K

Ř E S Ť A N S K t
\

O BIZ O R Y

.

1989
1.června
V

/ 1

<f

ročník II,

číslo

1í,

O B S A H :
X.Dostál Lutinov:Píseň bojovníka
1
Co dělat
2
Hodina před životní výzvou
.
.
4
Tomáš špidlík:Intercommunio
...... 7
Jan Pavel II¡Jednotná Evropa - její úkoly
6
Leon Joseph Suenens: Náboženství a mír ve světě ......... 10
František Maliňák: Dopis redakci "Kmene
*
12
Odpověcl redakce ''Kmene" F.I^liňákovi.
.
. 13
K blížícímu se výročí ICO..
14
Setkání studenta ,..•,.»....«.«
*
15
Zázraky.... »a uzdravení ......................
15
Rodina je budoucnost
....................
19
Strach před našimi přáteli
20
Rehabilitujme Krista
21
Hana Jíiptnerováx K výročí smrti Pavla Y/onky %
22
Derk Boonstra : Stížnost -ministors tvu vnitry ÍÍS3R.
23
Dopis čtenáře K SKL Pokoj na sami
24
Jiří Šnajdr : Proč souhlasím a oodooruji iniciativu SKL.. 24
Setkání mladých věřících v Brně 13.5.
25
Ještě k oroblematice SKL Pokoj na zemi,,...
25
Celonárodní pout ke cti §v.Klementa M.Hofbauera
v Brně 20.května
26
Toto je den,který dal nám Pán
2$

Knihovna Křesťanských obzorů: svazek č.8 Novéna k P.Marii Pomocnici
křesťanů. II.vydání,
svazek č. 9.Encyklika Lva XIII
"Herum hovarum"

Otevři ze široka své srdce dobrotě 9 učiň ji
průvodkyní svého života!
Neobávej se jí!
Nikdy ti nezradí.
Budeš někdy litovat,žes byl tvrdý nebo slabý,
nikdy,žes byl do^rý.
Jestli snad někdy jiní špatně pochopí tvé úmysly,
zaDomenou-li na tvá dobrodiní nebo je splatí
nevděkem,budeš mít největší útěchu ve svém svědomí,
že jsi nikdy riezhřešil oroti dobrotě.
Budeš-li dobrý,budeš stále lepší a šťastnější.
Není většího zdroje pokoje a radosti,než jakým
je upřímná dobrota.
/ 2 knihy "Buč dobrý* podle J.Guiberta./

P Í S E Ň

BOJ. O V N Í K A

Já nemám rád se schovávat
a pláštěm hrát dle větru,
dnes přichválit vše Pavlu snad
a zítra zase Petru,
vždy držet s tím, kdo vyhraje,
jak zbabělců' je zvykem ...
Vždy stojím tam, kde: PRAVDA je,
a ctným' jsem bojovníkem »
Já nestydím se za svůj meč
a život dávám v sázku í
To jest jen chytrých vlků řeč,
že Kristus kázal láska.
Já pravou láskou rozumím?
CHTÍT SVOBODU SVÍCH BEATkÍ,
CHTÍT PRAVDU, DOERO ... A to vím
Tak milovat znán za tři I
Však nenávidím tyranů
a jejich janičárů
a křiklcunů, co za bakšiš
jim chtivě tlačí káru«
Nic neroste, nic nekvete,
kam šlápne jejich noha •«.•
Chci národ MOUDŘÍ, SVOBODNÍ,
jenž bojí se jen Boha S
A proto směle harcuji
a nebojím se rány,
až všechny spáče zburcuji
a zbořím vězňů brányo
Necb/U- soptí saň a stříká jed
nechE od svých bratří zkusím:
Se svatým Jiř-3'm táhnu vpřed
a draka zabít
m u s í m .
TV-el

