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M A R- I A
Svatá Maria, Matko Boží,
uchověj mi dětské srdce,
Jasné 3 průzračné Jako lesní pramen.
Vypros mi srdce prosté,
které si nelibuje v pochmurném hloubání,
srdce,- v které se štědře rozdává
a pocituJe účast na lidském utrpení,
srdce věrné a ušlechtilé,
aby Je neuzavřela nevděčnost,
neunavila lhostejnost.
Pomoz mi, Matko Boží,
at §e mé srdce zcela vyčerpá pro Krista
a at nese na sobě ustavičně
ránu Jeho lásky,
ránu, která se zhojí až v nebi.
/ modlitba pro každou příležitost /'
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Musile být silní bratři a
Musíte být silní tou silou,
kterou dává V IRA'.
Musíte bvt silní mocí víryMusíte být věrní 1
Dnes je' vám té sil v víc zapotřebí
nez v Kterekouv aoDe aejin.
»

-
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Musíte být silní mocí NADE JE,
která přináší plnou radost
života a nedovoluje zarmucovat
1
Ducha svatého
j

Musíte být silní mocí LÁSKY,
která je silnější než smrt.
>

JAN PAVEL II.
narozen 18. května 1920
vysvěcen na kněze 1.listopadu 1946
zvolán papežem 16. řl^na 19TB
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Lide můj, co učinil Jsem tobě,
že do vytanans+ví Jsi rne odsoudil? "t
(Ylé srdce bylo plné lásky věrné,
a to Jsem ti dal bez náhrady celé-.
• Chtěl Jsem té přivézt v náruč Spasitele,'
Jenž dává sílu, těši malověrné,
přináší pokoj, který marně hledá
neklidná duše na pozemské pouti,
když vše, v co doufá, bezmo.crš se hroutí,
a mrtvá hmota .utěchu Ji nedá.
*

Jen pro tu lásku, národe můj drahý
léta sevřen ostatnatými dráty,
plnil Jsem dále odkaz Kristův svatý,
byl číslem mezi zločinci a vrahy.
A to jsem snášel rád a baz reptání,
obětoval za pokoj tvůj a štěstí,
ochotný vždy každou bolest snésti,
jen aby Bůh dal tobě požehnání.
Ty odmítl Jsi,co Jsem ti chtěl dáti,
co? právě nejvíc bolí srdce moje,
vrak,Boře, stan se vůle Tvoje,
Jen zemi mé Tvůj pokoj at se vrátí.
Touhu po vlasti obětuji Tobě
za drahý národ, který Jsi ml svěřil,
"
Jen pomoz mu, by zase v Tebe věřil,
a z bludných cest ho přived opět k sobě.
I když mé srdce v xímském velechrámu
v prach rozpadne se v chladné zemi cizí,
má láska k vlasti nikdy nevymizí,
za národ svůj se modlit nepřestanu»
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J O S E F

K A R D I N Á L

B E R A N

Stále se vracíme k tomu,co Jsme měli udělat v roce 1938,1948.či v
roce 1968. A samozřejmě i o našem národním charakteru a o pevnosti naší páteře. Nechci vstupovat do těchto diskuzí,chci však připomenout
Jednu postavu,která Je také poznamenána dvěma osmičkami, a která si za
všech okolností zachovala páteř přímou: kardinála Josefa Berana.
Narodi] se také,když se psaly osmičky: ¿'9.12.1888. Marodil se v
Plzni za starého Rakouska,v době,která už i nám se zdá Jiným světem.
Studoval v době,kdy Jsem se do semináře ještě nedostal. A kdybych tam
byl vstoupil,profesora Berana bych tam nebyl našel. Ocitl se totiž v
nacistickém koncentráku v Dachau. Snad žijí v naší vlasti Ještě poslední mohykáni,kteří ho v tom koncentráku zažili.
měl Jsem možnost §e setkat v Římě v roce 1966 s velkou skupinou Jeho bývalých spoluvězňů,kteří přijeli na společnou papežskou audienci.
Viděl Jsem,že si Berana nesmírně vážili. Nejen proto,že byl kardinálem, a že se stal proslulým pro svůj osud v poválečných letech,nýbrž i
pro to,co Jim tam v Dachau dal. Ano,on Jim tam zřejmě něco dal. Svým
příkladem,svým životem,snad i svým slovem,zdá se totiž,že těm kněžím - spoluvězňům dával večer před spaním ze svého kavalce Jakési body na
rozjímání,duchovní slovíčko na dobrou noc.
ÍYlons. Manciana,bývalý biskup z Krémy,a předseda komise,která provedla s úspěchem bez velkých otřesů liturgickou reformu v Itálii,tvrdí
že mu zachránil život. A když se dověděl,že přijel do Říma pro kardinálské Jmenování,poslal mu dort,prý za ten chleba,který si Beran utrhával od svých úst,aby Jim zachraňoval mladšího spolubratra,který umíral na tuberkulózu.
Za mých studií v Nepomucenu se ml Jako hlavnímu sákristiánu naší
koleje poštěstilo na Hromnjce 1947 podávat papeži Piu XII. ozdobenou
svíci. Pamatuji si,že Jsem při tom děkoval,že dal naší pražské arcidiecézi za pastýře právě Berana. Byl to člověk,který za naši vlast trpěl
který se dokonce stýkal s mnohými představiteli státní moci Jako jejich bývalý spoluvězeň. Dalo se tedy očekávat,že Jeho pastýřská činnost bude slibná a požehnaná. Bohužel,nebyla, měl však možnost vést
při SvatovoJtěšském putování lebku svého biskupského předchůdce sv.
Vojtěcha,pak však přišlo Boží Tělo v r. 1949 a dlouhá léta odmlčení.
Byl pohřben a my Jsme nevěděli,zda-li Ještě žije.
Pak se objevil znovu, Jako Mojžíš vracející se z Hory hor,očištěný a
prozářený dlouhým stykem s Bohem. Byl to už stařeček. A těch 16 let,
prožitých v odloučení na něm zanechalo stopy. Byl to muž Boží. Co překvapovalo , byla Jeho radostnost,vnitřní Jas,duchovní vyrovnanost. Ani
stopa po nějaké zatrpklosti. On si nikdy nemyslel,že by ztratil tolik
let života,on cítil,ba zakoušel,že Je vlastně získal.Asi Jako sv.Pavel
který z dlouholetého vězení vybízel své věrné: Radujte se v Pánu,opakuji: Radujte se! Pán Je přece blízko. On cítil svého Pána opravdu
blízko. On ho nacházel v modlitbě a eucharistii.
Na svůj věk a na síly,které mu zbývaly,začal zde v exilu vyvíjet
neuvěřitelnou činnost. Navštívil skoro všechny země Evropy,i dalekou
Skandinávii,a Jak Je známo,vypravil se i za našimi krajany do USA a
Kanady. Činnost vskutku úžasná. Přitom se však zdálo,že většinu času
tráví před svatostánkem. Afině Jako tehdejšímu sekretáři se nepodařilo
přijít nikdy ráno do kaple před ním» Přicházel tam někdy po páté a vycházel pak po mši sv., tedy někdy před osmou hodinou.Tedy bděl ráno
nějaké tři hodiny před Boží tváří. Pak se vracel do kaple před obědem.
I odpoledne a pak i večer. To byla však návštěva nejkratší,protože chodíval brzy spát.
V posledních měsících,když už na něm hlodala rakovina,se do kaple
prakticky přestěhoval. Byl tam skoro od rána do večera.Pamatuji si na
jeho rozpačité pohledy,když zjistil,že ho tam přamchl spánek.

- • Když Jsem pak po Jeho smrti napsrl do "L Osservatore Romano" článek,že
sedával u nohou Pána Jako věrný pes,škrtli mi to. Ale kde Jsem měl najít lepší přirovnání pro Jeho věrnost?
Začal Jsem tím,že se dnes hovoří o našem národním charakteru-o našich páteřích. Josef Beran byl postavou malý,ale páteř měl pevnou.
Dovedl klekat před Tvůrcem,to byl Jeho základní postoj,ale právě proto dovedl stát s hlavou vzpřímenou před všemi ostatními. Byl mučedník,
byl hrdina? Já -si myslím, že on se spokojí s tím,že byl věrný: věrný
svému svědomí,věrný svému Bohu,věrný svému národu.
' .Letos Je tomu dvacet let,co zemřel. Mladší generace snad už nezná
Jeho Jméno.Jeho život však přinesl plody,ze kterých žije naše církav
až podnes. Jedno z nějtěžších rozhodnutí Jeho života se týkalo odchodu
do exilu. Vatikánští diplomaté mu tehdy sdělili,že odchodem do Říma,
umožní pražské arcidiecézi dostat apoštolského administrátora v osobě
tehdy Otce biskupa Františka Tomáška,to byla volba těžká,nesmírně těžká. Měl tu českou zem tolik rád,ale v lásce k svému stádci,přiJal i
tuto oěbte
Stále platí slova Pavlova: Jeden zasévá,druhý zavlažuje,třetí sklízí. Tak Je to už orí dob sV„ Vojtěcha, Až st budeme radovat ze svatořečení bl.; Anežky,můžeme si vzpomenout, Jak se za to modlil i arcibiskup Beran,kdý za dlouhých let své intence spisoval její životopis. A
připravujeme-li se na Jubileum svatovojtěšské,můžeme při tom pomyslet,
na Jeho nástupce v biskupství,ve vyhnanství,který se ve svém biskupském kříži nosil stále na srdci Vojtěchovy ostatky.
Věříme ve společenství svatých a to působí i mezi námi. Vzpomeňme
na to onoho 17.- května, v den narozenin pro nebe velkého českého arcibiskupa,který 3i vždy zachoval pevnou páteř.
Z vysílání vatikánského rozhlasu
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BOHOSLUŽBY ?

»Ď tom,že se dnes hodně cestuje,není třeba zvlášt psát. Služební
cesty,zájezdy,rekreace. Často se ocitáme i v docela neznámých obcích
v nějrůznějších koutech republiky. Možná,že nás tam napadne podívat
se do kostela. A-nejen podívat,ale také zúčastnit se mše svaté,Je-li
příležitost, mnohdy však náš dobrý úmysl ztroskotá na poměrně malicherné překážce: kostel Je mimo bohoslužby uzamčen a pořad bohoslužeb
sc místních poměrů neznalý turista nemá odkud dozvědět.
Stačilo by málo - Jen nevelká tabulka na dveřích nebo lístek ve
venkovní vitrínce. Zde uvést den a hodinu bohoslužeb,popřípadě také
adresu a telefonní číslo farního úřadu. Ve větších městech třeba informovat i o pořadu bohoslužeb v ostatních snadno dostupných kostelích
nebo ra nejbližším poutním místě apod.
Jde o maličkost,která však může pomoci,aby se křestané cítili v
plném smyslu Jako doma i kdekoli na cestách."A měla by se stát samozřejmým pravidlem.
._
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SLOVO
.'ŽIVOTA PRO
VÍŘÍCÍ NA KVĚTEN 1969
_____________
_________________________

