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Jen odvahu} Bůh Jeffiistr.Řídí vě«chno ke své Cti
a k našemu dobru a nikdo mu nemůže odporovat. V£ecbr>y
lidské plány,byt sebelépe vymyšlené, slouží jen k tť*mi,
aby se vyplnila Jeho vůle. Já Jsem se/v těchto okolnostech odevzdal cele do Jeho vůle. Vidímyže všechno,
co se nám zdá protivné,nás vede tam,kde nás v chce Bůh
mít. Tak byl i Pavel veden Jako zajatec do Říma.
První věřící v Jeruzalémě byli pronásledováni,aby se
šířilo králoství Ježíše Krista. Nechrne tedy Boha,at
Jedná a řídí. To Je to nejlepší."
At Jsou tato slova sv. K.[Ti.Hofbauera z roku 1606 také
pro nás všechny radostným velikonočním .povzbuzením a radostí!

v

Astronaut James Irwin zanechal tuto'báseň - tuto modlitbu, na povrchu
běsíce na nezničitelném plátně. Napsal Ji James Dillet Fresmann při
letu Apolla. J.D.Fresmann Ji věnoval Ir.winovi Jako svému příteli. Netušil ovšem,že Ji Irwln vzal s sebou na. (Tiěsíc. Irwin mu to sdělil telefonicky až z Hus tonu. Z toho Je patrno,co pro Irwina tato báseň znamenala.
P O T Ř E B U J E Š

M N E ?

JSEÍY1

P Ř Í T O M E N .

Ty mne nevidíš, ale Já Jsem světlem tvých očí.
Ty mne neslyšíš, ale Já jpluvím tvým hlasem.
Ty mne nepotřebuješ, třebaže Jsem silou tvých rukou.
Pracuji, i když nechápeš mé cesty.
Pracuji, i když nechápeš mé dílo.
Nejsem neznámou vidinou - nejsem tajemstvím.
Poznáváš mne v naprostém klidu,v hlubinách svého nitra.
Jsem přítomen, slyším tě, odpovídám na tvé dotazy.
I když mne nepotřebuješ, Jsem přítomen.
I když se ke mn'ě neznáš, Jsem přítomen.
I když máš pocit naprosté osamělosti a opuštěnosti,Jsem přítomen.
I když Jsi strachem naplněn, Jsem přítomen.
I když trpíš bolesti, Jsem přítomen.
Jsem přítomen, když se modlíš, i když se nemodlíš.
Jsem v tobě, a ty Jsi ve mně.
Pouze ve své mysli sVisuzeš cítit ode mne odloučen.
Pouze svojí myslí mne znáš a prožíváš.
Ulev svému srdci, zbav se strachu.
Když sejdeš se správné cesty, Jsem přítomen.
Ty sám nemůžeš dokázat nic, ale Já všechno.
Jsem všude a ve všem.
I když v něčem nepoznáš dobro, dobro tam Je.
Nebot Já Jsem tam přítomen.
Jsem tam, protože tam mám být, protože JSEM.
Pouze ve mně má svět smysl.
Pouze mnou se mu dostává podoby a tvaru.
Pouze mnou ve vývoji pokračuje.
Jsem zákonem, na němž Je založen pohyb hvězd.
Jsem
Jsem
Jsem
Jsem
Jsem
Jsem
Jsem

LÁSKOU, která zákon naplnuje.
mír.
veškerá Jsoucnost.
zákonem tvého života.
tvojí spolehlivou láskou.
tvojí Jistotou.
tvojím klidem.

J S E M , i když se ti nepodaří mne nalézt, nejsi beze mne.
Tvá víra ve mne Je nejistá.
Má víra v tebe Je však neochvějná,
protože tě znám.
Protože tě miluji...
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Svatý

DESETILETÍ

DUCHOVNÍ

QBNgVY:

VOJTĚCH - biskup a mučedník z X.století - životopis:

Mnoho lidí Je často donuceno konat to,co by si Jinak nikdy nezvolili.
Typickým příkladem Je život Vojtěchův.Nikdy mu nebylo dopráno,aby v
klidu konal to,co sám chtěl,k čemu se cítil přitahován.Byl neustále
okolnostmi vytrhován a přesazován Jen proto,že se vždy snažil konat ne
tak svou vůli Jako Boží.Ta Je onou nití,na níž Jsou navlečeny všechny
různobarevné episody Jeho života Jako korálky.Ta Jim dodává Jednotu a
vytváří z nich nedělitelný a logicky skloubený celek.Pak se ovšem Jeho
život začíná Jevit docela Jinak a vynikne i ^oho smysl.
Chcemewli správně pochopit v plném významu a velikosti postavu a dílo druhého pražského biskupa,musíme Je nejprve zasadit do historického
rámce doby,ve které žil. X.století Je v evropských dějinách důležitým
mezníkem.Končí údobí berbarských vpádů,dokončuje se pokřestanštění
Evropy a začínají se vytvářet Jednotlivé státy ve svých historických
obrysech.Od roku 911 po volbě Konráda Franckého můžeme začít mluvit o
vlastním středověkém Německu.V roce 955 byli na hlavu poraženi Madaři
v bitvě u Lecbfeldu a přestali být. postrachem střední Evropy,roku 973
vstupuje v život pražské biskupství a tím dochází knížectví Přemyslovců i mezinárodního právního uznání,a konečně,koncem století vstupuje
na evropské Jeviště i křestanské Polsko. Po politickém uklidnění počíná i kulturní rozmach,známý pod pojmem "Otonská renesance".
Důležitou úlohu v tomto vývoji sehrál i sv.VoJtěch.Znal se s německými císaři,žil určitou dobu v Itálii,šířil víru v Polsku i v Madarsku
a odvážil se až do Pruska,kde nakonec zahynul mučednickou smrtí.Můžeme
tedy právem pohlížet na sv.Vojtěcha Jako na osobnost mezinárodního významu.
Soustředíme se hlavně na Jeho náboženskou a kulturní či nnost,kterou
si nakonec^vydobyl i svou svatost.Sv.Vojtěch Berněl ve své vlasti lehkou
práci.Křestanská víra u nás teprve zapouštěla kořeny a většina prostého lidu dosud vyznávala pohanství.Křestanství bylo spíše Ještě Jakýmsi
povrchním nátěrem než skutečnou "uvědomělou vírou,pevně zakotvenou v
lidských srdcích a myslích.Pravý stav věcí dokazuje ostatně výmluvně
i fakt,že tři naši světci z X.století /sv.Ludmila,sv.Václav a sv.Vojtěch/ zahynuli všichni Jako mučedníci,čili ani Jeden z nich nezemřel
přirozenou smrtí.
Sv.Vojtěch pocházel z mocného českého rodu Slavníkovců,spřízněného
pravděpodobně s vládnoucími přemyslovci. Narodil se na Libici roku 956.
Jeho Jméno znamená vlastně "útěcha voje" a z toho můžeme vyvodit,že rodina ho původně asi určila k vojenské dráze.V západní Evropě Je znám
pod Jménem Adalbert.Jako dítě viděl svého Jmenovce a Jiného světce,magdeburksého biskupa sv.Adalberta,který se zastavil na Libici v roce 961»
Tam prý také osobně udělil sv.Vojtěchu svátost biřmování.Roku 972 se s
ním setkal podruhé v Magdeburku,kam ho rodiče poslali na výchovu v
vzdělání.mladý Vojtěch tam prožil devět let se svým společníkem Radlou.
Pobyt v Magdeburku mu byl prospěšný hlavně proto,že se tam naučil německy a latinsky.Roku 961 po smrti arcibiskupa Adalberta se vrátil domů.Téhož roku zemřel 1 Jeho otec.
Sv.Vojtěch přišel zpět do Čech s pevným rozhodnutím,že zasvětí život Kristovi.Začal svou církevní dráhu mezi klérem hlavního pražského
kostela.V roce 982,po smrti prvního pražského biskupa Dětmara,byl Vojtěch zvolen Jeho nástupcem v mladém věku 27 let,což ale nebylo v té
době něčím výjimečným, j^rzy si získal všeobecnou oblibu.Zmýlili se však
ti,kdo očekávali,že budou mít příJemného,veselého,světsky žijícího biskupa. Ve Vojtěchově povaze nastala v té době radikální změna.0dd3l se
modlitbám,asketickému a rozjímavému životu,snad pod vlivem tehdejšího
reformního Clunyacskéhovhnutí,které se šířilo po cslé Evropě,a viděla
ve mnišském životě křestanský ideál.
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V roce '983 se Vojtěch vydal na cestu do Itálie pro investituru. V
Pavii se setkal s ÍYlaJ o lem, opatem z'Čluny,který na něho hluboce zapůsobil , takže do Prahy... se, mí sto biskupa vrátil spíše mnich.Přední Vojtěcho
vi ži'.\/otopisci',Kánépaříus a Bruno z Querfurtu,zdůrazňují zejména Jeho
kazatelskou"a.cháíitátivní činnost.Usiloval též horlivě o odstaranění
různých dobových zlořádů a tím si přirozeně proti sobě poštval část
kléru a některé mocné šlechtice.Potíže se stále zvětšovaly,takže nakonec,po pěti letech,svatý biskup odešel z Prahy,prý se svolením papežovým^ úijjyslem,Žé vykoná pout do Svaté země.
Tato pout však skončila ve slavném benediktinském opatství na íílonteCasinu v Jižní Itálii.Cdtud pak odešel do Valeluce,kde tehdy žil
proslulý' řecký mnich Nilus a ptom do Říma k opatovi Lvu,představenému
kláštera sv.Bonifáce a Alexia. Tam po noviciátu složilvv dubnu 990
slavné řeholní sliby.Ale Již po dvou letech přišlo do Říma poselství
ž .Chec s žádostí,aby se Vojtěch vrátil na svůj biskupský stolec.
Do Prahy se Vojtěch vrátil Jako řeholník a misionář,s přesně promyšlenými plány do budoucna.Již v roce 993 vysvětil kostel benediktinského kláštera v Břevnově,kam se často ucholoval,když chtěl být
sám.Pobyt v Praze mu však štěstí nepřinesl.Nad Jeho rodem Slavníkovců
se stahovala stále hustší mračna. Pohroma vyvrcholila na podzim roku
995 vyvražděním rodu.Tehdy však Již byl sv.Vojtěch opět ve svém římském klášteře,nebot pro nové,stále ostřejší spory se šlechtou,znovu
opustil svou diecézi.
Rokem 996 začíná poslední a nejslavnější údobí života sv.Vojtěcha.
Přesto,že -císař Ota III.,mohučský arcibiskup Willigis a papež RehořV*
se spojenými s'ilanii snažili přimět Vojtěcha k novému návratu do Prahy,
nepodařilo se.' jim získat Jeho souhlas. Nakonec papež přijal Jeho návrh, aby směl odejít do některé pohanské země Jako misionář,Jestliže ho
v Cechách znovu. gdmítnou.Sv.Vojtěch měl ostatně Již bohaté zkušenosti
misionářské z Maďarska.
v Z Říma odešel pražský biskup nejprve do (Y1ohuče,kde čekal na odpověď z Cech. Ta byla přirozeně odmítavá,takže sv,Vojtěch měl nyní volné
ruce.Odebral se do Polska,kde se chtěl rozhodnout,do které země se vydá Jako misionář.Jeho volba,možná na radu polského krále Boleslava
Chrabrého,padla na Prusko. Již na Jaře roku 997 odešel do Gdaňska,kde
Ještě byla polská posádka.Jeho misijní činnost neměla bohužel dlouhé
trvání.Brzy po dochodu z Gdaňska,pravděpodobně 23.dubna .997,byl zavražděn nedaleko dnešního Královce,v místě zvaném Romové /nyní Fischausen/. Podle známých pramenů se věci odehrály asi takto:
Sv.Vojtěch chtěl zahájit své působení v pruském kulturním a obchodním středisku Truso. Prusové však byli nedůvěřiví ke všemu,co
přicházelo z Polska,a proto ho vykázali ze své země a odvezli zpět na
polské hranice. Sv.Vojtěch se však chtěl do Pruska vrátit a zůstal v
pohraniční oblasti. Tam ho po několika dnech dostihl pruský vojenský
oddíl. Sv.Vojtěch byl zabit,protože prý neuposlechl rozkazu opustit
pruskou zem. Jeho bezduché tělo hodili do vody,která Je později vyplavila na polském břehu. Ostatky byly s velkou slávou pohřbeny v
Hnězdně.
!''
. 1. :
26.listopadu 1965 papež Pavel VI.. apoštolským listem "Praga urbs"
prohlásil sv.Vojtěcha předním patronem pražské arcidlecéze. Náš světec
musil tedy skoro tisíc let čekat na toto uznání,které mu Jistě právem
patřilo už za života.
... ..
v' / V Jednom společenství - Ří"m,Křéstanská akademie
. • > ; vři"
- •
_ 1960/
v
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VÍRA