D O S T Á L

Latino v 1902.
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CO
A

D Ě L A T ?
—

~

Svými podpisy jsme žádali, aby nám bylo povoleno minimu» náboženského života. Nečekejme, že něco dostaneme zadarmo, nebo, že někdo za
nás něco udělá. Zkušenost i moudrost našich předků to vyjádřila krátce
a výstižně: "Člověče přičiň se a Bůh ti požehná."
Oč
se
máme
p ř i č i n i t ?
Abychom se zbytečně nenamáhali musíme si v prvé řadě přiznat co
jsme nejen ztratili, ale co stále vlastiií vinou ztrácíme. První chybou
je hledat příčiny zla a všeho toho, co doléhá na věřícího člověka, jen
v druhých lidech a v situacích, do kterých jsme postaveni. Takto nikam
nedojdeme a také žádná náprava se nestane. Náprava této první chyby je
v tom, že si přiznáme a budeme si stále přiznávat, že na udržení tohoto neutěšeného stavu máme také svůj podíl. Naše přání a předsevzetí
jsou krásná a vznešená, ale naše jednání je polovičaté, sobecké, hloupé a malicherné.
Druhý zdroj této špatné situace, je naše lhostejnost. Je pravda,
že způsob života, ve kterém jsme nuceni žít vede k lhostejnosti a apatii. Lhostejnost si však může dovolit člověk, který v nic a nikomu nevěří. % věříme Bohu. Bůh nás postavil do tohoto prostředí a očekává,
že mu svým praktickým životem vydáme svědectví. Jsme-li k Božím záměrům lhostejní, jsme lidmi bez
v í r y .
Třetí příčina neutěšené situace, je naše sobectví. Materialismus
nahradil skutečnou lásku, která chce dobro pro druhého láskou jen k sobě. V materialistickém pojetí existuje člověk jen krátce a bude mít jen
to, co si užije na zemi. Proč by se měl starat o druhého, přebírat jeho
strasti a bolesti? Této mentalitě podléháme stejně jako lidé bez víry
v Boha.
Čtvrtá příčina proč jsme xolik ztratili a ještě stále ztrácíme je
náš nerozumný strach. Jako jsme lhostejní k tomu, c® se děje kolem nás,
jsme lhostejní k p r a v d ě . Pravda znamená vidět věci takové jaké
skutečně jsou. V prvé řadě vidět a přiznat, že mravní zlo je zlem, at
je pojmenováno sebevznešenějším názvem. Zmanipulovaná pravda a polopravda vytváří nejistotu. Nejistota vyvolává pochybnost a pochybnost vede
k opatrnictví. Potom už tu je jenom strach, co všechno by se mohlo
stát, k d y b y . • .
Pátá příčina naší slabé víry je v nevědomosti. Ateistický režim
po 40 let soustavně izoluje věřícího člověka od biskupů, kněží, kostela, literatury, svátostí, společenství á vůbec náboženského života.
Dnešní, mladý věřící člověk v životě ještě neviděl skutečného vlastního biskupa, řeholníka, řeholnici, skutečný katolický časopis, opravdu dobrý film, knihu katechismu, církevní dějiny, životopisy svatých.
Co ale děláme? Přes to, že mnoho věcí a hlavně knih a knihoven bylo
zničeno, zaniklo, mnoho bylo zabaveno a také zničeno, jak zacházíme s
půjčenou knihou, rozepsaným samizdatem, nebo informací. Kolik knih se
ztrácí jen proto, že se nevrací, nečtou nebo zapomenou.
A vůbec máme snahu si doplnit své mezery v poznání katolické nauky
a katolické mravouky a mravnosti. Máme a známe katechismus? Máme snahu
a dovedeme vysvětlit námitky a neznalosti nevěřících? Nevypadáme často
se svými neúplnými znalostmi trapně, nevzdělaně a uboze ?!'
Šestá a shrnující příčina mnohých nedostatků, které bychom nyní
chtěli odstranit, je p o h o d l í
a
k o n z u m . Podstata katolické víry a mravnosti je odvozena z oběti Krista Ježíše. Každý pokřtěný následovník Krista chce přinášet s Kristem stejné oběti, a to denně
a po. celý život. To je ale protiklad konzumu, nároku na životní úroveň
a životní postavení, na pohodlí. V těchto šesti bodech je jen část odpovědi na otázku: "Oč je ~Mme přičinit." Jsou to naše nedostatky. Jsou
tu ale také naše možno-eti; na kr»eré nepotřebujeme předchozí schválení,
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finance, místo a čas. Paralelně k našim nedostatkům jsou tu v bodech
kladné náměty. Nezájem budeme nahrazovat zájmem o Boží věci. Život Církve u nás i ve světě nám nebude lhostejný a cizí. Budeme se zajímat o
náboženský život kolem sebe. Je třeba povzbudit každého, kdo hledá, kdo
kolísá, i toho, kdo tak opravdově žije a pociťuje svoji osamocenost v