Nedostali Jste přece ducha otroctví,že byste museli zase znovu žít ve
starchu. Dostali Jste však ducha těch,kdo byli přijati za vlastní,
a proto můžeme volat: "Abba, Otče!"
3v-Pavel zde hovoří o tom,Jaké podivuhodné účinky v nás působí
Duch svatý,Jehož Ježíš pro nás získal svou smrtí a zmrtvýchvstáním.
Mezi těmito účinky Je Jeden,který všechny shrnuje: Boží synovství.
Duch svatý z v nás činí adoptivní děti Boží. Tím,že nám uděluje svou
milost,proměňuje nás celé a vlévá nám tutéž lásku,totéž smýšlení,Jaké
měl Kristus Ježíš /Flp. 2,5/. Působí tedy,že vstuoujeme do nového
vztahu k nebeskému Otci,do onoho synovského vztahu,který Je vlastní
Ježíši.
Nedostali Jste přece ducha otroctví,že byste museli zase znovu žít
ve strachu. Dostali Jste však ducha těch,kdo byli přijati za vlastní,
a proto můžeme volat: "Abba,Otče!"
Aby nám sv. Pavel dal možnost pochopit zásadní novost a velikost
toho,že Jsme křestané,používá příklad otroka. Na rozdíl od otroka
/dnes bychom řekli sluhy;což Je vždy osoba cizí,provizorně připojena
k rodině,ale není její scučástí/, dítě Je někdo z rodiny,někdo,kdo
má zcela zvláštní vzath k otc*.
Totéž Je třeba říci v křestanu: to už není cizinec,ale dítě,někdo,
kdo patří k Boží rodině se všemi důsledky.
Nedostali Jste přena ducha .otroctví, že byste museli zase znovu žít
ve strachu. Dostali Jste však ducha těch,kdo byli přijati za vlastní,
a proto můžeme volat: "Abba,Otče!"
Sv«Pavel nek obřicí naši pozornost na zvláštní stránku tohoto synovského vztahu: není to žádný starch. Na rozdíl od cizí osoby žije
křestan v důvěrném vztahu,v pohodě,lásce. Plní vůli Otcovu ne už ze
strachu.ale z lásky. Krom toho ho prosí o vše,co potřebuje,a Je si
Jist?že Otcova láska způsobí,že mu nebude nich chybět. Skutečně bude
neustále zakoušet dary Jeho Prozřetelnosti.
Nedostali Jste přece ducha otroctví,že byste museli zase znovu žít
ve starchu. Dostali Jste však ducha těch,kdo byli přijati za vlastní,
a proto můžeme volat: "Abba, Otče!"
Jak budeme tady žít slovo života tohoto měsíce?
Tak,že budeme věřit v Otcovu lásku k nám a že se budeme snažit chovat se k němu Jako děti.
. Jsma-li přesvědčeni,že Bůh Je Otec,budeme se snažit vidět Jehc lásku v Jeho přikáže:,_ch a budeme Je uskutečňovat s novým postojem,ne už
ze strachu z trestu,ale z lásky.
Dále budeme vidět Jeho lásku ve všem,co on působí,anebo dopouští
vzhledem k nám. Budeme se mu s důvěrou oddávat a věřit,že vše,co s námi zamýšlí, Je láska.
V tomto měsíci se budeme snažit zvláště odstraňovat všechen strach
o odevzdávat všechny své starosti Bohu}starosti o zdraví,o zítřek,o
naši práci,o příslušníky naší rodiny atd., a budeme-li mít víru,budeme
svědky Jeho mimořádných otcovských zásahů.
- o - o - o -
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Dr. J.Zvěřina: ^ARIÁNSKČ^fYlEDAILnNY / dokončení z minulého čísla/
Ano, Maria byla venkovská dívka, zasnoubená Josefovi /Lk 1, 27/.
Byla blahoslavenou čistého srdce /Mt 5, 8/, blahoslavená pro svou víru
/Lk 1, 45/. 0 jejínr vzdělání nevíme nic, ale měla vzdělání jiného druhu, jak ukazuje její chvalozpěv Magnificat. Jinak by jí sotva mohl Lukáš vložit do úst tento hymnus, dochovaný tradicí - prvotní Církve.
Patřila mezi ony maličké, kterým zjevil Bůh víc než chytrým tohoto světa /Mt^ll, 2; Lk 10, 21/. Znala velké ženy Starého zákona, věděla, že
muž a žena jsou povoláni, aby dali v lásce život novému člověku, že
manželství je svazkem, jehož zakladatelem a ochráncem je Jahve. Snad
chovala i sen izraelských panen dát život Mesiáši.
Vše další nevěděla: že nalezla milost u Boha, že je proto milostiplná - to jí řekl anděl? že je požehnaná mezi ženami, matka Pána mého - to se dověděla od Alžběty. Nepochopila to hned, ulekla se. Ale pak uvažovala. Celou svou čistou bytostí a milostiplnou sourodostí s Bohem,
zvláštním citem svatého nitra a snad i tajemnjhn poznáním ženy začínala
chápat, že jí veliké věci učinil Pán, že se naplnují dávná zaslíbení,
daná Abrahámovi a jeho potomkům. Bůh se vlomil do jejího života; ten r
jenž je mocný, učinil, co je lidsky nemožné. Věčné Slovo se stalo člověkem, Maria jeho matkou. Skutečnou, ne mýtickou; historickou, ne symbolickou; lidskou? ne jen nadpozemskou.
Maria je "služebnicí" tajemství. S ní vstupujeme do nejvyšších
pravd víry, co lásky trojjediného Boha, do Vtělení druhé božské Osoby
působením svatého Duchař Odtud pochází její celistvá osobnost, její
smysl a význam v dějinách spásy a důvod naší úcty k ní.
Nebot plán spásy se uskutečňuje v plnosti času skrze Ženu /Srov»
Gal 4, 4/. Naše nové lidství, naše zrození z Boiia, naše společenství
víry přichází na svět skrze svaté mateřství. Láska našla ne zjevení - abstraktní či bleskové - ale právě tuto formu lásky nezištné, bytostné; Bůh s námi se stal lidslrým tvorem s námi skrze Marii. Svatý plod
jejího života posvětil ji, posvěcuje mateřství, všechna mateřstvío Vykoupení začíná svatým počátkem pod mateřským srdcem', rozvíjí se darem
sebe, darem Matky svému Dítěti a tak i nám. Komu vadí, že se takto stala Maria matkou Církve, matkou naší, nepochopil hlubinnou podstatu mateřství vůbec, tim inóně ovšem^ mateřství Mariino. Jedno z posledních
slov Ježíšových bude: "Hle, to je tvoje matka" /Jan 19, 27/.
TV. - M A R I A
P A N N A
Mariino mateřství je zcela ojedinělé - a to z důvodů, které jsme
již uvedli. V nedostatku jiného výrazu bylo vyjádřeno jako mateřství
panenské. "Panna" je nejstarší t i t u l , který Církev Marii ustavičně
od nejstarších dob dává a vytrvale hájí. Písmem svatým je přímo dosvědčeno u Mt 1, 22n s odvoláním na Izaiášovo proroctví: "Hle, panna počne
a porodí syna /Iz 7, 12/; nepřímo, t.j. že počala Božího Syna z Ducha
svatého třikrát /Mt 1, 18; Lk 1, 31-35í též z části v Gal 4, 4/» Je tedy Mariino panenství víc než lidské: jé christologické a pneumatologické. Není jen symbolické, že by představovalo Mariinu poslušnost; t-ni
pouze mravní, že by vyjadřovalo jen Mariinu čistotu /tu by mohla mít,
i kdyby s Josefem žila manželsky-/; ani "kérygmatické", že by^vyjadřovalo Kristovo Božství /to by bylo velmi nesrozumitelné znamení/„ Je to
skutečnost dostatečné zjevná a vírou záhy vyjadřovaná; je to skutečnost
historická
jako je historický Ježíš; je to skutečnost tajemná, protože přesahuje lidské panenství a náleží do dějin spásy; je vyjadřováno ^analogicky : Maria je pannou, protože s mužem nežila - ale je zároveň matkou„
Proto sněm v Chalkedonu /r. 453/ učí, že se náš Pán Ježíš "před
věky zrodil z Otce podle božství, v posledních dnech pro nás a pro naši spásu podle těla z Marie Panny, Boží rodičky" a odsuzuje ty, kdo ne-

stoudně blábolí /impudenter delirant/, že se ze svaté Panny narodil
pouhý člověk. Všechna vyznání víry, ktrrá mluví o vtělení Božího Syna,
jasxiě vyjadřují pravdu víry, že Panna počala a porodila Bohočlověka z
Ducha svatého.
Můžeme tedy pominout námitky čistě antropologické a biologické a
všimnout si některých obtíží biblických. Sama Maria mluví o Josefovi
jako o otci /Lk 2, 28/ a Lukáš mluví o Ježíšových rodičích /Lk 2, 27,
41-43/. Ale týž Lukáš líčí nejpodrobněji Mariin« početí z Ducha svatého a výslovně uvádí, že "se mělo za t»", že Ježíš byl synem Josefa
/Srov. Lk 3, 23; těž Jan 1, 45; 6, 42; 8, 19/. - Výrazy Matoušovy, že
"nežili spolu dokud neporodila syna", "dříve než se sešli" /Mt 1, 25,
18/ nevyslovuji nic c dalším Mariině životě s Josefem. Výraz "prvorozený" /Mt 1, 25; Lk 2, 7/ nevyjadřuje rodové prvenství, ale že "prvorozený" je zasvěcen Bohu /Srov. Ex 22, 28n; 34, 19; Num 1Q} 15n; Dt 15,
19n/. "Bratři a sestry" Ježíšovi jsou jeho příbuzní, nebot u některých
známe jejich rodiče.
Je velmi pravděpodobné, že Maria žila celým svým životem svou bezvýhradnou vydanost Bohu a svému Synu. Také je mravně pochopitelné, že
Josef, zasvěcený do-Mariina jedinečného tajemství, nepokládal ji za
svou ženu, ale za Boží služebnici. Proto se od 4. stol. vyskytuje výraz
"vždy Panna" - později "Panna počala, Panna porodila, Pannou zůstala"
/Ivo z Chartres +1116A Smysl těchto výroků /které nebyly výslovně definovány jako pravdy víry!/, může být trojí: a/ že Marie byla, je a bude stále panenskou Matkou-Kristovou; b/ že již neměla dětí; c/ že i její porod byl zvláštní Božím zásahem. První význam jé fakt historický a
současně fakt víry; druhá domněnka je pravděpodobná; proti třetí se rozhodně stavělo učení Církve prvních pět století z obavy před doketismem
/názorem, že Kristus byl jen zdánlivý člověk/; dnes někteř: teologově
tuto možnost /"bezbolestný porod"/ uznávají, ale ¿úvody se zdají nedostatečné.
Pro nás Mariino panenství je "slávou lidského rodu", zářivý příklad blahoslavenství čistého srdce, které se zcela dalo Bohu k dispozici, dávno ještě nevyčerpaným ideálem pravého ženství, panenství i mateřství duchovního i tělesného. '
• *

•

V. - P hN' k
M I L O S T I
V Genezi 3, 15 čteme první zaslíbení a první proroctví, které dal
Jahve lidem. V nesmírně hlubokém obrazu, který nese mnoho významů ^ mluví Jahve proti-hadovi, symbolu všeho protibožského o ženě, která5'bučfc
vůči hadovi v radikálním protikladu, v nepřátelství; o žéííe, -jejíž po:V
tomstvo zvítězí, rozdrtí hadovi hlavu.
'v
Anděl Zvěstování nám věrojatně oznamuje, kdo tato žena je» :Je to
ta, která "nalezla milost u boha" a je proto "KECHARITOMENE", plná milosti, vtvářena milostí /Lk 1, 30.28/. Nikde o'nikom se takový výraz v
Písmě neužívá!
'
Proto Církev, když začíná mluvit o Vtělení a Marii, dává jí přívlastek "svatá". Tím vyjádřila Mariinu jedinečnou účast na Boží "svatosti, neboí jediný svatý ^e Bůh; v důsledku toho vyjadřuje - negativně - uchránění Marie všeho hříchu. Tato Mariina radikální čistota^byla dílem Božím, darem Božím vzhledem- k jejímu poslání v dějinách spásy, toj„
vzhledem k jejímu vyvolení, aby se stala matkou Ježíše Krista. I k tomuto vyvolaní, posvěcení a charismatu platilo Mariino "Stan se" a "Hla?
jsem služebnice Páně" /Lk 1,' 38/. Proto věříme, že i svou součinností
s milostí přispěla k osobni•svatosti a úplné čistotě.
Tu pak začala Církev slavit svátkem od 7. stol. jako /"Neposkvrněni"/ Početí. Teologové pak kladli tři otázky: 1. Vztahovalo se na Marii

která přece jen byla člověkem, vykoupení Kristovo? 2. Od čeho byla nchráněna? 3. Kdy byla zbavena dědičného hříchu? Na první otázku odpověděl Duns Scotus /+1308/: Maria byla "předvykoupena", t.j. vztahovalo se
na ni vykoupení jako předběžné uchránění zvláštním Božím zásahem. Druhá
odpověcí vyzrála ve víru, ŽG Bůh vyňal Marii vzhledem ke Kristu z obecného stavu narušení všeho lidstva. A to od prvního okamžiku její existence - což byla odpověcí na třetí otázku. Někteří teologové se totiž
domnívali, že byla "očištěna" až při zvěstování nebo při početí Ježíšova lidství. Sv. Tomáš rozlišil: Mariino tělo bylo počato v dědičném
hříchu, ale v okamžiku, kdy se spojila její duše s tělem, t.j. kdy fakticky vznikla skutečná Mariina existence, byla dědičného hříchu uchráněna. Nepopíral tedy "neposkvrněné početí", jen je mylně odsunul podle
tehdejších antropologických domněnek až do třetího měsíce.
Na základě tohoto vývoje víry a na četné žádosti Církve prohlásil
Pius IX. jaiko pravdu víry, že "zvláštní milostí a výsadou Boží, pro zásluhy Ježíše Krista, byla Maria od prvního okamžiku života uchráněna
vší poskvrny dědičné viny" /r. 1854/.
My tuto pravdu ochotně a s plným porozuměním přijímáme. Má jasný
základ v Písmě, dlouhou tradici nerozdělené Církve, zviáště východní.
Smyslem této víry v Mariinu absolutní mravní čistotu je v podstatě asi
toto:
1. V Mariině svatosti spatřujeme původní Boží myšlenku ® člověku v neporušenosti a přátelství s Bohenr.
2. Maria je tak novým stvořením, počátkem nového Božího lidu, zárodek
Církve Kristovy.
3. Pro lidstvo raněné hříchem postavila Církev člověka čistého jako
vzcr a příklad. :
4» Pro svou mimořádnou svatost má i mimořádnou účast na životě v milosti celé Církve, na přípravě druhého příchodu Krista, svého Syna a
jeho konečném vítězství.VI. - M A R I I N O
O S L A V E N Í
Křesťanská víra stojí a padá s Kristovým zmrtvýchvstáním /Srov. 1
Kor 15, 14-19/. Když křesťanská víra prožila tuto skutečnost i naději
na naše vzkříšení, upřel se pohled víry i nu Ježíšovu Matku a zrodily
se otázky: jak se naplnil život té, která byla plná milosti, žila v dokonalém společenství s Bohem, u níž Kristus nemusil přemoci "vládu
všech mocností a sil" /takže?/. Jestliže Kristus slíbil, že vzkřísí v
poslední den toho, kdo v něj věří a plní vůli Otcovu, jaký byl konec
života "blahoslavené, která uvěřila"? Bylo její dokonalé společenství
s Bohem přerušeno smrtí? - Tu vedla logika víry křesťanskou reflexi k
závěru: plnost milosti, v níž žila Maria, způsobila, že její "poslední
den" pozemského života byl současně vstupem do definitivního spojení s
Bohem a "dnem oslavení". Byla svatá, i její smrt byla svatá - dokonalý
přechod ze života do života. Její radikální protiklad vůči všemu nebožskému, jak jej zvěstovalo "protoevangelium" prarodičů /Srov. Gen 3, 15/
a plnost milosti, jak zjevil anděl Zvěstování /Srov. Lk 1, 28-30/ umožnily "proměnění", o němž mluví Pavel /I Kor 15, 51/, v okamžiku smrti
vstoupila Maria do Boží slávy. Takové měla být smrt všech, jež nenarušil hřích. Byla blahoslavená čistého srdce, proto uzřela Boha ihned
/Srov. Mt 5, 8/. Tak stojí opět před námi jako veliké znamení na nebi:
"Žena, oděná sluncem" /Srov. Zj 12, I/.
Vše ostatní bylo rozvinutím této víry. V 6. stol. zavedl byzantský císař Mauritius svátek Zesnutí P. Marie /"KOIMESIS" - lat. Dormitio/. 0 Mariině smrti nevíme nic. Starší tradice mluví o její skutečné
smrti - jako o smrti Ježíšově. Výklady pak mluví o "přeměně"; později,

- 9ale už ód 8.stol. na východě o Nanebevzetí /"ANALEP5IS"/ Marie s duší
i tělem do nebeské slávy /sv.Gerdsmus Cařihradský, sv.Ondřej z. Kréty.,
sv.Jan z Damašku/. Vzácný rukopis Gelaziánského sakramentáře,Jehož
předloha pochází z 8.stol.,^uchovávaný v kapitulní knihovně pražské,
říká: "Tento den,Pane,třeba slavit sváteční vzpomínku,že svatá Boží
rodička podstoupila časnou smrt-,ale pouta smrti Ji nezodlala,protože
/ze sebe/ porodila vtěleného svého Syna,Pána a Boha,našeho
Jezu
K r i s t a . "
Po dalších teologických diskuZích,ale hlavně z úcty Marie vzaté
do nebe,se zrodila Apoštolská konstituce Pia XII.,která definuje:
"Na konci svého života neposkvrněná Bohorodička,Maria,vždy Panna,byla
s tělem a duší vzata do nebeské slávy /l.ll.1950/." Jako cíl stanoví
definice nejprve oslavu Otce,který naplnil Marii svou milostí; pak ke
cti Krista,vítěze nad hříchem a smrtí; konečně k zmnožení Boží Matky
a radosti Církve.
Toto dogma Je nejmladší a proto Ještě dávno Jeho smysl není vyčerpán. Naznačme Jen některé myšlenky,které z něho vyplývají. Je to závěr toho,co o Marii věříme: všechny přtdstavy apokryfů a "kosmického
letu" Mariina nutno vymýtit! Konstituce mluví v této souvislosti o víře v posmrtný život a proti falešnému kultu těla. My. dnes tu vidíme
vyzdvižení důstojnosti lidského života proti Jehjprzfiehodnocení násilím,
ideologiemi a mučením v této době. Maria Ja první?vykoupený člověk,
žije v plném"společenství svatých a tak ve spojení, s námi, v Kristu a
svatém Duchu". To Jě mnohem víc než "věčné ženství" Goethovo a víc než
obraz ženy,který, často v napodobení muže podává e m a n c i p a c e
a
f e m i n i s m u s .
- o - o - o - o - o - o -
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NEUVĚŘITELNÝ