V

DNEŠNÍM

SVĚTĚ

Otec biskup Dr. Jaroslav Skarvada píše všem Čechům v zahraničí:
/pastýřský list v postní době L.P. 1989/
Snad všichni víme,že se církev v naší vlasti připravuje na velké
Jubileum mučednické smrti svatého Vojtěcha desetiletím mravní obnovy
a ozdravění,která postupuje podle promyšleného plánu. Tématem letošního roku Je "víra v moderním světě". Nad ní se chceme zamyslet i my
v tomto pastýřském listu.
Kdo přišel do Západního světa z komunistické země,potřebuje trochu
času,aby se rozhlédl po situaci nejen hospodářské,nýbrž i kulturní a
duchovní. Zatímco mu doma tvrdili,že náboženská víra Je překonaná,zde
se ze statistik uveřejněných např. v prvním letošním čísle londýnského týdeníku THE^ECONOMIST dozví, že podle posledních výzkumů věří v
Boha anebo aspoň v nějakého universálního Ducha 94% obyvatel Spojených států a že počet lidí,kteří se prohlašují za ateisty činí necelých 5% obyvatel naší planety /224 milionů ze 4 miliard 939 milionů/.
V samém Sovětském svazu se dá podle stejného pramene počítat dnes s
60 miliony lidí,kteří žijí nábožensky,což Je po sedmdesátileté ateistické propagandě Jistě pozoruhodné. Tím spíš,že k těmto praktikujícím občanům patří především dvě skupiny: na Jedné straně ti nejprostší,na druhé starně ti nejvzdělaněJší. Nejsou nám bohužel dostupné
statistiky z naší vlasti,ale vše naznačuje,že i u nás Je náboženská
otázka velmi živou a že zvláště mazi mladými a mezi inteligencí vzrůs
tá počet křtů a navrátů do církve.
Jak to vysvětlit? NeJvýstižněJší odpověď dal snad už starověký spi
sovatel Tertulián,který mluvil o "duši od přirozenosti křestanské",tJ.
tíhnoucí k poselství evangelia. V člověku Je něco,co mu nedá pokoj,co
ho nutí hledat původ a smysl Jeho existence. Ještě se nikdy nikomu
nepodařilo dokázat,že náš svět a zvlášt naše existence Jsou beze
smyslu. Že všechny zákony vesmíru Jsou Jen výsledkem náhodné souhry
slepých sil. Dovolávat se tu vědy nevede k cíli. Věda totiž Jen odhaluje , popisuje ,měří a vysvětluje Jevy v našem vesmíru,v té nesmírné
"krabici",Jež Je naším prostředím.Ale Jak to,že celá tato "krabice"
vůbec existuje? Na čem spočívá její zákonitost? Zde Jde o samotný základ vědy,o její možnost a ospravedlnění,o existenci lidského intelektu,který celou tu skutečnost dovede proniknout,kterému není ani
vesmír dost velkým ani atom dost malým,který Je prostě otevřen,, bezbřehému bytí. To Jsou vůbec nejzákladněJší otázky,otázky po základech vědy samé,na které Je kompetentní pouze filosofie.
Ta pak může dát Jen givě odpovědi,které Jsou zároveň výsledkem určité svobodné volby: bud přijmu existenci nějaké vyšší inteligence,
která dává našemu vesmíru se vším,co v něm žije a existuJe,smysl,
anebo prohlásím vše - a tím samozřejmě i své uvažování - za nesmyslné
Je možný ovšem i třetí postoj: vrhnout se do víru života,a když se
takovéto otázky vynoří,zapnout si televizor anebo Je prostě utopit v
opojení smyslů. To ovšem není řešení hodné myslícího člověka a v žád.
ném případě nikoho definitivně neuspokojí.
Ti,kdo čtou nebo slyší tato slova,patří asi z převážné většiny k
těm,kteří s^ na otázku po smyslu vesmíru i po smyslu našeho života
dali odpověď kladnou. Nejsme tu Jen náhodou. Naše^zvídavost,naše chut
přijít všemu na kloub t naše touha po životě a žízeň po lásce musí-mít
nějaký smysl. Pily křestané Jsme tento smysl našli v tom,komu říkáme
Bůh. Mluvíme tedy o náboženství.
Dějiny nábožervttví nám ukazují něco velmi zajímavého. Náboženské
ideje Jsou tím prostší a jasnější,čím ^sou starobylejší. 3 postupem
dějin - pomysleme třeba Jen na Řeky a Římany,ale něco obdobného bylo
i u Slovanů - se např. počet božstev zvětšuje a jejich obraz zakaluje
V tomto toku.který unáší celé lidstvo,se vŠ3k najednou objeví Jakoby
malá lodička,která pluje proti proudu. A na ní se Jeden po druhém
střídají plavci - říkáme Jim patriarchové a proroci,kteří stále znovu
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a znovu volaJí:"Bůh Je Jen Jeden. Jeho Jméno Je Jsem,který Jsem,což též
znamená Jsem ten,Jenž bude s vámi,Hospodin.Pn nám pošle Spasitele,aby
nás vysvobodil z mravního marasmu."
Ten Spasitel přišel a v Jeho Jménu Ježíšzaznívá opět Jméno Hospodin,
Jahve: Je/ho/-šua totiž znamená Hospodin Je spása.V něm se Bůh zjevil
Jako Láska,Světlo,osobní Pravda,Zdroj života. Jeho Jediným přáním Je,
abychom to Světlo přiJali,abychom té Lásce uvěřili. Abychom uvěřili,že
Bůh tak miluje nás lidi,že nás chce učinit svými partnery.ze chce,abychom ho poznávali nejen zé stop Jeho y tvůrčí činnosti a moudrosti,nýbrž
i osobně. Ze se chce stát pro naše JA osobním TY. Aby se nám mohl dát,
aby ss nám mdlili sdělit.
ti,"
Věřící k'^eptan si o vánocích uvědomuje skutečnost tak.ohromojucí,že
se musí sám.. divit odvaze své víry: my Jsme uvěřili, že Bůh nás má- tak
rád, že k nám chtěl promlouvat,lidským slovem,že nás chtěl milovat lidským srdcem, ze se Boží sloyp-pvšimněme si opět toho Jména,které mu dává Bible - stalo.,ss tělem, člověkem, tedy Jedním z nás*«, Evangelium o Baží lásce pak pokračuje dáí-,f$o..idalší hloubky,k tajemství velikonoc a
letnic,které nám mluví o vysvobození z hříchu a o možnosti žít z Kristova v Ducha,tJ. získat novou'mravní sílu schopnou přemáhat naše sobectví, ze Je dokonce Kristovým vzkříšením přemožena i. smrt,která se stává
tunelem vedoucím do světla nového života.
Dnes však; není naším cílem .vysvětlovat celé křestanství.Chtěli Jsme
se Jen zamyslet• nad; tématem ¡miravní obrody, našeho národa pro tento rok,
nad "vírou v moderním svě-tg." •I.,^es Je .možně věřit, stejně Jako v minulosti,ba i snáze a hlouběji-", nežVV ijiinulosti. Předchozí generace', aspoň
v našich zemích,se do víry,do .křestanského náboženství Jakoby rodily,
bylo Jim něčím normálním.Nám bylo dáno"jpjb Jevit,že víra v živého'Boha,
Otce našeho Pána Liežíša Krista,něčím normálním tak není. Ze Jé. .'tó' Osobní setkání. a tedy vlastně "dar. Ze tu -nejdev o nějakou ideoologii', nýbrž
o osobní rozhodnutí,o objevení Božího TY. Ze se nám to Boží Tí nabízí
v Božím Slevě,které se stalo člověkem, v J e ž í š i Kristu, v němž nás -Bůh
oslovuje lidským slovem a gestem a v n.&wz rťárn nabízí své přátelství.
Odpověď na tuto nabídku Je otevření našeho JÁ,osobní modlitba.Bůh ke
mně mluví v bibli, v evangeliu, Já mu odpovím svou modlitbou'. Žiji svou
existenci před ním a s ním,před Boží tváří»
Takovýto uvědomělý život v Boží přítomnosti Je vlastně neJvlastn;ěJším povoláním člověka,Tak můžeme žít totiž Jenom my lidé,stvoření k Božímu obrazu j protože nosíme v sobě' odlesk Božího světla a Jiskru Boží.
lásky.Ze má takovýto život novou hodnotu.že Je štastnější a blaženější,
že přináší radost a bezpečnost,pokoj a. mír zakotvený v Jistotě Boží lásky, to už nechce být Jen slovním závěrem tohoto psaní,nýbrž výsledkem
zkušenosti každého z nádeKdo Boha neobjevil,kdo ho nechce uznat,kdo se
mu zavírá,kdo s ním ne.rozmlouvá v modlitbě,Je Jako kosmonaut,který se
utrhl gravitaci domovská planety:řítí. se do neznáma,do tmy,do beznaděje.Kdo žije z víry } kdo v se modlí,žije' ve světle„Není nikdy sám.Není nikdy opuštěn-» Ví ,ksrn Jde„'ZiJe v naději. To může ovšem pochopit--'Jen- ten,kdo
tuto zkušenost uoin"il?kdo Boha objevil nejen teoreticky,nýbrž £ v e s o b ní modlitbě,Je to -zkušenost oblažující,zkušenost.osvobozující,zkušenost,
která přináší- radost a bezpečnost,i když s sebou samozřejmě nese i osobní odpovědnostTento poklad víry 'totiž neseme,Jak připomíná sv.Pavel,
v hliněných nádobách. Jsme .v stálém, nebezpečí, že tuto tvůrčí, přetvářivou
energii vlastní liknavosti,.pohodlností a přízemno.stď-¿marníme a zna<plodníme.V tom tkví naše odpovědnost právě v této hodině našich národních dějin.Kolem nás se dnés přece něoo hýbe,o tom.: nelze pochybovat«,
Jsme schopni bdít,abychom -ta znamení času vnímali a uměli na ně odpovídat ve světle víryTVíra nás totiž neodcizuje světu -a' .Jeho problémům,nýbrž nás naopak pozvedá k. nadhledu,který dovoluje vidět všechno v perspektivě Boží.Kéž Duch sv. rozvane mraky,které zatemňují náš duchovní, obzor , aby nás slunce víry mohlo vyléčit ze sobectví, cynismu, a. nihilismu,
které ohrož. náš norod. Char. *éž dá naší c.,tzn. každému .z. nás,mravní
srlu být oživ. kvasem nové bud.,předznam. úsilím o ušlech. hodnoty a
Ideály inspirov. evang. Za to se modlí a k tomu vám žehná-váš jte**
•Jaroslav Skarvadá-,' biskupa
v
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!lt!iSiVŠechno_tvqrím_novéi^ /Zj 21,5/
Kniha Zjevení,z níž Je slovo života tohoto měsíce,uzavírá sbírku
knih Nového zákona. V ní nám apoštol Jan ve světle prorocké inspirace
odhaluje v hlavních rysech události,s nimiž se církev bude setkávat
na své cestě,a vysvětluje nám jejich smysl.
Církev Jde vstříc "novým nebesům a nové zemi" /Zj 21,1/, i když
uprostřed bojů a pronásledování. Konečnou fázi této cesty bude plnost
Božího králoství. Nynější svět bude radikálně obnoven. Bude to nový
svět,z něhož bude vyloučeno vše,co Je překážkou blaženosti a plnosti
života. Spolu se starým světem navždy skončí i zastaralý stav člověka , vyznačující se hříchem,bludem,soužením,nouzí a smrtí.
"HleA všechno tvořím_nové_.^
Nemůžeme vědět,kdy a Jak se to stane,a Je zbytečné o tom bádat.
Je však Jisté,že se to stane. Není to sen ani utopie,nějaké nadnesené
přání,ale Jistota opětovně dosvědčována Bohem v bibli. Bude to odpověď,kterou Bůh dá za námahu,s Jakou Jeho děti pracovaly pro Boží
králoství. Bude to koruna věrnosti,s Jakou Jeho učedníci žili Jeho
slovo. Bude to plné rozvinutí moci Ducha svatého,kterého Ježíš přinesl do dějin svou smrtí a zmrtvýchvstáním.

Ale tato obnova už začala,už působí,a to do chvíle,kdy Ježíš přišel na zem,,! když uprostřed mnoha potíží. Už od nynějška všichni,kteří mu umožňují,aby v nich žil, - a Ježíš v nás žije, uskutečňujeme-li
prakticky Jeho slovo - zakoušejí tento zázrak Jeho milosti,která
všechno činí novým,proměňuje utrpení v pokoj a vnitřní pohodu,vítězí
nad slabostí: nad nenávistí,sobectvím,pýchou,lakomstvím a nade vší
špatností; osvobozuje z otroctví vášní a strachu a uvádí do radostné
svobody Božích dětí. Neomezuje se pouze na proměnu Jednotlivce,ale
skrze něj pjroměnuje celou společnost.

Jak žít slovo života tohoto měsíce?
Toto slovo nám dává Jistotu,že Jdem vstříc novému světu,který se
už od nynějška připravuje a buduje. Je to tedy zcela něco Jiného než
výzva,abychom o nie neusilovali a utíkali ze světa.
Bůh totiž chce obnovit všechno: náš osobní život,přátelství,manželskou lásku,rodinu. Chce obnovit společenský život,svět práce,škol,
kult
ury,rekreace,zdravotnictví,hospodářství,veřejných záležitostí....
Jedním slovem všechny oblasti lidské činnosti.
Ale k tomu potřebuje nás. Potřebuje lidi,kteří umožňují,aby v nich
žilo Jeho slovo,aby byli Jeho živým slovem,aby byli druhým Ježíšem
ve svém prostředí.
A protože slovo,které v sobě shrnuje všechno,které Je plností Zákona,Je láska,snažme se Je v tomto měsíci uskutečňovat tím,že budeme
milovat bratry opravdu Jako sebe samy,aniž bychom slovo Boží rozřeďovali a omezovali.
Pak zakusíme,že dochází k neustálé obnově především v našem srdci
a velmi brzy se zřetelně projeví i kolem nás.

SPONTÁNNÉ,

DOJEMNÉ,

FANTASTICKÉ

Kardinál Jgzef Tomko navštívil svoj rodný kraj.
Spontánně,dojemné,fantastické..'. Týmito tromi slovami sa však
zdaleka nedá vystihnut stretnutie asi 20 tisícpv veriacich z celého
Východoslovenského kraje s pánom kardinálem .Jozefom Tomkoro,kt.o.yý dnes,
23.marca,na Zelený čtvrtnkspoctil svojou návštěvou naše Košice.
Dom svätej Alžběty v centre města Je už od..piateJ hodiny dnešného
chladného rána ob 1 lehaný veriacimi zo všetkých stran. fYlasy veriacich
sa tesnie aj v přilehlých uliciach na LeninovéJ a Skrobárove;}., odkiaí
Je vldie£ vchod do chrámu. "Vo .vnútri Je nedýchateíný vzduch", prihovára sa nám veřiačl až z Popradu a dodává: "Dnu som sa dostal asi
o šiestej,ale zo zdravotných dfívodov som sa musel ist najest a spät
som sa už nedostal. Jedna pani sa vehemntne domáhala veriacich v chráme , aby Ju pustl].!,.dopředu, že ona Je kresísnka, tok Jsme jej povedali nuž chodte - i ked pphnút sa nebolo kde," vysvětluje dotyčný pán„...
Je pol deviabej. Do svätej omši,ktorú má slú|it pán kardinál,chýba
«šte pol hodiny. Vybavená předpotopným magnetofonom, /modliac sa,aby
fungoval/ zápisníkům a kvetmi,dobývám schody farskéhovúradu,kde uraduje vikář Onderkoo Zvoním u dveří. Otvára mi mladý knaz a Ja Jedným
dychom sýpem za' seba svoju prosbu o interview s pánom kardinálom.Knaz
mi o chviíu tlmočí odkaz pána Onderku,že pán kardiná]. nemá čas,lebo
sa pripravuje na omšu* Stojím na chodbě ako kopa neštastia,ale nevzdávám sa. Asi o i5vminút vychádza z kancelárie pán kardinál v.sprievode asi šisteich knazov. Predstavujěm 'sa rnu,drmoliac čosl o interview, dávám mu květy a prosím ho o požehnanie. KÍak ám si na studený
tvrdý beton chodby pred kanceláriou pána -önderku...Pán kardinál ml
dáva svoje požehnanie a Ja sa v tých okamihách modlím - za starých
chorých rodičovt Přemysla Coufala,za Pavla V?onku,za Augustina Navrátila, za všetkých nevinne trpieSich na psychiatriách a v krimináloch,za
skoré uzdravenia kardinálovéJ a mojej memy,ktoré sú tažko choré a ležia v nemocnici, i za všetky trpiace matky na svete... Pán kardinál
ml podává ruku,aby mi porn ohol vstá£»Ako červená pečat na nej ostává
otisk moJich úst,ktoré ¡nu chceli tolko toho povedat,keby...
Pán kardinál zrejme cíti moje dojatie,, Na rozlučku mi našou teplou
rodnou zemplinčinou hovoří: "A trimce še B o." /t.J. držte sa.../
Je 9 hodin, Z biskupského úřadu /ktorý Je roky bez biskupa/ vychádza majestátný dlhý sprievod. (YJladí krásni bohoslobci ,knazl. Uprostřed sprievodu ide pán kardinál. Centrum Košic burácá potleskom veriacich. Tlieskajú a volajú:"yítajte u nás!" Tlieskajů á škandujú aj
ludia v otvorených oknách priíahlých domov,reštaurátori stojací na
lešení chrámu. Jeden mladý muž vyliezol na lampu pri•katedrále...
Potlesk sprevádza pána kardinála až do chrámu a ; tam pokračuje.
Sv8tá littUrgia začala,ale ludia sprd chrámu meodchádzajú.Niet sa
kde pohnut.Okolo nás sa teenla mamičky s kočiarikami)vidíme mladého
člověka so zopätymi rukanii na invalidnom vozíčku. Staré babičky sedia
na skladacích stoličkách a tíalšie na múrikcch výkladov. Z Jediného
amplionu,umiesteného na chráme pri vchode len veími slabo k nám dolieha slávnostná uvítacia rač vikára Onderku. A predsa počujeme ako
hovoří,že tisíce detí z košických farností chodí každý rpk na prvé
«v&té prijímanie,na birmovku,statisíce veriacich na svSté priJímanie...
A J'a si nevdojak spomeniem, ako mi nedávno rozprával möj bývalý profesor z gymnázia,ako na základnej škole kde teraz učí,podávajú učitelia
na kraj nepravdivé informácie a popierajú mená a poččt dptí,ktoré
chodla na> hodiny náboženstva,aby tieto spolu s nimi neboli šikanované..»
,
Co sl navždy my, variaci, z kázně pána kardinála Tomka ¿apamžitéme, eú
šlová, že o příkazech pápera sa n^i^k^tu^e, ale příkazy
sa plni a* uruhý momentVres-tarrstvo ako také^rvafcJwia »vta^icn veriacich