lhostejné společnosti«. Je třeba "chtít vidět skutečnost světa ve světle
Eožího řádu" a ne ve vkresleném pojetí ideologie propagandy, pseudovědy
a polopravd a lži. Jak si přiznáváme svůj sklon k sobeckému pojetí života, tak je třeba prakticky proti tonu něco dělat. Jsou tu různé možnosti a kdo ch c e
v i d ě t b u c* e
je
vidět»
Posílají se balíčky do misií, rozepisuje se náboženská literatura,
je snaha učit děti náboženství, tvořit sebevzdělávací kroužky, zachovat
náboženskou literaturu, tmění a kulturu, postarat sevo osaměle lidi, o
lidi na konci svých mravních sil, postarat se o křesťanský pohřeb, obnovit a udržet kostelní zpěv a pod«.
Nerozumný s t r a ch není důstojný skutečného křesťana« Každé
nás,ilí, každá násilná moc, aby se udržela musí pěstovat neustálou psychózu strachu. Radostná zvěst Evangelia přináší člověku osvobození.
"Vždyť jsme v rukou Božích!" Chceme-li se zbavit strachu, musíme pro to
něco dělat. Nestydět se a nebát se mít kříž v bytě, nestydět se za svaté obrazy, nebát se jít do kostela, setkat se s věřícími lidmi. Odmítat
i pasivní účast na bezsmyslném veřejném mínění. Uplatňovat stávající
dobré právní předpisy, nebýt lhostejný k hrubosti, vandalismu a diktátu
spodiny» Prakticky- zkušenost učí, že člověk víc hřeší zaviněnou nevědomostí, než vědomou zlobou. Naše vlastní nevědomost je proto také jednou
z příčin, současné situace. Co dělat? Dohánět, to co nám schází? Když to
nemáme a nikdo nám to nechce dát, opatříme si to sami. Když nemůžeme v
kostele slyšet celou katolickou nauku, studujme ji soukromě. Kolik z
nás důkladně alespoň jednou v životě, přečetlo úplný katolický katechismus? Slovo oběť a služby bylo z našeho slovníku vyloučeno. Pokud tu
jsou, tak jen v despektivním pojetí. Materialistické pojetí člověka a
smyslu jeho života je jednoduché: "Žij a užij si, za pár let vše definitivně skončí." Naše křesťanské pojetí je úplně opačné: "Přines Bohu
oběť sama sebe a služ mu, abys navěky žil!"
Svými podpisy chceme na společnosti minimum prostoru pro ná oo«• £11—
ský život, máme dokonce podle zákonů této společnosti na něj plný nárok. Nebude nám to však nic platné, i kdybychom dostali vše co žádáme,
nebudeme-li se starat o to, co ještě máme. Nebudeme-li rozvíjet možnosti, které tu ještě jsou. Pamatujme na slova našeho Pána Ježíše Krista-,
"Potom vstoupil na lod a jeho učedníci ho následovali. Na jezeře se najednou strhla velká bouře, takže se vlny převalovaly přes locí. On však •
spal. Přišli tedy k němu, budili ho a volali: "Pane, zachraň nás! Hyne- •
me!" On jim odpověděl: "Proč se bojíte, malověrní." A vstal, okřikl vichřici i jezero a nastalo úplné ticho. Lidé žasli a říkali: "Kdo on asi
je, že ho poslouchá i vichřice a jezero?" /Mt 8, 23 - 27/. "A nebojte •
se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho,
který můžo uvést duši i tělo do záhuby v pekle. Copak se neprodávají
dva vrabci za halíř. A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte
se tedy! Máte přece větší cenu než všichni vrabci dohromady. Ke každému
kdo se ke mně bude znát před lidmi, budu se i já znát před svým Otcem v
nebi, ale kdo mna zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v
nebi. Nemyslete si, žo jsem
přišel uvést na zem pokoj, nepřišel jsem uvést pokoj, nýbrž meč. Můj1 příchod rozdvojí syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchýní. Lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí.
Kdo miluje syna, nebo dceru více než-li mne, není mne hoden, a kdo nebere svůj kříž a nechtěl by mne následovat, není mno hoden. Kdo bude
chtít zachovat svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro
mno, zachová ho." /Mt 10, 28 - 39/.
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Návrhy pracovní skupiny rady pro "problémy rodiny"
Jugoslávské biskupské konference:
Třetí setkání s rodiči dětí, docházejících na náboženství, byl navržen na neděli 12, března nebo některý den před svátkem sv. Josefa ve
všech farnostech a jiných církevních společenstvích v Chorvatsku, kde
je zajištěna výuka náboženství.
Na setkání se mělo probírat téma úlohy a poslání otce v rodině podle následujícího návrhu. Plánuje se čtvrté setkání jako Svátek matek