ZÁZRAK

První-'Qbfbís prvni chorvatské řeholnice ze Sovětského svážu:
Sovětská televize nepřešla mlčky zprávu o příchodu Matky Terezy a
jejich sester.
Řekli mi,že vás bude určitě zajímat dopis,který jsem včera dostala
od své dcery misionářky Lásky ze Sovětského svazu," řekla nám starostlivá sedmdesátileté matka Blaženka,která nás navštívila v tiskárně,
kde Jsme v pondělí 9.ledna 1989 končili s přípravou čísla týdeníku
Glas Končila. Přišla z Veliké Gorice.
"Dobře vám poradili," odpověděla .Jsem mamince,"nejen nás v redakci,
ale všechny naše čtenáře to bude zajímat. Právě uveřejňujeme zprávu,
ře vaše dcera Stanislava Je v Jerevanu a také něco z telefonického
rozhovoru s Matkou Terezou,který se uskutečnil po jejím návratu z
Moskvy..."
R0ŽENEC PĚT VTEŘIN NA TELEVIZNÍ OBRAZOVCE

Začalo to svátkem Panny Marie,počaté bez prvotního hříchu,8.prosince,
kdy se začaly šířit Jako vlny přílivu Zprávy,a trvá to dodnes,v souvislosti s příchodem a počátkem působnosti Matky Terezy a jejich misionářek Lásky v Sovětském svazu.
7.prosince 1988, v den po staršném zemětřesení#které postihlo Arménii, přidala Matka Tereza pozvání od Sovětského mírového výboru z Moskvy,

aby přijela do Sovětského svazu podepsat dohodu o otevření svých řádových domů» Dozvěděli Jsme se,že 15.presince odjela s matkou Terezou a
jejími dvěma sestrami také jejich spolupracovnice,pracovnice v americkém filmu Jeanette Petrie,která v roce 1966 natočila několikrát vyznamenaný film "ÍTiatka Tereza". Film bude nyní promítán v Sovětském svazu.
Šestnáctého ráno vešla Matka Tereza se svými sestrami do kaple
Matky Boží v Moskvě,kde byla přítomna na první mise své nové pouti po
Sovětském svazu. Tehdy od srdce zpívala s3.svými sestrami "Bože chválíme Tebe".
Sedmnáctého byla ha mši sv. v polském katolickém kostele v Moskvě.
Lidé se brzy dozvěděli,že Matka Tereza přijela.15.prosince v 21
hodin byla. Matka Tereza ukázána v televizních novinách. Přes pět vteřin setrvala televizní kamera na. rukou Matky Terezy,v nichž pevně
držela růženec.
Členové posádky letadla,Jímž Matka Tereza letěla 18,prosince z
Moskvy do Arménie,byli velmi vzrušení touto událostí a pozvali Ji,aby
se přišla podívat do pilotní kabiny. Vešla tam a darovala Jim malou
sošku Matky Boží,kterou si pžipevnili na'pilotní pult. Cestující zastavovali Matku Terezu a říkali Jí: "Děkujeme vám,Matko,že Jste přijela. Máme vás rádi."
Na postiženém území navštívila Matka Tereza především děti. Téměř
nad každým dítětem se modlila a dávala Jim zázračný medailonek Neposkvrněné Panny Marie.
•:..-Devatenáctého prosince sloužili tři italští kněží ve zvláštní kapli arménského patriarchy mší sv. Přítomna'byla i Matka Tereza,která
však potom velmi spěchala,aby pokračovala v návštěvě nemocnic a modlila se nad každým nemocným. Také Je podarovávala medailonkem Panny
Marie. Ve 12 hodin se setkala s předsedou vlády Rižkovem,který byl s
vysokou vládní delegací na postiženém území. Dovolil,aby db Arménie
přišly Ještě čtyři další sestry.
ČLOVĚK Z OBRAZOVKY IY1ILUJE JEŽÍŠE
Dvacátého prosince se Matka. Tereza znovu objevila na televizní obrazovce. Po svém návratu z Arménie hovořila s televizním moderátorem
o tom,co zamýšlí učinit v,Sovětském svazu - nic.Jiného než projevy
něžné a starsotlivé Lásky. Na kanci besedy někdo pozanmenal,že Matka
Tereza z nich vypadá nejsvěžeji. S úsměvem odpověděla: "Pr acujeme-!! i
pro někoho,koho máme rádi..." Onen člověk pak poznamenal: "Matko,vím,
že milujete Ježíše. Já .ryiiluji vás a tím tedy,miluji i Ježíše!"
D
řednosta oddělní moš
ské nemocnice řekl Matce,že Jí přidělili
tři místnosti. Jedna'búdé^ložnice pro sestry,druhá bude kuchyní a odpočívarnou. Třetí Je pro Ňěho. Jistě víte pro koho?
Dvacátého prvního prosince přišly čtyři sestry z Říma,potom 23.
prosince Ještě dvě sestry z Říma a kněz Leo z Vídně. 24. prosince přijely dvě sestry z Indie. První vánoce v"zemi snů" Misionářek Lásky.
Půlnoční sloužil v nemncnici kněz Leo a sestry s Matkou Terezou plné
nadšení zpívaly "Sláva 3ohu na výsostech".
v/ pátek 20.prosince se Matka Tereza setkala s ministrem zdravotnictví Cazovem,který J.1 velmj děkoval a prohlásil,že Je štasten,že
přišla do Sovětského svazu. Rekl,že Je ateista,ale že se bude za ni
a její sestry modlit. Není to zvláštní?
Přelom starého a nového roku
prožily sestry s Matkou Terpzou v
děkovné adoraci ve své nemocniční kapli.
"DVA

SVATOSTÁNKY"'

V

ZEMI

KOLCHOZS

Po návratu do Říma,mezi cestou oo Indie,$3t»Nala se Matka Tereza
4.ledna 1989 se "Svatým Otcem Janem Pavlem II. a sdělila mu radostné

- 11 informac-e >ar^te\tř$rí «'itfwou svatostánků, v Sovětském svazu a velkolepém
přijetí -vládou
rlictmi této země. Potvrdila to i zprávou,že brzy budou
otevřeny" ^e^t'® [d\fiaáíalší domy, Ještě "dva další svatostánky" v Rize a
Georgii. . ¡,Sv v
Po těch-to zpráv-ách chronologicky uspořádaných uveřejňujeme dopis
první chorvatské/řádové sestry Stáni slávy,které Je v SSSR:
"Přeji; \Mm "ŠtVstné vánoce z centra Moskvy!
Je Štědrý "derte Slyším, Jak sestry nacvičují písně pro půlnoční a píší
- ":iC'r e ;
domů.
Před ÍYloskvou letadlo letělo' velmi nízko, tak Jsme dobře viděly okolí
(Yioskvy. Sníh.lesy,vysoká, tráva,stromy a břízy. Mnohé si vybavuji z
četby ruských ponálíek- a li teraturyV lYiladý pohraničník,který kontroloval pasy, se mě zeptal, zda Jsem z Jugoslávie* (Ylatka Tereza nás objala
Jako opravdové dcery s velkou,převelikou radostí. Očekávala! nás také
členové mírového výboru,na jejichž pozvání Jsme přijeli.
Zaměstnanci a pracovníci na -ls-tišti -nedovolili, abychom cokoliv nesli. Všechna naše zavazadla přemístili. Na celnici prošla všechno bez
Jediné otázky.
Bydlíme y šestém pp§chodí Jedné.nemocnice v centru (Yioskvy ,něcíňpodobného Jako naše Vinohradská nemocnice1".' Na oddělení nám dali. 3 nemocniční pokoje. V~Jednom*je"kaple,vě~druhém spíme,třetí Je určen Jako
kucnyně a odpočívárna. Nemocní, lékaři , sestry neustále procházejí. -.Kj^yž
máme.otevřené dveře,Jenk^oám-dobře vidět. Lékaři nám pomohli zařídit'
pokoje a kapli. PřibíJgitena zed-výjevy z křížové cesty,ale popletli
to,protože neznali,Jak Jdou zastavení za sebou. Přinášejí nám velké
dávky Jídla,které Je velmi Jednoduché,ale dávají z lásky. Když nás lékaři najdou na modlitbách v kapli,často nám říkají: "Dcery naše,modlete se,modlete!" Nestačí nám slova k vyjádření díků za takovou milost.
Matka Ráží•nám děkuje aopewžfctúžuje)nás,abychom byly takovýmigJrkými
násvG&h chce mít - "Jehoíhás^a.veísvěbě". Víme,že nás tolik•lidí hledá
á '.žé"vriás celý svět doprovází .:s>rýmll;modlitbami, protože se stal neuvěřit^Tniy'zázrak.
M
<: ...
."Členové mírového výboru nás navštěvují,přinášejí nám sladkosti a
různé drobnosti. Mají radost z toho-,když nám mohou radost udělat.
Zhotovili Jsme -si: Jesličky z umělých borových větviček. Půlnoční
mši sloužil kněz Leo z Vídně. Matka" Je s námi.
OLTÁŘ

NA

PSACÍM

STOLE

• . . . ,

:

Na Boží hod vánoční po obědě,když se po vadatném sněžení poněkud vyjasnilo, Jsme odletěli do Arménie. Cestující na letišti a v letadle poznali Matku a darovali Jí.různé upomínkové předměty a odznaky,ona zase
své medailony. Připadalo mi,Jako bych byla mezi poutníky,putujícími do
Marie B.1 strice.
V Jerevanu nás ubytovali na třetím poschodí dětské pemocnice.Zůstanu
tady Ještě se třemi sestrami. Js tady mnoho dětí,které byly postiženy
při zemětřesení. Je tady mnoho dětí,kterým zahynuli rodiče. Ty maličké
to Ještě nechápou. Budou naší velkou Láskou. Nacházíme se asi 100 km
od epicentra zemětřesení. Lbytovali nás,Jak nejlépe mohli. Jspoi'-ádání
místností Je podobné Jako v Moskvě. Psací stůl nám slouží Jako oltář.
Dva noční stolky stojící na sobě,překryté bílým plátnem,slouží Jako
podstavec pro svatostánek. Na Jiné skříňce Je postavena soška Panny
Marie.
,
Před odjezdem do Moskvy Ji měl Svatý Otec. Posvětil nám sošku malého
Ježíška,Matky Boží a sv.Josefa,které Jsme si vzaly s sebou do Sovětského
svazu. Ted Je máme .v Jerevanu,kde Matka na Boží hod otevřela dům.
Na svátek Mládátek betlémských,28.prosince,Jsme měli dvě mše sv.
Jeden mladý polský kněz z Ukrajiny sem přišel hledat rodinu,která byl»
postižena zemětřesením.

- 12 Při pozdvihovaní Jsem řekla: Vítám tě,Kriste ,v Arménii." Je to
velká radost pro matku vdovu Blaženku,která Již 25 let žije osaměle
a dopisuje si se čtyřmi dětmi,zeJména s dcerou,která 15 let vyučovala
v Záhřebu a nyní Je řeholnicí ,misionářkou Lásky v Jer&vanu. Matka
Blaženka se často dívá na velký kříž na zdi,velký obraz Panny i.larie
Sinjské a černou sošku ÍYlatky Boží z Bi~tice i velký obraz Panny (Ylarie
PompeJsKé a všechny ostatní drahé rod: né památky,které Ji připomínají dobrotu jejího muže i radost dětí,které pod nimi vyrůstaly. Stále
se za ně modlí,zeJména za Stanislavu,její sečkání s tolika dětmi,které Jsou svěřeny její starostlivé Lásce.
Z týdeníku: Glas končila, č. 4, 22.ledna 1989, Zagreb
Autor: Luka Depolo
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v ě ř í c í c h /De Christifildelium con—
——srciationibus. /

SPOLEČNÉ__PŘEDPISY.

C.298»§1. V Církvi Jsou sdružení ,odlišné od institutů zasvěceného
života a společnosti aportolského života,v nichž věřící,bud duchovní,
nebo laici,anebo duchovní a laici dohromady,směřují společným úsilím
k pěstování dokonaleJšiho života a k šíření veřejné bohopocty i křestanské nauky,anebo k Jiným apoštolskýmvdílům,evangelizačním,zbožnosti
a charity,aby časný řád t vovala křestanským duchem.
§2. Věřící křestané necnt se připojí případně k těm sdružením,která
zřídila příslušná církevní vrchnost,nebo Je schválila či doporučila.
C.239.§1. Věřící mají plné právo zřizovat mezi sebou soukromou dohodou,bez újmy kán. 301,§1.,sdružení,o nichž Je řeč v kán.298,§1.
§2. Takováto sdružení,i když Jsou schválená a donoručována církevní
autoritou,se nazývají soukromá sdružení.
§3. Žádné soukromé sdružení věřících nebude uznáno,neprozkoumá-li
příslušná vrchnost Jeho stanovy.
C.300. Necnt si žádnc sdružení nepřivlastňuje název "katolické",bez
svolení příslušné církevní autority podle předpisu kán. 312.
C.300.§1. Jen příslušná církevní autorita může zřizovat^sdružení
věřících,které si vezme za úkol Jménem Církve podávat kžestanské učení,
nebo šířit veřejnou bohopoctu,nebo usiluje o Jiné cíle,jejichž uskutečňování Je svou povahou vyhrazeno této církevní autoritě.
§2. Uzná-li příslušná církevní autorita za vhodné,může zřizovat také sdružení.věřících,zaměřená přímo nebo nepřímo na Jiné duchovní cíI e »3 e 3 i c hž dosažení nelze riojt dobře uskutečnit soukromou iniciativou,
§3. Sdružení věřících,které zřídí příslušná církevní autorita se
nazývají veřejná sdružení.
C.302. Klerická sdružení věřících se nazývají ta,kter* Jsou vedena
duchovním,mají za úkol výkon wioci ze svěcení a"Jako taková Jsou uznána
od příslušné autority.
C.303. Sdružení,jejichž členové žijící ve světě,se podílejí na duchu některého řeholního institutu a pod vyšším vedením tohoto institutu vedou apoštolský život a usilují o křestarvskou dokonalost,nazývají
se třetí řády nebo Jinými vhodnými Jmény,
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C.304.Š1* Všedhns sdružení věřících,át veřejná,at goukromá a at se
nazývají Jakkoliv1,hécht :májí své stanovy,v nichž necht Je vymezen cíl
sdružení neboli náplň činnosti /Qbiectum sociále/,sídlo vedení a podmínky pro účast-v-'nich a'které také určují způsoby činnosti s přihlédnutím k potřebáirrr-ne&g užitku-doby a místa.
§2. Sdružení necht si -¿Volí názav přiměřený dobovým a místním zvykům, především' Zvdleflý ~půdle-cíle, o nějž usilují.
C.305.§I. Všechna"sdružení věřících podléhají dozoru příslušné církevní autority, je'jímž ..úkolem'je pečovat,aby ve sdruženích se zachová»
vala neporušená víra a mravy,aby do církevní kázně se nevloudily zlozvyky a jí také pM&lUsi 'Vizitcvat je po^le ustanovení práva a stanov;
podléhají tak-; vedení teťů autority podle předpisů,které následují.
§2. Bdělé • s.tcTroSti Svatého Stolce podléhají sdružení jakéhokoliv
druhu; bdělosti diecézního biskupa podléhají diecézní sdružení a jiná,
která vyvíjejí v diecézi "činnost.
C.3D6. Aby někdo pdžíval práv a výsad odpustků a jiných duchovních
milostí sdružení, je-nutíné "a stačí,aby byl do něho platně přijat podle
předpisů práva avlas'triích' stanov a aby nebyl z tohoto sdružení právoplatně propuštěn. - ; *' i •
C.307.§1„ Přijetí se děje podle předpisů práva a stanov Jednoho
každého sdružení.
§2. Taž osoba může být zapsána do více sdružení.
§3. Členové řeholních institutů se mohou se souhlasem představeného přihlásit do sdružení podle Jejich vlastního práva.
C.308.At právoplatně přijatý není ze sdružení propuštěn bez opráv^
něného důvodu, podle předpisů práva a stanov.
"".'
C.303. Právopaltně zřízená sdružení mají právo,polde předpisů práva
a stanov vydávat zvláštní předpisy,jež se týkají samotného sdružení,
konat volby,určovat vedoucí'/moderátory/,oficiály,ministry,správce
majetku.
C.31Q. Soukromé sdružení,které se nestalo právní osobou,nemůže jako takové být nositelem povinností a práv,ale věřící v něm sdružení
mohou společně uvalit na sebe závazky a jako společníci nabývat práva
a vlastnit majetek. Toto právo a povinnosti mohou vykonávat prostřednictvím pověřence neboli prokurátora.
C.311. Členové institutu zasvěceného života,kteří stojí v čele nebo
asistují sdružením s jejich insritutem nějak spcj£hým,at dbají na to,
aby tato sdružení poskytovala pomoc apoštolským ' dí|ům v diecézi,zvláště tím,.že budou spolupracovat pod vedením místního'ordináře ,se sdruženími,která Jsou také zaměřena na apoštolskou činnost v diecézi.
.,
Hlava

