějších dějinách./ S tím
ovšem souvisí i přerozený přírůstek obyvatel v ÖSR za r.1987 0,4%o,který je vsak na Slovensku 15x vyšší,totiž 6,1 %o.
V ÖSSR se rozvedlo po válce 10 000 manželství ročně,20 let do válce již 20 000 ročně a loni již 40 000 manželství za rok: /Z toho 31 500
v ÖSR a 8 500 v SSR,/Sebevražd bylo v r. 1986 v ÖS3R 2 972,v *SR 2 156
a v SSR 806. AIDS v ÖSE 115 případů,v S3R jen 18 případů.Slováci ve
všech ukazatelích prokazují mnohem zdravější vývoj !
V našich statistických ročenkách najdete ovšem i mezinárodní pře hledy.A tam zjistíte,že morální rozklad neprožíváme jen my v ^SP.Prožívají jej i některé země »degenerující nadměrným blahobytem,kde mnozí lidé
"již nevědí co by roupami dělali".Někteří synáčkové jsou tam vychováváni
k supersobečkům,kterým je třeba dopřát vše,od laskomin a lenošení až k
nemravným televizním či video-programům,od kouření,drog alkoholu a přejídání až k proniskuitě a brutalitě všeho druhu,včetně cnoho cynického
ultimáta děvčeti:"Bud mi dáš vše - nebo si táhni!"Můžeme se pak divit,
že dochází k masové profanaci a tím i zabíjení lásky?
V takových zemích mnozí lide bloudí materialistickým,konzumně-hedonistickým opojením,šílenou 'sexuální revolucí" a jejich statistiky pak
šokují nejen axplosivním růstem AIDS,ale i faktem,že polovinu nemocničních lůžek zabírají psychiatričtí nemocní. Prognosy v USA na r. 1991
předpovídá jí,že polovinu nemocničních lůžek tam obsadí pacienti 3 AIDS,
kteří nejen zruinují státní rozpočet,ale i počet obyvatel a celé hospodářství .Odborníci tvrdí,že všechny dřívější civilizace zlikvidovaly samy sebe vždy "sexuální revolucí",kdy špatné a zvrhlé bylo přijímáno stále více lidmi jako by to bylo "dobrá a normální".
Nejcitlivějším a nejsoolehlivějším testem kulturní a mravní úrovně
každého národa je jeho úcta k životu,Zdravá je ta společnost,která dokáže chránit i ty své nejmladší a nejbezbrannější členy,A těmi jsou děti v
lůně mateřském.Dnes je již vědecky důkladně ověřeno,že lidský plod je
lidskou bytostí již od okamžiku početí.
Týden starý lidský plod se usadí na stěně matčiny dělohy.Tři týdny
starému již tluče srdce a lze již snímat jeho EKG.V 6 týdnech již lze .
měřit jeho mozkové proudy pomocí EEG * Osmi týdenní dítě má již ultrasonickým stetoskopem slyšitelné srdeční ozvy,cítí bolest a reaguje na dotyk,
cumlá si palec,uchopuje předměty rukou a plave v plodové vodě přirozenými plaveckými tempy„Ve 12 týdnech už fungují všechny orgány »Většina interrupcí vraždí 8-12 týdenní dítěsininí interrupce vraždí o něco dříve *
Lékaři,kteří toto všechno vodí a kteří z praxe znají i četná vážná
narušení duševního i tělesného zdraví žen po interrupcích,jsou proto nej
přesvědčenějšími odpůrci umělých potratů,Fa.ř,v jihlavském okrese se
před lety vyslovilo proti potratům 96 % všech lékařů.S opačným nebo zmateným postojem se setkáváme ooze u lidí,kteří složité problematice potratů vůbec nerozumí.
Pro členy 3SL se tu otevírá důležité pole působnosti.Je třeba nejen
poučovat mládež a celou veřejnost,ale především prakticky pomáhat všem
potřebn.ým ženám a rodinám s dětmi.A vytvářet příznivé propolulační klima.