na druhou neděli v květnu s tématem poslání matky v rodině.
Setkání by mělo být místní slavností, nejlépe v odpoledních hodinách i s pohoštěním a mělo by mít charakter rozhovoru o problémech postavení otce v rodině, společnosti, možnostech pro pastorální život.
Součástí setkání je krátká promluva podle čtení z evangelia, modlitby
a písně. Organizace .by měla být v rukou rodičů. Děti by měli připravit
otcům dárky a kreyby.
- x - x - x - x - x Z m ě n i l y
se
ú l o h y
Podobně jako sv. Josef, který se ocitl v obtížné situaci, když byl
vyzván, aby se jako otec postaral o Svatou rodinu, i dnes jsou mnozí ot.cové zneklidněni mnohými věcmi, které od nich jejich rodina vyžaduje.
I oni, jako Josef, se přistihnou, že sní a myslí na útěk.
Zatímco pro ženu je rodina ve většině případů jejím cílem, pro muže jé pouze částí jeho zájmů a realizace. Tento rozdíl ve vztahu k rodině a životu vůboc je často příčinou mnoha nedorozumění mezi mužem a
ženou, mezi otcc-m a matkou.
Kromě toho úloha otce a matky v rodině se v posledních desetiletích značně změnila. Tento fakt se bohužel neodrazil ve změně vztahů a
názorů na rodinu ani v nejširším společenském rámci. Stalo se např., že
otec už není jediným živitelem rodiny. Hles většina matek prací mimo
domácnost vydělává na živobytí. Vedle této práce však ženám zůstala
všechna starost o domácnost. Takové změny v zajištění rodiny vyžadují
ovšem odpovídající přerozdělení práce v domácnosti. Pouze ti, kteří mají vyspělé názory na život, dokázali se přizpůsobit nově vzniklému rozdělení úloh a společně se účastní výchovy dětí, péče o byt a jiných
prací, které byly dříve ponechány výhradně ženám. Muži, kteří nepřijali
nové rozdělení rodičovských povinností, velmi často utíkají z domu, od
rodiny a všechnu starost o rodinu ponechávají na ženě, která se pro
množství práce, kterou nestačí udělat, doslova "dusí" neuspokojením,
protože i při výchově dětí se často cítí osamocená.
Hádky a nedorozumění ve většině případů vznikají právě pro neschopnost vyrovnat se s nově vzniklou situací. Vyžaduje to vyspělý způsob
myšlení, umět se vzepřít dosavadní mentalitě a všemu, co svou nevhodností prostupuje veřejné mínění.
Současné otce je třeba upozornit především na jejich předurčenost
při výchově dčtí. Děti jsou většinou přenechány ženám: od jeslí a školek, kde jsou svěřeny "tetám", přes školy i při náboženské výchově, kde
je učí katechetky, O nic lepší situace není uvnitř rodiny. Matce jsou
"přenechány" děti do péče, i když je zaměstnána. Matky nejčastěji pomáhají dětem s úkoly, posílají je do hodin náboženství, chodí s nimi k
lékaři.
A dítě ke svému růstu potřebuje stejnou měrou otce i matku. Především potřebuje i mateřskou i otcovskou lásku, něžnost, jistotu, porozu-
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mění, povzbuzení... Mateřská láska je především bezvýhradná, zatím co
otcova požadující a budí v dítěti smysl pro vzájemnost, což působí na
jeho duševní dozrávání.
S k r z e
ženu
přichází
s p á s a
Vyjdeme-li z takto chápané lásky, pak každý přemýšlivý a odpovědný
otec bude usilovat o to, aby našel své místo v rodině a rozdělil si se
sveu ženou společné starosti a práci. "Ženské a mužské práce" jsou výmluvou pro lenivé a neschopné muže. Rozdělení na "ženské a mužské práce" vzniklo v dobách, kdy jedinou úlohou ženy byla starost o rodinu a
domácnost. Dnes, kdy i žena musí vydělávat prací mim© domov a mužové už
nejsou těmi, co bývali, musí pochopit, že rodina a domácnost je i jejich starost. Zvláště se to týká výchovy dětí.
Při otcovské výchově je třeba brát v úvahu i řadu společenských a
kulturních vlivů. Otec rodiny často ztratil své postavení ve společnosti, protože i jeho práce není dostatečně ceněna. A muž, který
nenalezl své místo ani v rodině ani ve společnosti ani na pracovišti,
těžko najde toto místo v Církvi. K tomu je zapotřebí vyšší stupeň vyspělosti a samostatnosti. A jestliže se mu nepodařilo najít své místo
"na zemi", jak chce vést své děti k životu a být oporou své ženě?
