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VITA™

Naší Paní.

Kdyby hlas můj šuměl jako jarního deáté krůpěje,
snad bych pověděl,jaká ve mně vzpučela naděje;
kdyby slova má tak zlata byla jako zrna pšenice,
snad" bych pověděl,jaký sladký mrak mi lehl na srdce;
kdyby \5sta má byla jako vonný plod naříznutý,
snad bych pověděl,co k divnému úsměvu nutí.
Kdyby jazyk můj byl čistým plamenem,
rád bych pověděl,jaké světlo prosí v nitru mém,
by po tvářích lidí smělo se rozliti....
Ale snad, Katko, pohled můj poví ti, že bych rád, Matko má, se rozběhl v dav,
a dával políbení pokoje, s tvých Rtů je vzav...
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LITURGIE

SVATODUŠNÍCH

SVÁTKÓ

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinfcanům.
Bratři i Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci:"Ježíš je
Pán." Dary jsou sice rozmanité,ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby,ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly,ale je
pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Tyto projevy Ducha
však jsou dány každému k tomu,aby mohl být užitečný. Tělo je také
pouze jedno,i když má mnoho údů; ale všechny údy těla,přestože je
jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo. Tak je tomu také u Krista.
Neboí. my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo
at už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní - všichni jsme
byli napojeni jedním Duchem.

Svatý Duchu, sestup k nám,
dej své světlo temnotám,
v jasu lásky nech nás žít.
Přijel se svými dary zas,
Otče chudých mezi nás,
ořijd nám srdce potěšit.
Těšiteli bud náš host,
žij nám v srdci pro radost,
pro klid,kterým oplýváš.
^o oráči nech oddychnout,
osvěž naši zprahlou pou£,
setři slzy z našich řas.
Daruj stastný plamen svůj
věrným srdcím,pamatuj
na nás,k nimž ses naklonil.
Bez tebe jsme na zemi
ubozí a ztracení,
kořist pro tmu,pro omyl.
Smyj z nás hříchy,stopy vin,
dej svou svěžest žíznivým,
vyhoj z bolestí a ran.
Zchladlým srdcím oheň dej,
z lhostejnosti pomáhej^
odved ze scestí a chraň.
Ved nás k ctnostem,nauč nás
dobrem naplňovat 5as,
svými dary pomoz všem.
UČ nas, jak si zasloužit
štas tnou smrt. A 0 o j nám žít
věčnou radost před Bonem.

- 2 Z OBĚŽNÍKU
Číslo 4/89

ARCIBISKUP TVÍ PRAŽSKÉHO
12. dubna 1989

90. NAROZENINY J. EM. P.KARDINÁLA Sedáme,aby u příležitosti 90.narozenin J.Em.o.kardinála Dr.Františka Tomáška,arcibiskupa pražského,bylo upuštěno od osobních s;ratulačních návštěv jubilanta.
Věřící ve farnostech at mu spíše připraví své duchovní dary¡obětují za něj a na jeho úmysly přítomnost na mši svaté,svatá přijímání,
růžence,křížové cesty a pod. a tyto dary mohou pak uvést v písemných
blahopřáních,která panu kardinálovi zašlou jednotlivá farnosti nebo
vikariáty.
SVATOŘEČENÍ NAŠÍ BLAHOSLAVENÉ ANEŽKY ČESKÉ Obdržel jsem telefonickou zprávu od Státního sekretatiátu z Parna,
že Svatý Otec již vydal dekret o jejím svatořečení.Zároveň bylo stanoveno, že svatořečení bude v listopadu t.r. Dáme další oznámení,jakmile
projednáme všechny cestovní podmínky cesty do Říma se stanovením délky
pobytu v Římě.
Někdo snad vám řekne: "'Co nám může říci,když žila velmi dávno,ve
třináctém století!" Ano,žila v době velmi dávné,ale všechno v jejím
životě je právě pro nás velmi adresné.
Žijeme v době,která je poznamenaná konzumním zaměřením života.Ona
jako dcera královská měla maximální možnosti ke konzumnímu zaměření života.Tuto cestu však nenastoupila,ale zvolila si cestu,na kterou nás
volá a vždy bude volat Kristus:"Kdo chce jít za mnou,zřekni se sám sebe,vezmi svůj kříž a následuj mě."/Mat.16,24/ Proto její celoživotní
zaměření života je velmi adresné právě oro dobu současnou,ve které
žijeme !
SVATOVOJTESSKÝ EVROPSKÝ MOST MODLITEB Otec kardinál vyzval ve zvlrstním ooselství arcibiskupy a biskupy
v Polsku,Madarsku, Rakousku, v Němec icu a v Itálii,aby každoročně,ale
zvláště letos,v předvečer svátku sv. Vojtěcha utvořili společně s námi
" most modliteb" za duchovní a mravní obrodu těch národů,za prohlubování duchovní jednoty Evropy,za mír,porozumění a respektování všech lidských práv.
Toto společenství modlitby v rámci desetileté přípravy na milénium
smrti sv. Vojtěcha chce přispět k chápání významu tohoto světce jako
živého symbolu duchovní jednoty národů střední Evropy a patrona snah o
prohlubování této jednoty.Toto výročí bude připomenuto také světovou
organizací UNESCO.
Žádáme duchovní správce,aby na tuto modlitební iniciativu upozornili věřící a účinně ji podpořili.Kde jsou pro to pastorační podmínky,
doporučuje se zařadit také tématickou bohoslužbu slova.
OCHRANA CÍRKEVNÍHO MAJETKU V^současní době se opět množí krádeže v církevních objektech.
Upozorňujeme duchovní správce,aby nezapomínali,pokud dojde k vloupání
a krádeži v jimi spravovaných objektech,ihned písemně ohlásit zjištění
krádeže či poškození příslušné Veřejně bezpečnosti,arcibiskupství i
tajemníkům pro věci církevní ONV.
Oznámení at obsahuje :
1/ podrobný popis odcizených předmětů s uvedením inventárních čísel a
zda jsou v seznamu památek:
2/ jakým způsobem došlo ke krádeži,kdy to bylo zjištěno,kudy pachatel
vnikl do církevního objektu,jak je tento objekt zabezpečen před
vloupáním;
3/ podrobný popis dalších škod zpisobených pachatelem /poškozené oltáře , obrazy, sochy,okna ,dveře a
4/ vyčíslení školy od znalce *nejefí^tacizených předmětů,ale i odhad nákladů na opravy poškozených přednětů;materiál,práce.

- 3 PASTtfSSKř LIST O 3V. BIŘMOVÁNÍ
I.
Hok víry,který právě prožíváme,dává nám příležitost znovu objevit
velký poklad víry.Je obsažen v °ísmě Svatém a v listním podání Církve a
je vykládán už téměř dva tisíce roků v Kristově Církvi.
II.
1. Bratři a sestry! Jak dobře víte hlavní cíl našeho pozemského
života je se připravit na štastný život věčný.K šťastnému životu věčnému je třeba především se narodit ? Proto nám Kristus s největším důrazem připomíná: "Nenarodí-li se kdo znova z vody a z Ducha Svatého,
nemůže vejít do království Božího" /Jan 3,5 /.
Apoštol sv. Petr ve svém svatodušním kázání nenechává nikoho na
pochybách,když říká:"Obratte se i A každý z vás at se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista,aby vám byly odpuštěny hříchy a jako dar dostanete
Ducha Svatého" /Sk.ap. 2,38/.
Ano,při jetím sv. křtu člověk nastupuje cestu spásy,je přivtělen
ke Kristu,stává se údem jeho tajemného Těla - Církve i Proto je sv.
křest první nutná podmínka spásy.
Je proto velká tragedie,když i u ná^sňi?kteří rodiče,kteří nedávají
své dítě pokřtít z nezájmu o jeho vstup do Božího království nebo odmítají dnes naprosto nutnou přípravu na křest svého dítěte,která je
předepsána k udělení táto svátosti všem duchovním správcům.Zároveň je
však velmi povzbudivá,že každým rokem u nás přibývá počet dorůstajících
hochů a dívek,kteří se nejen u kněze hlásí o svatý křest,ale také s
velkou horlivostí se připravují na přijetí této svátosti.Není to pouze
formální,ale hluboce prožívaná,poněvadž přijímají sv. křest nejen s
velkou zbožností,ale vynikají T e svém náboženském životě velkou horlivostí a s velkou touhou po důkladné přípravě přijímají také svátost
posily ve víře - svátost biřmování.
2. Přijetí svátosti posily ve víře a k životu z víry - svátosti
biřmování je vždy velmi potřebné,ale zvlášt naléhavě potřebná v současné době. A u nás,v našich diecézích,je k tomu zvláště letos velká
výzva,nebot jsme v roce víry,ve druhém roce přípravy na velké jubileum
sv. Vojtěcha.
Vzpomeňme,co znamenalo přijetí Ducha Svatého a jeho darů pro apoštoly, žili asi tři roky v blízkosti Spasitele Ježíše Krista a přece se
u nich ukazovaly různé slabosti.Proto jim řekl P.Ježíš při poslední večeři, když se s nimi loučil:"Duch Svatý,kterého Otec pošle v mém jménu,
ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní,co jsem vám řekl'1.
/Jan 14,26/.
A před tím,než vstoupil před nimi na nebesa na noře Olivové,jim
se zvláštním důrazem nřipomčl:"Až na vás sestoupí Duch Svatý,budete
vybaveni ailou a budete mými svědky v Jeruzalémě,v celém Judsku a Camařsku,ano až na sám konec země"./Sk.ap. 1,7-8/. Proto po nanebevstouoení Páně apoštolé
sestoupili s hory Olivové do města Jeruzaléma,
denně po dobu 9 dní se shromaždovali s Pannou Marií a ostatními věrnými
k modlitbě a desátého dne na ně sestoupil Duch Svatý v podobě ohnivvch
jazyků.
Od toho dne už neznali své dřívější lidské slabosti,hořeli jen
pro Krista,pro šíření jeho království a svou věrnost Kristu a jeho
Církvi podepisovali svou krví,když umírali jako mučedníci.
Duchovní oheň a sílu ve víře může prožívat každý,kdo dobře připraven přijme svátost, posily ve víře,svátost biřmování.
To dosvědčují ti,kteří dobře připraveni přijali svátost biřmování.
Zvláště připomínám na výrok jednoho z nich:"Po přijetí svátosti biřmování můj křesťanský život šel nahoru,byl to důležitý předěl mého života.
3. Bratři a sestry! Svátostí biřmování dostává křestan a křesťanka moc být Kristovým svědkem.To má být samozřejmou povinností každého
pokřtěného.Výslovně to všem pokřtěným ukládá sám Spasitel Ježíš Kristus slovy:MBudeto mými svědky i"/Sk.ap. 1,8/ To znamená - Tam kde jsi
ty jako křesťan - křesťanka>ať je všechno v nejlepším pořádku.co děláš!

- 4 A poněvadž čteme v Písmě Svatám:''Bůh je láska "/I Jan 4,8/,
ať se cítí každý dobře ve tve blízkosti tvou vlídností,laskavostí,
trpělivostí a ochotou pomoci.
To vše může otevřít oči a mohou si uvědomit,že teprve tehdy může
být všechno v pořádku,až bude co nejvíce opravdových křesťanů.
III. Bratři a sestry- Jak je vám známo, prožíváme druhý rok přípravy na velké jubileum sv. Vojtěcha.Hlavním heslem tohoto druhého roku
je :"Víra v moderním světě."
Je proto velmi důležité,abyste právě v tomto roce věnovali zvýšenou pozornost svátosti posily ve víře,svátosti biřmování.
Ti kteří tuto svátost již při jali,aby ve svém životě v největší
intenzitě prožívali,co při svatém biřmování při jali.Ti,kteří dosud
tuto svátost nepřijali,aoy se nad tím hluboce zamysleli a pokud možno
ještě letos se připravili k přijetí této svátosti.
Nyní je k tomu zvlášť velká příležitost,neboť kromě mne jsou připraveni •udělovat svátost biřmování ještě tři světící biskupové.
V tomto duchu vás všechny z plna srdce pozdravuji
a žehnám vám i vašim drahým
,~
r
František kard.Tomášek
arcibiskup pražský
- o - o - o - o - o - o - o - o - o BIBLE

ILUSTROVANÁ - OPRAVA

V ilustrované Bibli /jugoslávské / došlo při sazbě k závažné
chybě měnící smysl.
Na str. 138 v II. sloupci, řádek 4,3 a 2 zdola / Desatero Božích
přikázání/ má text zníti sorávně takto: " Stíhám vinu otců na synech
do třetího i čtvrtého kolena teeh,kteří mě nenávidí,ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch,kteří mne milují a má přikázání
zachovávají."
- o - o - o - o - o - o - o - o - o ZA JEDNOTNOU, ZAS KŘESŤANSKOU EVROPU
Z projevů Jana Pavla II. ve Strassburku /8.-11. října 1988 /
.Kořeny Evropy jsou křesťanské
Po téměř dvacet století křesťanství přispívalo k vytvoření pojetí
světa a člověka, které je i dnes základním bohatstvím všech, i přes
nejrůznější rozdělení, slabosti a dokonce i nevěrnosti křes tonů samých. Dovolte, abych uvedl několik základních rysů tohoto pojetí i
Křesťanské poselství hlásá tak úzký vztah mezi člověkem a jeho
Stvořitelem, že si váží všech stránek života, počínajíc fyzickým
životem: tělo i vesmír jsou dílo a dar Boží. Víra v Boha Stvořitele
odmýtizovala vesmír a svěřila jejbádání lidského rozumu, člověk je
pánem svého těla a země a tak rozvíjí jejich schoonosti. a stává se •
i on jakoby stvořitelem v křesťanském pojetí člověk nepohrdá fyzickým vesmírem, svobodně a bez bázně s ním nakládá. Tento pozitivní
pohled ořispěl nemálo k rozvoji věd a techniky u Fvrooonů.
Pojetí člověka, jak mu učí bible, dovolilo Evropanům rozvinout
vznešený pojem o důstojnosti osoby, která je základní hodnotou i
pro ty, kdo nepřijímají víru v Boha. Církev učí, že člověk nosí
v sobě hlas svědomí, který nelze redukovat na nějaké podmíněnosti,
které naň doléhají shora, toto svědomí je schopno poznat svou vlastní
důstojnost a ote vřít se vůči Absolutnu, je zdrojem základních
rozhodnutí, vedených hledáním dobra pro druhé i pro sebe, je sídlo
odpovědné svobody.
Jistě, došlo tu k mnoha omylům, a křesťané si jsou vědomi, že i on i