- E k tomu,aby pracovali čestne,nekradli,ale svojou^statočnou prácou prie
pievali k rozvoji celej našej spoločnosti.Zvlášt pán kardinál zdůraznil, že z takýchto občanov nikdy nevzíde spiknutie alebo rozbroje,naopak, láska ich spája k vytváraniu trvalých všeíudských hodnfit...
SvStá liturgia prebieha už takmer tri hodiny.Desat veriacich spřed
chrámu odíde,ale dvadsat sa Jich vráti. Tisíce stojacích vonku sa
modli a,spievajú,alebo tlieskajú.Ton tu,vonku,udává dianie tam,vo vnútri...Na všetkých tvárach badat dojatie,Jednotu a zvláštnu bratskú
lásku. Je nám zima,ale neodchádzame.Všetci sa chceme dflstojne rozlúčit s pánom kardinálom.
Je takmer 12 hodin. Sprievod vychádza z katedrály. Niet medzi námi minsta,kade by sa mohol přepadnut špendlík.Taký spontánny přejav
radosti niek oík otisícovej masy centrum Košic snád ešte nezažilo. Nie,
to netlieska klaka. Vštci sem přišli dobrovolné aj z dalekých končin
kraja,aby si uctili svojho rodáka pána kardinála Tomka a súčasne dali
najavo svoje náboženské cítenie a vieru v Pána Boha. Volajú: "Mech
žije náš pán kardinál,vivat kardinál",spievajú,modlia sa,tleskajú,
skandujú a súčasne sa premiestnujú k budově farského úřadu. Ani tu
túžba znovu uvidiet pána kardinála neustává. íílestom sa nesie modlitba
Anjel Pána...Pán kardinál vychádza na balkon a rozdává plným prihrštír
svoje požehnanie na všetky strany.Stari,mladí,muži i ženy si uteerajú
oči. ÍYlnohým Je veru zatažko spievat,ked člověku zviera hrdlo...Je 12
hodin 15 minút. Ludom akoby sa nechcelo do svojich domovov. IY)y sme už
hodný kus od chrámu,ale stále k nám dolieha refrén piesne:"Len smělo
vpřed,nech vidí svet mládež vernú Kristovi.len výš a výš zdvihnime
kříž,svát sa v Kristu obnoví....
Mářia Komárová
- o - o - o - o - o
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Už osm let mají věřící v chrámě sv. Filipa a Jakuba v Gottwaldově
možnost večerní společné adorace se zpěvy z Taizé každý první pátek
v měsíci od 20 do 21 hodin. Tyto adorace před vystavenou Nejsvětější
svátostí probíhají pod vedením kněze a laiků ve spoře osvětleném kostele; latinské i české kánony ve stylu ekumenické komunity v Taizé
střídají chvíle ticha,verše z Písma,slova modliteb. Přijíždějí i křestané ze širokého okolí,někdy přijdou i bratři a sestry z Jiných křestanských církví. Společenství modlitby sjednocuje,přibližuje všechny
Ježíši Kristu,vede člověka k lítosti,k hlubší víře,úplněJšímu odevzdání. Je to Jeden ze způsobů Jak obyčejnému člověku uprostřed světa pomoci, aby se po celou hodinu nerušeně modlil a bojoval na této duchovni
frontě za sebe,za své blízké,za povzbuzení a obrácení našeho národa
s za spásu celého světa.
V současné době probíhají podobné adorace už i v řadě dalších farností. Je dobré tuto poměrně novou příležitost,velmi blízkou zejména
cítění mladší generace, nepromarnit.
- ds - o - o - o - o Člověk potřebuje modlitbu,tak Jako
tělo kyslík. Dnes více než
Jindy Je modlitba naléhavě nutná v životě lidí i národů. /Carel/
v
Křestanaká fnotllitba není nikdy samomluvou.

- 1 REDAKCI

KO:

v

Gottwaldově 6.3.1989

V kterémsi čísle Ko 2 minulého roku,které se mi víceméně náhodou
dostalo do ruky,Jsem se dočetla o článku "Q zakázaném ovoci" ve Vlastě č. 48 z r.1988. Časůpis Jsem si sehnala,článek přečetla a zjistila,
že skutečnost Je Ještě mnohem horší,než vyplynulo z článku v KO. Souhlasím s autorem /nebo autorkou,už si přesně nevzpomínám/ v tom,že
proti- uvedení filmů s tematikou sexuální výchovy na základních školách Je nutno něco udělat,pokud Je to* aspo.n- trochu v našich silách.
Do školy přece musí chodit i naše křestanské děti. Napsala Jsem tedy
pracovníkovi ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy CSR,který
promítání oněch filmů ve Vlastě propagoval. Odpovědi Jsem se zatím
nedočkala. Kopii dopisu dávám k dispozici KO s prosbou,aby v případě,
že se ho rozhodnou uvěřejnit,nahradily Jméno vhodnou značkou.

ÍYlinisterstvo školství,mládeže
a tělovýchovy ČSR
PhDr. Jan Podešva
Karmelitská 7, Praha 1

V Gottwaldově 10.2.1989

(ÍOAyNÍ-_yÝCHgyA^_DĚTÍ_-::__dotaz
Vážený pane doktore,
časopis Vlasta č.48/1980 uveřejnil pod titulkem "0 zakázaném ovoci" Vaše vystoupení na školení lektorů výchovy
k manželství a odpovědnému rodičovství v Brně. Týká se především
promítání filmů s tematikou sexuální výchovy /Chceš zabít aj./ na
základních školách.
Přestože Vy Jste ve svém příspěvku zařadil náboženství bez váhání
do minulosti,hlásí se v naší zemi ke křestanství nemalé procento obyvatelstva. Já i můj manžel k nim patříme. A dnes se stále více hovoří
a píše ve sdělovacích prostředcích o účasti věřících občanů na budování a životě naší společnosti. Domnívám se,že my křestansští rodiče
máme právo vychovávat své děti podle mravních zásad,kterým nás učí
naaa víra. Náš syn sice zatím není školou povinný a uvedená problematika se ho bude týkat až za několik let,ale protože se Jedná zřejmě
o dlouhodobější koncepci,obracím se na Vás s dotazem, J a k
b u d e
v t o m t o
p ř í p a d ě
z a b e z p e č e n o
p r á v o
r o d i č ů
r o z h o d o v a t
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v ý š e
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d ě n ý c h
f i l m ů ?
Náš právní řád rodičům toto právo garantuje zákonem č.120/1976 SL,
Tento zákon obsahuje mj. i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. V Jeho čl. 18, odst. 4, se říká: "Státy,smluvní strany
Paktu,se zavazují respektovat svobodu rodičů...zajistit náboženskou
a morální výchovu svých dětí podle vlastního přesvědčení rodičů.w
Soudě podle reakcí veřejnosti /viz dopis učitelky J.Wasserbauerové
v Rudém právu z 20.1.1989 pod titulkem "Byl to šok", názor matky v
rubrice "Pro a proti" v mladém světě č. 6/1989/ nejsem asi sama,komu
tato a podobné koncepce sexuální výchovy bude připadat pochybná.
/Oba uvedené příklady Jsou negativní ohlasy na cyklus "Než poprvé
zabrečí" uveřejněný nedávno v časopise Ohníček/.
--

v

Za odpověd předem děkuji a Jsem s pozdravem
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Veími rna zaujala stat kolektivu z Olomouce o modlitbě a pfiste. Ked
sa člověku nechce,Je to horšie,než keď nemtíže. To Je tažisko našich,
problémov. Člověk Je náchylný k lenivosti od prírody,ktorú vlastnost
třeba přemáhat. Preto Je tak dttležité v duchovnom živgte cvičenie v
seba přemáhaní. Obrátenie Je ustavičným prikazom krestanského života.
Pokáníe,obrátenie a zmierenie to Je odkaz z ÍYiedugorJe aj pre nás.
Plagaty,fotografie,články v perlodickej tlači,to Je všetko útok na
Jemnú psychiku mladého člověka,čo Je ako mráz pre mladú květinu. Preto
Je správné,že tejto chulostivej otázke venujete pozornostfaby si rodičia uvědomili,že úcte k íudskému telu sa musí vychovávat od detstva
a tu Je úloha rodičov v rodině nezastupitelná. Dobrý^příklad Je najlepšia forma výchovy. Nemožno beztrestne nezachovávat VI.prikázanie
Božie,toho dtisledkom Jevmravný úpadok našej spoločnosti a nebezpečenstvo vymretia. Tým zaplňujete velkú medzeru aj KN,ktoré o tom nepíšu.
Máme koncilové dokumenty i uznesenia biskupských synod a pr e< j 9a s a z
toho málo dostane medzi veriaci lud,alebo či sa vBbec dostane. Pre informáclu prostému veriacemu ludu slúžia KN. Nič sme sa tam napr. nedočítali o laickom apoštoláte,o úlohách laikov v církvi. Zo samizdatu
len viéme,čo povedal s.Máčovský : "...nepřipustíme laický apoštolát,řehole..." Preto sú u nás tažkosti s prácou laikov v cirkvi. V slobodnom
svete Je práca laikov v církvi samozrejmostou. Preto máme u nás aj
problém s hnutím 5KL z jednej i druhej strany. Preto bola aj vítaná
informácia: Slovo S. Otca k morálnym teologom.
Teší ma,/e sa najdú aj v dnešnej dobe smělí laici,čo sa nebojá na—
písat pravdu aj takej vysoko postavenej osobě, ako Je generálny tajornník ni.Jakeš. Patří za to chvála a obdiv p.Janu Filipovi ^ Ostravy. Riešit vztah štátu ku katolíckej cirkvi bude možné len rokováním s právoplatným představíteíom kardinálom Tomáškom. Zatial sa stále neberie na
vedmoie. To bude nádej na zlepšienie,ked uvidíme n^ TV obrazovke,ako
rokuje premier Adamec s kardinálom Tomáškom. Zatial u nás na Slovensku
očúvame z vládnyh úst o nelegálnych strukturách a aj po roku sa odsúduje bratislavské vystúpenie.
Po Viedni sme čakali uvoínenie a zatiaí sa dozvedáme len zlé správy.
Nitransky biskup, arcibiskup Kmetko pred súdom vypovedal v r.'1947 na
otázku Dr.SuJana: "Za bojov /pozn: cez front/ priešel ku mne do Nitry
istý Rus,ktorý ma v mene ve liteístva uistil,že sa s katolickou cirkvou
nič nestane a povedal,že všetky naše lnštitúcie nám ostanú. ITiy sme to
všetko stratlli. Stratili sme internáty.Startili sme školy." Po februári 1948 sme stratili aj zbytok. Málo z toho,čo sme stratili,zinventovala 31 bodová petícia moravských katolíkov.
Pozeráme sa na toto všetko a dáváme si otázku,čo máme robit? Za
prvej republiky všetko riadili biskupi a laici poslúchali a sa přidávali. Dnes iniciativa laikov sa hodnotí ako politické dobrodružstvo.Zmiluj sa nad nami Pane,lebo sme sa prehrešili proti tebe. Čas nám utéká
a splnenie svojich žiadostí nevidíme. Ludia sa menia na postách,ale
nič sa nedeje. Nedovolíme spochybnit našu minulost ani přítomnost,tak
hovoria vedúcl činitelia.
Dvaja učeníci po zmrtvýchvstání išli do Emauz a cestou sa zhovárali,
čo sa bolo přihodilo.Tak by sme mali aj^my robit,vymieňat si správy,čo
sme počuli,viděli a čítali a nerozprávat sa o pletkách. Apoštolátu písaného slova venujem svoj voíný čas. Robím tak po vzore spišského biskupa Jána VoJtaššáka,ktorý zomrel na srdcový infarkt 4.8.1965 ako 68
ročný v nemocnici Říčany,kam ho o^viezli z charitného domova v Senohraboch. Na Slovensko sa mohol vrátit až po Jeho smrti,aj to si písomne
vyžladal za svojho života od Ministerstva kultúry. Pochoval ho trnavský
biskup Lazík 7.8.1965. Nečakane nad Jeho hrobom prehovoril robotník
Krajnák,aby očistil pamiatku velkého biskupa a dostal za to trest rok
žalára.
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Pán biskup Vojtaššák bol hlboko presvečený,že aj v beznádejnej situácii niet dflvodu na ^oddávaní,e sa pasivitě a ,f atalizmu, ale že třeba
znovu a znovu konat,podávat žiadosti,klepat na zamknuté dveře a písat
můRioraftďé. Tak apeloval na biskupov^Slovenska,aby žiadali slobodu pre
Cifkev,ak si nechceme pred verejnostou a katolickým potůmsivom vyslúžit v pomenovanie němých psov a nedbanlivých strážcov v noci.
štátna správa 1.11.1949 zavedená a uplatnovaná,katoličku cirkev
pomaly,ale isto vedie do cintorína. Proticirkevné zákony 217/49 Zb.,
ktorým sa zriadil št.úrad pre veci'cirkevné a 218/49 o hospodárskom
zabezpečenii cirkvi a náboženských spoločností štátom uznaných,boli
vynesené bez súhlasu a dohody s predstaviteími katolíckeho v ludu. Sú
Jednoducho nanútené a predstavujů gpravdivého trojského kona,ktorý
mal za cleí Oirkev zvnútra rozrušit, Tleto opatrenia označil p.biskup
Vojtaššák za protiústavně zasahovanie štátnych orgánov do veci cirkevných a do náboženskej slobody. Cirkev sa nesmie sama klást do hrobu, ktorý jej nepriatelia prihotovili.
Listom 18,9*1964 sa obrátil na kňazstvo 3pišskeJ diecězy,aby po 14
rokocn prehovoril ako biskup. Kládol im na srdce: "Budte jednotní!"
Pre tento list ho vyšetřovali Oradníci z cirkevného odd. Ministerstva
kultury v Prahe s výstrahou,aby tak viac nerobil,lebo to bude mat následky , * ÍYlinisterstvu školstva v Prahe napísal list 4.10.1964. Do Říma
pdfenlal 17.1.27.4.1964 list na cirkevné usporadanie biskupstev na Slovensku.v Až do najvyššej staroby ostával Jeho duch čerstvý a mladistvý. Keď mu príatelia dobromyslné připomínali,aby sa šetřil,povedal:
"Ja nemSžem odpočívat. ZasvStil som život Pánovi a Jeho cirkvi,musím
byt teda věrný tomu *asv3teniu až do octatného dychu. Činný Je Pán
Boh,nezaháíaJú ani Jeho nepr*atelia,nem5žem zahálá£*ani Ja" Papežovi
Pavlovi VI. poslal list o situaci cirkvi na Slovensku. Tento poslal
dvoch legátov,kterí
s nim zišli v Zbraslavi na zámku § odovzdalimu obraz 3v. Otca á poipiSom a věnováním,biskupský prsten,zlatý růr
ženec a pamStnú meďajlu svorjho pontifikátu. Od.-.15?'9» 1950 až do 4.10.
1963 bol vo v3zer>ií na -ffiznych miestach a potom až do smrti v izolácii v charitatívnom dssrtpve.