Kromě toho, že jsou muži a ženy zahrnuti mnohými starostmi a pracemi, jsou také silně zranitelní a vystaveni vnějším vlivům. Těžko mohou existovat jeden bez druhého, a ani když jsou pospolu jim není dobře. Současní psychologové upozorňují na nebezpečí, vznikající v důsledku toho, že ženy mají stále méně času pro rodinu a svého muže. Pro
ženy je příznačné, že dokážou vykonávat pouze jednu věc, ale zato dobře. Západní civilizace se však v poslední době zaměřila chybným směrem
a znehodnotila ženskost - upozorňuje psycholog R. J. Jchnson* S přezíravostí a zlehčováním se dnes lidé dívají na všechno, co je spojeno s
ženskou povahou. Na všechno, co se váže k ženě, se ještě dnes díváme
jako na slabé a méně hodnotné.
Byl vytvořen názor, že žena je určena k tomu, aby vykonávala všechny práce doma i v zaměstnání. Naproti tomu jsou vyvíjeny tendence, že
žena má být osvobozena od své tradiční úlohy sloužit muži a tak se osvobodit od přílišné zaměstnanosti a otroctví. "Z jedné strany je to
jistě třeba, ale z druhé strany by to mohlo vytvořit fatální situaci.
Každý musí sloužit každému. To je ideál. Bez'toho nelze žít. Nemůžeme
existovat bez lásky, něhy a síly druhého" /z knihy "ON - ONA", str.37/.
V téže knize psycholog Johnson tvrdí, že se hrozné věci "stávají lidem,
kteří jsou zbaveni přítomnosti ženy, protože přítomnost ženy v každém
muži nezakrytě rozněcuje to, co je v něm nejlepší." Dále pak činí závěr: "Většina mužů získává své nejhlubší přesvědčení o svých vlastních
hodnotách od ženy: od své ženy nebo matky, nebo pokud má vyspělé vědomí
od své vlastní duše. Žena vidí a svému muži ukazuje jeho hodnotu tím,
že v.něm; rozněcuje světlo." Mnozí znalci lidského nitra upozorňují na
to, jak je muž závislý na ženě a jak je pro něho důležitá při hledání
smyslu života. Není nic ušlechtilejšího než světlo, které přináší žena
- říká Johnson. Židé mají zvyk, že žena o svátcích zapaluje svíce. Stará se tedy o světlo. Tuto úlohu ženy ve společnosti a rodině převzalo
ze starozákonní doby i křesťanství a daltí tím ženě zvláštní místo. Její
výchovná úloha byla poněkud zveličena na úkor otců.
S k r z e
otce
k
Otci
Názory současných znalců lidských duší se v mnohém ztotožňují s
dlouholetým učením Církve. I dnešní papež Jan Pavel II. ve svém apoštolském listě o laicích cituje: "Není dobré, aby člověk byl sánu Učiním mu pomoc jemu rovnou" /Gn 2, 18/. Bůh ženě svěřil člověka. Samo-
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zřejmě, že člověk je svěřen každému člověku, ale zvlášť ženě, protože
žena, jak se zdá, má díky své specifické zkušenosti z mateřství zvláštní citlivost pro člověka a všechno, co představuje jeho skutečné dobro,
počínaje základními hodnotami samotného života. "Jak velké možnosti a
odpovědnost má žena v této oblasti, zejména v této době", říká papež a
uzavírá: "V různých církevních situacích musíme s politováním konstatovat nepřítomnost nebo trvale jednostrannou přítomnost mužů. Jedna jejich část se zříká vlastních církevních odpovědností, aby je přenechala ženám: tak např. spoluúčast při liturgických modlitbách, výchova a
katechizace vlastních i ostatních dětí, přítomnost na náboženských a
kulturních setkáních, spolupráce při charitativních a misionářských akcích."
Neúčast otců v náboženském životě zanechává hluboké stopy v duších
dětí, posílaných na náboženství, o lctcré má naše domácí Církev největší
starost a snaží se upevnit v nich víru. Jestliže má být otec osobnost,
v níž se dítě vidí, pak není divu, že po udělení svátosti se sotva posvěcený křesťan vzdaluje Církvi. Kálo pomůže ospravedlňování, že děti
s matkou občas přicházejí QO kostela. Nesmíme připustit, aby SG mlčky
přecházela úloha otce při výchově dětí, zejména při náboženské výchově.
Jeden chlapec napsal nedávno ve své úloso, že by chtěl být autem.
Otec své auto taic ošetřuje, čistí, umývá a p*ečuje o něho, že si přeje,
aby se stal autem, aby mu byla věnována stejná něha a láska!
Přestože nás teologové poučují, že v Bohu je taková plnost života,
že. mu Izrael dává jména otce i matky, přesto je pozemský otec obrazem
nebeského Otce. Vezmeme-li to z hlediska psychologického, jak to formuluje Viktor Frankl, pak vztah "dítě - otec" předchází vztahu "člověk - Bůh". Jestliže je obraz pozemského otce předchůdcem obrazu nebeského
Otce, jak může dítě nalézt Boha.
•j