II.

VEŘEJNÁ SDRUŽENÍ VĚŘÍCÍCH. /De christifidelium conspciationibus publica/
C.312.§1. Příslušná autorita zřizovat veřejná sdružení je:
1/ pro sdružení universální /celosvětová/ a mezinárodní Svatý Stolec,
2/ pro národní sdružení,která jsou totiž ze samého zřízení určená
pro činnost v celém národě,biskupská konference na svém území,
3/ pro diecézní sdružení,diecézní biskup,každý ve svém území,nikoliv
však administrátor diecéze a vždy s výjimkou sdružení,jejichž zřizování
Je na základě Apoštolské výsady vyhrazeno jiným.
§2. K platnému zřízení sdružení nebo jeho sekce,i když se děje z
moci apoštolské výsady /pri vi legi.a/, se žádá písemný souhlas diecézního
biskupa: a souhlas diecézního biskupa k zřízení řeholního domu institutu, platí také pro . to, aby -u torfi-domě nebo v přilehlém kostele bylo
zřízení sdružení tomuto institutu vlastní.
C.313. Veřejné-s-družéni á'také konfederace veřejných sdružení se _ ,,,
stává právní osobou tírnž dekretem, kterým je církevní autorita podle
předpisu -kán. 31i2,j/oztřídÍla" á jím také dostává poslání k cílům,k'terá si
Jménem Církve-Sít-araqvilac.sledovat'.-'

- 14 C.314. Stanovy každého veřejného sdružení, 1 jejích revise nebo
změna,potřebují schválení od církevní autority,která má právo sdružení podle předpisu kán. 312,§1. zřizovat.
C.315. Veřejná sdružení mohou o své újmě přejímat díla,odpovídající jejich povaze a podle předpisu stanov,avšak pod vrchním vedením
církevní autority,o níž Je řeč v kán. 312.§1.
C.316.§1. Je neschopen,aby byl pí!Jat do veřejnho sdružení,kdo
odhodil katolickou víru /apostata,odpadlík/,kdo opustil církevní společenství /rozkolník,schismatik/,nebo nad kým byl vynesen nebo prohlášen trest exkomunikace.
§2. Ti,kdo byli právoplatně přijati do veřejného sdružení a upadli
do hříchu,o němž v §1., necht Jsou" po přeběžném napomenutí propuštěni
ze sdružení,při zachovéní předpisu stanov a bez újmy práva odvolat se
k církevní autoritě,o níž v kán. 312,§1.
C.317.§1. Napředvídají-li stanovy něco Jiného,nřísluší církevní
autoritě,o níž v kán. 312.§1.»potvrzovat ředitele zvoleného veřejným
sdružením,nebo ustanovit Jím navrženého,nebo vlastní mocí Jmenovat
kaplana neboli církevního asistenta jmenuje táž církevní autorita,kde
Je to potřebné,když před tím vyslechlo vyšší činnovníky,sdružení.
§2. Směrnice stanovené v §1» platí též pro sdružení zřízena mocí
apoštolského privilegia členy řeholních institutu mimo vlastní kostel
nebo dum; pro sdružení zřízená členy řeholních institutu při vlastním
kostele nebo domu,Jmenování nebo potvrzování ředitele a kaplana náleží podle stanov představenému institutu.
§3. Ve sdruženích,která nejsou klerická,mghcu laici zastávat úřad
ředitele; kaplan nebo-li církevní asistent at se tímto úřadem nepověřuje,leč by stanovy říkaly něco Jiného.
§4. Ve veřejných sdruženích věřících,která jsou přímo- zamřena na
apoštolskou činnost,necht řediteli nejsou ti,kdo mají vedoucí úlohu
v politických stranách.
C.318.§1. Církevní autorita mí že za zvláštních okolností,kde toho
vyžadují vážné důvody,určit komisaře,který by jejím Jménem řídil do-,
časně sdružení.
§2. Vedoucího veřejného sdružení může z oprávněné příčiny odstranit,
kdo ho Jmenoval nebo potvrdil,avšak před tím musí vyslechnout Jak vedoucího /modsrátora/.tak vyšší činnovníky podle předpisu stanov; kaplana pak může odstarnit podle předpisu kán. 192-195 ten,kdo ho Jmenoval.,
C.319.§1. Není-li nic Jiného řečenn,spravuje veřejné právoplatně
zřízené sdružení majetek,který vlastní,podle předpisů stanov,pod vyššítn
vedením církevní autority,o níž je řeč v kán. 312.§1,které také musí
každoročně vydat počet ze správy.
§2. Této autoritě musí také podat věrnou zprávu o použití darů a
almužen,které se sebraly.
C.32G. Sdružení zřízená Svatým Stolcem může zrušit Jen Svatý Stolec.
§2. Biskupské konference může z vážných důvodů zrušit sdružení od
ní zřízená; diecézní biskup sdružení od něho ustanovená a také na základě apoštolského indultu sdružení zřízená se souhlasem diecézního
biskupa členy řeholního institutu.
§3. Necht příslušná autorita neruší veřejná sdružení,dokud nevyslechne jejich ředitele a Jiné vyšší činovníky /oficlály./
Hlava III.
SOUkROMÁ

SDRUŽENÍ

VĚŘÍCÍCH.

/ De christifidelium cousotiationibus prlvatus«/
C.321. Soukromá sdružení vedou podle přednisú stanov věřící křestane#
C.322.51. Soukromé sdružení věřících může nabýt povahy právní osobnosti formálním dekretem příslušné církevní autority,o níž v kán.312.

15 §2. Žádná soukromá sdružení věřících-nemůže se stát právní osobou,
dokud církevní autorita,o níž Je v kán,312.§1. neschválí Jeho stanovy,
ovšem schválení staaov nic nemění na "leho soukromé povaze.
C.323.§1. I když soukromá sdružení věřících mají svou.áytonomii
podle předpisu kán.321,přece podléhají dozoru církevní autority a také
vedraní této autority podle kán.305.
§2; Tétd Církevní autoritě přísluší,při zachování autonomie,vlastní
soukromým' sdřúžením,bdít a starat se,aby se síly netříštily,a aby jejich apoštolát směřoval ke společnému dobru.
C.324.§1. Soukromé sdružení věřících si svobodně podle předpisů
stanoví ředitele a oficiály /vyšší činovníky./
§2. Soukromé sdružení věřících si může svobodně zvolit z kněží,
kteří v diecézi právoplatně vykonávají kněžskou službu,koho chce za
duchovního rádce; ten však potřebuje potvrzení od místního ordináře.
C.325.§1. Soukromé sdružení věřících,svobodně spravuje podle stanov majetek,který vlastní,bez újmy práva příslušné církevní autority
bdít,aby časná dobra /majetek/ byla použita pro účely sdružení.
§2. Pokud Jde o správu a disponování majetkem,který byl sdružení
darován nebo odkázán pro zbožné účely,podléhá tento majetek autoritě
místního ordináře podle předpisů kán.1301.
C.326.§1. Soukromá sdružení věřících zaniká podle směrnic stanov,*
může Je také zrušit příslušná autorita,Je-li Jeho činnost k velké
škodě církevní nauky a kázně,nebo pohoršením pro věřící.
§2. Určení majetku zaniklého sdružení se řídí stanovami se zachováním získaných práv a vůle dárců.
Hlava IV.
ZVLÁŠTNÍ

SMĚRNICE

0

SDRUŽENÍ

LAIK8

C.327. K ř e s ť a n š t í věřící laici necht si valmi váží sdružení s duchovními cíli,ovnichž v kán.298,zvláště těch,které se rozhodly časný
řád věcí oduševnovat křestanským duchem a tak pěstovat úzkou souvislost mezi vírou a životem.
C.328. Kdo stojí v čele laigkým sdružením,! těm,která Jsou zřízena
mocí apoštolského privilégia,at se starají,aby jejich sdružení spolupracovala kde Je to prospěšné,s Jinými sdruženími,a aby ochotně pomáhaly Jiným křestanským dílům,zvláště na témž území.
C.329. Ředitelé laických sdružení necht pečují,aby členové sdruženi
byli patřičně školeni pro apoštolátní práci,laikům vlastní.
— o — o — O — 0 — 0 — 0 —
anq|l__páně
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii - a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas Maria ...
v
Maria řekla:"Jsem služebnice Páně, - at se mi stane podle tvého slova.
Zoráváš... A Slovo se stalo tělem - a přebývalo mezi námi. Zdrávas ....
Oroduj za nás,svatá Boží Rodičko,aby nám Kristus dal účast na svých
zaslíbeních,
Modleme se:
Fane,poznali Jsme andělské poselství ovvtělení Krista,tvého Syna;
vlej nám,prosíme,do duše svou milost,at nás Jeho umučení a kříž
přivede k slávě vzkříšení; skrze Krista,našehn Pána. - Amen.
Text modlitby
podle připravovaného kencionélu p*o čes. a mor. diac«

K

DESETILETÍ

DUCHOVNÍ

OBNOVY

Před časem napsal V.V.Stech stat o tradici. V části věnované tradici české řekl,že se v minulosti soustřeďovala a promítala do tří
postav: sv.Václava,Jana Husa a gv.Jana Nepomuckého.Tento poslední,
poznamenal Stech,Je dnes'mrtev. A musíme mu dát Z3 pravdu.Sv.Jan Nepomucký zmizel z českého obzoru.Slyšel Jsem mnoho kázání o sv.Václavu,o sv.Vojtěchovi...Nepamatuji si už z nich mnoho podrobností.Pamatuji si však,že některá pohnula mým srdcem,zapálila v něm něco.Nepamatuji si však žádné kázání o sv.Janu Nepomuckém,které by bylo něco
v,e mně zůstavilo. Jak Jsme mohli smazat tuto postavu z našeho obzoru?
Vždyt nebylo vesnice,nebylo snad kostela,aby v něm nebyla socha tohoto světce. Nebylo pražské čtvrti,aby v ní nebyla celá řada Jeho soch.
Praha byla plná sv.Jana.Mluvily o něm socha a obrazy.A čím Próze našeho století byly Všesokolské slety a Jsou Spartakiády,tím v minulosti
byly slavnosti na den sv.Jana.Mnohatisícové zástupy Pražanů a venkovanů z celých Čech vyslechly si v ten den řadu kázání,pjošly kolem Jeho
hrobu,aby se u něho pomodlily, a shlédly velkolepé ohňostroje na Vltavě. Vzpomínám na Jeden průvod k Jeho soše v den Jeho svátku před
dvaceti lety a několika lety.Byla nás hrstka.
Co přfcdstavuje sv.Jan v církvi Boží? Cím k nám promlouvá? Navštívil Jsem kdysi Jedno město.Když Jsem šel k nádraží,přešel Jsem malý
most.Na břehu řeky stál sv.Jan."Mlčení nad vodami" - blýsklo mi myslí.
Tento mlčenlivý světec Je strážcem vnitřního života v tomto národě.
V Písmě se mluví na mnoha místech o vodě. V prvním žalmu se přirovnává člověk,který medituje o Božím zákonu ve dne v noci k stromu,zasazenému u tekoucích vod.Na Jiném místě se praví:"Množství vod obveselu^je město Boží". V Apokalypse se mluví o proudu tryskajících vod z
trunu Božího a Beránkova. Klíč k podobenství vody podává nám sv.Jan
ve svém evangeliu.Při svém setkání se samaritánskou ženou mluvil Pán
Ježíš o vodě tryskající do života věčného..Sv.Jan k tomu poznamenává,
že to bylo řečeno o Zuchu svatém,který Ještě nebyl dán,ale kterého
měli přijmout všichni,kdo v něho /Krista/ uvěřili.Je tedy voda podobenstvím tajemné přítomnosti a tajemného působení Ducha sv. v nás
Sv.Jan byl světcem,který přiváděl k těmto zdrojům tryskajícím do
života věčného,který pečoval,aby tyto zdroje v národě nevyschly. Do
postavy sv.Václava se promítla česká státní myšlenka. Sv.Václav Je
patronem české země. Sv.Jan Je hlavním patronem české země.Zabili Jsme
ho a pohřbili podruhé.Sv.Jan představuje konteplativního ducha národa.
A sv.Jan Je strážce slova,které z konteplace vyrůstá.Sv.Jan se stal
patronem řeči.Je tu třeba vzpomenout modliteb,spisů a zápasů našich
barokních předků.Je zaJímavé,Jaké vznešené výmluvnosti nabývají barokní texty,když mluví o tomto světci.Je třeba číst kázání a modlitby barokní doby.Malým,ale výmluvným dokladem,který každý známe,Je preface
ze svátku sv.Jana Nepomuckého.Balaam měl zlořečit Izraeli.Veden však
duchem dobrořečil mu.Havlíček chtěl napsat epigramatické verše na sv.
Jana Nepomuckého.Veden však múzou napsal verše,které nám znějí Jako
krátká modlitba /Jak poznamenává v Jednom ze svých esejů Jan Zahradníček/ •
Svatý Jene z Nepomuku,
drž nad.námi svoji ruku,
by nám Bůh dal,co dal tobě,
by náš Jazyk neshnil v hrobě.
U nás se zrodil zvláštní druh osvícenectví,osvícenectví náboženské,
Což Je směšování ohně s vodou.Začaly vysychat zdroje vnitřního života.
Zrodil se nový typ českého kněze,kněze kterého charakterizuje moralismus a aktivizmus. Je zapomenut Jan Nenomucký a vyzvednut Jan Hus; Jan
Nepomucký, ochránce 'a prototyp vnitřního život a, života konteplativního;