'

Na Zelený štvrtok zažili Košice neobyčajnú slávnost sy.at_e.pi e_ _oleJov,ktorú vykonal kardinál Tomko,na ktoráho sú Výchotíniari pyšní. AJ
ked bol len pracovný deň,zhromaždilo sa tam 15 tisíc variacích'bte~z
zvláštnej organizácie a agitácie. Nečakane sa kardinál Tomko objavil
14.marca v bratislavskom semináři na cestě ku chore;] matke dovlidavského. Na Kvetnú nedeíu v RUchalovciach slúžil bohoslužbu. Keď sa na
Zelený štvrtok vracal z Košic li-etadlom do Bratislavy,čakali ho veriaci,ale sa ho nedočkali,lebo lietadio přistalo na inej dráhe,kde ho
čakal dr .(Yláčovský s limuzínou, aby ho tak izoloval preds tierajúc svoju
pozornost. AJ tu vidíš,ako rafinované sa u nás robí protináboženská
politika. ÍYláme slobodu a nemáme slobodu. 10-aprí.la začína rokovanie
nasej vlády s Vatikéaom. fílodlime sa,aby bolo úspěšné v tom,že sa zaplni a biskupské stolce podia yfl.le Sv. Otca. V 3očí.slvi IOC Je rozhovor
s kard. Casajpolim^ktorý povedal,že Praha vždy zaujímala velmi tvrdé
stanovisko vo vzt^hoch k Apašiolskému stolců. Dokedy ešte?
Na Bielu sobotu sme oslévili prvé výročíe bratislavského sviečkovéh:o vystúpenio. VelkonoCný paškál Je symbolom světla viery,ktoré zahána tmy nevery» iífdmo toho ale vládne u nás stále atmosféra strachu a
obáv.To pcstrehol aj Jeden zahraničný pozorovatel na velehradských
slavnosti ach 1985 v porovnaní ČenstochoveJ v Polsku: "Ned.ajte sa odstrašit nezdarmi a neúspechmi",to odkázal S.Otec svojim ro^ákom a to
platí aj pre nás. "Kristus žiJe !", takto'radostně zvolala staršia pani,
ked viděla r«1985 na Velehrade jasajúcu mládež,ako manifestovala za
Krista. Áno.Kristug žije v nás a skrze nás. Živý přejav viery u mladých 'ludí nás naplnuje nárieJou.Aj dnešná doba nám ponúka veřejných
vyznavačov viery,čo dáva preopoklad^že sa štafeta odovzdá novej gerterácii.V tom nech Vás všetkých pos.llnuJe vseíkonoč-ný pozdrav yzkriesenia: "Nebojte sa»aleluja."
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březen 1989
Mnozí naši bratři - křestané - dnes stojí stranou všeho dění,do-v
konce nesouhlasí s činy křestanů v oblasti lidských práv. Tito křestané se odvolávají na Písmo a cl tují:"Já však vám pravím,abyste se zlým
nejednali Jako on s vámi", a Je to,tak Jaká aktivita? Ano citace Je
přesná^ale má to své "ale", Je to pouze třetina myšlenky. Proto citujme myšlenku celou - evang. sv.Matouše kap. 5,38-39:"Slyšeli Jste,
že bylo řečeno:0ko za oko a zub za zub. Já však vám pravím,abyste se
zlým nejednali Jako on s vámi; ale kdo tě uhodí do pravé tváře,nastav
mu 1 druhou..." Zde Je zřejmé,že Jsem-li napaden nebudu se bránit,ale
nebudu ani utíkat či schovávat! se,ale naopak každému násilí a zlu se
postavím čelem. Jak Je psáno,nebudu napřahovat proti nepříteli svému
ruku,ale
tvář.
Takže Pán nás nevyzývá k pasivitě a ústupkům zlu,ale k odvaze a
veliké aktivitě. Pamatuj,nastavit tvář Je č i n , Je čin křestana,
který Je motivován č i n e m
NeJvětším,činem Ježíše Krista.
Každý z nás by si měl v této době uvědomit,že proti zlu Je nutno
postavit čin - čin nastavené tváře se slovy:"Proč Jsi mne uhodil?
Je-li to zlo co vedlo tvoji ruku uhod mne znovu,protože Jsem štasten,
že na mé straně Je pravda a dobro."
Závěrem citát,citát od pana biskupa Jána Ch. Korea: "V nás Je tolik strachu! Někteří lidé šíří Ještě i kolem sebe takovou zbabělost,
že Jsem rozhodnut postavit se proti zneužívání zákona a tentokrát nepovolím. Jsem rozhodnut ukázat,že před surovým násilím dobrovolně
neustoupím a že podvod pojmenuji podvodem]" /Křestanské obzory,leden,
č.2/89/.
Karel Coural
- o - o - o - o - o - o PQUŤ

ROKU

VÍRY

se bude konat v rámvi DESETILETÍ DUCHOVNÍ OBNOVY u příležitosti 30,
výročí svatořečení patrona tohoto roku,redemptoristy sv. Klementa
Maria Hofbauera.
20.5.1989 v Brně a 21.5.1989 ve Znojmě-Louce a v Tasovicích. Na
Moravě by to měl být skutečný vrchol všech letošních akcí k Desetiletí, Jež má Jako Jeden z cílů i vzájemné poznání a sblížení katolických
věřících. Tato pout Je k tomu Jedinečnou příležitostí,zvláště pro náss
katolíky brněnské diecéze. Sejděme se všichni u osiřelého biskupského
stolce a společnou modlitbou si na přímluvu sv. Klementa•Maria vyprosme pevnou víru a biskupa,který by dokázal bránit víru svého stádce a
kat. církev proti útokům nepřátel stejně neohroženě,neúnavně a přitom
rázně,Jak to v podobných podmínkách činil i tento světec víry.Ke sblížení a spolup. mezi námi přispěje,když budeme moci být hostiteli i
poutníkům vzdáleněJším:hlavně z olomoucké arcidiecéze,ale také bratřírr
ze Slovenska a z Cech.Chceme Je seznámit s na|í diecézí a rádi Jim tuto návštěvu v budoucnu oplatíme/17,-18.6.^pout ke sv.J.N.Neumanovi v
C.Budějovicích a Prachaticích,2.-3.9. pout k bl. košickým mučedníkům
v Trnavě a v Košicích/. Pouti bude předcházet v naší diec. novéna spo
Jená s duch. přípravou. V rámci této přípravy bude.v sobotu 13.5. proč
ram ve 3 brněnských kostelích. Pout bude zahájena v Brně 20.5. v katedrále na Petrově.Program zde bude až do pozdního odpoledne.Jistě si
dokážeme vytvořit i důstojný program pro zbožné strávení noci a budeme
se snažit poskytnout občerstvení a nocleh pro poutníky,kteří to budou
potřebovat. Dále pokračuje pout pro ty,kteří se budou schopni přepravit, v neděli 21.5. ve Znojmě-Louce.Po obědě mohou poutníci putovat asi.
11 km do Tasovic /možnost spojení vlakem/,kde bude pout odpoledne
uzavřena. Přesný program vydal brněnský ordinariát.
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SDRUŽENÍ

KATOLICKÝCH

LAIK§ :

PhDro Radomír Malý,Augustin Navrátil,František Záleský,Pavel Záleský

Bratři!
•Dovoláváme se Vašich opakovaných t v r z s n c e l ý projekt 3KL Je v
přípravném stádiu,otevřený diskusi a potřebným úpravám. Jsme přesvědčeni» že sama myšlénka, laické aktivity je správná a ..naléhavá,že by každ
křestan měl neprodleně přijmout svůj podíl odpovědnosti v církvi i v
celé společnosti - a tern,kde řádné církevní struktury chybějí nebo
nemohou fungovat,i mimořádnou odpovědnost navíc.
Zvýšená odpovědnost laiků za osudy církve v těchto těžkých dobách
však vyžaduje také zvýšenou bdělost vůči církevním tradicím a ustanovením církevního práva. Zá okolností,které kodex kanonického práva
vlastně ani nepředpokládá - např. dlouhodobá absence biskupů,biskupské
konference,ba i řádných administrátorů diecézí - nelze zajisté ani Jed
notlivá ustanovení kodexu vykládat příliš puntičkářky a doslovně,o to
•úzkostlivěji by však mělo být dbáno ducha katolicity,nedělitelnosti
oficiálního i neoficiálního působení církve,posvátnosti kněžské služby
byt se odehrává v okovech a v zajetí.
• Při celostátní působnosti by SKL mohlo zaháji^ vlastní činnost až
po schválení biskupskou konferencí /Cl"C,c.312, 2 /,přičemž schválení
•předpokládá stanovy /c„299,§3/. Tedy: i„z hlediska církevního práva Je
zatím třeba chápat sdružení Jako provizorium a věnovat se Jeho přípravě,tj. prodiskutovat poslání,stanovy,práva členů atd. Dle c.318, §1
by Již v této fézi bylo vhodné požádat o ustanovení církevního komisaře, 8/.vyhlídkou na doporučené farní rady Je žádoucí maximální spolu práce s duchovními správci farností vzhledem k jejich právům při ustavení a činnosti farních- rad /c.536/. Tedy: přípravné práce ve farnostech v maximální míře slaďovat s kněžími.
.
Každá aktivita v církvi by měla být řádně připravena,zvážena a prodiskutována - to nám u SKL výrazně chybí. Bude-li nám poskytnuta možnost, rádi bychom doplnili Jeho program řadou pozotivních momentů. Zde
se však omezíme Jen na nejzáv-ažně Jší výhrady proti předloženému návrhu