Základní úkol pastorace: v ý c h o v a
r o d i č ů
Je tedy třeba pomáhat rodičům, aby si uměli vzájemná pomoci a doplňovali se ve svých odlišnostech. Tak se i jejich rodičovské poslání
bude více realizovat v evangelijním, smyslu. Je nezbytně nutné a důležité charakterizovat místo a úlohu otců v Církvi a v rodině. V tom by měly církevní dokumenty a směrnice předcházet Církevní praxi. Ani současná liturgie není dostatečně přizpůsobena mužům. Často neznají své místo
při obřadech a stává se, že se jejich postavení v Církvi často podobá
postavení sv. Josefa. On především zůstával ve své tesařské dílně, zatímco Marie byla spoluúčastna při všech vykupitelských událostech«,
V návrzích na toto setkání byly velmi zdůrazněny ženiny pozitivní
rysy. Je známo, že vztah otce k dětem je závislý hlavně na jeho vztahu
k ženě. Nedostatečná znalost a ocenění ženina podílu na rodinném životě
je často zdrojem neshod a střetnutí. Proto je zapotřebí, aby na setkání
věnovaném problematice otců, kterého by se měli zúčastnit společně se
svými ženami, bylo poukázáno na skutečné příčiny, které znehodnocují náboženskou výchovu jejich dětí. Z výzkumů lze učinit tyto závěry:
- Religiozita rodičů je základem úrovně víry dětí7- Slovo katechety, určené dětem, ať je nejdříve zaměřeno na rodinu;
- Pastorační činnost musí být stále víc zaměřena na pomoc rodičům,
aby mohli plnit svůj[ úkol, t.j. uvedení dítěte do křesťanského života.
Tedy základním úkolem pastorační činnosti musí být příprava a pomoc rodičůnj, aby mohli splnit své poslání. /Podle Gaetaho Gatti: "Katehetsl a
zadaca obitelji u suvremenoj Crkvi, KSC 1981, str.40 - jug. publikace/.
Kdy
bude
naše
C í r k e v
schopna,
aby
to
p o ch o p i l a
a
p ř i j a l a
za
své ?
Z týdeníku: "Glas končila", 26. února 1989, č. 9, Zagreb.
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I N T E R C O; M M U N I O
Skupina katolických studentů se chystala na delší čfeštu do východních zemí. Přišli ke mně s otázkou: "Smíme chodit do kostela a k přijímání do pravoslavných kostelů, když nebudou katolické? Dříve prý se to
nesmělo, dnes se to doporučuj3a"
To je ovšem velmi zjednodušené podání. Už z toho, že se dřív něco
nesmělo, je vidět, že není otázka tak snadná ani dnes. Jak tomu tedy
bylo dřív?
Předpisy Kodexu církevního práva byly před II. vatikánským sněmem
přesné a přísné. Kanonické ustanovení č. 1258. zakazuje katolíkům jakoukoli účast při bohoslužbách nekatolíků. V čísle 856 se sice mluví o
tom, že mohou věřící přijat eucharistii v .jakémkoli obřadu, ale tím se
míní katolické církve různých východních obřadu,, t'zv. sjednocených církví.
;—
.-• •
Nesměli tedy katolíci přistoupit-k přijímání při nekatolické bohoslužbě. Ale platil zákaz i pro opačnou stranu« Katolický kněz nesmí udílet svátosti nekatolíkům1, i když o to požádali. Církevní právo je totiž považovalo za exkomunikované, vyloučené z Církve. Exkomunikace ovšem předpokládá, že se někdo odloučil ze zlé vůle, že vědomě a dobrovolně se dopustil těžkého hříchu. To se nedá ovšem aplikovat na ty, kdo
se v evangelické nebo pravoslavné Církvi narodili a žijí v ní podle
svého přesvědčení a svědomí. Ale svátosti se nesměly udílet ani těm1»
Právní předpisy trvaly pevně až do doby koncilu.
Byly ovšem případy, kde se tato přísnost zdála nepřirozenou. V době druhé světové války r. 1941 podal apoštolský visitátor Ukrajinců v
Německu do Říma dotaz, co mají dělat ukrajinští kněizí, když umírají jejich krajané, kteří byli do Německa zavoláni na práci, kteří jsou pravoslavní, ale svého kněze nemají. Volají tedy katolického. Sv. Oficiun
odpovědělo v duchu tehdejšího církevního práva: "AÍ se s nimi katolický
kněz- modlí, povzbudí je k lítosti nad hříchy, ale svátosti at jim ncuděluje."
•
Jedinou malou výjimku od dosavadních předpisů dovolilo Sv. Cfficium až r. 1949, ale to jenom maličkou. Už byla totiž první ekumenická
setkání mezi katolíky a nekatolíky. Smějí se na počátku a na konci spolu pomodlit? Sv, Officium dovolilo společnou recitaci Otčenáše nebo některé modlitby, v katolické Církvi schválené.
Radikální změny zavedl ovšem teprve II. vatikánský koncil, V dekretu 0 východních církvích čteme v čl. 27: "Křesíané východních Církví, odloučených od katolické, se mohou připustit ke svátostem pokání,