- If Jan Hus,příklad a typ aktivisty,Jehož reformní dílo nevyrůstá z konteplace,nýbrž z horlivosti moralisty. V národě vyhynul duch konteplativní,duch modlitby.Pozorujte lidi při jejich -oukromé modlitbu v kostele.
Přijdou do kostela,postaví se a-někdy pokleknou před některuu sochou,
»'elmi krátce se parodií,hodí períz do pokladničky a odcházejí. Srovnejte krakovský Wawel s pražským sv. Vítem Ve wawelské katedrále uvidíte
tu v boční kapli klečet člověka,tam u pilíře Jiného stát...oči mají zavřeny , nepohnou se.Proh''édnete si ch ~ám a za čtvrt hodiny přijdete opět
na totéž místo a uvidíte ony dv«j soustředěné lidi v stejné pozici. A
hledejte takové lidi u sv. Víta!
Byl zapomenut sv.Jan Nepomucký,stoupla hvězda Jana Husa.Lhylo lidí
konteplativních,rozmrožilo se náramně ne reformátorů,ale reforrr'torků.
k?ždý se cítí v tomto národě kritikem - nezačíná však u sebe.
Arnošt Helia charakterizoval naši dobu Jako útjk před tváří sv.Jana,
onoho J3na,na Jehož čele vidíme odlesk svctul ostrova Patrnu a skrze
něhož bylo dovršeno zjevení Boha živéhc.My si tuto větu uzpůsobíme.
Jaký Je stav českého národa? Stav českého náioda se dá charakterizovat Jaké útěk před tváří sv.Jana - svatého Jana Nepomuckého. Nechtěli Jsme vidět Jeho tvář,proto Jsme rozbíjeli Jeho sochy.
Na Karlově mostě Je v místě,na němfc byl sv.Jan shozen do řeky,vsazena do kamene pamětní deska. Do desk> Je vsazeno pět hvězd Janovy svatozáře.Těchto pět hvězd se už po desetiletí těší zvláštní pozornosti
anonymů,kteří Je vylupují. Naší nedějí Je,že toto úsilí Je úsilím
marným. •
'
.í
/Ph.et Th.Dr.Vladimír NEUWlRTH,nar;l2.8.1921 v
Komárově u Opavy,autor Apokalyptického deníku a
mnoha Jiných historickote-ílogickýčh studií. Tato
Je z roku 1964./
— o — o — o— o— o — o — o — o — . .
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Dovídám se od para tajemníka pro věci církevní piostiadnictvím
ncvjnářů,že se dosáhle nějakých dohod v obsazení některých biskupských stolců a mimochodem,že na podzim bude svatořečené naše Blahoslavená Anežka. Ale v Římě.
ÍYlám mít radost? Už nějaký ten rok se těšíme na toto svatořečení,
modlíme se za ně,prosíme za ně Boha při mších. Takže vlastně se plní
naše přání,mohli bychom Jásat. Jjínže nejásáme. My Jsme totiž nevolali
Jenom po svatořečení blahoslavené petronky. My Jsme k tomuto svatořečení po léta zvali k n^m Svatého Otce,svého nejmilovaněJšího ze
všech papežj,bratra křestana a bratra Poláka,ktorý nás miluje stejně,
Jako my milujeme Jeho. Po léta voláme na poutích a u arcibiskupského
paláce: "My chceme Svatého Otce!" "My chceme SvStéhr Otca!" A víme,
že by k nám nesmírně rád přijel.
Proč k nám tedy už dávno nepřijel? Proč po odkladech onoho svatořečení až k příležitsosti návštěvy ČSSR nakonec má dojít k resignovanému svatořečení v Římě?
Chybí tu pozvání. Ne pozvání věřících,ale pozvání státních orgánů.
A státní orgán/ tu zřejmě nejsou od toho,aby plnily přání věřících.
Možná by řekly proto,že věřící netvoří většinu. Hledí se na většinu,
když jsou zváni páni Corvalánovú a Arafatové,Gádáfíové a Jiní přátelé
UV KSC? Zkoumal někdo věřejné mínění,zda většina by byla pro pozvání
papeže? Ne,není třeba. Nemohli by mu zajistit bezpečnost. Sjezdil už
náš Svatý Otec skoro celý svět.vJ3zdí do zemí,kde není zakázáno nosit
zbraň,kde Jsou lidojedi. Ale v CSSR není pro něj bezpečno.

18 •
Není to snrd v tom,že každý ví,Jak by vypadalo přijetí Svatého Ctce
námi věřícíi.ij i dalšími občany? Že by to byl triumf v naší historii
J1tVÍdaný,že by naši lidé klečeli dojetím před gředstavitelem"nepřátelské" ideologie? A to ve statisícových
milionových davech? Nemám
•Jiné vysvětleni. A nehodlám se s tím smířit. Svatý Otec má už svoje
roky a nemůžeme doufat,že snad někdy potom,až to nebo ono. Po přejití
"vichřic hněvu,hříchy našimi na hlavy naše uvrženého",až z čela někdo
odejde nebo umře. Nedá se čekat!
Napíšu'Otci kardinálovi,at vyřídí Svatému Otci naše vroucí přání:
Odložit •svatořečeni' blahoslavené Anežky na dobu,kdy naším odhodlaným
přičiněním bude přece Jenom pozván. Věřím,že takových přání dostane
.Otec.kardinál tolik,že to udělá. Pak bude na nás,abychom tedy odhodlaně pracovali při každé příležitosti. Všichni a bez ustrašených výzev,
že Ještáanění.teA-pravý čas.

- o - o - o - o - o - o -

Papeži Janu Pavlu II.
Kardinálu Františkovi Tomáškovi
Kapitulním vikářům ČSR
ÍYiým duchovním otcům

V Brně 26.2.1989

v

Věc: Svatořečení Anežky České.
Při mé návštěvě 21.1, t.r. mně Otec kardinál řekl:v"Svatořečení
Anežky České bude letos a při této příležitosti
v Římě sjedou čeští
emigranti". Já Jsem namítel,že když se čekalo celá staletí,at se Ještě
počká,až se situace u nás uklidní.
Protože se mi do myšlenek stále tato otázka svatořečení vrac.ífrnzhodl Jsem se Vám' napsat a uvést důvody pro odložení a námitky k urychlení svatořečeni Anežky České.
Církevněnáboženský důvod:
Už samotný název Anežka Česká žádá,aby se č e s k á
církev radovala ze svatořečení a tak po létech út^ap zažila i chvíle radosti. Za
stávající situace by se svatořečení v Římě mohlo zúčastnit Jen několik
desítek věřících,protože už samotný finanční- riákl-afd- Je pro většinu
zájemců neúnosný.
.•:.•; ••<:.''•
Společenskopolitický důvod:
Svatořečení v Říme za účasti emigrantů,by nemělo blahodárný vliv
na naši církevněnáboženskou situaci. Jsou u nás síly,které stále vidí
v náboženství možnou opozici,a tímto by dostaly pro sebe další argumenty. Je též nerálné počítat s návštěvou papeže u nás. My i oni ví,
že.by jej u nás s nadšením vítali 1 ti,kteří nejscu věřící. Toto Jsem
považoval za nutné Vám říci. Chci věřit,že i Vy máte na srdci Jen a
Jen blaho naší církve a v naší zemi,což byl i můj důvod,proč Jsem Vám
tento dopis napsal.
V úctě Váš v Kristu František Záleský

• o • o - 0-0 - o - o - o -
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Poprvé v rámci našich rozhovorů je naším spolupracovníkem člověk,
který, stojí v čele vlády Jedné země. Pravda,Je to malá země,ale Již od
.dáv/ných dob je samostatná a nezávislá. Mluvíme o knížectví Lichtenštejnsku,které se smrsklo mezi Rakousko a švýcarsko a Je známo svým výbornými lyžaři.
V této zemi vůbec neexistuje vojsko a válku nezná již 160 let.Vůdcem země Je 42 letý šlechtic,ženatý otec 4 dětí - Hans Adam. Po ukončení ekonomické fakulty nějakou dobu vedl privátní podnik. V r.l9e4 nu
Jeho otec předal službu vládce státu,protože v torrto knížectví je toto
funkce dědičná. Je přesvědčený katolík,v lYledugrii byl již třikrát. Tento
rozhovor s.e uskutečnil v rodinném paláci Hanse Adama.
-Jsem vvnevýhodě,protože nevím,Jak vás oslovovat. Jste šlechtic,ale
zároveň i představitel státu Lichtenštejnská.
HA: Ano. Ale oslovení není důležité.
-. Vy jste asi jediný vládce na světě,který nemá ani armádu ani zbraně.
Jak žije člověk,který se nebrání zbraněmi.
HA:' My v LichtenšteJnsku Jsme měli svým zeměpisným rozložením |těstí.
Neležíme na vojensky významném území. Kromě toho naši sousedé,Švýcarsko
a Rakousko,jsou již dlouho s námi v přátexských vztazích. Naše malé
vojsko bylo rozpuštěno, r. 1E68. Tehdy Jsme také vyhlásili naši neutralitu a neutrální jsfne také zůstali.
- Bylo to správné rozhodnutí?
HA: Určitě. Tímto způsobem Jsme nebyli vtaženi ani do první,ani do druhé světové války. Nevím,Jestli také možnost existuje obecně i pro jiné
země,které nemají tak výhodnou zeměpisnou polohu i tak dobré sousedy,
í>" > ale pro ná.3 to bylo rozhodně nejlepší řešení.
- Ale ty dobré sousedské vztahy vám nespadly z nebe,nebylo by to možné
1 jinde?
HA: Ano,náhoda to nebyla. Vždycky jsme přikládali velkou váhu tomu,aby
se toto uskutečnilo. Musím v této souvislosti připomenout,ževdvakrát
byla neše suverinita ohrožena. Poprvé,když Napoleon obsadil Švýcarsko,
Rakousko a Lichtejnštejnsko. Tehdy jsme dostali nezávislost nazpět
skutečné jen-áe štěstím. A druhá nebezpečná krize byla,když Rakousko
přepadlo Třetí říši. Nevěděli Jsme,jestli nebudeme obsazeni také. Byli
jsme málá a Chudá země. Poslední Války na našem území všyk byly za
Kapoleénaí
- Máte zkušenost života bez armády a bez války. Když v Medugorje posloucháte výzvy Gospy k míru,myslíte,že Je Gospa realistická?
HA: Věřím,že je. Kdyby všichni měli taKové dobré sousedské vztahy jako
my.^A kde nejsou a kde Jsou napětí,Je možné to spravit. Vojenská obrana
země by se měla více zaměřovat skutečně na obranu. Říká se ve vojenských
kruzích,že nejlepší obrana Je útok. Mnoho Jsem se zabýval tímto problémem a došel Jsem k názoru,že to není prostě pravda,ale že právě dnes,
kdy existují tak moderní vojenské prostředky,Je nejlepší obrana o b r a n a ! Je levnější a jistější. Proměna myšlení v tomto směru by
už sama byla velkým krokem kupředu,který by učinil svět mírumilovnějším
a značné finanční prostředky by se uvolnily pro rozvoj zeměkoule a zmírnění bídy ve světě.
- Vy se scházíte s lidmi lodpovědnými za svět. Jak se díváte na současm
stav světa,Jaké -Jsou jeho naděje a nebezpečí?
HA: Myslím,že stále* stojíme před nebepzečím velké války. Nevěřím,2«
někdo plánuje válku atomovou. Ale nebezpečí vzniká v néuvědomění sl nebezpečí.