1/ Za první a zásadní kámen úrazu pokládáme název Pokoj na zemi v zjev
. né reakci na zakázané kněžské sdružení PIT. Je neštastný,protože na>
síni úkolem Je hlásat evangelium/ne se vymezovat negativně a ironicky. Církevně-politicky Je pak závadný:šest let propagujeme právoplatné vatikánské rozhodnutí,že kněžím není z formálních důvodů dovoleno spolupracovat s organizací tohoto typu. A nyní zakládáme takovou organizaci, a to s dekl ar ošv aným cílem dosáhnout maximální spolupráce s kněžstvem. Přiznáváme tím snad,že vatikánské důvody Jsou
pouhou záminkou?
2/ Mírový "punc" SKL se nám sám o sobě Jeví Jako nadbytečný a účelový •
skutečný Pokoj Kristův má Jiná pravidla. Konkrétní dikce Je pak bez
odstupu převzata z oficiální prčípágandy. vNemůžeme-li světu opravdu
nabídnout Kristův pokoj,snad bychom aspoň neměli lhát!
3/ Také závazek pomáhat při praktickém uskutečňování desetiletí duchovní obnovy národa Je ukvapený bez předběžných kontaktů s oficiální
biskupskou komisí/biskup Liška/, v níž působí i moravští zástupci0
4/ Bod 12,striktně vymezující členství SKL pro laiky starší 18 let, Je
v rpogramu sdružení formálně nevhodný a mohl by v budoucnu způsobit
nemalé obtíže. Nejen pro vyloučení mládeže,o níiž nám přece především běží. Ale také - a především - pro svůj kádrově denunciační charakter: Jak si zde mají počínat tajní kněží a řeholníci?
5/ Chápeme tíživou situaci v obou moravských diecézích a potřebu řešit
tuto situaci třeba improvizovaně a nad rámec kanonického práva.Nicméně v propagandě SKL v %Cechách a na Slovensku bez spolupráce s
tamními řádnými i mimořádnými církevními strukturami sptarujeme
nebezpečnou svéteoli.
Michaela Freiová,Dr.Bohumil Svoboda,Jiří Kaplan,Dr.J.Plocek,
Dr.Václav Benda, Václav Malý
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S pokorou,úctou,ale i ostražitostí byl přijat a čten Váš dopis - tedy Váš prozatímní text programu 3KL. Vedla nás k tomu odpovědnost za
boží lid / v i z. 1 Kor 14,20-21/. Tato odpovědnost zůstává i ve složitějších dobách,kdy Je zapotřebí obezřetnosti a trpělivosti. Trpělivosti e
každým a ve všem. Při posuzování zatímního textu programu SKL Jsme vycházeli z myšlenky,s níž souhlasil otec kardinál,J.Em.František Tomášek.
ÍTlyšlenka /a to Je Váš výraz/ Je totiž slaboučkým podkladem pro vznik a
odůvodnění vzniku SKL Pacem in terrls. A to proto,abychom "snad nejyli
shledáni odbojníky proti Bohu." /3k 0,39/. Návrh Vaší činnosti Jsme
konfrontovali s dekretem Apostolicam actuositatem - o poslání laiků v
církvi.
Lze plně přiznat,že^v církvi nemůže scházet apoštolát laiků,který
plyne z povahy křtu. /Úvod k dekretu/. Tento apoštolát má široké di- v
menze v univerzalitě církve. /Dbej o nábož. výchovu svých dětí a křest,
život/. Nemůže tedy Jen spočívat Jen na realizaci určitého spektra - e.g. Vašich bodů 1,2,3, etc.
Myšlenkový program nebyl schválen hierarchickou církví beze zbytku.
Rláme na mysli nevěrohodnou formulaci: "nepovažujeme za věrohodné, že
by se příslušná církevní místa postavila v zásadě proti aktivitě laiků'.'
Toto zcela necírkevní rčení odporuje známé zásadě - předpokládaný souhlas - consensus nullus,souhlas žádný.
Nadhozené maličkosti rýsují obrazce nelehkého úkolu,který Jste si
předsevzali. /Consilium:"Lépe se této fikce vzdát"/ Dovolte nějaké Jednotlivosti. Cap.VI. notuje určitý předpoklad k apoštolátu. Je p.Augustin Navrátil idoneitní /vhodnou/ osobou? Na bud, americkém ministru
obrany bylo určité odium. Bylo respektováno. Odium /byt neprokázané/ na
episcopabilech /kandidátech na biskupy/ byt neprokázané,Je též akceptováno a jejich Jména^Jdou ad acta. Člověk,který byl na psychiatrii nevzbuzuje rozpaky? At Je to Jakkoliv - prostě tam byl a není "šprochu,
aby tam nebylo pravdy trochu". Je to tedy důstojný sběratel adeptů?
Zvažte!
Otevřeně se stavíme proti tomu,aby organizace nesla Jméno Pacem in
terris. Otevřeně: Mnozí laici plivali na posmrtnou památku Jana XXIII.
Mnozí nečtou a bojkotují i Katolické noviny,protože v tiráži defiluje
tato encyklika.
Podle Vašich bodů činíme závěry:
l/Nesouhlasíme s bodem 1,nevyřešené církevní otázky neslučujeme s Jinými státy,
2/Enc.PiT není směrnicí,nýbrž aktualizací,která se může rallzovat v
kterémkoliv polit, systému.
3/K tomu bylo Již vyjádřeno se
4/
0/V arcidiecézním chrámu sv.Václava se konají od loňského roku.Zcela
svobodně a volně. Slouží "chiliastům XX.věku". Účastníků Je stále méně, Věřící z celé olomoucké arcidiecéze protestují proti tak "bohulibím akcím",
6/Právě ekuména si ztěžuje na neekumenické a drzé vztahy.
7/To činí mnohé nerušené stanice.Duplikace není nutná a potřebná.
B/Zbytečně vynakládané náklady. U nás vychází Nová Doba a Týdeník aktualit!
Drazí bratři a sestry!
Pro lásku Boží nezakládejme nic nového! Cítme s církví. Nepodléhejme modnosti doby. Čtyřicet let byli kněží rdoušeni církevními tajemníky a StB. Je to Již zcela devastovaná společnost. Nedělejme Již laické
Amen nad těmi,kteří svůj život zcela strávili ve službě našemu společnému Páou,
Oremus pro invicem í
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Po přečteni desátého a Jedenáctého čísla KO Jsem chvíli nemohl popadnout dech* To Je ten časopis,který zpočátku dával tušit naději,že
se konečně obievila tribuna názorů laiků? Laické vyspělosti?
Dovolte krátké zastavení u některých článků.V č.10 Je prvních několik listů zaplaveno-výhradně nové aktivitě pod názvem "Sdružení katolických laiků -í?pkoJ na zemi". Podobnost s 3KD"Pacem in terris" není
samozřejmě náhodná - Jedná se totiž o nové,cituji:"...mírové hnutí katolických laiků, protože dosavadní členství Jen části kněží,kteří tvoří
Jen nepatrný zlomek latolíků Je v tomto hnutí zcela nedostatečné/č<, 10,
str. IV/. Je zcela nepochopením situace zakládat mírové hnutí laiků v
církvi - křestanství Je od počátku ve své podstatě hnutím vycházejícím
z Božího pokoje a míru - k čemu tedy toto hnutí? Tato výtka mimochodem
platí i pro 3KD"Pacem in terris".Proč truc akce? Kdo má být protipolem
laiků? SKD "Pacem in terris"? To snad nemyslíte.vážně? Jako určitou recesi by to bylo možná vzít,kdyby..»kdyby hned na další stránce se čtenář nedozvěděl,že organizační struktura Je Jistou kopií struktury církevní^ cituji:". . .zástupci farních výborů by pak utvořili výbor děkanátu,který by si také zvolil svého předsedu,místopředsedu,případně Jednatele a tiskového referenta a další funkcionáře podle potřeby. Zástupci děkanátu by pak podobným způsobem utvořili diecézní výbor,z diecézn.ích výborů zase výbory ,které Jsou Již totožné s územím Cách a
Moravy. Ze zástupců obou arcidiecézí by pak byl utvořen výbor celonárodní.Pokud by se podobným způsubem postupovalo i na Slovensku,pak by
se Ještě vytvořil i výbor celonárodní"/č.10,str.V/. Uf! To už je trochu silné kafe! Tolik neinformovanosti,a k tomu publikované,to už zavání mesiášským komplexem!
Za 1: K zakládání farních rad na Jakékoliv úrovni Je zapotřebí kromě
_ + chuti i ,zkušenost a spolupráci /nejen laiků - to Je hrubý omyl/.
Zaměření farních výborů s absencí pastorace nemá prostě své opodstatnění. "Zakládání výhradně laiské struktury na pozadí struktury církevní
Je nedomyšlené a Je cítit horkou Jehlu -"už v č.ll na str.02 se naprosto normálně hovoří o domluvě mezi kněžími i laiky - to vše vnáší do
tohoto sdružení pochybnosti, zvláště, když- <čtemé v :č. 10 na str.I:"....
podporujeme návrh na vytvoření pásma dův eryfspolupráce a dobrých sousedských vztahů mezi státy Varšavské smloUVy a NATÚ" - no dobrá!
Za 2: Hranice diecézí nejsou totožné s hranicemi Čech a Moravy. Z článku Je patrno,že autor pan Navrátil se domnívá,že diecéze Jsou
Části arcidiecézí - to Je omyl,n.3 první pohled nepodstatný, ale svědčí
svým způsobem o tom,takovou akci,Jakou Je celonárodní sdružení laiků by
mělo vycházet ze seriozních informací a ne z dojmů!
Za 3: Při výčtu funkcionářů farních výborů nezbývá než konstatovat,že
podobnost se strukturami stranickými J^ Jasná - to ale není naše
cesta.
Nechci Jen kritizovat,Je mi zcela Jasné,že zakladatelům Jde čistě o
krásné ideály a tolik potřebné sjednocení aktivistů.Program Je podle
mého názoru nedomyšlený a zbytečně velikášský. Věnovat se Jedné proble«matice,v tom vidím možnost nového hnutí. Pan Augustin Navrátil Je autorem petice o 31 bodech a bylo by zcela logické,kdyby se kolem něho vytvořila skupina /organizace/ laiků,která by nadále usilovala o tlak na
státní orgány - vždyt Je o co se opřít - více než 600 000 podpisů k tomu Jistě opravňuje,ale brát na sebe všechny problémy a nabízet řešeníj
vše zveřejňovat,to působí komplikace těm aktivním,kteří už pracují ve
struk. , o kterých se v KO "sní"*. Práce není na první pohled vidět, ale myslíte si,že bez Jistého org. zázemí by se sebralo přes půl milionu podpisů? Je to Jen upozornění,aby se horlivostí nepokazilo to,co horko t§ž~
ko vzniká řadu let.Domnívám se,že Je vhodná dobapro veřejný tlak na st.
moc,a fe se najde i mnoho těch^kterí se takových snah zúčastní.ale Je
zároveň nezbytná čin. těch,které nikdo nezná a bez nichž by veřejný tlak
neměl na čem stavět!
w _ ypsiion

Bratře Navrátile!
Velmi si vážíme všichni Tvé obrany víry.« oběii,kt»réJ»i ar© tuto věc přinesl. Ovšem se zakládáním Sdružení katolických laiku •Poko-;
na zemi* mnozí a většina nesouhlasíme. Já se divím,že Jsi tak úzkoprsý.
Není tomu dávno,kdy bylo zrušeno mírové hnutí duchovenstva.Jednalc
se o založeraí "Dílo koncilové obnovy". Tato nová organizace nebyla
odsouhlasena* A po léta *e stloukalo kněžím,že tam v ní mnozí byli.
Proč vyvoláváš zbytečnosti. To nemá nic s vírou společného. Podívej
se,co vyrfrstlo z encykliky Pacem in terrls - hnutí kněží,kteří roz- '
bíjejí Jednoty kněží. A ty chceš rozbít církev Kristovu? Nestačí Ti,
že Jsi členem církve Kristovy nebo tomu nevěříš? Promysli Jen celou
věc do důsledku. Izraelité také toužili po samostatném králi,Jim
nestačil Hospodin Jako král. Tobě také nestačí,Kristus Král»a toužíš
po slávě tohoto světa. Zapomněl Jsi,co řekl Kristus matce synu Zebedeových - ssděti po mé pravici nebo po mé levici není mou věcí.....
můžete piti kalich,který Já budu piti....???
Jen Je třeba,aby naši^věřící byli vedeni duchovními pastýři a plnili své povinnosti křesťanského života,není třeba dělat nic pokoutně, Jak v listě naznačuješ. Proč vyvoláváš Jakési podezření podzemní
církve,ktearé tu není zapotřebí.
Správně se odvoláváš,že bude vydáno vyjádření církevních představených. Pěkně Tě prosím^zajeď do Říma a zeptej se třebas osobně Sv.
0tce4?da souhlasí e Jakýmsi spolkařením v CSR. Myslím,že my Leši Jsme
specialisty Jen na spo!Íkař«ní a chytání hadů cizími rukami. Kristus
o tgm nemluví, ale? praví Jasně: Vezmi svůj kříž na sebe - každodenně pO^d a následuj mně.
Ještě nebyla dořešena otázka,zda Je s církevním souhlasem "Pacem
in terris* kněží a už zase rozbíjíš laiky,kteří Jsou v dnešní době
statečnější,než kněžské sdružení í>scem in terrls.
ffiilý Navrátile,Jen o Jedno Tě pjrosím,aby Tvá horlivostva Tvé utrpěni nebylo zbytečné. Nechej toho a nerypej do toho. Zajeď zg Sv,
Qlcem a podsj mu své návrhy* Máme dokázáno,že Jsi tak dlouho otravoval kardinála Tomáška,až v úplném unavení podepsal Ti souhlas se Tvým
návrhem,ale důvěrně prohlásil,že ani n«ví,co podepsal*
Když Rudé právo si dovolilo uveřejnil rozhovor s biskupem Matouškem,což Je k naprostému výsměchů,proč se tam také neobjevila otázka,
co jako světící biskup vykonal. Dnes mluvit s biskupem,který Je zdravotně vyřízený, a který Jako biskup fungoval tolikrát,že bych to
spočítal na prstech na rukou,Je opravdu výsměch# A takový výsměch
chceš dosáhnout Navrátile i Ty. Jsi zaprodanec a není v Tobě církevního smýšlení - sentire cum Ecclesia.
Nezlob se drahý bratře a příteli,ale nevrhej se zbytečně do záhuby a netáhni tam také e3tatní. Kdybych i své tělo dal k spálení,ale
lásky neměl,nic by mi to neprospělo...
Přítel Venda
— O — 0*"0 — o —

ChvQvanec A.Navrátil
FHyctiiatrlf Kroměříž
Uatante kon«čně s
propagandou
Je to neroo-rálnl zneužívat slušné lidi, Sám ^sem podlehl a saslal V#n lístek. Po zvážení,
- že se Vám Jedná asi o to být svatým" se hluboce za to stydím» Nezneužívejte důvěru lidí. Vašeho Pana Boha si nechte do kostela a ne do
jrtjžhlasu. Přesvědčil Jsem se, že s* oprevtiu íwusíte léčit.
28.12.1966
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Souhlasím s' tóuto Iniciativou, nebot Je ve smyslu výzvy Kristovy:
"Budete o mně vydávat svědectví!"
. :-zr Pozdřávuje^ě:,žehná £j?sř kardinál Tomášek
ói-.v' c'J A. :,r e ča
'
r.
22. října 1980
.
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PadpqžtJcdSem a podporuji řiniciativu laiků:;« Církvi. Uvedeněnvýr*c
. hrady vsak-'-pokládám za tak závažné, že : důrazně i žádám iniciátory^ SKLy
e:.:-aby pozastavili svou organizační a-propagační.;čirtndstydokud. sevtytos
problémy nepodaří, uspokojivě .a v katolické 'Jednotě*, Celé Církve vy-'
- ; -řešit, . .::
;.-*
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4. února 1989:

Sdružení katolických laiků "Pokoj na zemi*1. !
V záležitosti Sdružení katolických laiků s názvem "Pokoj ha^zém^/j
prohlašuji.: .
.".)'..
'..'. •'.
Nyní Je období přihlašování členů do tohoto Sdružení .
Ustavení tohoto Sdružení se vyhlásí v blízké budoucnosti církevní
autoritou.
• • I f.
.kulaté razítko
arcibiskupství pražské

.'r_'--" Františak kard. Tomášek v.r.
arcibiskup pražský,metropolita .-'
a primas český

* O •• O - O • o
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Ještě do nedávná byla úloha laiků úlohou resevrních vozů na kolejích. Cekali,dali se zapojit,posunout i odvézt,kam bylo potřeba. Vytvářeli soupravy,dali se organizovat.
Podle dnešního chápání má být laik něco víc. Dnes to má být "vůz
s vlastním pohonem",který pod vlivem milosti se pohybuje sám. Ale
přitom umí vytvořit fotmaci a pohybovat se v ní disciplinovaně,.kam .Je
třeba. Dříve měl laik ve společnosti vyhrazenou dráhu. Železnou -linii
své organizace. Dnes používá každou existující cestu. A hledá l-.:npyé0
Zkoušíf vyhýbá se, zatáčí ,odbočuJe,-a -také se vrací.
. ... ;
Jestliže ho vede láska ke Kristu-,Je mu dobrá každá cesia;.ysdpucí
k cíli. Tedy i taková, ze které se bude muset vrátit.
.•*•*
v "v; \\ .
- o ** o * o - O - O - o » o * O
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. . V "KO" č. 6/89, str.13, v článku; "0 ekumenismu", zp.ěv,u a- kultuře v
kostele",se píše o skupi ně mladých lidí,kterou mnozí z vás .znají;»
( Jezdí se . svými; písněmi /Haleluja a Josef egyptský/ po; nsS&éh krajích
a svou službou'hlásají evangelium.
j v<- \
-••
Všude .tam-jkde Je šířeno Boží králostvíi,chce vniknout, .elo a ^vrátit
dobrý úmysl. Tak Je tomu i případě zmíněné hudební skupiny.
Proto; každého3*koho- oslovi,lov Boží . slovo ..v jejich podaná.^sofríme
...ermodlitbu za Baží požehnání, p^o-r tyto"mlaďé/.křestany.
; -- •
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Pravda o vzniku a Šíření SKL Pokoj na zemi.
Připomínka ke kritickým vyjádřením některých věřících k SKL
POKOJ irA ZEMI,
VZNIK