eucharistie a pomazání nemocných" a dále čteme: "Stejně se dovoluje katolíkům požádat o tytéž svátosti nekatolické duchovní těch Církví, které udílejí svátosti platně."
Mluví se tu tedy o tzv. pravoslavných církvích, ne o evangelických.
Ale je i tu omezení, vyjádřené těmito slovy: "Jenom tehdy, když je to^
doopravdy zapotřebí nebo jde o opravdový duchovní užitek a není prakticky možné vyhledat katolického duchovního."
Kromě toho se v koncilu přidává toto vysvětlení: Místní biskupové
dohlížejí na to, jak se ná tato vzájemná účast na svátostech v praxi
provádět. Nejlepší způsob bude, když se vzájemně dohodnou různé Církve
mezi sebou a vydají společná pravidla.
Tato vzájemná dohoda ovšem doposud většinou chybí, mnohé pravoslavné Církve účast ve svátostech s katolíky odpírají. R. 1967 vypracoval
.proto Sekretariát pro jednotu křesčanů v Římě zvláštní směrnice, ale
nejsou ještě definitivní.
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Když tyto směrnice jenom vypočítáme, pochopitelně se nás všichni
zeptají: Jak je to možné, že se mění nauka Církve v tak závažných věcech? Jak může platit dnes, co před tím nikdy neplatilo? Není to změna
učení ve věcech víry? Krátká odpověá na tuto námitku je jednoduchá: Nejde o změnu v učení víry. ale v praxi, jak ji vyznáváme navenek. Ta se
dá požadavkům doby přizpůsobit.
Vždycky Církev věřila v platnost kněžství a svátostí u tzv. odloučených východních církví, zrovna tak jako věříme v sílu svátostí v Církvi katolické. Svátosti se ovšem přijímají s jistými dispozicemi; kdo
je nemá, ten není ke svátostem připuštěn ani ve své vlastní Církvi.
Které jsou podmínky k přijetí eucharistie? Známe je z katechismu:
Žádá se, abychom byli ve stavu milosti, abychom měli víru a abychom
hledali v přijetí svátosti to, k čemu je ustanovena. Eucharistie je
' Kristovo tělo, působí spojení s Kristem a spojení v jedné Církvi, která
je tělo Kristovo mystické.
Představme si křesťana, který věří, že je v eucharistii' přítomen
Kristus, ala nevěří v Církev. Je přesvědčen, že je to jedno, kam chodí
do kostela, že na tom nezáleží, je-li* katolíkem nebo ne. Smíme takového
křesťana připustit ke svátostem? Nemá víru v mystické tělo Kristovo a
chce přijímat tělo eucharistické. Všecky Církve se proto vždycky bránily tomu, abyvpřijímání svátostí víru neoslabovalo; vždyť jsou k tomu,
aby ji posilňovaly.
Tyto důvody platily v minulosti, platí i dnes. I koncil, který jak
jsme viděli, přísnou praxi zmírnil, znovu potvrzuje tento základní
princip: Vzájemné udílení svátostí se zakazuje -všude tam, kde by vedlo
k indiferentismu. Kde se tedy smí aplikovat uvolnění, které přinesl
koncil? Je možný a máme si přát, aby se stal všeobecným postoj katolíka
ve víře dospělého a přesvědčeného. Ten věří v Církev, a chce zůstat jejím věrným synem. Ví ovšem, že mnoho z jejího pokladu přesahuje hranice
právních struktur.
I to je katolická víra a ta se vyznává přijetím svátostí u kněze,
který je od jednoty Církve navenek odloučen. V tomto případě je to i
vyznání naděje, že nedokonalá jednota Církve dospěje přece jen v dokonalou.
Převzato z měsíčníku "Nový život",
roč. XLI - Řím - Leden-Ůnor 1939.
— o — o — 0 — 0 — o — o — o—
JAN
P A V E L
II» :
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přáním jako nejvyššího pastýře univerzální Církve, který přišel z východní Evropy a zná tužby slovanských národů, jež jsou druhou
částí plic společné evropské vlasti, je, aby Evropa si dala plně svobodné instituce a se jednoho dne rozšířila do těch rozměrů, daných jí geograficky i historicky. Musím si to ostatně přát, poněvadž kultura vycházející z křesťanské víry hluboce poznamenala dějiny všech národů této naší jediné Evropy: národů řeckých, latinských, germánských i slovanských, navzdory všem jejich různým osudům, i přes jejich různé sociální systémy a ideologie.
Od chvíle, kdy se v Evropě v moderní době rozvinuly myšlenkové
proudy, které pozvolna vzdálily Boha z pojímání světa a člověka, dva
proti sobě stojící pohledy živí neustálé napětí mezi hlediskem věřících
a těch, kdo hájí agnostický a mnohdy i ateistický humanismus.
Ti první se domnívají, že poslušnost Boha je zdroj pravé svobody,
že neexistuje bezuzdná a bezúčelná svoboda, ale svoboda k pravdě a k