• 5 měli na nich podíl, člověk jako osoba, jako jediný nositel práv a
povinností často ustoupil jednotlivci, vězni vlastních egoismů a
přesvědčenému, že je cílem sám sobě. Na druhé straně vyvyšování kolektivu, národa nebo rasy mohlo vést k totalitním a smrtícím ideologiím. Téměř všude praktický nebo teoretický materialismus přihlížel
duchovní přirozenost člov-Ška a drasticky redukoval jeho důvody žít.
Je ke cti demokracií, že usilují tak organizovat společnost,aby v ní
člověk nejen byl respektován pro to, co je, ale aby měl účast na
společné práci a ořitom mohl uolatňovat svou svobodnou vůli.
Rodina je bezpochyby skutečností, v níž se nrjvíce projevuje
soojení mezi osobní odpovědností a sociálními podmínkami. Vývoj
evropské společnosti poslední doby způsobil, že je nesnadnější rovnováha a stabilita rodiny. Vystupují tu do popředí činitelé rázu
ekonomického, spojení s otázkou práce, zvláště práce ženy, příbytki
stěhování ať už dobrovolného nebo exilu z nutnosti. Na druhé straně
jsme svědky toho, že se šíří názory, které ubírají aůstojnost lásce rozlučuje se sexuální život od společenství života, jehož je
vyjádřením, zeslabují se stabilní svazky, k nimž se láska opravdu
lidská zavazuje. Je tu vážné nebezpečí, protože
rodinnému životu
odnímá jeho stabilita a že se rozbíjí. Klesající
demografie
ké křivky jsou známkou krize rodiny, která vyvolává neklid. Za této
situace je nutná, aby se^Evropané probudili a vrátili rodině její
hodnotu jako základní buňky společenského života. Káž dovedou vytvo
řit podmínky, které přejí její stabilitě a jí dovolí přijmout a
odevzdávat dál s velkomyslností život.
Je nutné, aby se nikdy neztratila je zřetele úcta k
d^stojnosxi
člověka, od okamžiku jeho početí až kvposlednímu stadiu nemoci a ta
ké, což je těžší, když se zatemní
' néčí rozumové schopnosti.
Nebudete se divit, jestli zde budu jen opakovat přesvědčení
církve: člověk si uchovává vždycky svou osobní důstojnost, protože
život je Boží dar. I ti nejslabší mají právo na ochranu, péči a
lásku od svých příbuzných i od společnosti, která má být s nimi
solidární. Církev si je vědoma vážnosti rozhodnutí, která musí učinit mnozí manželé a taká lékaři a sanitní oersonál, zná jejich úzkost a váhání ořece jen chce žádat, aby nebylo deformováno lidské
svědomí a aby nikdy nescházelo opravdu lidské bratrské smýšlení.
Evropa měla po staletí významnou roli v jiných částech světa. Třeba přiznat, že se ne vždy ukázala v nejlepším světle,
když šlo o to, jít vstříc jiným civilizacím, nikdo však nemůže
upřít, že jim dala účast na hodnotách , které v ní uzrály za dlouhou dobu. Její synové a dcery se největší měrou podíleli na rozšíření evangelia. Chce-li Evropa mít i dnes podobný úkol musí svorně
budovat svou činnost na tom, co je v jejím*¿ledictví nejvíce lidského a nejvíc velkodušného. /K zástu^um 22 c lenských států Evropské rady, Strassburk, 8. října/
Církev - ochránkyně lidských práv
Na tomto slavnostním zasedání není mi možné neopakovat upřímný zájem církve pro vše, co se týká liských práv a svobod. Osilí
církve na tomto poli plně odpovídá jejímu náboženskému a morálnímu
poslání. Církev důrazně hájí lidská práva, nrotože je považuje
za nutnou součást úcty, kterou třeba prokazovat důstojnosti
lidské osoby, stvořené k Božímu obrazu a vykoupené Kristem.
Její zvláštní zájem o lidská práva plyne z jisté konstatace a
zakládá se na vlastním upřímném přesvědčení.
Lidská práva, o nichž mluvíme, mají svou sílu a účinnost z celku hodnot, jejichž kořeny tkví hluboko v křesťanském dědictví,*
to nesmírným způsobem přispělo k vytvoření evropské kultury. Tyto
základní hodnoty jsou před pozitivním zákonem, ten jim teprve dává
slovní vyjádření a ony hodnoty jsou jeho základem. Jsou také před
filozofickým výkladem, jejž různá myšlenkové školy dovedly jim dát.
Církev konečně je přesvědčena, že na oblasti svobody svědomí

a náboženské,
, které zr':kon má zaručovat, nemůže se zpronevěřit svému úkolu hlásat poselství, které jí bylo
svěřeno. Její učení dále je podporou oro všechny hodnoty, které
vytvářejí podstatu toho, co představuje lidskou důstojnost. Svým
posláním konečně nodává přínos k tomu, aby ony hodnoty byly uchovány v praktický život. Jedním slovem; Církev je na straně všech
těch, kdo hájí opravdové lidské svobody. Svoboda je totiž neoddělitelná od Pravdy, kterou každý Člověk hledá a která lidi činí opravdu svobodnými. ''Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými,"
čteme u sv. Jana. / K členům Evropské komise oro li
á orává
u Soudního dvoru, Štrassburk, 8. října./
- o - o - o - o PROGRAM HLAVNÍ POUTI KU CTI SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA
20. května 1989 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně
09.00 - 10.00 10.00 - 10.20 10.20 - 10.45 10.45 -

společné modlitby věřících a duchovní oísně
čtení ze životopisu světce
modlitba sv. růžence
nástup kneží z biskupské residence ke koncelebrované
mši svaté
11.00 - koncelebrovaná mje svatá
14.00 - 15.00 - Desetiletí duchovní obnovy
15.00 - 15.30 - pásmo ze života světce
15.30 - 15.45 - litanie ke sv. českým patronům
16.30 - závěrečné požehnání
14.00 - poutní zájezd do Tasovic
Sobota 20. května 1989 v Tasovicích u Znojma
15.00 - společné modlitby a písně
15.15 - bohoslužbo slova
15.30 - přímluvy, litanie ke sv. českým patronům
16.00 - závěrečné o»žehnání
Neděle 21. května 1989 v Tasovicích u Znojma
dopoledne farní bohoslužby oro domácí věřící i poutníky, odpoledne
jako v sobotu 20. května
Neděle 21. května 1989 , Znojmo - Louka
09.00 - společné.modlitby věřících a duchovní oísně
10r00 - četba ze životopisu světce.
10.30 - modlitba sv. růžence
11.00 - koncelebrovaná mše svatá
15.00 - společné modlitby a písně
15.15 - bohoslužba slova
I5.3O - přímluvy, litanie ke sv. patronům českým
16.00 - závěrečné oožehnání
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Z V Ě Ř I N A
M A R I Á N S K É

M E D A J L O N Y

Zvýšená úcta ke Kristově Matce a Mariánský rok jsou příležitostí
k prohloubení života víry a zároveň podnětem, aby se odstraňovala nedorozumění, která braní pochopení Parny Marie a mohla by přivést k ochlazení ekumenických vztahů, Maria nesmí být znamením odporu a rozporu !!
K tomu ovšem i katolíci musí odstranit nezdravé jevy v mariánské úctě,
jak je ¿ůrazně napomíná náš Učitelský úřad...
Podáváme zde jen několik pohledů, které nám mají přiblížit slova
vyznání společné křesťanské víry:
"Jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny."
-

+

-

+

_

+

_

+

..

+

_

I. - P Ř Í P R A V A
M A R I E
VE
S T A R É M
Z Á K O N 35:
1. Nelze zajisté očekávat, že najdeme ve Starém zákoně rozvinutou nauku
o Marii, Kristově Matce. Naopak, vidíme postupnou přípravu na toto
zvláštní mateřství. Jsou to postavy žen, které se staly zvláštními
zásahy Božími matkami - jako Sára, Anna, matka Samuelova, pak matka
Samsona - a na samém prahu Nového zákona Alžběta. - Déle to jsou postavy prorokyň, soudkyně Debora, hrdinné ženy, které se obětovaly za
Izrael - jako Judit a Ester.
2. První zaslíbení lidem o vítězství nad "hadem", symbolem všeho protibožského, mluví o ženě, mezi níž e "hada" je položeno radikální nepřátelství. Mluví se tu o jejím potomstvu, které rozdrtí "hadovi"
hlavu /Gen 3$ 15/» Nuže, žádná žena nám známá nesplňuje podmínky zde
uvedené, t.j. a/ radikální protiklad vůči "hadovi", b/ zvláštní vztah k vítězi nad "hadem", t.j. k "potomstvu" této ženy. Tato žena
nemůže symbolizovat ani Izrael, ani Církev: Izrael přece stále hřešil a byl potřebný stálé pomoci Jahvovy k nápravě svých zrad, tak je
tomu i s Církví, která nadto nemůže mít "potomstvo" vítězné, neboč
ona sama je dílem Vítěze.
3. Další text, kterým je oznámeno zvláštní mateřství Immanuele, /to je
"S námi je Bůh"/, zní:
"lile, A L M A E počne a poroCí syna" /Iz 7, 14/.
A L M A H může znamenat jakoukoli mladou ženu, svobodnou nebo vdanou, dívku schopnou manželství, i ženu zkaženou, pak i pannu. Nemůže
označovat ženu krále Achaze Jezabel, i když prorok mluví k Achazovi,
neboť to, co říká dále prorok o tom synu, se na syna jeho a Jezabely
nehodí: bude umět zavrhnout zlé a volit dobré$ jejich syn Ezechias
nebyl Imrnanuel. Proto už řecký překlad Septuaginta /3. stol. př. Kr./
překládá tento vícevýznsmový výraz jednoznačně "panna". V tom smyslu
má pak i toto slovo prorockou nosnost, toj. může být znamením, nebox
porod mladé ženy by žádným zvláštním znamením nebyl. Ovšem váha proroctví leží na synu, který se má z panny narodit.
Evangelista Matouš, poučen Událostí Nového zákona, vidí v té
panně Marii aynaplnění proroctví právě na ní /Mt 1, 23/. Tak tomu
rozuměla křesťanská víra - přes staré i nové námitky úzkého racionalismu, který nechápe jedinečný čin Ducha Stvořitele, ba nevěří ani
~~ v Božího Syna.
II. - M A R I A
V
N O V É M
Z Á K O N Ě
Nejstorší místo NZ, kde se uvádí Kristova matka, je v list§
ským.: "Když však naplnil stanovený čas, poslal tóh fsv^Ur*
traroze-