- ri -

• 20 A tak by se lehko mohlo stát,že spadneme dc velké propas ti,kterou by
anj nikdo nechtěl. Velké JsoU vřak i Jiné- problémy současného světa
Jako Je hlad,bída,chudoba,což vede často k vzbouřením a k válkám.Přitom se mi zdá,že všechny tyto problémy by se mohly lehko řešit. Jen by
bylo třeba trochu změnit myšlení. A řešení Jsou přitom známa,píše se
o nich. Dokonce se i'ví,co by bylo třsba dělat.
- A proč to tedy lidé nedělají?
HA:(Ytyslím,že současný člověk nemá čas,aby skutečně přemýšlel .Kdo se
dnes dostane do čela státu,už nemá čas,aby přemýšlel.A neměl čas ani
předtím,protože musel všechen čas věnovat tomu,aby se do tohoto postavení dostal. A pak Jsou tu Ještě různé lidské špatné sklony,Jako Je
závist,přizpůsobivost,lenost,takže se nechce pokoušet o něco nového.
V našem západním světě i materiální zajištění a bohatství podporuje
tuto lenivost a nepřizpůsobivost.
- Jak se snažíte zabránit tomu,aby se to nestalo i vašim dětem?
HA: Je těžké vychovávat děti v rodině,která Je asi nejbohatší v zemi.
Zvláště děti,která Jsou vychovávána Jako nsátupci vedení státu. Pro
mě však Je důležité,aby byla vychována co neJjednodušeji,že Je budeme
vychovávat my sami,jejích rodiče,a že Je vychováme tak,aby se dokázala
ovládat. Sportem Je učíme i prohrávat. Dost času strc'ví i s vrstevníky. Chci, aby pochopili,že když už rnělí takové štěstí,že se narodili v
takové rodině,aby přijali i závazky a zodpovědnost,které z toho vyplývají , totiž to,že najdou vždy prostředky,Jak pomoci druhým. Prostě
se Jlmsnažíme vytvořit podmínky,které existují i v Jiných obyčejných ~
rodinách. lYlyslím, že se nelišíme od ostatních rodin.
- A Jakou úlohu v tom všem hraje víra? Ve vaší rodině,ve vaší ZRmi? •1
Co od ní očekáváte?
HA: ffiáme štěstí,že v LichtenšteJnsku vládne úplná náboženská svoboda.
Ale blahosklonnost není vždy dobrá podmínka k víře. Mám někdy pocit,
že se u nás lidé zajímají ť> vír» méoě než v zemích,kde neexistují takové náboženské svobody. Tam Je víra skutečně důležitá,Jinak člověk,
ztrácí smysl života. Bez víry však člověk prahne Jen po materiálních
dobrech,a když Jích dosáhne,Je stejně nespokojený,protože jejich vlastnictví ho nečiní štastným.Na konci stojí'neštastný člověk,který se
mo"ná i těší na smrt. Proto se domnívám,že"víra Je důležitá Jak pro
iivot rodiny,tak i pro vývoj státu. Víra v posmrtný život Je důležitá,
Jinak-se stát,Jeho Drlnckpy zbourají. Kde vládne Jen sobectví,není
možné vytvořit základy státu. Společnostvdrží vždy ti lidé,kteří věří
v pravdu. Každý,kdo mé z lidí Jen alespoň nějaké zkušenosti,ví,že se
plná pravda na zemi nikdy nedá uskutečnit. I v neJspravedlněJších sociálních řádech budou vždy takoví,kteří Již od narození budou o svá
práva zkráceni.
- Včera Jsem vás viděl s vaší rodinou na mši sv.
HA: Ano. To Je místo,kde rodina i národ dorůstají zodpovědnosti.Kromě
toho cítím,že kostel - a Církev, Je místem,kde člověk zakouší pocit
pokoje v dnešním neklidném světě. Zde se lidé skutečně setkají. A Jednotní před Bohem i lidmi se modlí v pokoji a Jednotě.
- Naši čt enáři Jsou většinou prostí,chudí lidé. Setkal Jste se s nimi
při příjezdu do ííiedugorje. Co byste Jim vzkázal,zvláště mladým?
HA: Život,který Je nám dán,Je třeba využít.Ale přitom Je třeba vědět,
že ho díkáže využit Jen ten,který se umí odříkat. To Je důležité,Aby
byl někdo štastný,není důležité,zda Je bohatý nebo chudý.Setkal Jsem
se s chudými,kteří byli štastnější než mnozí boháči. V naší době se
standart přeceňuje«
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.můj brácha'má.teprve'čtyři roky. Občas mi přippmírtá zlatovlasého
malého prindeiz ilustrací Vladimíra Fuky v mé oblíbené knížce. A ty
Jeho obrázky -~také Jako by přicházely z nějaké daleké hvězdy.,.
Spatřil za výlohou hračkářství samopal.--Dva samopaly: červený a
modrý. Z plastická hmoty. Chtěl jej mít,třeba ten červený. .Hned,pro-,s.ím -tě ,-.neb o na vánoce,K up mi ho pod stromeček! Byl zklamaný.
šli Jsme dál a on pořád přemýšlel o samopalech. A najednou vyhrhkl:
;xC<s,'3se střílí doopravdickým samopalem?"
. ),Nezeptal se: Jak se střílí? .Nebo: Jak se míří? Ani: Co se mačká?
Ani:K-afi3'f6ei.vkládají náboje? Neptal se na dostřel,na balistickou kravku, na sborku,rozborku ani na ráži. Řekl to tak přímo,Jako se my dp-spělí mept-ásíe^řSnad Jen místo "Co" měl říci "kdo". - A Já Jsem mu musel.r<
po chvilce mlčení odpovědět:
... u
"Lidéik Jen Aidé..."
'
' ěm
Podíval se naí mne. tak zvláštně,ale víc vědět nechtěl. A"34\_Jsem m u
by 1 zfa-; t a; .vrtéčnýci? - ~ •
.. . •
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První .íiének^sřtímto názvem vyšel ve 12. čísle 1988 K0,v "brněnské
verzi". Chci polemizovat s ohlasem na článek,který vyšel v KO č.3/89
podepsaný™ ..^©»"Dysmas.
Dysmas píše: Katolické noviny se musí brát s rezervou...Jsou také,
Jaké Jsou...některé stati prodiskutovat s knězem...musíme se smířit s
tím,že nic Jiného vycházet nebude a mezeru nemá šanci zaplnit žádný
samizdat0. .Ttlým osobním přesvědčením Je naopak naděje,že negativních
vlastností bude na stránkách Kl\i ubývat... Ostatně mše sv. za padesát
korun v tomto kontextu byla "Ještě lépe placenou 'činností.
Na první pohled to zní logicky,„Ale mám-li brát KN. s rezervou,nlitně
musím brát takto,i Dysmase. Proč? Je-li mně 17-20 let, Jak poznám o' čem
mám pochybovat a co mám brát s', rezervou? Jenže,-Jsem se- už po tkal" š'-''
Abrahámem ;a tak si myslím,'ž^, Jako věřící katolík mám uznávat církeVní
autoři t-u. :
•
••.•••••' í . • ' •
Po odebrání Církevního souhlasu KN,Jsou to Jenom noviny,Jako- každé
Jiné, např. rfF,LD,RP.
, , ......
.
- x ..
Argurnqht; - číst' s rezervou. .Je pochybný. Dysmasi,máte-li 17-20 ti
letého syna,nechal byste Jej cist,byt s rezervou knihu-Elmer Gantry,
či Dekameron?
. . .
...
-¡. .v,'
Vzpomínám si na argument svého"' otce,četl-li Jsem1 knihu'z křesťanského hlediska zrovna vhodnou,nebo chtěl Jít na film sporných mravních

• C* kvalit, a já tvrdil,Se jsou v knize /filmu/ 1 dobrá místa a ne Jen
špatná: - To chceř říct,že člověk,který se nají smaženice z převážně
dobrých hub a Jen dvou Jedovatých,že ty dvě mu neuškodí na zdraví?
- Pochopitelně' Jsem ve svých 17-20 ti letech o rodičovských radách
myslel,Jako všichni mladí,že "oni" /stará generace/ mají předpotopní
názory a že Já přece... Jenže od té doby uplynulo více než třicet let
a Já poznal,že z té "staré generace" mluvila zkušenost,která chybí
mladým,kde by Je také vzali,že?
A Jak šel život,Jsem se přesvědčoval. Např. na setkání spolužáků,
po dvaceti letech. A nestačil Jsem žasnout. Kam zmizelo to,co nám rodiče s láskou v mládí štěpovali? /Nemám ted na mysli ty,kteří vyrůstali ve velkých městech,kde rozvody a podobné Jevy existovaly už tenkrát,
dnes se v tomto směru už vesnice vyrovnala městu/. Pocházím z vesnice,
kde žilo 90 % katolíků. Stačilo vzít do rukou fotografii,na které byla
celá.třída u prvního sv. přijímání. Nezměnili Jsme se Jen fyzicky. Z
těch "několika desítek dětí Jedné třídy,zůstalo len několikjkteré si
uchovaly "dšuictví otců". Ale těch řečí - čím Jk Jsem,co JA všechno
mám,kdé'JA Jsem všude byl...
A zde se naskýtá otázka - proč brát s rezervou KN,proč ne hned celoď^íru? Něberem "s rezervou"vše,co nás nějak omezuje? Není to tím,že
nám víc vyhovuje nebýt viděn Jako věřící?
• 1 Číno Je snadnější se rozvést,vzít si Jiného partnera,než ustoupit
sám.. Že" mám děti,ale však na ně platím,však .mají Jiného otce - matku.
Ukáže-li se,že mně anivdruhý partner nevyhovuje,no co,Jednou nebo dvakrát, třeba to vyjde teď.
Ono Je snadnější dát padesát korun na mši sv. než Jít se pomodlit
na olomoucké náměstí 11. prosince za propuštění A.N.
Je snadnější dát stokorunu do "zvonečku",než jít s transparentem v
májovém průvudu,r,a kterém Je napsáno Propustte V.Havla.
Je snadnější pro kněze,vycházet se světskou vrchností,zvláště,když
Bůh Je daleko a Já žiju teď a mám se debře.
Je bolestné pro laiky se v tom vyznat. Bylo setkání ke čtyřicátému
výročí založení Katolické akce. Mezi účastníky byli žel i preláti. A
tleskali řečníkům. Nevěděli,že ti před čtyřiceti lety byli exkornunikováni? /Když to ví i starší laici/. Co si o tom mají myslet obyčejní věřící? Že oreláti berou víru s "rezervou"?
Nemyslím si o K0,že zaplní mezery,ale Jsem rád,že vychází. Také Jsem
si vědom toho, že budou zbytečné pokud budou vycházet novir.y,časopisy a
knihy,které budou mít zn. NIHIL OBSTÁT a líflPRJMATLJR.
Je snadné projít kolem oloupeného a zbitého,daleko těžší Je být Samaritánem. Ale první přikázání je miluj Boha,druhé miluj bližního.Jenže
je snadné milovat sebe.
Frater
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ŽILO / Dopis matky/

Nepocituji hořkost ani stiach, miluji život.
Na Jaře - Jako ve zrychleném filmu,květy rostou,rozkvétají - a
opadávají. Všechno Je růžové a zelsné,září sluncem a rosou,prostor je
zúžený,jako lupínky před rozkvětem. Tato hojnost je v souladě s mým
štěstím. I já jsem Jako strom,který kvete a přináší plody.Plnost. Očekávání. ..
Ne,tyto zarděnky nemohou změnit radost,která Jr tak hluboká při
každém dítěti: Nedělám se silnější než Jiné. Snažím se nést den za
c'nem,snažím se...
Proč? Je to důvěra,anebo nevědomost. Anebo zvyk být úzkostlivou v
malých věcech a klidnou ve velkých»

:

-
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Není možné vrátit se,ani dávat otázky...
Překonala jsem zarděnky; nedostala jsenn je od svých dětí, ale od
toho malého děvčátka,u kterého jsem byla deset minut. Bylo nemocné,
flflo je ^těhotenské testy byly tehdy negativní. Nebylo to hazardování.
Vždyt jsem opakovala" Bohu,at s námi dělá všechno podle své vůle
Slovo potrat jsem nikdy nechtěla ani vyslovit...
Stále myslím na konečný výsledek vyšetření. Ano,budu mít dítě. A
zarděnky jsem měla 5.března,ve druhém měsíci těhotenství; v tak důle»
žitém období pro formování plodu.
Úzkost manžela se mně dotkla. Rychle odcházím zavolat děti,bavím
se s nimi.
G dva dny později jdeme k mému gynekologovi. Není věřící. Doporučuje mi zničit plod,avšak posílá náš Ještě k universitnímu profesorovi,
aby nás lépe přesvědčil.Tento netoleruje potrat,kromě případu krajního nebezpečí pro život
matky. A to není můj případ.
Jeho názor,jako i názor dvou kněží,kteří nás znají,přesvědčil manžela.Pro mě nebyla pochybností,avšak je to velmi důležité rozhodovat
spolu.Neovlivňovat násilně jeden druhého,nechat rozhoudnout svobodně.
Rozhodnutí vyšlo z nás samých. Církev nám připomenula svědomí.Gynekolog nám připomenul riziko: 2G - 30 % znetvořených plodů bývá při onemocnění matkyvzarděnkami: poruchy srdeční,sluchové,oční. Žádal naši
brzkou odpověď.
Telefonovali Jsme mu za tři dny: "Dítě nedáme1'.
íYioja "ANO" k dítěti bylo Jen biologické.^řece Jsem nemohla volit
Jinak",jak ŽIVOT proti smrti. Ale říkala Jsem "ANO" v důvěře v Boha,-''
:
který dělá všechno pro naše dobro.
Jednou ráno jsem poslouchala rádio: relaci o právu na život,o potratech. Lékař a advokát hovořili o zarděnkách u nastávajících matek,
o tom,že potrat Je dobrým řešením. Gynekolog používal dramatická slova, pro něho 00 - 90 % dětí bývá «netvořených,mnohé umírají pří porodu.
Nepokoj nastávající matky,Její strach zda nebudu mít znetvořené dítě,
může narušit Její zdraví.
Sídce mi bilo hrůzou. Zdálc se mi,že brána naděje se mi téměř celkem 2avírá.Vytýkala jsem si svoji bezstarostnost.
Jaký to byl tragický hlas,tvrdý,ničící...
0 týden později jsem pocítila pohyby svého dítěte. A potom každý
večer,dalo mí několik malých úderů.Pokoj se mi vrátil do duše. Je to
rwoje dítě. Kdo má právo nazývat ho "pravděpodobnou znetvořeninou?" A
kdo může říci,že kdyby i bylo postižené,nebude víc štastné jako lidé
oplývající zdravím a bohatstvím,kteří jsou přesyceni požitky?
Přešlo léto,deštivé,chladné. Byla jsem méně nervózní,jako při předcházejících těhotenstvích. Nebála Jsem se,myslela Jsem na dítě silné,
statné.

Září,školní rok,první projevy podzimu,tajemná a něžná zář slunce,
ranní mlhy,dým nad střechami. Procházky s dětmi lesem,každý den Je
Jako svátek.
Připravuji se,balím svůj kufřík,prádelko,plenky,malé košilky čerstvě vyžehlené. Zílra,když dá Bůh,zítra nás bude šest...
Můžeš přijít moje d£tě vyvolené,moje touho,"moje očekávání...
Navzdory všemu pocituji radost,vnitřní pokoj. Bůh drží svoji ruku
rade mnou.
26. října přišel na svět Petřík; zdravý,bezchybný,silný...
JAK

JSI

DOBRÝ' PANE ... !
/přeloženo z francouštiny/.
• o * o « o * o * o » o »

Drazí bratři a sestry,
prejeme-li si do krajnosti sloužit Kristu,Jeho evangeliu, a amgažujeme-li se proto v církvi a na*veřejnosti,potřebujeme častěji uvažovat o
následujících statích Písma sv. Připojíte se? Vyberete si i další?