SKL POKOJ NA ZEMI.
Začátek byl v 31 bodová petici,v níž jsme se představili kdo jsme,
že existujem,za kým jdeme,co chceme a kolik nás je.A to vše především
na podooru vyhlášeného dese+iletí duchovní obnovy,protože bylo nanej»
výš nutné a potřebné,aby se v této tak důležité věci co nejvíce a nejaktivněji zapojili i věřící katoličtí laici.
Již v závěru petiční akcc,oo tom jak na ni negativně reagovaly
státní orgány,bylo jasné,že nebude stačit jen tato petice,ale že bude
nutné a potřebné,aby tato petiční akce mela svá pokračování v organizovaném sdružení katolických laiků podobně jako v jiných zemích nesocialistických i socialistických. Tak na př. v sousedním Madarsku existuje
více než deset organizací katolických laiků,kteří se již i veřejně setkali za účasti většiny maďarských biskupů a víceoresidenta Papežské
rady pro laiky,biskupa Cordose.
S hlediska církevního nám bylo podnětem k založení sdružení katolických laiků encyklika Jona XXIII Pacem in terris a Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam ectuositatem. Oba dokumenty jsme vydali v ;cnihovně Křesťanských obzorů.
Z hlediska místa vzniku této iniciativy,to bylo podobně jako u
petice,teké na "oravě. V Praze totiž u některých katolíků dosud pro
tyto věci nebylo a není dostatek porozumění.0 tom svědčí na př. článek
v "Informacích o církvi'č.1 z loňského roku.V článku s názvem"K nadúrodě petic:,vy jímám: "Není to plán uceleného kompletního řešení...a ani
jím nemůže být.Katolíci v C3SR totiž ani dostatečně nemohli rozvinout
diskusi o své situaci a jejich perspektivách.Nahradit výsledky nemůže
dokonce ani hlas hierarchy,ani jednorázová diskuse v té nabo oné skupině
máme vážné oochybn >sti, je-li právě t<^cl vhodný okamžik pro takovou akci
koncipovat podobně závažný projev jménem všech našich
katolíků přesahuje síly kteréhokoliv jednotlivce.Zvláště nepatřičné se
nám jeví spojovat veřejně vyhlášený program desetiletí duchovní obnovy
s akcí,která - ačkoliv oprávněná - podle dřívějších zkušeností může být
považována za "ilegální," A přesto množství podpisů na závažný projev
"jakéhosi jednotlivce" podpořený písemně otcem kardinálem,smetl všechny pochybnosti a výhrady k osobě,textu i vhodnosti doby vznesené některými pražskými katolíky.
Podobně je tomu i v případě sdružení katolických laiků.Cituji z
kritického dooisu šesti věřících z Prahy :"Každá aktivita v církvi by
měla být řádně připravena,zvážena a prodiskutována a to nám u SKL chybí
zatím věnovat se jeho přípravě, t. j. prodiskutovat poslání stanovy,právo člena atd.... Také závazek pomáhat při praktickém uskutečňování desetiletí duchovní obnovy národa je ukvaooný,bez předběžných kontaktů s oficiální biskupskou komisí /bis ku o Liška/... Ale také pro svůj
kádrově denunciační charakter
Nicméně v propagandě SKL v Cechách
a na Slovensku bez spolupráce s tamními řádnými i mimořádnými církevními strukturami spatřujeme nebezpečnou svévoli."
"Další výhrady lc veřejně působícímu Sdružení katolických laiků by- ^
ly vzneseny od několika aktivních laiků z diecéze olomoucké.Tito trvají
na tom,že všechny laické iniciativy je nutno orgarizovat neveřejně,
tajně. A takto si i počínají.
Jsou i daluí věřící katolíci,kteří odmítají jakoukoliv iniciativu
laiků v nějakých sdruženích a podobně s poukazem na to,že v prvních
křesťanských dobách tomu tak> nabylo."Církev nepotřebuje žádné spolky,
sdružení,ani hnutí" jak jeden uvádí.
¥áme i takové věřící,kteří vždy kritizovali každou Činnost a budou
tak činit stéle.
Své rozhořčení dal najevo i věřící ood «načkou H - ypsilon.
"Uf! to už je trochu silná kafo!Tolik neinformovanosti,® k tomu publi-
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kované , to už zavání mesiáši?kým komplexem
Program je .. .nedomyšlený
a zbytečně velikášský...'*.
Šídlo v pytli neutajíš,dalo by sc říci českým příslovím na ano»
nymní dopis zasílaný některým známým členům SKL.V ním se dává na uváženou:"Je p. Navrátil ideneitní ./vhodnou/ osobou?..., člověk který byl
na psychiatrii - nevzbuzuje rozpaky? Aí je to jakkoliv - prosté byl tam
a není šprochu,aby na tom nrbylo pravdy trochu,Je to tedy důstojný sběratel adeptů ? ZvažteP'
To jsou kritické,většinou mílo konstruktivní připomínky.Ti,kteří
pochopili se radostně přihlásili k aktivní činnosti,někteří měli i konstruktivní připomínky.Pro jejich velké množství je nebubu jmenovat a
citovat.Uvedu jen názory dvou právníka.Z Prahy:".,.. .neboí jste jako
vždy předběhl řadu dalších 'vzdělaných" osob.2a to Vám buá čest a chvála....Tento Váš krok byl jako blesk z čistého nebe a opět se projevila
podivuhodná Vaše schopnost realizovat něco,co sice kvasí,ale není jed
duchá realizovat pro rozdílná stanoviska."A právník z Opavy:''., a sděluji, že 3 pomocí Boží uskutečníme SKL Pokoj na zemi,protože jsem přesvědčen, že Vaše odůvodnění je zcela logické a tedy správné,ba nutné.
K mé konkrétní aktivito v oblasti náboženské také značně přispěla
studie Dr.Oty Má*ra s názvem "Jak církev neumírá /k teologii ohrožené
Církv»/."Cituji se str.25:':ITetočností a vahavo-stí je možno kazit nejméně tolik,jako ukvapeností.Erzdivých momentů je v těžké situaci tolik,
ze pro.většinu křesťanů je právě toto pravidlo zvláště důležité.Jestliže mi v hlavě a na srdci něco leží a nedá mi to pokoj,bývá to znamení,
že je to úkol pro mne.Když si to před Eohem ujasním,neotálím.Festačím-li sám,hledám další,místo abveh rezignoval výmluvou,že každý ví co ":á
dělat,že nesmím jiné uvádět do neštěstí.Kdo na to není,toho nechám na
pokoji,ale praví povolaní Boží lidé bud:>u šťastni, ž-e byli přizváni."
Takto jsem se snažil zachovat i já.Jak při 31bodové petici,tak i
při vzniku Křesťanských obzorů.A výsledky dosvědčují,že jsem jednal
správně,Vždy jsem však prosil Ducha svatého o ^ n n u IJarii Pomocnici
křes lana,abych jednal moudře,protože jsem si byl vědomý své nedokonalosti. Podobně jsem postupoval i při zakládání SKL POKOJ FA ZEMI.A sel
jsem za nejoovolanějšÍKi o vyjádření;za otcem kardinálem.A tec mi řekl:
"Souhlasím
výhrady se všemi body programu,jen zdůrazňuji,že název
musí mít české znění názvu encykliky.To bylo 2.října 1986.A za dvacet
dni rai zaslal písemné potvrzení svého souhlasu pod text programu 3KL
slovy:"Souhlasím s touto iniciativou,neboť je to ve smyslu výzvy Kristovy,Budete o mne vydávat svědectví.Pozdravuje a žehná Fr.kardinál Tomášek. 22.ří^na 1988." A našel jsem si své první spolupracovníky a od
té doby se stále hlásí další až dosud.
Tato mé činnost,protože se uskutečňovala veřejně,nezůstala některým státním orgánům utajena a proto z ní vyvodily závěry.Místo plánovaného mého nástupu do PÍ Kroměříž 11.listopadu,byl jsem na příkaz okresního soudu v Kroměříži,který byl datován 28.října ještě ten d^n to je
28.říja násilím v poutech oďvegen do PL,Potom udělali příslušné orgány zásah do rodiny Fr.Záleského v Brně a vyřadili ho z činnosti pro
SKL.Přesto SKL fungovalo dále,členů přibývalo/Křesťanské obzory pravidelně jako čtrnáctideník vycházely. Mého zajištění v PL vaak bylo zneužito jinak.Fěktsří z šesti podepsaných kritiků SKL z Prahy zajeli na
Moravu,lede přesvědčovali,aby se od zakládáni SXL upustilo.žádný z šesti pražských signatářů kritického dopisu mi za celou dobu ani jednou
nenapsal,ani jednou nezatelefonoval,ani jednou mne nenavštívili,přestože to bylo možné,abychom vše prodiskutovali.Byl od nich všeobecný zájem mne z jakéhokoliv jednání v této věci vyloučit.Také jednání' šesti
a dalších věřících,které se uskutečnilo 30.prosince v Praze se konalo
beze mne,nebyl jsec o něm ani předem informován. Na jejich^naléhání
pak vydal otec kardinál známé a všude publikované a zdůrazňované vyjádření ve kterém žádá pozastavení organizační a propagační činnosti.Mně
však v telefonickém rozhovoru otec kardinál řekl,že tuto dobu považuje
za přihlašování členů,což mi 4.února potvrdil i písemne.Připomínám,že
podobné jeho vyjádření jsem dostal i v průběhu 31 bodová petiční akce,
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kdy mi bylo také přikázáno,abych ihned pozastavil podpisovou akci. V
důsledku těchto zásahů se od SKL, odpojil i Dr.Radomír Malý.
KE KRITICE JEDNOTLIVÝCH BODtí:
Je naším právem i povinností usilovat,pracovat a modlit se za mír.
A no za ledasjaký mír,ale za mír vycházející ze spravedlnosti,jak je
vždy zdůrazňováno všemi papeži,Proto také zdůrazňujeme,že je třeba vytvořit především pásmo důvěry a spolupráce uvnitř našeho státního a národního společenství.
Protože náš program vychází z encykliky svatého Otce Jana XXIII
o míru mezi národy a o tom,jak ho nastolit v pravdě,spravedlnosti lásce
a svobodě,protonaše sdružení má název POKOJ FA ZEMI.
Je zcela nepochopitelné jak může náš záměr,pomáhat oři praktickém
uskutečňování a propagaci desetilc-tí duchovní obnovy být předmětem kritiky a nazván ukvapeným a dokonce v
100 je kritizována naše prý
"bezstarostná odvaha ujmout se Desetiletí duchovní obnovy...."Při tom ,
připomínám,že po mém příchodu domů z PL jsem se písemně pokusil o navázání spolupráce v této věci,avšak nebyla přijata,ani pro KO s poznámkou,
že je to časopis ilegální....
Co se týká obvinění ze svévole při propagaci SKL na př.v Cechách,
je to obvinění zcela nespravedlivé.Všdyt první jsem se obrátil no Otce
kardinála.Ten snad nepatří do řádné církevní struktury v Cechách? A kdo
měl z "mimořádných církevních struktur"zájem se mnou spolupracovat?Již
jsem se o tom zmínil.Mimo to jsem se z vlastní iniciativy setkal v Praze s Dr.Václavem Bendou, s Dr.Plockem a s Dr.Ottou Mádrem. P.Václav
Malý neměl čas se účastnit.škoda,že mé na takové věci tak málo času.
Když jsem mu před časem předal text petice,aby ji spelu s dalšími doplnil a upravil,tak mi také asi po roce sdělil,že na to nemel čas.Proto
jsem si potom tuto petici doplnil a upravil sám a tu potom podepsalo
těch několik set tisíc věřících katolíků i ostatních občanů.Ale k véci.
Před uvedenými třemi věřícími katolíky z Prahy,kriticky posuzujícími
program SKL,jsem se ho snažil obhájit.Přerušili mne však a řekli mi,že
je to okrajová záležitost.Že je především třeba,ubvch ihned zastavil
přihlašování členů do SKL.Dále mi řekli:"Petiční akcí skončila vaše
činnost.Můžete se ještě ujat tisknutí náboženských publikací." A no můj
návrh,abychom se sešli,bez předběšaých podmínek,zástupci věřících s různými názory na SKL Pokoj na zemi,na to nechtěli přistoupit. Dr.Václavem
Bendou jsem pak byl neustále obviňován z neposlušnosti vůči církevní
autoritě. A Dr.^locek mi řekl,abych mluvil s Otcem kardinálem jen za jeho přítomnosti.
Ve věci striktně vymezující členství nad 18 let,lze jen uvést,že
oficiálnš může samostatně jednat jen občan plnoletý a to se M striktné"
dsdržuje.Toto věc se proto bude moci vyřešit až později.Zcela absurdní
je obviňování nás z jakéhosi kádrově denunciačního charakteru,když
denunciace zanamená udání,nařčení,donášení.
Co se týká názoru,že většina nebo všechny laické iniciativy je nutno organizovat neveřejně,tajně,tak k. tomu nutno dodat nejenom to co je
již uvedeno,ale především je třeba zdůraznit,že jakákoliv organizační
činnost neveřejná,tajné je pak státními orgány,je jich sdělovacími prostředky a vyšetřujícími orgány označována jako podzemní církov,ilegální
katolické struktury a podobně. Působíme-li veřejně,publikujeme-li veřejně i všechno ostatní konáme veřejně,pak je BŠeehno naše počínání ihned
známé a kontrolovatelné jak státními,tak i církevními institucemi.Je
to také v souladu jak s církevními předpisy /viz Dekret o apoštolátu
laiků,tak i nový církevní předpis o laicích Christifideles loici z
30.prosinec 1988./ A z hlediska občanských právních předpisů nutno uvést
že v závěrečném dokumentu vídeňské následné schůzky KBSS je v čl.15.4.
je uvedeno -organizovat se podle své vlastní hierarchické a institucionální struktury.A v ČI.16.9 - respektovat právo věřících a náboženských
sdružení získávat»vlastnit a používat náboženské knihy...A čl.16.10 dovolovat nábož.vyznánísi, institucím a organizacím vyrábět,dovážet a
rozšiřovat náboženské publikace a naterály.Je třeba si uvědomit,že všechna, tato práva a svobody nám nikdo nebude nabízet a vnucovat.Musíme si

je sami udělit.Musíme si na nS svykst ny,kteří jsme o rJ¡ usilovali a
musí si na ně zvykat i ti,kteří nám jy dosud odpírali.
Musím se v3ak znovu zmínit o již vícekrát opakovaném názoru státních orgánů,še Otec kardinál je "generál bez vojska'.Po petici to již
neplatilo.Ne )latí to však znovu? ''roto uvádím slova Otcc kardinála ze
dne 23.4.1968."Události ozřejmily další věci,které Vám chci položit na
srdce.Je to odpovědnost vás laiků ze Církev'
létc j«sem mluvil 2?»
vás marně.Proto bylo třeba,abyste promluvili vy." A co teč? Stačí jen
generální 3táb?Nebo pražská'velerada'*?A co laici bez organizované akti
vity? JJOU to snad blaničtí rytířiTíebo záložníci pokojně sedící doma?
Myslím,že Sdružení katolických laiků,především v nynější době je již
nezbytné! Ba mělo být ustaveno již tehdy,kdy se chýlila k^ konci 3¡ 00
djvá petiční akce.
Ještě bych se chtěl zmínit o ječné výhradě,kterou kritici uvádí
pro důvod,že se nemůže žáuné sdružení katolických laiků u nás uskutečnit. Je to článek 24 Vztah k hierarchii,£c.*retu 0 apoštolátu laiků,kde
je uvedeno."Avšak bez souhlasu zákonité církevní autority st žádné dílo nesmí nazývat katolickým".A tak citují i kritici z Prahy."Při celostátní působnosti by mohlo STOL zahájit vlastní činnost až^po schválení
biskupskou konferencí/OIC, c. J12,2 /" Proto se plně ztotožňujeme 3 jejich stanoviskem ve kterém uvádí.okolností,které kodex kanonického
práva vlastně ani nepředpokládá - dlouhodobá absence biskupů,biskupské
konference,ba i řádných administrátorů diecézí - nelze zajisté ani jed
notlivá ustanovení kodexu vykládat příliš ountičkářsky a ioslovně...
Chápeme tíživou situaci církve v obou moravských diecézích a potřebu
řešit tuto situaci improvizovaně 9 nad rámec kanonického orává.
I z uvedeného by vyplývalo,že Sdružení katolických laiků by bylo
možno ustavit i nyní jako prozatímní s prozatímním programem.Po ústave
ní biskupské konference by teto podle vlastního uvážení bud SKL doporučila a schválila nebo zamítla.Výhodou by bylo, že 00 určité době pro
zatímního působení by měla již mít poměrně jasnv obraz o jeho činnosti
kterou by případně doplnila a upřesnila.
Věc se má však jinak. Jnk již bylo uvedeno v cl.24 Dekretu o apoštolátu laiků jo uvedeno,še bez sounlasu zákonité církevní autority se
žádné dílo nesmí nazývat katolickým.Je však skutečností,že Sdružení
katolických laiků/možná,želépe by mělo být Sdružení katolíků laiků/
má název POKOJ FA ZFft'1.Proto se na ně ani uvedené ustanovení nevztahuje.Vztahuje se však na ně tato část cl.24 Dektetu o apoštolátu laiků:
'V církvi je totiž velmi mnoho apoštolských akcí,které vznikly svobodným rozhodnutím laiki a jsou řízeny oodle jejich prozíravého mínění.
Taková akce mohou za určitých okolností lépe plnit poslání církve,a
proto je hierarchie čnsto cx.válí nebo doporučuje/2/."
Od těch,kteří setrvávají na své dosavadní kritice SKL očekávám to
co řekl farizeus Oamalicl ve veleradě:"Proto vám radí.a:Nechte tyto lidi a pustte je.Pocfrází-li totiž tento záměr nebo toto dílo od lidí,samo se rozpadne.''Sk.5,38. A na adresu těch,kteří nám v naší činnosti
budou bránit,uvádím to co řekl Petr a ostatní apoátolovér'Více je třeba poslouchat.Boha než lidi."Sk.5,29.Při tom však zdůrazňuji a podtrhu
ji,že se samozřejmě podrobíme zákonná církevní autoritě až bude ustaveného je biskupské konferenci.
Domnívám se však,že jsou všechny předpoklady pro to,abychom se
sešli,bez předběžných podmínek,všechny skupiny,které mají zájem na aktivní účasti laiků v církvi,abychom se shodli na jednotném postupu,
abychom všechny problémy uspokojivě vyřešili v katolické jednotě celé církve,jak nás k tomu nabádá Otec kardinál ve svém vyjádření ze dne
30.prosince 1988.Modleme se za to t:-*k usilovně,jako by vše záleželo
jen na Pánu Bohu a pracujme na tom tak,jako by vae záleželo jen no
nés!
Augustin Navrátil
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politické aktuality - úvahy - informace