- 8 ného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny" /4, 4n/. U sv. Pavla je to
jediná zmínka o Marii, ale je tu řečeno to nejpodstatnější: Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem z ženy. Tato žena je samozřejmě Panna Maria.
Její jméno "Maria" se uvádí v NZ devětkrát £ výraz "Ježíšova Matka"
se vyskytuje čtrnáctkrát. Nejzdrženlivější je evangelista Marek: Marii
uvádí mezi příbuznými, kteří hledají Ježíše /3, 31-35/; tu Ježíš ukazuje, že víc než synovství k tělesné matce je poslušnost vůči Bohu. Ovšem
Maria byla právě nejposlušnější.
V rodokmenu Ježíšově, který uměle sestavil Matouš /l, 1-17/ je pozoruhodné přerušení mužské linie "plození" a je jmenována jen Ježíšova
matka. Ježíš má jediného Otce v nebesích; Maria se stala matkou tvůrčí
mocí Ducha svatého - proto Matouš uvádí výslovně proroctví o mateřství
panenském /Iz 7, 14 - Mt 1, 22/.
Nejvíc nám o Marii sděluje evangelista Lukáš v 1. a 2. kapitole.
Není to "vánoční vyprávění", ale Boží děj, který Lukáš podal dobovými
prostředky a vykouzlil tak nesrovnatelně líbezné a věky inspirující i
stále přitažlivé obrazy: Zvěstování, Navštívení Alžběty s nesmrtelným
Mariiným Magnificat, Narození Ježíše v Betlémě, Klanění pastýřů, Uvedení Ježíše do chrámu se Simeonovým proroctvím o meči, který Marii pronikne duši při Ježíšově smrti, Nalezení chlapce Ježíše v chrámě, budoucího Učitele a Velekněze.
Evangelium Janovo má zvláštní "mariánskou kompozici": Maria stojí
na počátku Ježíšova veřejného života v Káně a na konci pod křížem. V
Káně Maria promluví naposledy prosebným upozorněním, vpravdě lidským,
ale plným víry v Ježíšovu moc /Jan 2, 1-3/. - Pod křížem se stává Ježíšovým odkazem podruhé matkou, matkou učedníka, kterého miloval Ježíš
/Jan 19, 25-27/. Věříme, že se tak Maria stala matkou všech Ježíšových
učedníků., mezi něž ji Jan uvedl, a všech, které miluje Ježíš»
Toto mateřství je zahájeno Mariinou přítomností mezi apoštoly, učedníky a ženami /Skt 1, 4/ a novým sestoupením IXicha svatého o Letnicích /Skt 2, 1-4/.
Maria je jako Kristova matka velikou postavou NZ; můžeme ji ztotožnit s velikým znamením, které ee ukázalo na nebi v Janově vidění /Zj
12/.
Na tomto pevném biblickém základě stojí TŠekřesíanské vyznání víry» její rozvíjení v dějinách a naše láska i pravá úcta ke Kristově
Matce, Panně Marii.
III. - M A R I A
- M A T K A
J E Ž Í Š O V A
Stalo se módou opakovat prastarou moudrost, že Ježíš je syn Josefa
a Marie. Tak "mělo se za to" už v Ježíšových třiceti letech /Srov. Lk
3, 23/, tak jej označil "někdo" v Mt 12, 47, tak jej přirozeně viděli
Židé /Srov. Jan 6, 42/; tak o něm mluvili dávní bludaři /Jovinián, Helvidius a jo/. Nedávno mu nacističtí ideologové opatřili původ z nějakého germánského legionáře /také prastarý nesmysl/. Dies cítí potřebu Josefova otcovství mnozí exegetové protestanští a někteří katoličtí.
Na lidskou stránku Mariina mateřství ovšem nesmíme zapomínat, je
opravdu tělesnou a lidskou matkou, jak plyne z Lk 2, 5-7; 11, 27; Mt
1, 25; Gal 4, 4. /Srov. Jan Pavel II., encyklika "Redempcoris Mater" z
25. 3. 1987, čl, 2On - dále cit. RM/. Kdybychom však zůstali jen^u této stránky Mariina mateřství, zůstali bychom "venku", vně vlastního tajemství spásy a víry - jako ti příbuzní Ježíšovi v evangeliích /Mk 3,
31 par/. Mariin život by byl mnohem méně zajímavý než třeba Kateřiny ze
Sieny, Terezie z Avily nebo z Kalkaty, E. Steinové a j. Tím by teologie
pohřbila Marii, její vlastní smysl a význam.
Dokončení v příštím čísle.
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V roce 1987 byl svolán do Říma biskupský synod o laicích v církvi.
Mnoho se od něho očekávalo, ale materiály a závěry byly předány jednotlivým komisím, které z nich udělají závěry. Tyto materiály využil papež Jan Pavel II. a nedávno vydal Apoštolský list. Mnozí očekávali, že
v něm budou "revoluční" rozhodnutí. To však bývá zřídka, že by papež
dělal senzace. Jedná obezřetně a uvážlivě.
Apoštolský list má název "Christifideles laici" - Křesťané laici - a jeho rozsah je asi 200 stran textu. Základní myšlenkou dokumentu je
papežův požadavek, aby všichni věřící si byli vědomi své odpovědnosti '
v církvi, společnosti, politickém životě, kultuře a hospodářské oblasti. Dokument neobsahuje žádná senzační řešení, jak někteří očekávali.
Otázky "služebních" záležitostí v církvi řeší zvláštní komise. Uvádíme
stručný obsah dokumentu:
L a i c i
S pojmem "laik" se po prré setkáváme v r. 96 v Klementově poselství, kde rozlišuje obyčejného věřícího a jáhna, resp. presbytera, tedy
ve skutečnosti v době, kdy si křesťané ještě neuvědomovali tyto rozdíly
a oslovovali se jako bratři. Protože docházelo k některým neshodám,
které nacházely svůj výraz i mimo církevní oblast, došlo v církvi k diferenciaci a z hlediska teologického se začaly formovat určité služby.
V době, kdy se z křesťanství stalo státní náboženství, došlo k propojení státní a církevní správy, když papežové, biskupové a kněží usilovali
o nadvládu. V církvi vznikly dva stavy, které byly v Gracianově Dekretu
/1142/ právně označeny jako "klerici" a "laici". Klerici /řeholníci,
kněží a biskupové/ byli vzdělaní a hovořili latinsky /jazykem dosvědčujícím vzdělanost a nezbytným pro mezinárodní komunikaci/. Tak vznikli
odborníci pro vědu, umění a nadstavbu, a ti, kteří toho nedosáhli dostali negativní označení - laik. V současné době se však duchovenstvo
nemůže intenzivně zabývat vědou, tím méně politikou, proto byli pro tuto oblast vyčleněni laici. Podrželi si ještě některé správní pozice v
církvi, ale stále více se přibližuje doba, kdy i zde budou muset většinu svých míst přenechat věřícím-, pokud nechceme, aby církev byla odstrčena na periférii událostí v současném světě.
N o v á
e v a n g e l i z a c e
Papež konstatuje, že se v našem světě stále více rozšiřuje lhostejnost neboli ateismus i sekularizace a je toho náboru, že naše doba
potřebuje novou evangelizaci. K tomuto účelu požaduje právo svobodného
sdružování věřících v církvi. Toto právo vyplývá ze samé podstaty křtu
a není žádným "ústupkem" církevní autoritě. Druhý vatikánský koncil
prohlásil, že je "povinností a právem" věřícího provádět apoštolát,
který mu byl dán Bohem skrze Krista. "Věřící se nemohou zříci svého
práva zasahovat do politiky, neboť dávají iniciativy hospodářské, společenské, zákonodárné, správní a kulturní oblasti... všichni společně
a každý sám jednotlivě mají povinnost a právo podílet se na politickém
dění." Uskutečňuje se to prostřednictvím solidarity, která napomáhá míru na zemi, protože "křesťané nemohou být lhostejni k jevům, které ohrožují mír, jako je násilí a válka, mučení a terorismus, koncentrační
tábory, militarizace politiky, zbrojení, hrozba nukleárních zbraní.
Apoštolát věřících musí být prováděn vždy v jednotě s církví, podle jejich směmič. Pro rozlišení a přiznání činnosti věřících dává papež jasná kritéria, která nazývá "kritérii církevnosti":
- Každý křesťan je v prvé řadě přizván ke svatosti.

- Každý křesťan je odpovědný za vyznávání Katolické víry, pravdy o
Kristu, Církvi a člověku tak, jak to Učitelé autenticky tlumočili a
sdělili. Každý čin věřícího musí být sdělením a projevem víry.
- Svědectví hluboké a dosvědčující jednoty závislosti dětí na papeži... biskupech... a v projevech vzájemné úcty všech forem apoštolátu
v Církvi.
- Ztotožnění se s apoštolským cílem Církve, t.j. evangelizací a posvěcením člověka... tedy křesťansky osvícené vědomí.
- Povinnost intenzivního angažování ve společnosti ve smyslu katolických sociálních věd.
Ž e n a
a
s l u ž b y
v
C í r k v i
Papež vyžaduje od všech křesťanů, aby se zapojili do misijní činnosti, kde každý může svobodně působit, a tedy i ženy vybízí, aby působily v teologické oblasti. Neuvádí se zde dříve vydaný dokument "0
důstojnosti ženy". V průběhu Synodu 1987 se zdůrazňovalo, jak se laici
mají stále více zapojovat do služeb Církve. Pod vedením generálního tajemníka Synodu arcibiskupa Jana Schotta nyní pracuje zvláštní komise,
která řeší "závažné otázky církevních služeb". Hovoří se o tom, že tato
komise chce umožnit i ženám, aby mohly vykonávat služby ministrantské
a při čtení epištol.
Pro papeže je rozmach činnosti katolických společností důkazem, že
se v lidech znovu probudila potřeba po náboženských hodnotách. Usiluje
o to, aby se dosáhlo právního uznání všem těmto společnostem.
Duch
s v a t ý
p ů s o b í ,
kde
je
t ř e b a
Poté, co Druhý vatikánský koncil ponechal stranou dělení věřících
na kleriky a laiky a označil Církev jako lid Boží, který sjednotila jednota Otce, Syna a Ducha svatého, a v Dekretu o apoštolátu laiků bylo
označeno laické hnutí, vědomi si své odpovědnosti za Církev »a politiku,
jako výsledek působnosti Ducha svatého, pak dnes nemůžeme mluvit o laicích jako těch, kteří /na rozdíl od kleriků/ nemají žádná práva, nýbrž
že mají své zvláštní úkoly: působit jako křesťané po celém světě a v
jeho politických strukturách. Papežský dokument dodává: "Musí se to dít
vždy se svobodou Ducha svatého, který působí, kde je třeba, ale i v jednotě s bratry v Kristu, zvláště s pastýři. Oni musí posoudit správnost
a patřičnost uplatnění charismat. Ne však proto, aby se působnost Ducha
svatého utlumila, ale aby vše prověřili a ponechali, co je dobré."
Z měsíčníku: Svjetlo riječi, VII, březen 1989, č. 72, Sarajevo
Redakční článek.
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m a n ž e l s t v í

Do Vídně byla svolána porada o náboženském životě v manželství a
rodinách. Třídenního jednání se zúčastnil také autor článku, který se
zapojil do diskuze ve skupině o smíšených manželstvích. Pro "Svjetlo
riječi" napsal několik postřehů.

11 Skupině předsedal manželský pár Herfried a Gertruda Kreuzingerovi
2T Wisskirchenu v Rakousku. Oba jsou již v letech a mají tři dospělé děti. Ona je protestantka a aktivní členka své farnosti, protože pravidelně hraje na bohoslužbách. On je zaměstnán v jistém podniku a plní
službu trvalého jáhna biskupa v Linzi. Svátost manželství uzavřeli v
katolickém kostele po patřičném povolení místního biskupa. Paní musela
podle tehdejšího práva k uzavírání manželství podepsat písemné prohlášení, že předem souhlasí s katolickým křtem a výchovou dětí. Po celou
dobu manželství byly děti skutečně vychovávány v katolickém duchu. Matka to však těžko snášela. Na můj dotaz, jak prožívala podepsání prohlášení o takové výchově dětí, odpověděla: "Jako znásilnění svědomí.
Souhlasila jsem s tím pouze z lásky ke svému muži, kterému by nebylo
dovoleno bez tohoto souhlasu uskutečnit sňatek. Později jsem cítila, že
musím dostát svému slovu."
Své smíšené manželství uspořádali tak, že se muž dobře seznámil s
učením a zvyklostmi církve své manželky a podobně učinila i jeho žena.
Doma si četli z jednoho překladu Svatého písma. V neděli každý odcházel
do svého kostela. Velmi je vděčna protestantskému faráři ze své farnosti i jiným přátelům, že se šli podívat na jáhenské svěcení jejího muže
a rozdělili se s ní o tuto radost.
V této skupině pracoval také mladý asistent pro pastoraci, který
od minulého podzimu působí v oblasti, kde je mnoho smíšených manželství
katolíků a protestantů. Stěžoval si na prozelytismus rodin, z nichž vycházejí podobné mladé páry: ve venkovských prostředích existuje tradice, že některé "domy" jsou protestantské a jiné pouze katolické. Když
mladí z těchto rodin chtějí uzavřít sňatek, staří čekají, že druhá
strana přijme náboženství daného "domu" a že děti budou vychovávány v
jeho víře. Samotní snoubenci nemívají dost odvahy vzepřít se požadavkům
rodičů a dohovořit se o náboženské stránce svého manželství. V mnoha
případech proto dochází jen k občanským sňatkům.
V naší skupině byl také jeden protestantský farář z místa nedaleko Vídně. Kolem 60% jeho věřících žije ve smíšeném manželství s katolickým partnerem. Vyslovil uspokojení s novým učením katolické církve
o svobodě víry a využití tohoto učení pro smíšená manželství. Na základě úcty k náboženskému vědomí nekatolické strany naše církev už nevyžaduje, aby nekatolík podepsal slib, že děti budou vychovány v katolické
víře. Pro kvalitu manželství je zapotřebí svobody víry katolické strany; místní biskup může také povolit, aby se obřady konaly v rámci jiné
církve a aby se katolické straně uznalo toto uzavření manželství jako
svátost. Tento nekatolický farář vyjádřil poděkování za dobrou vůli
svých katolických kolegů, protože o každém konkrétním páru se dohodnou
také samotní faráři poté, když snoubenci vysloví své přání uzavřít manželství. Nejdůležitější je, aby i protestantský i katolický farář sledoval život těchto věřících ve smíšeném manželství a po uzavření manželství navštěvoval jejich rodinu, aby uvedli děti do svých církevních
společenství a jednali s nimi tak, aby pochopily, že každý z rodičů může vyznávat svoji víru a v rodině ji praktikovat způsobem, vyplývajícím z toho, co je pro ně společné. Řekl jsem skupině, že u nás maxisti
považují smíšená manželství za ideální příklad občanské tolerance a
soužití na rozdíl od náboženských činitelů tří základních vyznání, která u nás od nejstarších dob existují. Někteří své věřící od takových
manželství odrazují, protože jejich víra bývá tím často potlačena. Samotní partneři přestávají žít prakticky svoji víru z lásky k rodinnému
klidu a výchova dětí ve víře druhého partnera se ve většině případů považuje za zradu vlastní víry a dokonce i národnosti, protože v Jugoslávii v důsledku historiokých okolností jsou katolíci většinou Chorvati,
pravoslavní jsou Srbové a muslimové patří k muslimské národnosti.