Lk 17,10:"Tak i vy,když učiníte všechno,co vám bylo přikázáno,řekněte: Jsme Jenom služebníci,učinili Jsrro Jen to,co Jsme byli povinni učinit
ÍYlt 6,1-6,16-18:"Ježíš řekl svým učedníkům:Dejte si pozor,abyste nekonali dobré skutky okázale přrd lidmi,Jinak nemáte odplatu u svého Otce
v nebesích. Když tedy dáváš almužnu,nevytruou^J před sebou,Jak to dělají
pokrytci v synagogách a na ulicích,aby Je lide velebili. Amen,pravím
vám:Ti už. svou odplatu, dostali. Když však dáváš almužnu ty,at neví tvoje levice,co dělá tvoje
pravice,aby tvoje almužna zůstala skrytá,a tvůj
Otec,který vidí i to,co Je skryté,ti adplatí.. A když se modlíte,nebudte
Jako pokrytci.. Ti- se rádi dtavějí k. modlitbě v synagogách a na rozích
ulic,aby Je lidé viděli.Amen,pravím vám:Ti už svou odplatu dostali.Když
se však modlíš ty,vejdi do své komůrky,zavři dveře a modli se k svému
Otci,který Je v skrytosti,a tvůj Otec,který vidí i to co Je skryté,tl
odplatí. A když se postíte,nedělejte ztrápený obličej Jako pokrytci.Tl
totiž dělají svůj obličej nevzhledným,aby lidem ukazovali,že se postí.
Amen,pravím vám:Ti už svou odplatu dostali.Když se však postíš ty,pomaž
si hlavu a umyj si. tvář,abys neukazoval lidem,že se postíš,ale svému
Otci,který Je skrytosti: a tvůj Otec,který vidí 1 to co Je skryté,ti
odplatí.."
fYlt £0,26-28: "Ne tak bude mezí vámi:kdo se mezi vámi chcevs tát velkým,bud vaším služebníkem'; a kdo chce být mezi vámi první,buď vaším
otrokem. Tak Jako 3yn člověka nepřišel,aby si dal sloužit,ale aby sloužil a dal svůj život Jako výkupné za mnohé."
K
JL-DNOTĚ^
ÍYlt 23,37: "Jeruzaléme,Jeruzaléme,který zabíjíš proroky a kamenuješ
ty,kdo byli k tobě posláni; kolikrát Jsem chtěl shromáždit tvé děti Jako
kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla,a nechtěli Jste."
Jan 13,14-15:"Jestliže tedy Já,Pán a Mistr,Jsem vám umyl nohy,i vy
máte Jeden druhému nohy umývat. Dal Js-sm vám příklad, abyste i vy Jednali
Jako Jsem Jednal Já."
Jan 13,34-35:"Nové přikázání vám dávám,abyste se navzájem milovali,
Jako Já Jsem miloval vás,i vy se navzájem milujte. Podle toho všichni
poznají,že Jste moji učedníci,budete-li mít lásku Jedni k druhým."
Jan 17,20-23:"Otče,neprosím Jen za ně,ale i za ty,kteří skrze jejich
slovo ve mne uvěří;aby všichni Jedno byli,Jak® ty Otče ve mně a Já v'
tobě,aby i oni byli v nás,aby tak svět'uvěřil,že ty Jsi mě poslal.Slávu,
kterou Jsi mi dal,dal Jsem jim,aby byli Jedno,Jako my Jsme Jedno - Já v
nich a ty ve mně;aby byli svedeni v dokonalost Jednoty a svět aby poznal,
že ty Jsi mě poslal a zamiloval sis Je tak Jako mne."
KE

3 JATEČN05TI

Jan 15,20:"Sluha není nad svého pána.Jestliže pronásledovali mne i
vás budou pronásledovat."
Mt 10,6-39:"Hle,Já vás posílám Jako ovce mezi vlky..."
Jan 16,1-4:"T9 Jsem vám pověděl,abyste se nedali svést.Budou vás vylučovat ze.synagog;ano přichází hodina,že ten kdo vás zabije,bude so
domnívat,že tím uctívá Boha..."
Mt 16,25:"Nebot kdo by chtěl zachránit svůj.život,ten o něj přijde;
kdo však ztratí svůj život pro mne,nalezne jej."
Mt 5,10-11: "Blaze těm,kdo Jsou pronásledováni pro spr-av&dlnos t, nebot
jejich je králoství nebeské.Blaze vám,když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se á jásejte,
protože máte hojnou odměnu v nebesích..."
.
w, v
Vybral Jiří 3koda

Z ÚCTY A v dSvĚŘE K BRATRU NAVRÁTILOVI

- Když • -jsem' se-' bróbr^l na ARU zas;k životu a sestra ni sundala kyslíkovou "masku,zeptal se mne soused'pacient na mou diagnózu. Rekl jsem mu
li a dodal:"Kolik lékařů tolik diagnůž". Chvíli mlčel,potom se ozval:
"Já jsem zde s fibrilací po čtvrtém infarktu myokardu". Mnoho Jsme si
toho neřekli. Sestry ho oslovovaly "pane ooktore" a tak jsem se dověděl
že je to chirurg v důchodu. Když mne převáželi na JIP,rozloučil jsem se
s ním krátkým "na shledanou" /absurdní!/. Odpověděl zvolna^a výrazně:
"s Pánem Bohem".! Velmi Jsem se zastyděl. Co mne však zvlášt zahanbilo,
byla moje kritika. V některých případech se diagnózy skutečně rozcháze
jí,ale já jsem zevšeobecňoval a snad tento pacient lékař se proto odmlčel,že uvažoval,zda má či nemá vysvětlit nebo pokárat můj-ukvapený
' . '< L =
. . . -i. z i n
soudProč toto'uvádím? Velmi mne zarmoutily v KO č.8 články s titulky:
Bratři a sestry!.'/Oremus pro invjcem/, - Bratře Navrátile J p&íťéli .[Venda/, - Chovanec A.Navrátil, Psychiatrie Kroměříž /28.' 1.2..>9139/.K^Qer}lch
některými úvahami ,návrhy a kritikami lze do jisté- míjry soiijhlafei/t
tam,kde se uchylují k hrubosti a urážkárri,budí hněv ai adp,qf »unVěxím
bratr Augustin má v sobě dost síly křestanské pokery., abyjcje^rsrnesl. 'Z'
osobní zkušenosti vím, co znamenají pomluvy, lži , napadení:-a^akídfayačství
kromě jiného také na psychiku,a proto v této souvislosti •ppd&yám krrabraně cti bratra Navrátila toto svědectví: v Jistém městě - se~ kbjnal1'- seminář lékařů, především internistů zhruba na téma: přístup lékařer-.k psychopatům, stanovení diagnózy,terapie ambulantní' a ústavní.'V diskuzi"r
padl dotaz na Augustina Navrátila. Přednášející specialista•řekl krátce
"V-pozadí byly politické motivy." Bez poznámky!
_
. .
•Diagnózu církve u nás známe. Známe i terapii,která nese název:"Deseti letí' duchovni obnovy»" Spočívá v rukou duchovních i laiků. /!/ Je to
také úkol Sd-ružení katolických laiků "Pokoj na zemi". Všichni,kdo křes-t.ansky smýšle jí, j3ou"pro" . Hůř je to s problémem "kdo,kdy, Jak" . A bývají kolem toho diskuze plodné i hašteřivé. To je přjLjrnzené.. Také na
II. vatikánském sněmu si někdy Otcové "vjeli, dq vlasy"-,,! kflyž chtěli
totéž. Bylo-tedy třeba1' arbitra. " Toho zatím SKL ji^á £ ~ f f e n e n i spravedlivé,když se někteří snaží hodit bratra Navrátila,pře§npalubu nebo
přeřadit na kolej "kusou". Neplatí o nich:".. ..někteří lidé z našeho
středuivás znepokojili svými'řečmi,ačkoli k tomu nedostali od nás žádné
pověřerí?" /Sk 15,24/.
Takovou situaci jakou nyní prožívá SKL,prožívala i Katolická akce.
Vycházela šice z akutní potřeby Církce - která neustává - "všecko obnoviti^v Kristu" /Pius X. dle Ef.1,10/,ale působila v ní různá hnutí,s
odlišnými formami a aktivitami,což také vedlo ke sporům, i .když KA byla -pqd ¡dohledem hierarchie. Laik si začal uvědomovat,že ,it$raíi'V církvi
jen bezduchou ovci,není dospělým děckem,jež by potřebovalo'kněžského
goručnictví , poněvadž se samo :;a nic ne:-;..á2e /K. Skalický RaN,214/,ale
živým stavebním kamenem. Na všichni kněží apoštolát laiků v KA přijímali. V mém rodišti došlo v přítomnosti věřících k ostrému střetnutí mezi
farářem a katechetou. Farář viděl pastoraci výlučně v bohoslužebných a
matričních úkonech/katecheta byl ve styku s laiky,zvláště mladší generace,on i oni uskutečňovali evangelizaci ve společenství /tělocvičná
jednota Orel/ formou divadelních her,promítání "světelných obrazů" s
náboženskou tématikou,duchovních cvičení a eucharistického kroužku.
Rok 1948 nám tento apoštolát laiků zablokoval. V r. 1968 bylo"ustanoveno Dílo konci lni obnovy.•Udivuje,když "Přítel Venda" tvrdí,5e;"tato
organizace nebyla odsouhlasena'" '/jak to zní soudružsky!/ Má.'pravdu v
tom, že "po léta se otloukalo kněžxrn,že tam v ní mnozí byli". Sám jsem
žasl,když se do vedení DKO dr-.li najednou bývalí členové ITiKkD,kteří se
dříve angažovali v duchu stalinizmu /viz Dughovní pastýř 1953/33/ a
bylo jim to utloukáno,když zas vstoupili do SKD P1.T!

26 Ustavující schůze DKO ve zdejším děkanátu se účastnil« čtyři duchovní z celkového počtu 21 kněží,několik řeholních sester a laiků,co
by spočítal na prstech Jedné ruky. Tl první tři kněží obsadili funkce, - ten čtvrtý,který sl odseděl řadu let v kriminálu,řekl: "Po
schůzi Jsem musel zajít do "Slovanu" na plzeňské,abych se zotavil
z těch žvástů". _ měl velké zkušenosti z dřivěJšího"spolkaření".
Proč ten neúspěch? Spatná příprava v organizaci a proparaci,především nedostatek zkušeností a rozpaky nad programem DKO a Jeho naplňováním. ITÍlýJ kněžský přítel mi nedávno řekl: "K čemu vlastně to DKO
bylo? Vždyt,co Jsme potřebovali,to Jsme v církvi měli a to platí
stejně i dnes. Proč zas zakládat Jakési sdružení laiků,když nedokážeme využít toho,co v církvi máme?" Tento spolubratr není v 3KD PiT.
V JeHo farnosti přichá2i přes 60 % věřících na nedělní bohoslužby.
Ideální farnost pro založení Sdružení katolických laiků! A je proti.
A tiení sám. Jsou to především duchovní staršího věku,kteří sl nechtěli komplikovat pastoraci a osobní jistotu nejistým spolkem. ŘíkaJÍ:"Kdo ví,Jak to u nás dopadne s naší přestavbou,a budeme tam,
kde Jsme byli..." - "Do farnosti si nedám mluvit,už tak se musím dělit s lektorem o mši sv.""IYláme tady v církvi všechno!" A tak se táži: k čemu byla ta podpisová akce bratra Navrátila? K čemu je Jeho
tak krajně obětavá angažovanost pro SKL přes všechny podrazy? Stále
Ještě trvá 'hodně "rozčarování". Další námitky:"Ještě sdružení neexistuje a už se ta elita protlačuje na přední místa a žerou se Jako psi
a dávají mu název Pokoj na zemi". Seriozní věřící Je znepokojen: "Colasuona nám zamlčel to,co nám prozradil Janků:Vatikánská delegace
prohlásila,že při výběru kandidátů se bude přihlížet výlučně k osobním kvalitám daného duchovního,at Je nebo není ve Sdružení katolic»
kýeH du«hov»l«fc.* Při vzájemné dohodě «ta "flfty ftfty" určitě bud«
Jmenován pro olomouckou arcidiecézl biskupem paclsta a bude situace
Jako za biskupa Vraný,který při soudních procesech s tzv. letničním
hnutím na dopisy postižených ani neodpovídal. A zas budou zvýhodňováni kněží z PlT. Bude mít "takový biskup" zájem o SKL?
Zde sl však musíme k srdci a do svědomí připustit vážné memento z
články "Milý brat v Kristu" - "Státna sprava 1.11.1949 zavedena 3
uplatnovaná,katolickou církev pomaly,ale isto vedle do cintorína" s
tou poznámkou e trojském koni. Rozhodně není třeba,aby bratr Augustin
Navrátil cestoval do Říma pro souhlas Sv.Otce s Jakýmsi spolkařením
v ČSR. Je to Mdoporučení"nezraléhc myšlení. Nebo snad Otec kardinál
Tomášek už nepatří pro svůj vysoký věk /"ani neví,co podepsal"/ k Hierarchii ,který ví Či neví,zda má doporučit ustanovení SKL "jako
zvlášt naléhavé",když o to žádalo 600 tisíc slgratářů Navrátilovy pe»
tice? Ze by v očích kardinálových nebylo SKL "dílem katolickým" /vir
Dekret o apoštolátu laiků odst. 21 a 24/. Kdo si to zacpává uši před
naléhavou výzvou Otce kardinála Tomáška: "Je to odpovědnost vás laiků
za Církev!Proto třeba,abyste promluvili vy!" V tomto smyslu přislíbil
svou pomoc Otci kardinálu také kolínský kardinál Joachim IDeissner a
kardi nál Jean ÍHarla Lustiger a bratři a sestry "ve světě" se na tento
úmysl modlí a přinášejí různé oběti! Vždyt i sami "pacisté",kteří obsahově zajištují časopis Duch.pastýř otiskli v Jehg příloze 1989 část
2. větu: "K nejmarkatnějším životním projevům křestanství v našem
století Je /proloženě/ aktivizace laiků ke spoluodpovědnosti na poslání církve". "Tím definitivně skončila pasivní role laiků,která trvala v církvi po mnohé generace. Je to vlastně návrat k počátkům církve". - "...Jestliže však sůl pozbude chuti...,k ničemu už není..."
/srov. ÍTlt 5,13/. Mnoho Je těch,kteří".. .slyčíce neslyší ani nechápou"
/mt 13,13/.
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Diskuze kolem SKL - PNZ mnohde rozvířily poklidnou hladinu křesťansky pojímaného života. Vedle správných a vážných námitek motivovaných obavou o dobro Církve, vycházely ostatní prakticky ze stejného kořene.. Na pomoc se bralo všechno od autority některého kněze přes církevní zákoník až po Písmo iivatě. Tyto hlasy však nevyvolávaly žádný
souhlasný ton, ale- nepříjemné disonance, ježto měly blízké příbuzenství
s biblicky zapovězeným soudem nad bližními. Člověku pak zbývají pouze
dvě možnosti. BuS se úplně distancovat od dané problematiky nebo^navá-zat osobní kontakty s postiženým. "Lépe jednou vidět, než stokrát slyšet" - řekl Michail Gorbačov.
Přímé kontakty sice nezaručují souznění dvou odlišných postojů,
nicméně jsou jakýmsi citlivým barometrem, který naznačuje, jak se věci
ve skutečnosti mají.
Bratři a sestry, "zakopaný pes" není v prozatímní struktuře SKL
ani v osobě Augustina Navrátila, ale v naši vlastní slabosti a nedokonalosti. Těm, kteří mají zato, že je zapotřebí veřejně se sdružovat,
není nutné žádné vysvětlení. Pro ty, co s touto iniciativou nesouhlasí,
není možné žádné vysvětlení. .Nestojím-li za myšlenkovým programem SKL,
nemám ještě důvod k nemístným kritikám vůči tomuto programu. Každý z
těch, do. jehož právní kompetence otázky kolem SKL nepatří, by neměl
plýtvat svým drahocenným časem a energií při kampani za "nasazení náhubku volu mlátícímu" /srov. 1 K 9, 9/.
Doba je skutečně vhodná pro struktury veřejné i neveřejné, jak výstižně píše ve svém článku zn. H-ypsilon v KO č. 8. - Čas dozrál pro
vzájemnou toleranci a ochotu se slyšet. Je to jako hra na klavír. Ozývá jí-li se pouze bílé klapky., melodie je příliš fádní a jednoduchá.
Znějf-li však všechny tony ve svůj určený čas, melodie je nutně líbivá
a podmanivá«
V souvislosti s SKL zamřel také hl-as, že moudřejší by měl ustoupit. Samozřejmě - ale nesmí stát u zdi. Zpytujme proto své svědomí, abychom každý poznali, jakou vlastně hrajeme hru, zda jsme v útoku či obraně. Za krátkou dobu, kdy se mnozí zmohli jen na souhlasný štěkot,
stačil bratr Augustin se svým spolubratrem vydat několik encyklik, vést
redakci KO a navíc vybrat si "dovolenou" v psychiatrické léčebně Kroměříž. To vše bez nároku na odměnu. Začínám tedy věřit tvrzení lékařů z psychiatrické léčebny, že jde skutečně o blázna...
Josef H A N U L í K
790 82 P Í S E Č N Á
161