Nejlepší prevencí všech upadkových jevů a všeho neštěstí je realizace
křesťanské morálky,zodpovědného rodičovství,výchova k ušlechtilým zájmům, k poctivé a pokud možno k tvořivé práci,k sebekázni,a k opravdové
lásce a altruismu»Na našich, schůzích je třeba též promítat-videofilmy
typu"Tichý výkřik"nebo "Zázrak života".Je třeba zaměřit tímto směrem i
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Snahou a cílem našich poslanců by molo být uzákonění takových opatření, která by chránila každého občane, republiky již od počátku jeho existence tj.od početí.Tak,jako je nezákonné a trestné zabít dítě 55 cm
dlouhé,tak musí být zakázané a trestné zabít dítě 25 nebo 5 cm dlouhé.
Zákony republiky musí chránit proti vraždě stejně přísně a účinně všechny občany našeho státu.
Sestry a bratři ' J e něco důležitějšího než zabraňovat vraždění
nevinných dětí? Jaký smysl má boj za dodržování lidských práv,pokud není
zajištěno to nejzákladnější lidská právo: právo na život,právo se narodit ? Kdo jiný se má zastat těch nejslabších mezi námi,těch nejpotřebnějších a nojbezmocnejších než-li my,lidovci?
- o - o - o - o - o Připomínka k oběžníku Č. 3 arcibiskupství pražského.
Tento oběžník nás mimo jiné informuje o ustavení pražského diecézního "Výboru pro křesťanskou pomoc"při rozvijeíí charitativní činnosti.
Přestože se to týká arcibiskupství pražského,přes to je to zároveň i pobídka pro nás,abychom se zachovali pocV.bně i v ostatních českých,moravských i slovenských diecézích.
Měl by to být jeden z úkolů nejen členů SKL Pokoj na zemi , kteří
by takto mohli uplatnit svoji iniciativu ve svá farnosti,ale i úkol
všech ostatních aktivních věřících laiků,kteří by svému duchovnímu správci měli nabídnout pomoc v teto věci.Začíná se s málem,ale může se,to
záleží na nás laicích - katolících, rozrůst vo velkou charitativní pomoc
na poli které nám do táto doby nebylo legálně přiznáváno.Vznikem výboru pro křesťanskou pomoc může vzniknout takový okruh věřících zcela v
souladu s předpisy.Není zatím jistě dost zkušeností, mnozí takové práci
za 40 let odvykli,a značná část mladých se neměla ani možnost ji naučit.
To všechno ale společnými silami přemůžeme,abychom skutečně pomáhali
jak nás k tomu Pán vybízí. Je třeba si uvědomit,že veškerá tato činnost
je v souladu s dekretem "Ápostolicam actuositatem" o apoštolátu laiků
část 8 nazvaná "Charitní činnost."
Při této příležitosti bych chtěl ještě připomenout jednu skutečnost.
Měli bychom se zamyslet i nad pomocí sami sobě.Jedná se o náš katolický
tisk.Jak všichni víme,vydávání náboženských publikací,především papež-»
s-kých a jiných církevních dokumentů prakticky neexistuje.Snažíme se tomu odpomoci vlastním domácím vydáváním.Jak jste se sami mohli přesvědčit
vydali jsme v posledních měsících mimo jiné,tři papežské encykliky.Všechny zájemce však nemůžem uspokojit.K tomu je třeba,abyste se Vy čtenáři
KO a členi SKL zapojili do tisknutí ať již jakýmkoliv vhodným vlastním
zařízenímnebo jednoduchým rámečkem s válečkem za použití cyklostilových
blan - nejjednodušší starodávný způsob tisknutí.Je to zcela jednoduchá
práce.Ti z Vás,důchodci nebo jiní bratři a sestry,kteří máte trochu volna přihlaste se! Také k opisování psacím strojem na cyklostilové blány,
K uspokojení více zájemců než bylo dosud možno,je třeba,aby v každé diecézi bylo alespoň jedno tiskařská středisko.A to až do té doby,pokud nebude v dostatečné míře zajištěno vydávání náboženských publikací běžným
způsobem.