- 12 Účastníci ve skupině velmi pozorně vyslechli tuto informaci a s lítostí museli konstatovat, že věřícím v podobných smíšených manželstvích
nemohou pomoci tak, aby každý mohl svoji víru vyznávat a ctít víru svého partnera.
Všichni jsme se shodli na tom, že jak faráři, tak i rodina musí
respektovat osobní rozhodnutí mladých, protože víra předpokládá svobodu
volby a kritizováním nebo přerušením styků s příbuznými nikoho ve víře
neudržíme ani mu nepomůžeme, aby se k ní vrátil. Také jsme se sjednotili v názoru, že partneři v manželství smíšené víry narážejí na zkarikované představy u svých rodičů o způsobu víry a zvycích "těch druhých".
Samotní partneři v takovém manželství musí nejen prohlubovat poznání
své víry, ale také se informovat o víře svého partnera, aby si partnerova náboženského přesvědčení mohli vážit a současně i v praxi uplatňovat svoji víru.
Při jednáních v této skupině jsme se dotknuli i problémů manželství křesťana s partnerem, který je ateista, protože i takové případy
se v zemích, z nichž členové^skupiny přijeli, vyskytují. V Rakousku a
Německu ateisti nevystupují útočně, ale naopak potřebují dost odvahy k
tomu, aby v tradičně křesťanském prostředí hovořili a jednali tak, jako
by Bůh neexistoval. Nevyskytuje se, že by svému partnerovi bránili po
svatbě v náboženském životě, ovšem také se nestává, že by konvertovali
k víře svého partnera.
Po celý průběh jednání a práce ve skupině jsem si často vybavoval
List sv. Pavla /I Kor 7, 12-15/ s poučením křesťanům, jak mají postupovat v manželství s osobou jiné- víry nebo nevěřící. Apoštol tady říká,
že se takoví křesťané nemají odlučovat od svých partnerů, pokud i nadále mohou ve víře prakticky žít. Z jeho odpovědi je zřejmé, že tito křesťané neodpadali od své víry, ale že brali jako životní skutečnost, že
pro jejich partnera jejich víra není nijak atraktivní. Islám, pravoslaví a katolicismus mají společný prvek - víru v jednoho Boha, v 'posmrtný
život a v Boží odměnu za dobra učiněná během pozemského života. Ptám se
proč naše náboženská společenství nemohou vychovat své členy, kteří uzavírají smíšená manželství tak, aby tyto společné hodnoty pěstovali i
jako partneři i jako rodina ?
- x - x - x Z měsíčníku "Svjetlo riječi", VII, březen 1989, č. 7'2, Sarajevo.
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V Brne ¿3.-4.89

útcí kardinálu Františka romáškovi

Věc: ¡YioJe svědectví n vzniku Sdruženi katolických laiků /5KL/
Za nejpodstatnčJší v postojích tiLch laiku,kteří by se rádi angažovali vf věci veřejného působení vířících u nás.považuji " s l o ž it o s t"" našich společenských podmínek". Tyto mají v podstatě na svědomí i spory kolem 5KL. Neboť už tímto,Se veřejná něco řeknu o SKL,se
vystavuji různým nepříjemnostem. Bylo tomu ostatně i v minulosti a
Dude:, že každý kdo se dá do veřejně činnosti, Je terčem útoků. V naších současných podmínkách záleží na osobě každého,Jak se k nepříjemnostem postaví a Jak rnu tyto postoje úmorní Jehozázemí,partner,rodina, zaměstnání apod.
Jdké byly začátky?
Já osobně Jsem se začal zajímat o to,že by i u nás měli mít laici svoji organizaci na podnět Katolických novin,ktere někdy začátkem minulého roku uveřejnily tento krátký odstaveček: "¡-aici Jihoafrické republiky protestoval? proti apartheidu a vydali prohlášení,ve kterém odsuzují rasistickou ideologii." V této zorávš Jsem pocitoval naši českou zbabělost,zaosLaloit nás věřících,že se remůžem« srovnávat.ani s
Jihoafrickou republikou.
J průběhu minulého roku se tedy nejen u mně,ale i u Jiných laiků
projavovali snahy na schůzkách a Jednáních,dát něco dohoromady,něJakou naš:* laickou organizaci.
Jak tato snaha dopadla?
Před jedno_ takovou scnůzkou "Olomouc-Brno" Jsarn osobně věc projednal
s Dr.Radomírem «.* 3lým,a ten mi přislíbil, že Jako mluvčího vezme na sebe, že i ostatní bratři s Jeho osobou Jako hlavou organizace počítají.
Cvřem celé Jednání a konečně hlasování dcpadlo tak,že všichni Jsou
pro utvoření veřejné organjzace,ale n e
n y n í . Že Je třeoa počkat.
Nikdo nebyl ochoten dát sve Jméno veřejné ve známost. K mému nemilému
překv apení ,se Dr.fflalý přidal k většině. Celá schůzka tedy vyzněla
pudle múhou soudu naprázdno. Jevila se mi Jako diskuzní klub věřících.
A v tito příležitosti se Jen krátce zmíním,proč se nepočítalo s přítomností pražáků. íilně osobně Zdeněk Rot rek 1 řekl: "Chcete-li dát něco
dohromady,nechte D rahu na pokoji. Je to Jen intelektuální diskuzní ''
klub", ostatně. bylo zde poučení, Jak se korKretně k Petici postavil''
Dr. .- en:1a.
Jaká' bylo další Jednoní?
Všech těchto dosavadních schůzek se Augustin Navrátil nezúčastnil,i
když byl pozván,což někteří účastníci kritizovali. /Nemohl Jsem se
dostavit,protože se setkání uskutečnilo dříve,než bylo dohodnuto - poznámka A.N./ Napsal Jsem mu dor.i3,Jak to dopadlo. Vyzval Jsem Jej, aby se
obdobně Jako s Peticí zasadil o věc,nebot Jsem přesvědčený,že nebýt
N-ivráti la,nebyla by
Petice. V souvislosti s Peticí,Jsem poznal
Augustina Jako cílevědomého člověka,který když'se za něco postaví,necouvne. Odepsal mi tedy,že věc bere za svou. Následovalo několik schůzek , a u Jedné byl i Dr. Radomír flalý. Nakolik měl výhrady K programu
5KL,nemohu říci.,Ne? Jsem Já na schůzku přijel v určenou dobu,byl už
pryč,někam spěchal. Augustin celou věc i organizaci a program projednal s otcem kardinálem,a Jak mně pak řekl,se vším pan kardinál souhlasil. Jen název,že má být v češtině!
Co pak následovalo?
• tom píše Augustin Navrátil v křesťanských obzorech č.8/69 v článku:
Pravda o vzniku a šíření 3KL Pokoj na zemi.
Cc -na závěr?
Bratři,myslím,že spory o pojmenování a o programu Jsou nepodstatné.Důležité přeci u nás věřících laiky,kteří chceme přiložit ruku k dílu Je,
abychom o sobě v našich podmínkách vůbec věděli. A k tomu účelu Je i
organizace.
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-unustin Navrátil v podstatě tuto organizační strukturu vytváří a spojení udržuje přes čtrnáctideník KO. Kéž by v každé diecézi,ale hlavně
v Praze byl takový Augustin. Na začátku Jsem mluvil o "složitosti" naší situace. Každý by se mel pravdivě přiznat,nakolik je ochoten a má
možnosti veřejně vystoupit. A podle toho velmi opatrně posuzovat 1 toho, kdo tuto odvahu má. Proto i poznámka Or. ÍYíalého v Informacích č.2,
že si představoval organizaci laiků jako občanskou^iniciativu nezávislou na^hlerarchil,dodávám.fliělauř dávno,alespoň v Praze existovat.
Naše křestanské postoje k životu ve společnosti jsou důležitým svědectvím o tom, že zde vůbec jsme. lilám ale dojem,že mnohým věřícím angažovanost v jiných občanských iniciativách vyhovuje. Jistě,že svojí přítomností vnáší 1 do těchto společenství ducha Kristova. Otec kardinál
přislíbil,že brzo vyjasní existenci 3KL. Lekám na to.
0

— o—

Váš v Kristu František Záleský

o — o — o — o — o —

0 FARNÍCH RADÁCH A DAL3ÍCH INICIATIVÁCH "V CÍRKVI

Ve svém dopise ze dne 23.dubna 13S8 adresovaném katolickým věřícín.
v Československu uvedl^otec kardinál mimo- jiné tato slova: "Je správné,
když jako občané uplatňujete své práva vůči světské moci. Tu však není
vrechncjco máte možnost dělat. Je třeba ujmout se svých práv i -fakticky. Litera zákona sice velmi zužuje náboženský život katolíků.Přestov
je nám upíráno mnohé,co nezakazuje zákon,ale mirnozákonnou kompetencí
lidé pověření veřejnou správou. Ale v každém právním stúté platí zásada: Všechno,co>není zakázáno,je povoleno - rozumí se zákonem,ne naší
libovůlí. Nebojte se -tedy např. uskutečňovat plný církevní život v
duchu Druhého vatikánského koncilu,ve farnostech i mimo ně. Na vás je
také,abyst2 byli-operou kněžím,kteří se po minulých rkušenostech obávali ztráty mnžnusti sloužit Vám veřejně...
V podání vládě C35R tlumočím Váš požadavek zásadní změny postoje
státu k církvi a věřícím,zejména,že se nespokojíte malými ústupky z
ml los ti,mís to respektování práv a mezinárodních zévazků. Je třeba dosáhnout takeváho řešení,které by zabránilo vměšování státu do vnitřního života církve: tak chápu požadavek odluky církve od státu obsažený
v petici.."
: v , ví . Jak podle této výzvy otce kardinála,že "je treoa ujímat se svých
práv i -Pakticky", mají postupovat věřící katoličtí laici? J« několik
možností jejich působení. Je to především podle Dekretu o apoštolátě
laiků - Apostoli am actuositatem -. doplněný 30.12.1388 exhortou Jana
Pavla II. Chri sti fldeles laici,ve které Jsme my katolíci—laici znovu
povzbuzováni ještě k větší všestranější aktivitě. Takto vzniklo i veřejne Sdružení laiků katolíků s názvem Pokoj na zemi. Takto mohou vznikat i d3lší sdružení,protože rozmanitost sdružení je veliká a je mnohost jejich -"ořem /či. 19 Dekretu o apoštolátu laiků/. Některé formy
apoštolátu laiků hierarchie uzná výslovně,! když nestejným způsobem
/čl.^24 Dekretu/. Ty formy soružení,které vyžadují církevní souhlas
/např. biskupské konference/ se však nemohou pokládat za zakázané jen
proto,že ze známých důvodů u nás neexistuje příslušný církevní orgán,
který by jejich činnost schválil.
Jsou zde však ještě farní a diecézni rady,které mají dvě formy. Rapro hospodářské záležítosti,která je povinná a pastorační rada,která
je nepovinná. 0 těchto radách je třeba se podrobněji zmínit,protože po
vy-vě otce kardinála se někde tyto "rady laiků" začali neveřjně tajně
.'ytvářet^a proto není většinou známé jejich složení a činnost ani církevním představitelům a u světské moci vyvolávají představy pedzemní

- 15 církve,nelegálních struktur a t i k podobně. Vzbuzuji i neklid a nedorozuměni u některých věřících. íak n.apř. bylo o Jednom aktivníi.. laiku
řečano: Odmítá spolupracovat s diecézní radou. Neúo při nabídnuti
členství do SKL odpověděl Jeden laik: Já Již mám vyšší funkci v tajné
dlecézr.í radě. I ve věci tvoření rad Jakéhokoliv riruhu se domnívám,
že by se vše mělo dělat veřejně.
Pro informaci uvádím příslušná články Kodexu kanonického práva
týkající se uvedené oblasti.
Augustin Navrátil
- o - o - o - o - c —
INFORMACE 0 JEDNANÍ 3 VATIKÁNSKOU DELEOACÍ
Tímto nadpisem uvádí naše soělovací prostředky od Rudého práva počínaje ai po Lidovou demokracii konče,tiskcvou besedu s ředitelem
sekretariátu^vlády C53R pro věci církevní V. Janku.
Na dotaz Československé televize,Jak hacnotí výsledky a průběh
.Jednání uvádí V.Janků stereotypně,Jako vždy však nepravdivě,že"Jak
známo přístup Č33R k těmto Jednánírr. vychází z celkové snahy postupně
normalizovat vztahy s Vatikánem na základě vzájemné úcty a respwktovrní principů vzájemných vztahů dohodnutých v Helsinkách a nyní opětovně zdůrazněných v Závěrečném dokumentu vídenské následné sehůzky".
Jako v minulosti i při této příležitosti V.Janků vlastní neústupnost v Jednání a nezákonné vměšování vlády do vnitrocírkevních záležitostí církve zastíral obehraným stanoviskem,že dohodě mezi církví
a státem brání program nezákonných struktur,který proklamuje "pozvednout nikoliv Kristův kříč,alp meč..." - tedy nikoliv víru,ale násilnou konfrontaci; nedílnou součástí jejich činnosti prý "Je organizování morálního teroru i hrozoy teroru fyzického proti loajálním duchovním i oohnslcvcům", dále,že "jejich orientace Ja na politický boj
proti spoLečnosti a státu". Mluvil také o diskriminaci a intoleranci
a to všechno v opačném smyslu. Nebudu polemizovat s Jeho výpady a nepravdami ,raděJí uvedu zásady pro Jmenování biskupů,Jak Jsou uvedeny
v Kodexu církevního^práva a Jak Je to i v souladu s čl. 16.4 závěrečného dokuř,,entu vídenske následné schůzky KB3E,které v totmo čísle
zveřejňujeme.
2 KODEXU CÍRKEVNÍHu PRÁVA:
H L a V A
B I S K U P

II.
G'V.É .

Čl ánek_l^_G_bi3ku£ech obecně i _
C.375.51. Biskupové,kteří Jsou z Božího ustavení nástupci apoštolů,se
skrze Ducha svatého,Utsrý Jírn byl :1án,stávají Pastýři Církve,aby byli
učlta]i nauky,kněřími posvátné bohopocty a služebníky vlády Církve.
§2. Biskupové dostávají píímo z biskupské konsekraci s úkolem posvěcovat i úkol učit a řídit:tyto služby mohou však konat Jen v hierarchickém soolečanství s hlavou a údy biskupského sboru.
C.376. Biskupové se nazývají diecétní,když iim byla svěřena starost
o nějakou diecési,ostatní biskupové se nazývají titulární.
C.377.51. Biskupy jmenuje svobodno nejvyšsí Velekněz,neoo právoplatně zvolené gotvrzuje.
§2. Necht blskupo.-é církevní provincie nebo kde Je to vhodné biskupské konference na společné poradě vyhotoví nejméně každé tři roky
tajným» výběrem sezná.-» kněží i £ institutů zasvěceného života,více vhodných pro biskupskeu službu,3 at Je zašlou Apoštolskému Stolci,bez újmy
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část kodexu kanonického práva týkající se farních a diecézních
rad.
Hlava V.Pastorační rada / De consilio pastoriali/
C.511 Jsou-li pro to pastorační okolnosti,nechť je v jednotlivých
diecézích ustavena pastorační rada,jejímž úkolem je pod biskupskou pravomocí zkoumat pastorační činnost v diecézi,uvažovat o ní a předkládat
praktické závěry.
C.512.§1 Pastorační radu tvoří věřící křes tané,kteří jsou v plnám
společenství s katolickou Církví,jak klerici tak členové institutů zasvěceného života,tak zvláště laici,kteří jsou vybíráni způsobem stanoveným diecézním biskupem.
§2.Věřící,s nimiž se počítá/jsou navrhováni/do pastorační rady, ať jsou vybíráni tak,aby skutečně představovali celou část Božího
lidu,která vytváří diecézi,s ohledem na různé kraje diecéze,různé sociální podmínky i zaměstnání,a také se zřetelem na účast v apoštolátu,
jak jednotlivců tak spolu s jimými.
§3.Pro pastorační radu ať jsou navrhováni jen věřící křesťané, kteří vynikají jistotou víry,dobrými mravy,moudrostí a rozvaho'.,
C.5Í3 §1.Pastorační rada se ustanoví na dobu podle předpisu st .nov
které dává biskup. §2. Při uprázdnění biskupského stolce rada zanikác
C.514 §1 Pastorační radu,která má jen poradní hlas,může podle po.,'
třeb apoštolátu svolávat a jí předsedat jen biskup;jemu také jedině
přísluší zveřejnit,co bylo na pastorační radě projednáno.
§2.Pastorační rada nechť je svolána ssooň jednou do roka.
C.536.§ 1 Je-li vhodné,dle úsudku diecézního biskupa a po vyslechnutí
kněžské rady,ať se v každé farnosti zřídí pastorační rada,která předsedá farář a v níž by věřící křesťané zároveň s těmi,kteří mocí svého
úřadu mají účast na pastorační práci ve farnosti,poskytovali pomoc k
rozvoji pastorační činnosti.
§2Pastorační rada má pouze poradní hlas a řídí se směrnicemi
vydanými diecézním biskupem.
.C.537. V každé farnosti ať je rada pro hospodářské záležitosti,
která se řídí kromě směrnic univerzálního práva i směrnicemi vydanými
biskupem.V ní podle těchto směrnic vybraní věřící křesťané poskytu.ií
pomoc ve správě farního majetku,bez újray předpisu C.532
C.532. Farář je ve všech právních záležitostech právní osobou,
podle předpisu prúvaja*, pečuje,aoy majetek farnosti byl spravován podls předpisu C.1281 - 1288.