DOJMY

Z

JEDNOHO

SOUDNÍHO

PŘELÍČENÍ

Kolem nás Je teď plno všelijakých změn. Oelkový směr změn Je příznivý ělnvěku,i když Jsou 1 změny k horšímu.
Tak se třeba dovídám,že v Kroměříži je politický proces. Rozhodnu
se,že se tam pádívám. Nebojím se tam Jiti To Je velká změna dcby.
Jsem především zvědavý. Co když za rok či dva už nebudou politické
procesy?1 Spolu s několika přáteli obžalovaných,které zná svět z Jiných procesů a postihů Jsem vpuštěn dovnitř. Budiž to panu předsedovi
senátu přičteno ke cti. Je to Jakc v divadle. Ale nesmím tleskat,ani
pískat,třebaže k obojímu Jsou příležitosti.
Probíhá výslech čtyř svědků. Je pozoruhodné,Jak všichni dnes upravují svoje výpovědi,zaprotokolované vyšetřovateli. Jeden svědek podepsal vyšetřovatelům,že obžalovaný si u něj nechal opravit cyklostyl,
/mimochodem: není trestné vlastnit a používat cyklosty; Jen se nesmíte obohacovat prodejem textů./ Teď svědek upřesňuje,že ho obžalovaný
žádal o opravu nějaké součástky,ale nemůže tvrdit,že byla z cyklostylu. Jestli obžalovaný říká, že byla z- gramofonu, Je to možné; na nějaké
páčce s ulomeným nástavcem se nepozná,z čeho Je. Pan předseda senátu
přeruší svědka a nechá Jím nahlas číst Jeho vlastní zaprotokolovanou
výpověď o tom, že tt; byl cyklostyl. Zdá se mi, že na dotaz předsedy senátu po příčině změny výpovědi nemůže svědek najít kloudnou odpověd.
Alevsvědek našel nejen kloudnou,ale i věrohodnou odpověď.
Řekl to asi tak: Když Je člověk u vyšetřov atelů, Je;, nebo se cítí
být, v Jakési - nátlakové si tuaci, řflyšlení Je roztěkané a.,clověk přijímá to,co vyšetřovatelé podsouvají. Když mi řekli,že šlo "o cyklostyl,
prostě Jsem se teď dověděl co to bylo a ani mne neapadlo,že nevím,co
to bylo. Nebo otázka zaprotokolování. Vyšetřovatelům připustíte,že
něco Je možné a oni zapíší,že to přiznáváte. Když podepisujete, protokol,vůbec se nesoustředíte na nějaké posouzení,sotva víte,co 'čtete.
Podepíšete spíš v důvěře,že Je tem to,co Jste řekli.
Zřejmě Je to u soudu zkušenost známá,protože pan předseda senátu
se nediví a výslech svědka pokračuje. Osobnost pana předsedy vůbec \
stojí za zmínku. Řídí Jednání s profesionální bravurou,vyzařuje z něj
optimismus a vnitřní Jistota,vznáší se nad problémy,ke svědkům i obžalovaným Je téměř laskavý. Jen obhájci asi pili kalich hořkosti, ti
museli hájit i svou důstojnost. To když přistihli pana předsedu,že
neprotokoluJe přesně to,co svědek říká,ale spíš to,co by chtěla slyšet obžaloba. Ale obhájci nakonec dosáhli nápravy,pan předseda zápisy
opravil.
Souzeni Jsou "buřiči". Před 3 - 4 lety se dopouštěli pobuřování
tím,že víc než Jednomu člověku půjčili texty s protisocialistlckým
obsahem a to z čirého nepřátelství k socialistickému státnímu zřízení.
Ponejvíce to byla "Moc bezmocných" a úvahy Václava Havla.
Je to"parádní" číslo našeho /nebo jejich?/ trestního řádu,tenhle
paragraf o pobuřování, Máloco mě tak pobuřuje, J iko on. Svědkové, ani
Jeden z nich,se pobouřeni necítí,ale to nerozhoduje. Není to chvalozpěv na reálný socialismus,tak Jé to protisocialistlcké - žádný Jiný
Socialismus se .nepřipouští.
...

- II A tebe,obžalovaný,Jsme Již Jednou skřípli,tak Jsi nepřítel,a co děláš
děláš z nepřátelství. Zásada,že po odpykání trestu se na člověka pohlíží Jako by trestán nebyl,ta pro pobuřování neplatí.
Jak správně říká Jeden obžaloyaný,není dnes pobuřováním to,co Jím
bylo v době,kdy byli vyšetřováni* To bylo před glasností-a pěrestrojkou. Dnes najdete v denním tisku našem a Ještě více v sovětském,daleko kritičtější stanoviska,než Jsme my zastávali. A Já si vzpomínám,co
Jsem v posledních dnech četli. Například v Týdeníku aktualit:
"Vzdor oficiálnímu stanovisku se řada sovětských vědců domnívá,že
společnost,Již Jsme vybudovali,neodpovídá leninským kritériím socialismu a nemůže být považována za socialistickou." /JevgeniJ Vittěnberg/.
Nebo Rudé právo cituje předsedu kolchozu Starodubcova: "Vy Jste
kulaky nestříleli,střední rolníky nezavírali do pracovních táborů,vaše vesnice po združstevnění nekosil hladomor..." /Spasení Spasského/.
Toto Jsou přece velice ostré kritiky socialistických přehmatů a Jsou
dovoleny. A přece daleko méně ostré kritiky Jsou pořád Ještě pobuřováním,když potřebujeme lidí trochu přišlápnout.
Ony půjčované texty Václava Havla Jsou mnohem umírněněJší,ale Jemu
tatínkovi Jsme vzali Lucernu,strýčkovi Barrandov,tak to nemůže nebýt
nepřítel.
Ale vratme se do Jednací síně. Není tu tak vyhrocená situace.Máte
dojem,že všem,snad i panu předsedovi Je absurdita "pobuřování" těchto
obžalovaných zřejmá a že Jde Jen o to,nějak tu letitou záležitost
spláchnout. Ale při čtení rozsudku vás zamrazí. Trestný čin pobuřování Je prokázán /čímpak asi?/ a těch 18 měsíců,1 když s podmínkou,Jaksi ohyzdně trčí z rozšafného průběhu líčení.
Znamená pro Jaromíra Němce a ing. Pavla Dudra /"Jen 12 měsíců/
ztrátu občanských práv na celou dobu podmínky / 3 roky/. Protože užívat občanských práv rovná se dopouštět se trestných činů.. • tom mě
příběh obou obžalovaných přesvědčil.
T. S.
- o - o - o - o - o -

3ratře tajemníku Andršte!
Rudé právo 23.1. t.r. otisklo Vaše v slova. íYláme 1 nekomunistické
strany. V jejich rámci Je možno uplatňovat specifické zájmy. To Je
prý dostačující a vyhovuje. To však sám vyvracíte o nutnosti přestavby. Já Jsem postavil dům a ten mně vyhovuje. Kdo však postavil špatně - přestavuje. Strana lldovávtéž musí přestavovat,Jinak stárnutím
zajde. Vy sám 1 Jiní z vedení ČSL v posledních měsících mluvíte o nutnosti zastávat se práv věřících. Jaká Je však minulost?v
V půli sedumdesátých let,kdy naše děti chodily do ZDS vystupňoval
se boj proti náboženství. Ředitel školy byl až nenávistný proti dětem
i nám,co Jsme dávali do výuky náboženské. Obrátil Jsem se tehdy,co by
funkcionář na stranu. Ti mi však řekli: "To není naše záležitost,to
Je voc církevní". Protože chodily do výuky Jen naše děti,požádal Jsem
faráře,aby Je vyučoval na faře. To ale odmítl,že by přišel o státní
souhlas. Naše organizace před lety z členské schůze žádala,aby vedení
CSL projednalo s vedením státu,aby 1 k nám pustili papeže. Odpověděli,
prý to není věc strany,ale hierarchie. Na kardinálovy žádosti stát
vůbec neodpovídal. A co strana lidová má společného se státem? Pochopil Jsem,že vůbec nic. Ta Je Jako atrapa ve výkladní skříni. Jako věc
k ničemu, Je dobrá Jen pro propagaci.
Bratře tajemníku Andršte. Vy sám Jste na Jednom zasedání $V ČSL
před nějakým měsícem prohlásil,že strana se musí více zastávat věřících*
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Mají-li však v životě cenu Jen skytky,tak toto prohlášení Vaše i Jiných, Je Jediný skutek,o kterém vím. Byle by toho Ještě více,čím bych
mohl dokumeatovat až trapné postavení uSL v naěe životě. Já musím slyšet narážky od spolupracovníků o tom,že jsme "béčko" a k ničemu.:To mě
však nevzrušuje,ale protože Jsem šel do strany že Jsem věřící,zajímá
mne náboženská oblast a problémy kolem-ní. Ani nevím,zda-li Vy sám
Jste věřící. Ono to není nutné,Jak se říká ve stanovách. Osobně si
myslím,že by pro opravdu věřícího bylo i těžké být v dnešní době ve
vedení ČSL,protože sloužit dvěma pánům opravdu nejde. Ale přesto by
mne velmi zajímalo,Jaký Vy máte názor ns mé připomínky.
Zn: "XV"
- o - o

- 0- 0-
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NA SLOVENSKU NEMÁME "ZAKÁZANÝCH" PESNIČKÁRQV, ALE UŽ SA CHODÍ
OKOLO HORÚCEJ KASE!

Ivana Hoffmana pozval v apríli tohto roku /198B/ ÚV SZM na svaju
naJvSčšiu každoročnú priehliadku rockových skupin - t^ojdnový Rockfest
88 - do Paláca kultury v Prahe. Spěvák 3.apríla na pódiu KcmomeJ sály Paláca kultury zapálil' sviačku,ktorú držal v ruke aj 25*marca na
Hviezdoslavovom náměstí v Bratislavě a zaspieval: "Na dlažbu ako na
věčné znamenie,ako pohíadenie,ako bosk,ako světla požehnané vtelenie,
bude stekaí vřelý vosk,v duši pokoru a ruky zoputé,v srdci klud a v
tváři Jas, ^a so.lou svetlom stanete, ak nádej planut bude z vás o Pfíjuete
s prázdnými rukami a budú sa vás bát,zloxstratí svoju vlád u nad varní,
nikto už nepomyslí na návrat. Budý sa bát vášho ticha,v ktororn hoří
slabý knot,bude sa lm tažko dýchat,zaleje leh chladný pot. Vodné dělá
ani slzný plyn,neuberú vašej viere sil,padá iba ten,kto pohár s Nim,
trpkosti do dna nevypll,proti vám armáda otrokov,aký rozkaz - taký
čin,no svitne ráno každou nocou hlbokou,ak Je s vámi Boží Syn....
Vladimír Vlasák v dvojstránkovej reportáži z Reckfestu v časopise
Melodia 6/88 napísal: "Ivan Hoffrnann přivezl z Bratislavy slovensky
písanévposelství lásky a morálního apeluj žár Jeho písní na okamžik
ztělesňoval plemen hořící svíčky". V lete vystupil Ivan Hoffrr.or.n na
folkovom festivale "Písní za m í r ^ v Lipnici nad Sázavou /kde hudebný
publicista Jan Rejžek pozval na pódium Václava Havla a položil mu několik otázok/ a Zdenko Pavelka,redaktor Rudého práva,poverený ideovým
dozorom nad znovu povolenou redakciou časopisu Melodie,vo svojich ma-s
terských novinách opravil názor kolegu:"...proklamatívne pojatá všeobjímající křestanská lááka měla v podání Ivana Hoffmanna podivnou pachut licoměrné paušalizující kritiky a zapáchle bigotního gesta."
Čím pravděpodobně pripravil pttdu pre zákaz činnosti.
Ivan Hoffmanu sa narodil roku 1952 v Martine,kde vychodil 8 rokov .
huslí ng LSU 'a přitom sa sám učil hra£ na gitaru. Pracuje ako fotograf v Bratislavě. Verejne vystupuje na koncertoch od konca 70~tych
rpkov v hudobnom združení Slunovrat pod "patronátom" ObNV Bratislavy 1»
Zdřuženie má stálu scénu v malej. pivnici klubu U Rolanda,
• Ód polovice BO-tych rokov Je pozývaný aj na veíké folková festivaly
po cele j republike. V réku 1964 mu zéstupea umeleckej agentury Slov- '
koncept Anton Drobný pri osobnom rozhovore prepožičal I.kvalifikřčný
stupen. Pán Drobný,bývalý Hofmahnov kolega v zaměstnaní,.ho zívejme ;pnzslušného člověka a •stačil rm> dlhý eofn«n konee*iw z toho ruku.
;,.nal
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Z pribúdajúcim časom sa v Hofmannových vystúpeniach začla qbjavovat
"licoměrná pauša^lzujúca kritika" a "zapekle bigotní gesta",ale ajv
napriek tomu přitahoval stále viac poslucháčov. Na koncertoch zaradoval do .programu piesničky,ktoré sa priamo odvolávaný na evanjeliová
posolstvá a v kluboch čítal z Vaculíka,Havla alebo Šimečku.
V máji t.r. ho vyzvala "dramaturgia" Slovkoncsrtu - pán GaJdoš,zástupea vedúceho oddelenia a dramaturgička paní Biskupská>aby předložil
texty svojicn piesniček. V Juni sa listom ozval vedúci oddelenia Pavel
Daněk. V prílohe listu mu poslal zoznam z pohovoru,kde sa má umelec
zaviazat,že "bude i nadalej předkládat texty na posúdenie a kde sa mu
oznamuje,že niaktoré texty "neznamenajú žiadný přínos v Jeho tvorbě,
skSr sú i technicky i myšlienkovo neujasnené /viz lektorký posudok/. .
Ivan Hofmann žiadný lektorký posudok nevidel,lektora nepozná,teda záznam nepodpísal. V liste Je tlež upozornenie,že,spevácka klasífitťácia
mu bola len prepožičaná a že nesplnil povinnost /po čtyroch rokoch?/
zúčastni^ sa na najbilžších kvalifikačných skúškach a a^ mieni naďalej
účinkovat caz agenturu,má podat přihlášku.
Ivan Hofmann neodpovedal a 21.Júna v klube Jadran v Bratislavě vyzval poslucháčov,aby podpísali protest proti vylúčeniu 3 brněnských vysokoškolákov zo studia za to,že organizovali rockový koncert,ktorý im
5 hodin pred začiatkom NV zakázal. lYledzi mladým publikom boli. aj dva
pracovníčky NV na kontrole,ktoré podpisovúlistinu zhabali,Jeho pozvali
na pohovo^ a žalgvali agentuře. Jeho šéf Daněk mu potom vyčítal nerozvážnost a postažoval si,že má s ním čoraz vSčšie problémy...
Ivan Hofmann sa bude asi musiet rozlúčit s agenturou,ktorá mu uíahčovala i stažovala veřejné vystupovanie.
"Hovořit pravdu tak,ako Ju poznám,každému,kto Ju híadá,s úctou k
tomujkto ma počúva - tolerantne a nahlas.Zistil som,že sa to dá!"
— o — o — o — o — o — o — o —
Národy neničí vnější nepřátelé
ale vnitřní mravní rozklad. v
Karel Čapek
Soudruhu šéfredaktore!'
V Rudém právu zs 4.2. t.r. byla od zahraničního zpravodaje uveřejněna tato věta: "Tu a tam se objěví zpráva,že nějaký náboženský fanatik rozšiřuje "petici za náboženskou svobodu". Toto Je příklad
starého myšlení a postoje k angažovaným spoluobčanům.
Nové myšlení a moderní postoj marxisty k věřícím spoluobčanům,ukázal Gurbačov v projevu u příležitosti oslav pokřtění Rusi: "Život mně
ukázal,že inteligentní a charakterní lidi,ač různého smýšlení,mají k
sobě blízko,protože Je všechny uchvacuje,Jak to řekl Kant - mravní
zákon ve mně, a hvězdné nebe nade mnou."
Tedy,aby člověk byl hoden toho slova,Je nutné,aby měl : Charakterní
srdce a inteligentní mozek. Těmto lidem patří budoucnost,a i socialismus. Je ovšem smutnou skutečností.,že lidí takových vlastností - té duchovní elity,není kolem nás mnoho. ÍKllliony lidí kolem nás Jsou lenošní
myslet a srdce .mají konzumní.
Soudruhu šéfredaktore, Vy máte v rukou Jedinčný nástroj,Jak podněcovat, lidem mozky,aby Je více využívali a máte možnost zušlechtovat
lidská srdce.
Přeji Vám zdar v prosazení těchto hodnot«
J• 5 •