Možná,že se Vám některým má výzva bude zdát velmi opovážlivá,veřejně publikovaná přímo riskantní.Připomínán však,že ministerstvo kultury
ÖSR po konzultaci s ministerstvem vnitra mi dopisem ze dne 12.3 1987
sdělilo,že náš právní řád nezakazuje občanům vlastnit rozmnožovací zařízení,ani neváže vznik vlastnictví nebo držení na zvláštní povolení,a
že občan nepotřebuje povolení k užívání rozmnožovacího zařízení pro
vlastní potřebu.Trestným činem nodovolenoho podnikání by bylo tehdy,
kdyby se používalo jako obchodní zařízení.K propadnutí rozmnožovacího
zařízení nebo jeho zabrání by mohlo též dojít v řízení o přestupku,přečinu nebo trestním činu,jehož se občan dopustil obsahem písemností,které
rozmnožoval a rozšiřoval.Používáme-li tedy rozmnožovacího zařízení k
tisknutí a rozšiřování publikací s náboženským obsahem zcela bezplatně,

pro svá příbuzné,přátele a známé nemusíme se obávat žádného tr.stu a
zabrání věci,protože uvědná činnost není ani trestným činem,ani přečinem,ani přestupkem.
Také v závěrečném dokumentu vídeňské schůzky KB3E jak byl u nás
vvdán v nakladatelství Svoboda v březnu t.r. v b)du č.16 odst.9 je uvedeno - respektovat právo věřících a náboženských sdružení získávat,
vlastnit a používat náboženské knihy a publikace v jazyce podle vlastní
volby a další předmětv a materiály mající vztah k vyznávání náboženství
nebo víy. A v ods. 10 - dovolovat náboženským vyznáním, institucím a
organizacím vyrábět,dovážet a rozšiřovat náboženské publikace a materiály.
Sám jsem již před delší dobou písemně oznárril ministerstvu vnitra,
že jsem zahájil tisknutí různých náboženských publikací,které budu
bezDlatně předávat svým příbuzným,přátelům a známým.Také v programu SKL
Pokoj na zemi navrhujeme zabezpečit vlastní vydavatelství církevní a
náboženská literatury,pokud tak nebude zajištěno dosavadními tiskovými
prostředky.A na má oznámení,a na oznňr:,ní o zahájení činnosti SKL Pokoj
na zemi zamítavá odpověá z ministerstva vnitra nedošla.Proto jestliže
platí u nás zásada ,že všechno co není zakázáno je dovoleno,tak se není třeba ničeho obávat. Je ale možnost,že se určité státní orgány budou
snažit " přesvědčit
pod nějakou záminkou, jak se tato činnost us ku tečnu je./Domovní prohlídka./ Po mých dřívějších zkušenostech i po zkušenostech při soudním jednání u okresního soudu v Kroměříži v březnu t.r.
s ing.Póvlem Dudrera a Jsr.Fěmcem ani tisknutí ani rozšiřování náboženské literatury nebylo předmětem trestního stíhání. Svědčí o tom i nařízení vrácení 168 položek náboženské a částečněipolitické literatury
jak rozhodl okresní soud v Kroměříži,v mém případě,na příkaz krajského soudu v Brně. Bylo nařízeno i vráceni rozmnožovacího zařízení,cykl.
blan,barvy atd. Celé usnesení o vrácení věcí bade zveřejněno v příštím
čísle KO.Kdo tedy máte dostatek odvahy,a jste ochotni podstoupit i určité riziko,přihlaste se ?
Au .-ruštin Fgivrrtil
Poznámka: Prosíme i Vás,kteří máte možnost sehnat především rozmnožovací barvu,ale i rozmnožovací blány a psací papír bily ,.
80 gr. přihlaste se.
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Kardinál Jozef Tomko navštívil svoj rodný kraj.
V útorok 14. marca 1989 přiletěl z Říma na 10-dňovú návštěvu do
svojho rodného kraja na východně Slovensko pán kardinál Jozef Tomko,
prefekt kon.srregácie pře evanjelizáciu národov.Pred príchodom do
Košic slúžil svaté . oaše v Humennom,vo Vranove nad Toplou i vo svojej
rodnej dedinke Udavské při Humennom,ktorých sa zúčastnili a jeho požehnanie přijali desaítisíce veriacioh takmer zo všetkých lcútov
Slovenska.
Maria Komárová
Podrobnější zpráva
čísle KO
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