- 16 práva jednoho každého biskupi zaslat Apoštolskému Stolci vlastní sezi»
nam kněží,které považuje za vho.iné a hodné pro biskupskou službu,
§3. Kdykoliv má být Jmencván diecézní biskup nebo biskup koadjutor^
a má se předložit tzv. terno Apoštolskému Stolci,3 není-li právoplatně
stanoveno něco Jiného, přísluší papežskému legátu#aby i on sám se na
Jednotlivé dotazoval,byl ve styku s Apoštolským Stolcem /radil se/,vyjádřil názcr metropolity a sufragánu provincie,k níž diecéze,o níž Je
nutno se postarat,náleží, anebo s ní tvnří^jedno sdiužení,a sdělil i
názor předsedy biskupské konference. Necht papežský legát vyslechne
některé ze sooru poradců a katedrální kapituli,aje-ll potřebné,at zkoumá Jednotlivě a tajně i mínění Jiných osob z obojího kléru,i laiků,
kteří vynikají moudrostí.
§4. Nebylo-li právoplatně postaráno Jinak,necht diecézní biskup,
který se domnívá,že potřebuJevpomocníka pro svou diecézi,předloží Apoštolskému Stolci výběr alespoň tří knězi vhodných pro tento úřad.
§5. Do budoucna se nepowclí civilním autoritám žádná práva a výsady volby,jmenování,navrhování nebo označení biskupů.
C.376.šl. Aby někdo byl vhodným kandidátem na biskupa,žádá se:
1/ aby vynikal pevnou Vírou,dobrýjni mravy,zbožností,horlivostí v péči
o duše,moudrostí,prozír3Vostí a lidskými ctnostmi a byl nadán i Jinými dary,které ho činí schopným k zastávání úř^du,o který se Jedná,
2/ muaí se těšit dobré pověsti,
*
3/ být aspoň pětatřiceti lét stár,
4/-být aspoň pět roků knězem,
5/ aby mši hodnost doktora nebo aspoň licenriáta v Písmě svatém,teologii nebo kanorickém právu na institutu vyšších studií schváleném
Apoštolským Stolcem,nebo aby aspoň byl v těchto oborech opravdu
zkušeným odborníkem. •
§2. Konečné rozhodnutí,zda kandidát Je vhnodný nebo né,přísluší
T
Apoštolskému Stolci.
.
-C.379. Kdo byl povýšen k biskupské službě,musí,nebání-li mu v tom
oprávněná překážka, do txí měsíců po obdržení apoštolského listu#a dříve než se ujme svého úřadu,přiJmout biskupská svěcení.
C.38D. Dříve než povýšený k biskupské hodnosti se kanonicky ujnr.e
držení svého úřadu,musí složit vyznání víry a přísahu věrnosti Apoštolskému Stolci podle formule schválené Apoštolským Stolcem.
- 0 - 0 - 0
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KAREL JOJDAL PÍŠE STATNÍM A STRANICKÝ?] PŘEDSTAVÍídJfct
Příklad dosavadního uplatňování náboženských svobod u řás. 0 případu Jsme podrobně informovali v KQ č.5/89:
ÚV KSČ Praha
Předseda vlády ČSSR L.Adamec
...
........ _ ... Kq.cbeře 11.4.1389
Dne 1C.prosince 19E5 mi při domovní prohlídce zabavila STB-Jako vě»
řícímu člověku náboženská knihy např. Bibli - Nový zákon,Zpěvník,modlitební knížku,Katechismus apod. Do dnešního dne mi byla vrácena pouze Jedna kniha a to od Jaroslava Vrchlického: Legenda o sv.Prokopovi•
Nyní se mj dostal do ruky Závěrečný dokument vídenské následné schůzky
KBSE,kde se v bodě 16.9* zaručuje respektovat právo^věřicích na získávání ,vlastnění a používání nábož.* knih a publikací.Československo tento
dokument podepsalo.Proto Vás prosím,abyste se zasadili o to,aby mi byly
náboženské knihy vráceny. Domnívám se,že Bible a nábož. lit. nemohou
být protistátní knihy,poněvadž Jsou společ. dědictvím celého kulur. lidstva.Pokud současné čs.^zákony nám věřícím upírají právo vlastnit nábož.
lit.,musí být změněny .Jestliže toto právo márne^byl zákon porušen a žádám
navrácení náb.knihiProzatím Jsem se svého práva nedomohl,proto se obracím
na Vás. 9 pozdravem dělník Karel Joudil, 544 64 Kocbeře - 16
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BLAHOSLAVÍŠ JAN ' SARKANDER
Mučedník ze XVII.století , svátek 6. května.
Blahoslavený Jan Sarkander žil v jednom z nejpohnutějších a ne j- '
osudovějších údobí našich národních dějin,na počátku XVII století,kdy
se již na obzoru jasně rýsovala bělohorská katastrofa.Pro současného
věřícího,který je po II.Vatikánském koncilu naladěn k ekumenickému u
smíření,je značně těžké tuto dobu správně pochooit a vžít se do tehdejšího způsobu myšlení.Byla to doba nejsilnějšího protestantského tlaku,
zároveň však i nastupující katolické protireformace,zahájené Tridehtským koncilem.Obě strany se snažily všemi Drostředky prosadit svůj vliv
a nabýt mocenské převahy,takže až na několik čestných výjimek vůbec
nelze mluvit ani o záblescích^nějakého ekumenického ducha.Náboženská
a politické složky byly navzájem tak propleteny,že je nemůžeme od sebe
odlučovat anebo stanovit mezi nimi jasnou hranici.
Jan Sarkander sé narodil 20.prosince 1576 ve Skocově na Těšínsku.
Bylo to národnostně smíšené území,Sarkandrova rodina však byla česká,?
Jeho matka Helena,rozená Gurecká,byla podruhé provdána,takže Jan měl
kromě tří bratří a sestry i nevlastního bratra.V r. 1589,po otcově smrti
se celá rodina odstěhovala do Příbora.V r.1593 začal Jan studovat filosofii v Olomouci a dokončil ji r.1603 v Praze u jesuitů titulem mistra
filosofie.O rok později se zapsal na teologii ve štýrském Hradci.Po
dvou letech studia přerušil,nebol z r.1606 pochází jeho svatební smlouva. Ale již roku1607 přijal nižší svěcení.To lze vysvětlit jedině tím,
že mu nevěsta či manželka velmi brzy zemřela.Poku 1609 konečně Jan Sarkander přijal kněžská svěcení v Brně. V následujících letech působil
na sedmi místech jako kněz tehdy jediné moravské Olomoucké diecéze.
Osudným se oro Sarkandra stalo až DŮsobení na faře v Holešově,který byl též sídlem moravského zemského hejtmana,katolíka Ladislava Popela z Lobkovic.
Moravští stavové se přidali k českému povstání až v květnu 1519.
Popel z Lobkovic býl sesazen a uvězněn.Sarkandrovi farníci radili,aby
na čas odešel z Holešova.Sarkander v červenci téhož roku odejel do Polska na ooul do čenstochjvské mariánské svatyně.Tato cesta zpečetila jeho osud a stala se příčinou jeho mučednické smrti,protože se do Holešova koncem listopadu 1619 znovu vrátil.
Na jaře následujícího roku vpadlo na Moravu asi 4 000 polských kozáků , tzv . lisovčíci . Holešov ale ušetřili a nevyplenili,poněvadž Sarkander, spolu se zámeckým kaplanem Tučkem,jim vyšel vstříc s Nejsvětější
svátostí.Z toho pak vzniklo podezření,že právě on povolal kozáky na Moravu.Sarkander, který se skrýval v lesích u Troubek byl vyzrazen,zatčen
a odveden k vyšetřování do Olomouce.
V únoru 1620 byl v Olomouci Čtyřikrát vyslýchán a třikrát mučen.
Při posledním výslechu mu vytkli,že polský vpád připravoval Lobkovic
a svěřil se s tím Sarkandrovi při zpovědi.
Jan Sarkander žil po ostrém mučení při posledním výslechu ještě
asi měsíc.Skonal na jeho následky 17.března 1620.
Uctívání Jana Sarkandra jako mučedníka pro víru,začalo hned po
jeho smrti.Tato bezprostřednost úcty dokazuje,že nemohlo jít o nějakou
později vymyšlenou a sestavenou legendu.Jeho nepřetržitá úcta
vyplynula jasně i po zahájení beatifikačního procesu v roce 1715,beatifikační breve bylo vydáno až za pontifikátu Pia IX.11.září 1859.
Jana Sarkandra začal nazývat mučedníkem již v roce 1620 ve svých
listech sám kardinál Dietrichštejn.
Je příznačné,že historická kritika ho začala napadat až v nynějším století,hlavně po orvé světové válce,kdy u nás vyvrcholil odpor
proti Římu.Zároveň však vyšly i práce dokazující celkovou zaujatost
této kritiky,což je nejlepším dokladem,že úcta k blahoslavenému Janu
Sarkandrovi dosud trvá.
/ V jednom společenství - Pím,Křeslánská akademie/
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HUMANAE

VITAE.