U S N E S E N Í

č. J. Nt 124/86

Úkresní soud v Kroměříži rozhodl předs«dou senátu JUQr. Jlnřlchem
Urbáfikóň dř»e 18*dutaná 1986 v trestní věci obv. Augustina Navrátila,nar.
2-2.12.1929 v Lutopecnách,okr» Kroměříž,hradlaře £3D Kroměříž,trvala
bytem tut©pecny čp.14,okr.Kroměříž,o vrácení věcí,
t a k t o :
Podle § 80 octet.1 tr.ř. se obviněnému v r a c í tyto věci:
1.brožura "Jan Pavel ÏÏÏ, 2—Raymond (TloocTy : "Život po životě"/fotokopie/,
3 —"Upozornění na zneužívání psychiatrie v ČSSRVcykl.pís»/, 4."modlitba za mír", 5.-"Kristus náš pokoj"", 6.-P3UI Lleutier: "Novéna k Panně
lYlaril,Královně kněží", 7.-"1100 let křestanství"/cykl.pís./2ks, 8.-Cyrilometodějská tradice u nás"/cykl.pís./, 9.-strojopisná kopie Načínající slovy "Bratře Jiří", 10.-strojopisná kopie "Sjednoceni v duchu",
II—dopis ZÚ NSR ze dne 28.2.1978, 12—časopis "Host", 13—cykl.pís;
"GP ČSR" - 9 ksy 14—cykl.pis: str.5-8,31 ks, 15.-cykl.pis ;"Svoboda
roků" 32 ks, 16.-cykl.pis; "Rozhovor na aktuální téma", 17.- cykl.pís:
"milí rodiče" 22 ks, 18—cykl .pis :"Na kříži byl nápis" str.l 16ks,
19—cykl.pis: začínající stř.12 "Nechtěli Jsme yás rozrušit..." 16 ks,
20.» cykl.pís. 2ačínající slovy: "Clive S.Levis" 20 ks ,21— cykl.pis.
začínající slovy: ".».od světa..." 20 ks, 2 2 — Paul Claudel: "Panna
íYlaria o polednách", 2 3 — R.IYíoody: "Jaký Je život po smrti", 2 4 — J.Janovksá : "Gordický uzel", 2 5 — L . Simajchl : "-Láska pod lupou'Vcykl.pis „/
2 ks, 26—"'"edugorJe" 5 ks, 27*- "Charismatika" část 1-4, 28—"Habemus
papam", 29.-strojopisná kopie: "Přednost rodiny ve výchově", 30—cykl.
pis,: hlavička"Pan lnq.Vladimír Janků,ředitelSÚC" 80 ks, 31.-cykl.pis :
"Starobylá Lvropa", 32—^Nacismus a katolická církev" 32 ks, 33.-C.Careto : "Dej mi svoji víru",/cykl.pis./ 5 ks, 34—K.Bérta: "Katechetický
kurs", 35.-D. Doig : "matka Tereza" 3 ks, 36—"Otevřený dopis č.3, 5 ks,
č. 2 - 2 ks, 37» - "1100 let křesťanství" 6 ks, 38. - "Cyrilometodějská tradice" 8 ks, 39. » lYkRobinová:"Cbětnl dar Jedné velké duše naši
doby", 40. » C.Gouders:"Pane,otevři mé rty" 2 ks, 41. - "Podněty katolíků" 4 ks, 42. • "Prohlášení" 2 ks,. 43. - "Poznámka k novoročním blahopřáním", 44. - P. G-r»echter: "fflarjam", 45. - "V2křišertí postní »velikonoční" 8 ks, 46. - "Dopis z Telzé" 2 ks, 47» - I,Lapp: "Psychoanalýza
atheismu", 48. - B.madinger: "Boží slovo k nám", 4 9 — L.Wanke:"Cesta
církve", 50. - "Bioetika", 51. - cykl.pís : "Maminko, ty mne nechceš?"
4 ks, 52. - A.Hlinka :"Víra velkých vědců", 53. - L.Vaculík : "Hňup z
kaštýla", 54. * cykl.pís:"K některým ustanovením 2ákona o SNB", 55. cykl.pís:"Dopis presidentu republiky" pouze str.l 90 ks, 56. - "Prohlášení k událostem" /cykl.pís./ 90 ks, 57. - cykl.pís. str. 3-15 týkající se stížnosti A.Navrátila 15 ks, 5§. - 'Královna míru", 59. "Upozornění na Zneužívání psychiatrie v CSSR" 9 ks, 80. - A.LSpjble:
"Církevní dějiny", 61. ^ "Teologický sborník", 62. - m.Ravligs: "Za
dveřmi smrti" 4 ks, 63» - písemnost začínající slovy: "...farář Richard
Wurmbrand", 64* - "S Bohem v Rusku", 65. - H.ÍYlsdlnger : "Boží slovo k
nám", 66. - L.Simajchl: "Křesťanská výchova v rodině", 67. - "maminko,
ty mne nechceš?", 68. - cyklostylové blány použité, 69. - váleček na
rozmnožování, 70. - 42 ks rozmnožených písemností v rámečku, 71. - váleček a deska s rámečkem, 72. - 2 ks balení cykl. blan nepoužitých,
73. - "Qtevřeriý dopis č. 3" 55 ks, 74. - cykl.pís: "Balíček do Indie"
4 ks, 75. « "Umy3ly apoštolátu na rok 1985" 32 ks, 76. - "(Yiéria postava
víry" 11 ks, 77. - "Dialogy č.Í « VI", 78. * 0.Pavel:"Běh Prahou", 79 —
17 kusů použitých cyklostylových blan, 80. - cykl.pis. adresovaná na
GP CSSR /Kořínek/ 22 ks, 61. - "Dopis z Teizé" 2 ks, 82. - m.Šimečka: "
"Z dopisů z vězení" 3 ks, 83. - storj.kopie :"Kardinál Tomášek mluví",
84. - noviny "Právo lidu", 85. - V.Havelt"Audience*, B6. - cykl.pís:
"Bratře od studentských let" 8 ks, 87. - cykl.pís:"ÍY!arek Kořínek - stížnost proti usnesení" 4 ks, 88. - Vyjádření k dopisu KS Brno /Kořínek/
2 ks, 89. - J.Deml:"Narození Panny marie", 90. - cykl.pis :"Stížnost
m.Kořínka na GP CSR" 4 ks, 91. - cykl.pís:"Sjednocení cílkví" 18 ks f
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92. - "Svědectví - poznámky k událostem", 93. - "Informační materiály*
říjem 1979, 94. - 3 balehí rozmnožovací barvy, 95« - olej
rozmnaf.
tachnikw zn.Druk«l, Í6. - opravný lak na bl£rty 2 ks, TT. - fotokopie
pfsmeností "Spiritualita" /334 str./, 98. - použitá cykl.blána, 99. "Hlavu vzhůru bratři" cykl.,písu, 100- - rozmnožená pís:"Chvála Kristu",
101. - obálka obsahující materiály ke stížnostem /Kořínek/, 1C2. G.Orwel: "1984", 103. - negativ filmu obsahující ofocení písemnosti,
104. - "Poznámka k novoročním blahopřáním" 6 ks, 105. - materiály k
případu ing.Přemysla Coufala, 105. - materiály ve věci manželů Bezdíčkových, 107* - "Dopis z pouště" 9 ks, 108. - "Rozvíjíme Boží život",
109. - Písmenost: "Konec Jeho života se blíží,ř,/čést "Oievřgného dopisu č.2"/, 110. - "Poznámky k manželské etice", 111. - cykl.pís:"Stížnost" /Coufal/ 36 ks, 112. - cykl.pís:HflOilí krajané", 113. - "Poučení
pro případ domovní prohlídky" 4 ks, 114. - "Poučení" kap.I 5 ks, 115.»
"Vzkříšení svatováclavské" 3/84, 116. - E.Barne:"Bůh není mrtev",117."Katechetický kursil, 118. - psací stroj zn.OPTIKA,v.č. 795 7 % , 119. 9 ks použitých cykl.blan, 120., - "fflatka Tereza",- 121. - cykl.pís: "Dej
mi svoji víru", 122. - "Nacismus a katolická církev", 123. - "Pane,
otevři mé rty", 124. - "Otevřený dopis č.3" 2 ks, 125. - "Základní
pravidla hry" 3 ks, 126. - "I takové má dnešní svět**, 127. - "Zjevení
fflatkv Boží vftledugorJe",128. - materiály ke stížnosti ve věci Cofal
1931-1984, 129, - "Nacismus a katolická círk-v", 130. - "Otče náš",
131. - písemnost:"0 modlitbě Páně", 132. - rukopis začínající slovy:
"Gusto...", 133, - strojopis začínající slovy:"Pan Navrátil", 134. strojopis začínající slovy:"Vážený pane Janča.*.", 135. - "Otevřený
dopis č.1,2" 3 v ks, č.3 - 2 ks, 135. - "Dopis z pouště" 13 ks, 137. "1100 let křestanství u nás", 138, - "Cyrilometodšjaká tradice u ná?",
139. - papírová sloha zelená a obsahem: podněty a stížnosti týkající
se obsahu "Otevřených dopisů", 140. - Dokumentační materiál týkající
se příp. manželů Kořínkových, 141. - stroj, a rukopis, pís. týkající
se postupu st, org. při posuz. stavu A.Navrátila, 142. - modrá sloha
s pís. A. 3olženicyn:"Neží-h se lží", 143. -papírová sloha s obsahem pís.
týjaících se žádostí manželů Bezdíčkových o vystěhování, 1*4. - Carlo
Carretto: "Dej mi svoji víru" 5 ks, 145. - Trestní oznámení s pqcinStem
ke stížnosti pro porušeni zákona ve věci únosu a krádeže Libora Kořínka, 146. - Rukcuis, a stroj, pís k "otevřenému dopisu č.2" a pís,"Zneužívání psychiatrie..", 147. - "Dopis z Teizé'', "Boží slovo k nám",
"Křestanská výchova v rodině", 148. -Q.Doing: "fílatka Tereza" 5 ks, 149.
- rukou psané adresy představitelů "Charty 77", 150. - cykl.pís;"Katechetický kurs",151.- rukopis:"Otevřeného dopisu č.3",152.- cykl.pís:
"ffledugorje", 153. -cykl, pís: "Poznámky k manželské etice", 154,-rukopisy, stroj,, obsahující stíž. A.Navrátila takající se Jeho ediční čin.,
155.-cykl,pís5"Stížnost manželů Coufalových" 2ks, 156.- B.HSring:"Bioetika", 157.- Stojanov :"fYláría naše ÍYlatka", 150,-"On mne vede"/image
boox/, 159.-stroj,: pís. týkající se manž. Kořínkových, 160.- Stojanov:
"Devítidenní pobožnost", 161.-"Nacismus a katolická církev" 8 ks, 162.D.Doig:"iiiatka Tereza", 153,-A.3to1an:"Řím 1973", 164.- T. 3pidlík: "Otče
nšš" /Rím 1977/, 165. - "Studie" č.1/65, 166. - "Filmrevue", "Rozmluvy"
3 ks, 167. - J.Hrbata:"Perly 3 chléb", 168. -"Historické střětnutí či
Spojenectví".
O d ů v o d n ě n í
Usnesením Krajského soudu v Srně ze dne 23.12.1987,sp.zn. 8 TO 156/67
bylo pravomocně rozhodnuto o zabrání věcí posile § 73 odst.l pís. a.c/
tr.z.,a proto soud ostatní věci zajištěné u obv. A.Navrátila,vrátil podle § 80 ods.l tr« ř, ,nebot Jich k dalšímu řízení Již není třeba.
Poučení:Prot-f tomuto, usnesení lze podat stížnost do tří dnů ode dne
oznamani Re krajskému soudu v Brně, pros tředrrict vím zaejšífib
aoudu. Stížnost má udkl&dný účinek.
Okresní soud v Kroměříži,odd. 3, dne 18.4ubna 1988
JUDr» Jindřich Urbánek