Z
d a l š í h o
d o p i s u :
Pro některé osmička znamenala šok, protože s tak napjatými vztahy
v pozadí SKL nepočítali.
Nesmíme se nechat strhnout ke stejným metodám boje, jaký vedou
proti SKL jeho protivníci. Impulzy vycházejí dílem z nečistého srdce,
dílem ze snahy pro nás nepochopitelné služby Bohu: "A kdo vás zabíjí,
budou se domnívat..."
...zabít čest člověka je úkol velmi snadný a snadno proveditelný5
následná škoda je však hrozivá...
Snad si bratři uvědomí, co je našim primárním úkolem a nechají planých řečí. I když aktivitu , p á e v e n o u navenek se těžko podaří zastavit>
čas který se kritikami ztratil nikde nenahradí.
r
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K r o m ě ř í ž e
Zdravím Tě srdečně ze Skaštic, Dostal jsem od Tebe KO a co tam čtu mne
naplnilo hořkostí. Všechny ty řádky napsané proti Tobě, i Tvé práci,
jsou najednou nedokonalé, ukvapené» Svědčí to znovu o tem, že mnoho věřících u nás je přesvědčeno, že je pro ně vyhovující to, co někteří
kněží dělají doposud - již 39 let, kromě mše sv. nic. Znám Tě již dlouho a nikdo mně nepřesvědčí o tom, že chceš být "svatý", nebo že chceš
být slavný. Tak mohou psát jen ti, co Tě vůbec neznají anebo jen povrchně sledují co děláš, nebo je to závist a té je u nás vždycky dost, aby otráven každý kdo něco chce dělat s tím praštil a nechal toho, i to
je možné že se ti pisálkové snaží narušit Tvou práci. Nedej se, vždycky bylo, je a bude, že někteří studovaní lidé, nás nestudované budou
považovat za ty, co tomu nerozumí. Plni vědomostí, rozumu a moudrosti
čekají, co ten druhý udělá, aby to mohli posoudit, poškrtat, zavrhnout,
je to má zkušenost, kterou poznávám skoro denně sám na sobě. Jen takovou perličku, když u nás pan děkan před dvěma lety zrušil obřady Bílé
Soboty, aniž řekl proč, prosila ho skupina asi 12ti lidí od nás, aby
tyto obřady povolil, že mnoho starých lidí se nikam nedostane, nemá žádné možnosti autobusem dojet do Kroměříže. Pan děkan prohlásil: ,:Vy
jste nestudovali. Vy tomu nerozumíte" a odešel od nich pryč. Uvažuj,
řekl by to nestudovaný člověk? A toto řekl kněz! Tady vidíš co je za
situaci a proč potřebujeme my laici, svoji skupinku lidí, které bude
někdo respektovat, hlavně však nás brát ke všemu, na co máme v Církvi
právo dané koncilem a Synodem o laicích. I já to nemám lehké, dovolil
jsem si kritiku děkana, pravdivou, pozastavil jsem se nad tím, jak se u
nás provádí podivně pastorace, kolik zmatků je ve farnosti a již jsem
tyl napaden redaktorem KAT. novin, že jsem sobec, který tomu nerozumí.
Stále totéž, nestudovali jste - nerozumíte» Proto Ti věřím, už proto;
že svou viru v Boha, ukásals tím, co Ti naše úřady, také studovaní, poslední roky prokazují, zatýkání, vyšetřování, věznění, zesměšňování,
nakonec PL Kroměříž. Ťy však stojíš neotřesen, modlíš se, burcuješ všechny mdlé kresianyy hájíš právo, pomáháš, nedbáš ran, jsi prostě křesían v akci. Nespíš? nečekáš až nám dá Církev, vedená pacisty volno, J%
to tak správně, ukázals, že se nebojíš. Správně jsi to řekl, každý měl
riiožnost Ti pomáhat, připojit se, neudělali to, není to Tvá vina. To je
vše, co jsem chtěl Ti napsat, zatím mne to naplňuje hořkostí, bolestí
nad tím, že stále mnoho věřících nechápe, kde jsme se svou lhostejností
a nevšímavostí ocitli. Můžeš všechno vydržet a přestát, máš"li po boku
přítele - i kdyby nemohl dělat nic jiného, než že by řekl slovíčko, či
podržel za ruku.
Zdraví a za Tebe se modlí Tonda Novák, varhaník.
Na svátek bl. Jana Sarkandra.
— 0 — 0 — 0 — 0 — 0— 0 — 0 —
Ještě ke sdružení katolických laiků "Pokoj na zemi".
Nejsem sice právník, sni znalec církevního práva, přesto se však
domnívám, že ne všechna sdružení katolíků laiků musí podléhat schválení
nebo zřizování příslušnou církevní autoritou i když to není výslovně v
kodexu církevního práva uvedeno. Vyplývá to však z některých paragrafů
těchto kánonů: C. 298 § 2 - "Věřící křesíané nechí se připojí především
k těm sdružením, která zřídila příslušná Církev, vrchnost nebo je schválila a doporučila." Z uvedeného citátu vyplývá, že mohou existovat i
sdružení, které nezřídila příaiu*ná Církev nebo které neschválila nebo
nedoporučila» Zvláště, když žáčaó bekové sdružení, které by zřídila při-

slušná církevní vrchnost nebo které jí bylo schváleno a doporučeno nejen neexistuje, ale ani nemůže existovat, protože není církeví vrchnosti, která by fje schválila, doporučila nebo zřídila jako je tomu ujiás.
Také v C. 300 je uvedeno: "Nechť si žádné sdružení nepřivlastňuje
název "katolické" bez povolení církevní autority, podle směrnice C. 312"
Naše sdružení však má název "Pokoj na zemi".
Že naše sdružení s názvem "Pokoj na zemi" nepodléhá zřizování církevní autoritou s/ědčí i C. 301 § 1 ve kterém je uvedeno, že zřizování
církevní autoritou je potřebné pro to sdružení věřících, které si vezme
za úkol podávat křesťanské učení jménem Církve nebo šířit veřejnou bohopoctu nebo usiluje o jiné cíle, jejichž uskutečňování je svou povahou
vyhrazeno téže církevní autoritě. I v tomto případě týkající se obsahu
činnosti sdružení, nemá naše sdružení "Pokoj na zemi" ve svém programu
úkoly uvedené v C. 301 § 1.
V prozatímním upraveném programu sdružení "Pokoj na zemi" je uvedeno :"Náš program vychází z encykliky svatého Otce Jana XXIII. 0 míru
mezi národy a o tom jak ho nastolit v pravdě, spravedlnosti, lásce a
svobodě." Proto název našeho sdružení je: "Pokoj na zemi".
Můžem tedy právem uvést, že na to, abychom usilovali o pokoj a mír
mezi národy i uvnitř našeho státního společenství, abychom pomáhali při
uskutečňování a propagaci "Desetiletí duchovní obnovy", prosazování 31
bodů návrhu petice u státních orgánů, podporovat lidové prosebné pobožnosti a poutě, spolupracovat v ekumenickém hnutí, informovat naše věřící o současném stavu Církve u nás i v zahraničí ve čtrnáctideníku
"Křesťanské obzory" a vydávat papežské encykliky a jinou církevní a náboženskou literaturu, nepotřebujem žádné schválení církevní autoritou,
protože ke značné části této činnosti se hlásí a ji podporuje nejen _
část křesťanů nekatolíků, ale i značná část občanů, kteří se k žádné
křesťanské Církvi oficiálně nehlásí.
Ale i kdybych se ve své úvaze o podléhání či nepodléhání našeho
sdružení "Pokoj na zemi" církevnímu schválení, doporučení nebo zřízení
církevní autoritou mýlil, pak se dovolávám slov Otce kardinála Tomáška,
která jsou všeobecně platná i v profánní /světské, nenáboženské/ činnosti: "V každém právním státě platí zásada: všechno, co není zakázáno je
dovoleno." Myslím, že tato zásada platí i v oblasti církevní. Zvláště,
když naše činnost dosavadní i činnost v budoucnu bude v souladu s církevní tradicí i s ustanovením církevního práva a ducha katolicity.
A jestliže nás vyzývá Otec kardinál: "Je třeba ujímat se svých
práv i fakticky" pak se to týká i různých sdružení katolíků-laiků, protože je to v souladu jak s "Dekretem o laicích" Pavla VI., tak i s exhortou Jana Pavla II. "Christifideles laici" ze dne 3o. 12. 1988, ale i
s kodexem kanonického práva.
Jde však ještě o další závažnou věc. Z diskuze a kritiky vyplývá,
že je u několika věřících i určitá kritika jak programu, tak i názvu a
k osobě propagující SKL "Pokoj na zemi". Zdá se mi to však zcela přirozené a normální pokud se to nečiní takovým žlučovitým nekřesťanským
způsobem.
Je samozřejmé, že program nemůže uspokojit všechny, že se nikdy v
této věci nedosáhne jednoty. Domnívám se proto, že je žádoucí a možné,
ba myslím i nutné, aby ti, kteří mají na uvedené věci odlišný názor, tiby založili jiné sdružení, které by mělo jiný program, jiný název a bylo propagováno jinými osobami. Jestliže je tomu tak i v jiných zemích,
hapř. již v uvedeném sousedním Maáarsku, proč by to nemohlo být i u nás!
^Jestliže je i u nás více katolických časopisů, je i v pořádku, když bundou alespoň dvě sdružení katolických laiku, která by vzájemně spolupracovala jak by to především u křesťanů mělo být.
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Je škoda, že ti kteří toto odlišné mínění na naše sdružení "Pokoj
na zemi" mají se neangažují tímto způsobem a místo toho působí způsobem destruktivním. Zdá se mi také neupřímné a nečestné napomínat mne,
že mé prosazování našeho sdružení katolických laiků v současné době by
nikomu neprospělo a že prý by dokonce vedlo jedině k neblahému sektářství jak uvedl FhDr Radomír Malý ve svém dopise, který mi zaslal a který dal zveřejnit v "Informacích o Církvi". Tyto i další zkreslené nebo
nepravdivé údaje v souvislosti s SKL ničemu dobrému neprospějí.
vNepociťuji však žádnou hořkost za přímé nebo nepřímé neoprávněné
obviňování z různých "úchylek", nesprávného počínání, sektářství a pod.
protože jsem na to zvyklý od státních orgánů. Pociťuji však hořkost nad
tím, že tímto jednáním několika aktivních prominentních věřících katolíků znesnadnili aktivitu prostých katolických laiků, která místo aby
svým průbojným způsobem pokračovala a navazovala na 31 bodovou petiční
akci a neohrožené veřejné shromáždění věřících v Bratislavě, což byly
akce, kterými jsme dali příklad i jiným nezávislým demokratickým iniciativám, musí se bránit za možnost holé existence sdružení.
Kdyby nebylo této destruktivní kritiky všemožným způsobem propagované, bylo by reálné a prakticky uskutečnitelné, několikatisícové, při
optimálních podmínkách i několikadesetitisícové sdružení katolických
laiků, které by již výrazným způsobem mohlo ovlivnit jednání jak delegátů sv. Otce, tak i podpořit Otce kardinála při jednání se zástupci
naši vlády o všech požadavcích naši 31 bodové petice v níž se dožadujem
svobody pro Církev. Ať byl úmysl těchto kritiků jakýkoliv, způsob jakým
byl prováděn vnesl jen pochybnost o spolupráci laiků s Otcem kardinálem
a vnesl též pochybnosti o věrohodnosti jeho projevů. Komu toto všechno
prospěje, je jisté všem jasné.
Zanechme proto všech zbytečných nesvárů, abychom "pozdě, ale "řece" dosáhli jednoty v těch věcech, kde jednota je možná a nutná.,
Augustin
N A V R Á T I L
Organizační zprávy.
Ještě k připomínce ze 7.čísla KO o Výboru oro křesťanskou DOHOC.
Byla v ní i zmínka o pomoci sami sobě.Týkalo se pomoci oři tisknutí i při
shánění papíru barvy a pod.Na dotazy čtenářů upřesňuji jaký pauír je
nejvhodnejší.Jsou to mimo jiná tytu druhy bílého papíru které používáme
na tisknuty KO i ostatních publikací:Konfekční papír bezdřevý s průsvitkou 80 gr/ín;Bankovní papír bílý bezdřevý,PO gr,bezdřevý písací papier
80 gr. Tyto a podobné bílá papíry jsou v balících po 500 ks o jeden balík stojí 50 Kčs.Papíry 70 gr jsou méně vhodné,protože písmo tisknuté
po obou stranách příliš prosvítá.Možno použít i bílý oaoír 90 gr,ale
ten je dražší a používá se především na kopírování xeroxem.Používáme
také Náčrtkový paoír dřevitý,chamois -90 gr a to na obálky KO a na méně
stránkové publikace. Prodává se v bolících po 250 ks a MC je 0,05 Kčs za
list.Dále používíme náčrtkový papír bezdřevý,který je v barvě zelené,v.
červené,modrá a žluté.Je také v balících po 250 ks a jeden balík stojí
25 Kčs .Používáme ho na obalily encyklik a ostatních publikací .Při jmeme
všechny barvy mimo šedé.Dále noužíváme barvu zn.Cyklos,je v balení z
umělé hmoty po 1 kg a stojí 18,50 Kčs, a do papírnictví je dodávána většinou jednou za několik měsíců.Za dosavadní zásilky všem ^án Bůh zaplaí.
Samozřejmě,že přivítáme jakoukoliv pomoc oři tisknutí náb. publikací.
Prosíme také ty,kterým byla odebrána náboženská literatura,a měli
by zájem o oomoc,aby jim byla vrácena,ať se taká přihlásí.Nebo ti,kteří
chtějí sdělit své zkušenosti v uvedené věci.
Ve všech uvedených záležitostech se obracejte na adresu:
Augustin Navrátil,Lutooecny 14,768 31 Zlobice,telefon 237 16 - Kroměříž.
Příklad dodržování lidských práv u nás: Pne 11.května ve večerních
hodinách byl holandský státní příslušník vyslýchán příslušníky SNB
v Kroměříži.Byly mu násilím odebrány niboženská publikace v češtině.
Především papežské enc-- kliky.ac'-c i ty i modlitby k P. Marii.V příštím
čísle uvedeni podrebnoe ti * Adí