V naší společnosti je poselství Evangelia stále více přehlíženo.
Co Bůh zapovídá,je představováno se stále větší samozřejmostí jako
"normální".Co všechno se říká třeba o manželství a o právu na život :
demonstrace za demonstrací,stále více zdvižených pěstí,stále méně spojení s Ježíšem Kristem v lásce. - Ježíš však říká!i "Hle, při jdu rychle'"
/Zj.22,12,/. Ještě je čas milosti: zvol ž i 7 o t . "Pojdte ke mně
všicími,kdo v námaze nesete tíhu života, a já vám dám občerstvení a
pokoj!" /Mt 11,28 /.
Církev ví,že když hájí manželskou morálku v celé její šíři,přispívá k vytvoření civilizace opravdu lidské.Zavazuje člověka,aby se nezříkal vlastní odpovědnosti a nehledal východisko v technických prostředcích. Právě tím hájí důstojnost manželů.Věrna učení a příkladu Spasitelovu je upřímnou a nezištnou přítelkyní lidí,kterým chce pomáhat již
na jejich pozemské pouti,aby se stali "jako dítky účastnými života živého Boha,Otce všech lidí.
Velkodušné úsilí o věrnost k Božímu zákonu přináší dobré plody.
Jedním z nejcennějších je,že manželé nezřídka pocitují touhu sdělit
druhým své zkušenosti. Do širokého rámce povolání laiků zapadá nový
a významný způsob vzájemného apoštolátu lidí s podobným životním údělem;manželé sami jsou si apoštoly a vůdci jiných manželů.Mezi tolika
způsoby apoštolátu se zdá tento jedním z nejvhodnějších.
Shromáždění 5.všeobecné biskupské synody v íímě 26.9. - 25.10.
1980, které se zabývalo úkoly křestanské rodiny v současném světě,
potvrdilo "jednoznačně a výslovně učení encykliky HUMANAE VITAE o
předávání lidského života v manželství", prohlásil k přítomným žurnalistům z celého světa na tiskové konferenci ve Vatikánň arcibiskup
Carlo Maria Martini SJ. - Kardinál Ricketts z Peru odpovědí . zástupcům tisku na problematiku tzv. třetího světa rozhodně odsoudil systematické vnucování umělé a protipřirrzené " kontroly porodnosti",jak to
činí různé mezinárodní " pomocné" organizace;jde o široce založený
"útok na svobodu člověka". Opravdový rozvoj,tj.zlepšení jak materiální, tak i duchovní situace obyvatelstva,znamená sám o sobě "nejlepší
regulaci porodnosti",potvrdil biskup Patrik ďSouza z Indie. Synoda zdůraznila,že je nutno encykliku HUMANAE VITAE opravdu a odpovídajícím způsobem předkládat dnešnímu člověku,spolu s prohloubením
evangelijního i antropologického zdůvodnění jejích požadavků. To Dotvrdil v závěru synody i svatý Otec Jan Povel II: učení HUMANAE VITAE
0 předávání a ochraně lidského života odpovídá zcela dnešním okolnostem i požadavkům;není pouhým"ideálem",nýbrž tlumočí Kristův příkaz.
Všichni manželé : jsou podle Božího plánu povoláni ke svatosti.Proto
se nemají pasivně přizpůsobovat tomu,co je s jejich Dovoláním v rozporu,nýbrž v trpělivé vytrvalosti a společné snaze o věrnost principům křesťanského manželství cílit k jeho - a tím k svému vlastnímu
- naolněníe
Jan ^avel II. ve své 1 .encyklice PEDEMPTOR HOMINIS /Vykupitel
člověka/ mluví o věrnosti povolání křesťane ve smyslu "'královské služby" Ježíše Krista,kam patří i manželská láska a výchova nových generací v rodině./Roh. , 21 /'„ V druhé encyklice PiVES IN MTSERIC0R3JIA /Štědře
milosrdný Bůh/ z 1.adventní nedělě 1980 zdůrazňuje papež výslovně
1 nutnost respektovat lidský život od okamžiku početí,spolu s respektem k manželství a k rodině /kap.VI.,12/.
- o - o Encyklika HUMANAE VITAE vychází jako svazek č. 7 knihovny
Křesťanských obzorů.
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y26". ledna letošního roku -uplynulo 70 let od sluSovacího sjezdu
křestangkých stran na Moravě a tínr ke vzniku ČSL. Prvním předsedou této strany se stal Jan Šrámek. Byl to politik a státník, který byl v čele naší strany glných třicet let a měl nemalý podíl na tom, že CSL byla stranou křesťanskou, budovatelskou, protifašistickou a státotvornou.
Jistě, i on jake každý z nás a každý fjiný politik, se ve své práci dopustil chyb, ale jeho osobnost beze sporu patří mezi lidovecké velikány, a já jsem přesvědčen, že tak to cítí velká většina našich členů.
Dnes při zájezdu do Olomouce na jáhenské svěqení položí zástupci naší
organizace ze Senová kytici květů na hrob MSGRe Šrámka v lýnci. Tolik
jenom úvodem mého diskusního příspěvku,
9
'
ve kterém bych se chtěl dotknout jedné, dalo by se říci, 'dosti ošemetné otázky, totiž veřejné informovanosti, která je v dnešní době
tolik proklamována, a jistě pro demokratizaci, kterou přece všichni
chceme u nás v rámci přestavby rozvíjet, naprosto nepostradatelná.
Chtěl bych hovořit o informovanosti všeobecné, kterou plným právem jako občané očekáváme od našich sdělovacích prostředků, ale také o informovanosti našeho lidoveckého'tisku, kterou nejen že očekáváme, ale kterou muaíme všemi prostředky vyžadovat. 0 glasnosti a novém myšlení se
totiž u. nás hodně mluví, ale doposud se ani jedno ani druhé nijak
zvlášt neprojevilo.
é
V loňském roce a v prvních týdnech roku letoSního v různých místech naší vlasti došlo k t.zv. "iniciativám' neformálních skupin", o
kterých nás naše sdělovací prostředky neinformovaly v ů b e c n e b o jen z
části a to zpravidla zkresleně Čili nepravdivě. Dověděli jsme se obvykle, že došlo k nepovoleným demonstracím a narušení veřejného pořádku
deklasovanými živly, zneužitou mládeží a podobně. Také záběry naší televize, pokud vůbec nějaké byly, se soustředily výhradně na.vlasatce a
pankáče, kterých pochopitelně při podobných akcích je také vždycky dost. Co se ale opravdu na těchto shromážděních dělo, co bylo požadováno,
to jsme se nikdy od našich sdělovacích prostředků nedověděli. Divíte
se, že lidé hledají vysvětlení u zahraničního rozhlasu?
V televizní besedě o lednových událostech na Václavském náměstí
prohlásil jeden z účastníků, že t.zv. "chartisté" od svého vzniku v roce 1977 vydali přibližně 140 prohlášení kvnašim kompetentním úřadům.
Mohl by mně někdo z vás říci obsah alespoň desetiny těchto iniciativ?
Oč v těchto prohlášeních vůbec šlo? Jednou z těchto, jak říkáme "iniciativ" byla pravděpodobně' i podpisová akce na podporu petice o 31 bodech
na řešení vztahů mezi katolickou Církví a státem. Že tuto akci tisk komunistické strany jednoznačně odmítl, aniž se v nejmonším zmínil, oč v
této petici Šlo, to nikoho nepřekvapuje, vždyí KSČ je strana ateistická
a současný stav církevních poměrů jí naprosto vyhovuje» ale že Lidavá
demokracie -• orgán strany, která se hlásí ke křesťanství, nejen že se-

- II riáznS' neinformovala své čtenáře, oč vlastně jde, ale téměř doslova
psala komentář z Rudého práva, to je zarážející» Nedivme se tedy» že po
vyjití tohoto článku někteří čtenáři odhlásili lidovecký tisk, a našli
se i takoví, kteří z lidové strany vystoupili. Je sice pravda, že lidová strana není stranou konfesní a není oprávněna mluvit do církevních
záležitostí, ale protože je to strana křesťanská, má své členy informc>vat o tom, co se v křesťanských církvích děje. Je to dokonce její povinnost* Naši nejvyšší státní činitelé jasně prohlásili, že s "nelegálními církevními strukturami" a s představiteli Církve, kteří - cituji
"se snaží zneužít náboženského cítění občanů proti socialismu" - jednat nebudou. S kým tedy chtějí jednat, když signatáři výše uvedené petice jsou nelegální a kardinál Tomášek, nejvyšší představitel katolické
Církve u nás, je sice legální, ale zřejmě se na něj vztahuje ten druhý
důvod. Kda má tedy hájit zájmy Církví a křesťanů, když titéž-činitelé
jasně prohlásili, že všechny otázky je možno řešit jen na půdě národní
fronty, která poskytuje dostatečný prostor pro uplatnění zájmů všech
skupin obyvatel, tedy i křesťanů, ne-li lidová strana? Mají to snad dělat požárníci nebo Svaz rybářů ?
0 lednových shromážděních na Václavském náměstí, jak jsem už řekl,
jsme byli informováni sdělovacími prostředky jako o nepovolených demenstracích svedené mládeže, dětí a kriminálních živlů. Z úst mnoha lidí
jsme slyšeli v rádiu, televizi a četli v novinách sleva celou akci odsuzující a zatracující. Ale opět jsme od nikoho neslyšeli, co se vlastně na Václavském náměstí dělo. Nikde jsem se nedočetl ani jsem neslyšel
o nějakém rozhovoru s některým z organizátorů této nepovolené' demonstrace. Naše sdělovací prostředky, ač jinak velmi pohotové, neshledaly
potřebu s někým z nich promluvit. Sovětský tisk to udělal. V Izvěstiíóh
otiskl rozhovor svého pražského dopisovatele s jedním, sice nejmenovaným, z iniciátorůů demonstrace. My to-zřejmě nepotřebujeme vědět. Nám
stačí všechno rozhodně odsoudit a zasílat na nejvyšší místa kategorické
požadavky na tvrdé postihy těchto narušovatelů veřejného pořádku. Byli
tito lidé, kteří účast na událostech odsuzují a požadují tresty očitými
svědky událostí na Václavském náměstí? Jen svědek má právo vypovídat a
vyjádřit svůj názor. I v naší straně se takoví našli. Nevím, kolik jich
bylo, slyšel jsem však slova představitele našeho UV br. Kuklíka, jehež
hodnocení a odsudek zněly stejně, jako ty všechny zveřejněné. Byl on
sám přítomen na těchto protistátních demonstracích? Když ano, má k tomu
plné právo a dokonce i povinnost. Když ne, proč mluví za všechny lidovce?
S". Fojtík minulý týden na setkání s novináři prohlásil zhruba, že
v žádném případě nebudeme jednat s lidmi, s kterými jsme se vypořádali
v roce 1948 a ani s těmi, kdo chtěli t.zv. "revanš" v roce 1968. Jsou
to kategorická slova. Nám je naprosto jasné, že se rozhodně nemůžeme
politicky vrátit před rok 1948. Jednak se v historii nikdy nestalo,, aby
se vývoj vrátil o takovou epochu zpět, a jednak my sami jsme přesvědčeni, že socialismus je daleko lepší a vyšší společenský řád než kapitalismus. Vždyť proti kapitalistickému vykořisťování křesťanství bojovalo od počátku.. Encyklika "Rerum hovarum" papeže Lva XIII. již v roco
1891 .odmítla kapitalismus jako neslučitelný s křesťanstvím, a dějiny
křesťanskosociálního hnutí, které tvořilo podstatnou a rozhodující část
naší lidové strany, vedlo usilovný boj proti hromadění výrobních prostředků a majetku v rvkou malé skupiny na úkor pracujících. Toto všechno je nám jasné. Ale je třeba si také uvědomit, že právě po naprostém
ostranění všech oponentů v únoru 1948 došlo brzy k období, které nyní
slušně nazýváme "léty stagnace". Bylo to období, jak teď poznáváme, kdy
jsme naprosto zaostali za světovou ekonomikou. V tomto směru to skutečně jenom ta stagnace byla. Ale co je podstatně horší, že to bylo také
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období deformace. A to deformace socialismu, hodnot a morálkyt A tady
šlo o morálku a charakter národa. V těchto létech byli odstraňováni a
pooravováni mnozí lidé, dokonce i takoví, kteří únor vybojovali. A polán si pamatujete, i tenkrát byli lidé a celé kolektivy,' tak jako dnes,
kteří vehementně požadovali pro tyto "zrádco lidu" ty nejtvrdší tresty,
dokonce tresty smrti. A naši soudcové jim podle zákona republiky vyho-.
věii. Jsou snad-dnešní komentátoři á odsuzovatelé lepší, než byli odsuzovatelé tehdejší?
Ale vraíme, se k informovanosti. V posledních lednových dnech zaslal kardinál Tomášek předsedovi naší vlády Ladislavu Adamcovi dopis,
ve kterém mimo jiné poukázal, že zásah proti demonstrantům byl neúměrný. Bylo tam podle našeho, tisku i pěkolik těžce zraněných a nebyli to
příslušníci VB ani -lidových milicí. A. přimlouval se za zajištěné. Co
jsme: se o tomto dopisu dověděli? Jen to, že byl napsán. 0 jehc, obsahu
jsme byli informováni jen tendenčním komentářem, zatím co odpověá předsedy vlády byla citována doslova. Proč nebyl alespoň v lidoveckém tisku
zveřejněn text kardinálova dopisu v plném znění? Proč i v lidoveckém
tisku jsme museli číst jen komentář s nádechem odsudku? Asi proto, abychom si nemohli udělat- správný obraz • situaci. Je snad kardinál Tomášek pankáč či deklasovaný živel?
Na dotaz čtenářů odpovědělo Rudé právo, že šlo o soukromý dopis a
• jeho zveřejnění by prý bylo porušením listovního, tajemství. Není to k
s mi í ch u ?
Podobný protest však zaslali předsedovi vlády o několik dnů později také naši kulturní, pracovníci. A bylo jich podle přiznání našeho tisku přes 700 podepsaných. Ani tento dopis nebyl zveřejněn, i když je v
něm doslova napsáno, že jeho text je dáván zároveň.sdělovacím prostředkům. Na dotaz čtenářů odpovědělo Rudé právo, že takovýchvrůzných dopisů
dostává předseda vlády dfcnně stovky a také nejsou zveřejňovány. Tak jak
to s tou naší informovaností U nás vlascně je? Máme se i my lidovci.
ztotožňovat s takovými .názory? Vždyť přece jsme byli kdysi pokládáni za
stranu lidí s čistýma rukama. Ale to už je asi, bohužel, d á v n o .
Bylo- nám řečeno, že jen na půdě národní fronty je možno tříbit názery, aby u nás bylo víče demokracie a tím i více socialismu. Jednejme
tedy jako organizace Národní fronty. Vždyť kromě toho, že máme -stejná
práva jako kterákoliv .jiná z 35 nebo z kolika organizací se vlastně Národní fronta skládá, jsme my lidovci navíc politickou stranou. Nebo se
jí aspoň snažíme být, A máme tudíž nejen-právo ale i povinnost o takových věcech mluvit. Jinak je zbytečné, abychom tu bylí a ztráceli čas
schůzováním. Jak nám dnes lidé věří, vidíme z toho, jak se do našich
řad přímo hrnou. Zvláště mládež. Co jim máme nabídnout, když nejsme
schopni mluvit ani pravdu?
*

, Před týdnem jsme začali dofcu svatopostní. To by nám lidovcům, pokud se za křesťany ještě považujeme, mělo něco říct. Zámyslem« se sami
nad sebou a začněme u sebe. Oblečme se v nového člověka a změňme. své
myšlení. To není jenom příkaz evangelia platný bezmála 2000 let, -ale to
je ivkategorický příkaz dnešní doby. Udělejme tu.přestavbu opravdově
aspoň u nás v lidové straně. Podívejme4se pravdě do. očí a tu .pravdu národu sdělujme.
•

— o — o — o— c — o —

«

- IV Z T Á V Ž R E Č N Ý
V Í D E Ň S K É

D O K U M E N T

N Á S L E D N É

S C H Ů Z K Y

K B S B

4. listopadu 1986 - 19. ledna 1989.
P R I N C I P Y

-

/27 bodů - výňatek/s

11. - Účastnické státy potvrzují, že budou respektovat lidská práva a
¿¿kladní svobody včetně svobody myšlení, svědomí, náboženství a víry
pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, 3®zyka nebo náboženství. Potvrzují rovněž všeobecný význam lidských práv a základních svobod, jejichž
respektování je podstatným, činitelem míru, spravedlnosti a bezpečnosti
nezbytným pro zajištění rozvoje přátelských vztahů a spolupráce mezi
nimi, stejně jako mezi všemi státy.
1 2 . - Vyjadřují své odhodlání zaručit efektivní vykonávání lidských
práv a základních svobod, které všechny vyplývají z důstojnosti vlaatni
lidské osobnosti a jsou podstatné pro nejí svobodný a plný rozvoj. Uznávají, že všechna občanská, politická, hospodářská, sociální, kulturní a další práva a svobody mají prvořadý význam a musejí být plně usku*
tečňována všemi příslušnými způsoby.
13. - V této souvislosti budou:
13/1 - zdokonalovat své zákony, správní předpisy a politiku v oblasti
občanských, politických, hospodářských, sociálnígh, kulturních a dalších lidských práv a základních svobod a uskutečňovat je v praxi tak,
aby bylo zaručeno efektivní vykonávání těchto práv a svobod;
13/2 - uvažovat o přistoupení k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a
kulturních právech, k Opčnímu protokolu k paktu o občanských a politických právech a k dalším příslušným mezinárodním instrumentům, jestliže
tak dosud neučinily;
13/3 - uveřejňovat a rozšiřovat text Závěrečnéh® aktu, madridského Výsledného dokumentu i nynějšího dokumentu a rovněž texty všech ostatních
příslušných mezinárodních instrumentů v oblasti lidských práv, aby se
zajistila dostupnost těchto dokumentů v jejich úplnosti, co nejširší
seznámení s nimi a aby se umožnil přístup k nim všech osob v jejich zemích, zejména prostřednictvím sítě veřejných knihoven;
13/4 - efektivně zajišťovat právo každé osoby znát vlastní práva a povinnosti v této oblasti a postupovat podle nich a za tím účelem uveřejňovat všechny zákony, správní předpisy a procedury týkající se lidských
práv a základních svobod a činit je dostupnými;
13/5 - respektovat právo svých občanů aktivně přispívat, samostatně nebo společně s jinými, k rozvíjení a ochraně lidských práv a základních
svobod;
13/6 - podporovat posuzování otázek rozvoje a ochrany lidských práv a
základních svobod ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních^
13/7? - zajišťovat na svém území každému, kdo spadá pod jejich nurisdikci, lidská práva a základní svobody bez jakéhokoli rozdílu^ at jde o
rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické či jiná přesvědčení, národnostní nebo společenský původ, majetkové poměry, místo
narození nebo jiné okolnosti;
13/8 - zajišťovat, aby ani osoba, která vykonává nebo vyjadřuje úmysl
vykonávat nebo se snaží vykonávat tato práva a svobody, ani žádný její
rodinný příslušník nebyl v důsledku toho jakýmkoli způsobem diskriminován;
13/9 - zajišťovat, aby účinné prostředky právní ochrany a rovněž úplné

- V informace o nieh byly dostupné těm, kde prohlašuji, i* jeáieh lidské .
práva a základní svobody byly porušeny; mimo jiné budou efektivně peu*'
žívat těchto prostředků právní ochrany:
- právo osoby odvolávat se k výkonným, zákonodárný», soudním nebe správním orgánům;
- právo na spravedlivé a veřejné projednávání v rozumných lhůtách před
nezávislým a nestranným soudem včetně práva předkládat právní argumenty a být zastupován advokátem podle vlastní volby;
- právo být rychle a oficiálně informován o rozhodnutí učiněném v jakémkoli odvolání včetně právních důvodů, o něž' se toto rozhodnutí opírá. Tato informace bude poskytována zpravidla písemně a v každém
případě tak, aby dané osobě umožnila efektivně využít ostatních dostupných prostředků.právní ochrany.
14- - Účastnické státy uznávají, že podpora hospodářských, sociálních,
kulturních, jakož i občanských a politických práv má prvořadý význam
pro lidskou' důstojnost a pro splnění oprávněných tužeb každé osoby.
Prote buďou pokračovat ve svém úsilí, aby bylo postupně dosaženo plného
uplatnění hospodářských, sociálních a kulturních práv všemi příslušnými
způsoby, zejména přijetím zákonodárných opatření. V této souvislosti
budou věnovat zvláštní pozornost problémům týkajícím se zaměstnanosti,
bydlení, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, školství a kultury. Budou napomáhat trvalému pokroku j>ři uskutečňování všech práv a svobed ve
svých zemích,' stejně jako. rozvíjení vzájemných vztahů a vztahů s jinými
státy tak, aby každý skutečně v plném rozsahu požíval svých hospodářských, sociálních a kulturních práv, jakož i občanských a-politických
práv.
'1?. - Účastnické státy potvrzuji své odhodlání zajistit mužům i ženám
stejná práva. V souladu s tím učiní všechna nezbytná opatření, včetně
zákonodárných, s cílem podpořit stejně efektivní účast mužů a žen na
politickém, hospodářském, sociálním a kulturním životě. Posoudí možnost
přistoupení k Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem diskriminace
zen, pokud tak dosud neučinily.
15. - Aby byla zajištěna svoboda každé osoby vyznávat a praktikovat náboženství nebo víru, budou účastnické státy mimo jiné:
16/i - přijímat, účinné opatřeni, která by zabránila a odstranila diskriminaci osob nebo společenství z důvodů náboženství nebo přesvědčení,
pokud jde o uznání, uplatnění a požívání lidských práv a základních
svobod ve všech oblastech veřejného, politického, hospodářského, sociálního a kulturního života a aby byla zajištěna skutečná rovnost mezi
věřícími a nevěřícími;
16/2 - podporovat ovzduší vzájemné snášenlivosti a úcty mezi věřícími
různých společenství, nakóž i mezi věřícími a nevěřícími;
li/y - poskytnout*na jejich žádost společenstvím věřících vyznávajících
nebo ochotných vyznávat svou víru v ústavním rámci svých států uznání
statusu, který je pro ně stanoven v jejich příslušných zemích;
16/4 - respektovat, práva těchto náboženských sdružení: •
- zřizovat a udržovat volně přístupná místa bohoslužeb nebo shromáždění;
- organizovat se podle své vlastní hierarchické a institucionální,struktury;
- volit, jmenovat a měnit svůj personál v souladu s vlastními příslušnými požadavky a standardy a rovněž s jakýmikoli svobodně dosaženými
ujednáními mezi nimi a jejich státem;
- žádat a dostávat dobrovolné finanční a jiné příspěvky 1
16/5 - povedou konzultace s náboženskými vyznáními, institucemi a orgpm
nizacemi e cílem dosáhnout lepšího pochopem! potřeb náboženských svobod;

- VI 16/6 - respektovat právo každého poskytovat a získávat náboženské vzděláni v jazyce podle vlastní volby, bud individuálně, nebo společně' s •*•
jinými;
16/7 - v této souvislosti respektovat mimo jiné svobodu rodičů zajištovat náboženskou a mravní výchovu svých dětí podle svého vlastního přesvědčení;
16/8 - povolovat přípravu náboženského personálu v příslušných institucích;
16/9 - respektovat právo věřících a náboženských sdruženi získávat,
vlastnit a používat náboženské knihy a publikace v jazyce podle vlastní
volby a další předměty a materiály mající vztah k vyznávání náboženství
nebo víryf
16/10 - dovolovat náboženským vyznáním, institucím a organizacím vyrábět, dovážet a rozšiřovat náboženské publikace a materiály$
16/11 - příznivě" posuzovat zájem náboženských sdružení na účasti ve veřejném dialogu, mimo jiné i prostřednictvím masových sdělovacích prostředků.
17. - Účastnické státy uznávají, že vykonávání výše uvedených práv, jež
se týkají svobody náboženství nebe přesvědčení, může podléhat qen takovým omezením, která stanoví zákon a která jsou slučitelná s jejich závazky podle mezinárodního práva a jejich mezinárodními závazky. Ve
svých zákonech a správních předpisech a při jejich používání budou zajišťovat úplné a efektivní vykonávání svobody myšlení, svědomí, nábóženství nebo přesvědčení,
18. - Účastnické státy budou vynakládat trvalé úsilí na realizaci ustanovení Závěrečného aktu a madridského Výsledného dokumentu, jež se
týkají národnostních menšin* Budou přijímat všechna nezbytná zákonodárná, správní, soudní a jiná opatření a používat příslušných mezinárodních instrumentů, jimiž mohou být vázány, pro zajištění ochrany lidských práv a základních svobod osob, které patří k národnostním menšinám na jejich území. Zdrží se jakékoli diskriminace vůči těmto osobám
a budou napomáhat uskutečňování jejich zákcnných zájmů a tužeb v oblarsti lidských práv a základních svobod.
19« - Budou hájit a vytvářet podmínky pro podporu etnické, kulturní,
jazykové a náboženské svébytnosti národnostních menšin na svém území.
Budou respektovat svobodné vykonávání práv osobami náležejícími k takovým menšinám a zajišťovat jejich naprostou rovnost s jinými.
20. - Účastnické státy budou plně respektovat právě kažáého
- na svobodu pohybu a místa bydliště v hranicích každého státu a
- opustit kteroukoli zemi, včetně své vlastní, a vrátit se do své země.
21. - Účastnické státy budou zajišťovat, aby vykonávání výše uvedených
práv nebylo předmětem žádných omezení s výnimkou těch, která vyplývají
ze zákona a jež jsou slučitelná s jejich závazky podle mezinárodního
práva, zejména podle Mezinárodního paktu o občanských a politických
rávech, a s jejich mezinárodními závazky, zejména podle Všeobecné delarace lidských práv. Tato omezení mají charakter výjimek. Účastnické
státyvbudou zajišťovat, aby se těchto omezení nezneužívalo a aby nebyla
uplatňována svévolně, nýbrž tak, aby bylo zajištěno efektivní vykonáváni těchto práv.
22. - V této souvislosti budou dovolovat všem uprchlíkům, kteří si to
budou, přát, bezpečný návrat domů.

•
- vxx 23.. - Účastnické státy budou:
23/1 - zajišťovat, aby nikdo nebyl vystaven 3vévolnétfU zatčení, trsat do
vazby nebo poslán do.vyhnanství;
23/2 - zajišťovat, aby bylo se všemi osobami, které jsou ve vazbě nebo
vězení, zacházeno humánně, aby byla respektována přirazená důstojnost
lidské- bytosti;
.
23/3 - dodržovat minimální standardní pravidla zacházení s vězni, která přijala OSN a rovněž Kodex OSN pro čhování osob.zabývajících se ochranou zákona;
23/4 - zakazovat mučení a jiné způsoby krutého, nelidského nebo lidskou
důstojnost ponižujícího zacházení a trestání a přijímat účinná zákonodárná, správní, soudní a jiná opatření pro zabránění t&kové praxi a je- '
jí trestání;
23/5 - posoudit otázku přistoupení k Úmluvě proti mučení a jiným krutým, nelidským nebo^ponižujícím způsobům zacházení nebe trestání, pokud tak ještě neučinily;
23/6 - chránit osoby před jakoukoli psychiatrickou nebo'jinou lékařskeu
praxí, která porušuje lidská práva a základní svobody, a přijímat účinná opatření,,aby se takové praxi zabránilo a aby byla trestána,
24. - Pokud jde o otázku tresku smrti, účastnické státy konstatují, že
v některých z nich' byl trest smrti zrušen. V účastnických státech, v
nichž trest, smrti zrušen nebyl, může být rozsudek -smrti vynesen jen za
nejtěžší zločiny v souladu,se zákonem platným v době spáchání zločinu,
a nesmí být v rozporu s mezinárodními závazky. Tato otázka bude dále
posuzována. V tomto kontextu budou účastnické státy spolupracovat v rámci příslušných mezinárodních organizací.
25. - S cílem rozvíjet vzájemné porozumění a důvěru, napomáhat přátelským vztahům a vztahům dobrého sousedství, upevňovat světový mír, bezpečnost a spravedlnost a zdokonalit plnění svých závazků vyplývajících
z KBSE budou účastnické státy rozvíjet i nadále spolupráci a napomáhat
dialogu ve všech oblastech a na všech úrovních na základě naprosté rovnosti. Souhlasí s tím, že naprostá úcta a uplatňování principů, jakož
i plnění dalších ustanovení, dokumentů KBSE budou zlepšovat jejich vztahy a přispívat k rozvoji jejich spolupráce. Zdrží se jakékoli činnosti
neslučitelné s ustanoveními Závěrečného aktu a dalších dokumentů KBSE,
a uznávají, .že každé takové jednání by poškodilo jejich vzájemné vztahy a bránil* by rozvoji jejich vzájemné spolupráce.
26". - Potvrzují, že vlády, instituce, organizace i jednotlivé osfcby mehou hrát odpovídající, a pozitivní úlohu, která bude přispívat k dosažení cílů jejich spolupráce a k úplné realizaci Závěrečného aktu. S tímto
cílem budou respektovat právo jednotlivých osob sledovat plnění ustanovení dokumentů KBSE a napomáhat mu a sdružovat se za tímto účelem s jinými. Budou usnadňovat přímé kontakty a komunikaci mezi těmito osobami,
organizacemi a institucemi uvnitř účastnických států i mezi těmito státy a odstraňovat, kde existují, zákonodárné a správní překážky, jež
jsoa neslučitelné s ustanoveními dokumentů KBSE. Budou rovněž přijímat
efektivní opatření pro usnadnění přístupu k informacím o plnění ustanoveni dokumentů KBSE. a usnadňovat svobodné vyjadřování názorů na tyte otázky.
- e - o - o - o - e - o - o -
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M e d v e d ě v:
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O B Ž A L O B A

S T A L I N A

Nikdy bych se nezačal zabývat nějakými počty obrovského množství
obětí stalinismu - miliony uvězněných, zastřelených, zemřelých hladem,
vyslaných do vyhnanství na Sever a východ, těch, kteří nevydrželi výslechy a byli pohřbeni v neznámých hrobech, kdyby tato strašná statistika bylo někdy uveřejněna <, Taková oficiální statistika však neexistuje: a obávám se? že ani nikdy nebyla sestavena. Na každém svém vystoupení vžciy dostávám mnoho písemných dotazů, týkajících se problémů
stalinismu, s jednou a toutéž otážkou: "A kolik byl** celkem obětí stalinismu?" A tak jsem se alespoň pokusil o přibližný součet. Ve srovnání s údaji západních znalců moje údaje hebudsu tak vysoké, nechci nic
zveličovat. Přesto však i moje výpočty mě vždycky přivádějí k úžasu,
jak velké rozměry represe dosáhly a jak obrovské byly jejich oběti.

s

P o č á t e k
První vlna masových represí.se uskutečnila u2 v létech 192T-1928
po vítězství Stalina nad sjednocenou "levou" opozicí. Obětmi byly desítky tisící trockistů a zinověvců, kteří byli posláni do vzdálených oblastí země, politicky izolováni, vyloučeni ze strany a propuštěni z
práce. V létech 1 9 3 0 - 1 9 3 3 se téměř všichni vrátili k bývalým profesím,
když Se podrobili ponižující procedůře "vyslovení lítosti" a "přísahy
věrnosti Stalinovi". Za rok poté prošli tout© cestou i desítky tisíc,
patřících k t.zv. "pravé úchylce". Nakonec všichni tita lidé byli v
létech 1 9 3 6 - 1 9 3 7 znovu zavřeni a už nikdy se nevrátili ke svým rodinám
Ve většině případů bývalá opozice /nebo i někteří, kdo ji ve dvacátých
létech podporovali - studenti a komsomolci/ byla postřílena v létech
1 9 3 8 - 1 9 3 9 na základě zvláštního tajného rozkazu. Jen několik set uvězněných, patřících do této kategorie, se dočkalo rehabilitace v létech
1954-1957.
Již v době, kdy zuřil boa proti trockistům a zinověvcům, rozvinuli stalinisti nové politické kampaně, provázené rovněž masovými represemi. V různých svazových a autonomních republikách začalo pronásledování "buržóasních nacionalistů". Po velmi známém "šachtinském případu"
/ 1 9 2 8 / dosáhla velkého rozsahu represivní politická kampaň proti "škůdcům" z řad "buržoazních odborníků". V těch létech / 1 9 3 0 - 1 9 3 1 / byly
všechny izolace a vězení přeplněny představiteli jak technické, tak i
společenskovědní inteligence, esery a menševiky, kteří se v první vlně
vylinuli vyhnanství. Celkový počet obětí stalinismu v té době možno odhadovat na desítky tisíc.
Na venkově po provokační akci "rolnické strany práce" se stali
í»ětmi odborníci agrárníci. Poté se dostali do masových represálií agronomové, zootechnici, pracovníci kooperací, veškerá inteligence zemědělské oblasti. Tisk z počátku 3 0 . let uveřejnil zprávu, že orgány
OGPU uvěznili asi 200 tisíc členů "rolnické strany práce" /zkrat. TKP/
Represálie z konce 2 0 . let proti aktivním opozičním skupinám obsáhly desítky tisíc lidí. Počet "škůdců", členů "TKP", "buržoazních nacionalistů", dále pak "nepmanů", kteří byli uvězněni a většinou v internaci zahynuli, je možno odhadnout na stovky tisíc. Jen několika tisícům lidí, patřícím k představitelům "cizích" vrstev a tříd se podařilo ještě za dob Stalina zachránit. P<&e několik tisíc přežilo těžká léta a vrátilo se z táborů v létech 1 9 5 6 - 1 9 5 7 . Ve vězení nebo'vyhnanství
strávili 25 až 30 let.

Kolik lidí bylo
" r o z k u l a č e n o " ?
Období kontinuální- nucené kolektivizace trvalo asi 4 rok^ /192 9-1932/. Byla to svým rozsahem dosud nevídž^ná represivní kampaň "rožku1ačování"o Velmi se odlišovala od protikulackých akcí z let 1918~19?03
Tehdy bohatým sedlákům; odebírali "přebytečnou" půdu a technické vybavení, nyní konfiskovali celá hospodářství a "rozkulačené" rodiny vystěhovali do vzdálených oblastí na Sibiři a Dálném východě k trvalému
pobytu a umisťovali je ve "zvláštních vesnicích" narychlo zbudovaných:.
Oficiální orgány v počátcích 30. let nezveřejňovaly úplné počty,
obětí "rozkulačování", V roce 1933 oznámil Stalin na lednovém zasedání
pléna ÚV VKS/b/ podezřele přesné číslo: 240.757 rodin vysídlených v
rámci kolektivizace. V dílech o dějinách KSSS ze 60. let se uvádí už
381 tisíc "rozkulačených" rodin. I tak tato dvě čísla je třeba přijímat s velkým otazníkem.
Za prvé neznáme průměrný počet členů "rozkulačených" rodin» V solidních rolnických rodinách v létech 1930-1932 bývalo minimálně 5-6"
členů rodiny. Tehdejší norma však spíše byla 10-12 lidí. Vesmeme-li v
průměru 8 lidí, pak 380 tisíc vysídlených rodin představuje 2,7-2 s 8
milionů osob. Podle údajů z let 1927-1928 však v naší zemi bylo odhadem víc než milion rodin, které podle statistických údajů svým sociálním? zařazením' patřily do skupiny kulaků. A nemáme žádná svědectví o
tom, že by alespoň nepatrná část z nich zůstala ve svých domovech. Kro*>
mě toho podle údajů z 30. let a podle pozdějších svědectví byly z mnohých oblastí vysídlovány i střední vrstvy. V některých oblastech jich
bylo mnohem víc než skutečných "kulaků".
Je také známo, že v mnohých oblastech byly vysídlováni nejen kulaci, ale i tak zvaní přívrženci kulaků /podkulačniki/. Tímto hanlivým
názvem byli označováni všichni rolníci, dokonce i ti ne3chudší, kteří
se bránili zakládání kolchozů a vystupovali proti metodám kolektivizace. Kolik jich bylo, to nikdo neví. Vysídlovali venkovské duchovenstvo
a řeholníky, drobné obchodníky, kováře, prostě všechny nevyhovující osoby« Stávalo se, že byly vysídlovány celé obce. Tak na Kubáni vyhnali
lidi z 16 obcí včetně kolchozníků a chudiny. Podobně tomu bylo i na
Bílé Rusi.
Statistika o rozkulačování se bu3 nedělala nebo je někde zahrabána v archívech. Myslím si, že nebudu chybuvat, když odhadnu počet vysídlených na 10 milionů. Takový údaj dal Stalin Churchillovi, když se
ho ptal na oběti kolektivizace.
Ostatně, vysídlení to není ještě smrt. I když dosti často docházelo i k zastřelení kulaků nebo dospělých v dětí, kteří se "aktivně bránili" a čas od času brali do rukou i zbraň. V některých oblastech došlo i k povstáním', která byla surově potlačena. Z 10 milionů^vysídlených rolníků větší část nezahynula; s obtížemi sice ale podařilo se
jim přežít. Úmrtnost byla veliká v prvních letech osídlování "zvláštních vesnic", zejména u dětí a starých lidí. 0 nich také nebyla vedena
žádná statistika.
Následující hrůzná epopej spojená se jménem Stalina to byl hlad v
roce 1933. 0 tom také nemáme žádné statistické údaje. Nejstrešnější
hlad byl v jižních částech Ukrajiny a Kazachstánu, méně pak na Severním Kavkaze a v Povolží. Různí autoři uvádějí různá čísla - od 4 do 10
milionů lidí. Myslím si, že celkově můžeme přijmout hypotézu /než se
podaří získat přesnější údaje/ asi 6 milionů lidí, kteří zemřeli hladem.

- X !• prosinec 1934 jako
f o r e m

p o č á t e k
n o v ý c h
l i k v i d a c e

Snad jenom rok 1934 zůstal bez hromadných represi, i když i v tenrte roce? byli•lidé zavíráni a odhalovány skupiny kontrarevolucionářů.
Ovšem už v závěru tohoto relativně' '"klidného" roku po zavraždění Kirova začali zavírat "zinověvce" a brzy poté došlo k masové akci vysídlování "cizích" elementů z Moskvy, Leningradu a dalších měst. Eforly to
rodiny bývalých "aristokratů" /ve skutečnosti bývalá' šlechta/,- kupecké
rodiny a kapitalisté. Celkem asi 1 milion lidí. Tak podle přibližných
propočtů ještě do toho nejstrašnějšího roku 1937, který různí autoři
na západě nazývají rokem, kdy započal "velký teror", za oběť stalinismu padlo, minimálně 17-18 milionů lidí, z nichž zahynulo nebo bylo zabito minimálně 1(5 milionů.
V létech 1937-1938 podle mých výpočtů byl učiněn nátlak asi na 5
až 7 milionů lidí:, asi milion členů strany a asi milion bývalých členů
strany vyloučených v důsledku provedených čistek ve 20. a první polovině 30. let. Ostatních 3-5 milionů byli bezpartijní z různých sociálních vrstev. Většina trestanců z let 1937-1938 byla umístěna v nápravně'
pracovních táborech, jejichž hustá síť' se rozprostřela po celé zemi.
Velká část z prvního transportu stranických a státních provinilců byla
zastřelena ihned po uvěznění nebo^p© falsifikaci vyšetřovací zprávy.
Rozsudky smrti byly jaksi fixovány, a tak jsem si dříve myslil, že šloo 700-800 tisíc lidí. Mnohé však zastřelili podle tajných rozkazů v táborech a tak mnohem blíže k pravdě budie počet 1 milionu lidí.
V létech 1939-1940 se objem represí zmenšil. Po pravdě řečena změnil se jejich oharakter a zeměpisné umístění. Masové pronásledování
přešlo do Ukrajiny a Běloruska. Tady b y l y vyhledávány "třídně nepřátelské" živly. Byly internovány zbytky polské armády, na Sibiř byly vysídlovány polské rodiny, které ode dávna žily na území Západní Ukrajiny
a Ztápadní Bělorusi. V roce 1940 se začalo zavírat v pobaltských obla-.
stech, Besarábii a v Severní Bukovině. Celkový počet obětí včetně deportací představuje asi 2 miliony.
Válka nezastavila trestnou politiku. Už v roce 1941 bylo vysídleno na Východ veškeré obyvatelstvo z autonomní republiky Němců z Povolž'í a vůbec všichni sovětští Němci. Většina se dostala do "zvláštních
-vesnic", ale bylo i mnoho takových, kterými byli doplněny pracovní síly v táborech» Problénr byl v tom, že začátek války znamenal i zhoršení
zásobování táborů, pracovní den se prodloužil a pracovní nároky se
zvětšily. Úmrtnost v táborech proto velmi vzrostla.
V létech 1942-1943 byla činnost orgánů NXVE plně přeorientována
na válečné potřeby, přičemž' personální.obsazení tohoto orgánu se nezmenšilo, ale naopak vzrostlo. Už koncem roku 1943 a po celý rok 1 9 M
začaly orgány KKVB provádět stále častěji svou obvyklou činnost. Podle
rozhodnutí vrchního velení byli na Východ vysídleni Kalmyci, Cečonci,
Inguši, krymští Tataři, Karačajevci, a další drobné etnické skupiny,
dále část Reků, Kurdů a jiní. Celkový počet vysídlenců z Krymu, Povolží a Severního Kavkazu se přiblížil asi ke 3 milionům, přičemž asi jeden. milion dětí, starců a žen zahynul, protože nevydrželi v obtížných
podmínkách v nových územních oblastech.
Na orgány NKVD dolehla obrovská práce při "filtraci" obyvatelstva
nedávno okupovaných oblastí SSSR, které Sovětská armáda postupně osvobozovala. Je známo, že v okupovaných oblastech přežilo asi 60 milionů
sovětských lidí. Podstatná část obyvatel Ukrajiny, Běloruska, Moldávie,

- XI Pobaltí žila v okupačních podmínkách až tři roky. Aby neumřeli hlade«,
museli .pracovat' v kolehaz.eoh, v průmyslu, na železnicích, učit dětí ve
školách.. Podle tehdy rozšířené terminologie "kolaborovali s okupanty".
Pochopitelné, že trest zasluhovaly všichni, kteří pracovali v káraýeh
oddílech pod velením: Něnrců, u policie, vlasovců, kteří podléhali Goebbelsovi, v tisku a jinde. Nebylo málo takových lidí a byli tvrdě po-tf
trestáni. Ke stalinským obětem je však nepočítáme. Nebylo však také málo lidí, prq které práce* na závodech, v kolchezech, železnicích byla
jedinou možností jak přesít, neumřít hladem a zachránit od smrti hladem své děti. Všichni tito lidé, pochopitelně, nebyli pronásledováni,
protože jinak by nebylo možné na těchto územích obnovit život a hespodářskou činnost. Ovšem všichni, kteří zůstali v okunováných
územích,
i
měli omezená práva a hodně jich bylo odvezeno-do táborů i přesto, že
osídlení prořídli- v důsledku zvýšené úmrtnosti za války.
*

*

Je pro mne obtížné odhadnout jakýkoliv počet obětí, jen pre přibližnest uvedu asi 2-3 miliony. Započteme-li sem také ty, kteří byli
pronásledováni v létech 1945-1946, pak se tento počet zvětší na 5 milionů. Vítězství přineslo svobodu všem vězňům v táborech, kteří přežili,
válečným zajatcům a milionům obyvatel na okupovaných územích, kteří byli nasazeni na nucené práce do Německa. Všichni tito lidé prošli t.zv.
dočasnými "filtračními" tábory. Zdaleka ne se všichni vrátili dómů.
Mnozí byli přepraveni do. táborů na Kolymě} v Kazachstánu a v Noriloku.
Byli mezi nimi i hrdinové od Brestu, Se-vastopolu, Oděsy, Stalingradu,
Moskvy.
Tak celkevý počet obětí stalinismu za období 1941-1946 představoval minimálně 10 milionů lidí.
V létech 1947-1953 jsme prožili další množství represálií. 3yla
"leningradská akce" a boj s "kosmopolity" a "lékaři-vrahy"«, Každá z
těchto, kampaní byla provázena vězeními. Pokračovalo i zavírání na základě "obvyklých" motivací, t.j. "protisovětská- propaganda" a vůbec na
základě přestupků proti paragrafům článku 53 trestního zákoníku. Strašná Válka a represe z předcházejících desetiletí tak zemi vykrvácely,
že tresty z let 1947-1953- už nevypadaly tak masovými. % s l í m si, že se
nemýlínn, když to odhadnu na milion lidí.
Je to strašná statistika, ale je třeba ji znát.
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