dobru, k dvěma to hodnotám, které si člověk nikdy nedovede plně osvojit.
Na etické oblasti se tento základní postoj projevuje tím, že člověk přijímá principy a normy chování, které mu diktuje rozum nebo které pocházejí z autority, náležící Božímu slovu, a jimiž člověk, ač už jako jednotlivec ^ebo jako kolektiv nemůže disponovat podle své libovůle, podle
úsudku mód nebo podle svých měnících sé zájmů.
Druhý postoj je těch, kdo popřeli jakoukoliv podřízenost tvora Bohu nebo transcendentnímu řádu pravdy a dobra, a tak považují člověka za
princip a cíl všech věcí a společnost s jejími zákony, normami a výdobytky za své plně svrchované dílo. Etika pak nemá žádný jiný základ než
společný souhias a svoboda,.jednotlivce, žádnou jinou zábranu než tu,
kterou společnost uváží za vhodnou uložit si k záchraně svobody druhého.
Jsou též, kdo považují občanskou a politickou svobodu, jíž bylo dosaženo zvratem dřívějšího řádu, založeného na zákonech, plynoucích z. náboženství, za neslučitelnou s náboženstvím, žádají dokonce jeho potlačení, protože v něm vidí něco, co je člověku cizí.
Kdekoliv vládne občanská svoboda a je plně zaručena svoboda náboženská, víra je nutně jen posílena, protože .si je vědoma výzvy, jíž je
pro ni nevěra, a ateismus zase jen konstatuje své meze, tváří v tvář otázkám, jež mu klade víra.
v
"Od chvíle, kdy přišel Kristus na zemi, už není možné zbožňovat společnost jako nějakou modlu, jako kolektivní veličinu, která pohlcuje
člověka a jeho nezcizitelný osud. Společnost, stát, politická moc patří
do proměnlivého rámce tohoto světa, který je možné stále zdokonalovat.
Žádný společenský plán a program nedovedou vytvořit na zemi Boží království, to je dokonalý svět, jaký nastane až na konci věků. Tzv. politické mesianismy často ústí do nejhorších tyranií. Struktury, které si dávají jednotlivá společenství, nemohou nikdy být definitivně platné: nedovedou samy ani zajistit člověku všechna dobra a všechny statky, po
nichž člověk touží. A zejména nedovedou nikdy nahradit svědomí člověka,
ani jeho osobní hledání pravdy a absolutna.
Všechny myšlenkové proudy našeho starého světadílu by se měly zamyslit nad temnými vyhlídkami, k nimž by mohlo vést vyloučení Boha z veřejného života, Boha jako poslední instance etické a nejvyšší záruky
proti jakémukoliv zneužití moci člověka nad člověkem. Tam, kde se člověk
neopírá o něco vyššího, co ho přesahuje, ocitá se v nebezpečí, že se vydává na pospas bezmezné a neuvážené moci a pseudoabsolutismům, které ho
ničí. Považuji za svou povinnost také zdůraznit, že kdyby náboženské a
křesťanské základy tohoto světadílu měly být vyloučeny ve své funkci inspirovat etiku a její sociální úkoly, pak by se popřelo nejen celé dědictví z minula, ale octla by se v nebezpečí i budoucnost obyvatel Etropy - a mluvím tu o všech obyvatelích Evropy, věřících i nevěřících.
Závěrem chci ukázat na tři oblasti, na nichž by sjednocená Evropa
zítřka, otevřená vůči Východu, velkomyslná vůči Jihu, mohla se zase ujmout svého úkolu být majákem světové civilizaci:
- Především smířit člověka s tvorstvem, bdít nad uchováním celé přírody» jejího rostlinstva i živočišstva, jejího vzduchu i řek,__její citlivé rovnováhy, jejího omezeného bohatství, její krásy, která je oslavou Stvořitelej - Dále smířit člověka s člověkem, přijímat jeden druhého jako Evropany různých kulturních tradic nebo myšlenkových směrů, přijímáním cizinců a uprchlíků, otevřením se vůči duchovnímu bohatství národů jiných světadílů; - A konečně smířit člověka se sebou samým: ano
usilovat o vytvoření celistvého a úplného pohledu na člověka a na svět,
proti kulturám, které šíří podezírání a odlidštění, pohledu, v němž věda, technické schopnosti a umění nevylučují, ale podněcují víru V Boha.
Vám je svěřen velký úkol uchovat a šířit lidské hodnoty - kulturní
a duchovní,• které odpovídají dědictví Evropy a které budou nejlepší záštitou pro její identitu, svobodu a pokrok.
/K poslancům Evropského parlamentu, Straseburky 11. října 1988/»
Převzato z měsíčníku "Nový život", - Ročník XI* — Řím - Prosinec 1988«-
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Počátkem listopadu byl svolán do Bruselu organizační výbor Světové konference náboženství pro mír, aby připravil kongres Konference, který je
plánován na leden 1989 do Melbourne. Na tomto jednání přednesl kardinál
Leon Joseph Suenens, bývalý bruselský arcibiskup a jeden ze tří hlavních moderátorů II. vatikánského koncilu, významný projev pod názvem
"Náboženství a světový mír". Vzhledem k aktuálnosti tématu světového
dosahu uvádíme podstatný výtah z hlavních myšlenek.
- X - X - X - X - X - X - X

Projevy těžkých nespravedlností ve společnosti.
K neodkladným potřebám dnešního člověka patří mír mezi národy, mír
ve společnosti, mír v rodině a mír v srdci. Zkonmáme-li dnešní svět a
své postavení v něm, nemůžeme se zbavit pocitu tísně a beznaděje. "Kam
směřujeme", ptá se kardinál Suenens, "když úroveň morálky klesá ze dne
na den? Co se stane s lidstvem, až někdo zítra stiskne tlačítko, aby
vyvolal apokalyptickou nukleární explozi? Co se zítra stane s lidskou
bytostí, když společnost může a chce s ní manipulovat od početí do skončení života a když kolektiv může svévolně rozhodnout o tom, co je správné a co je špatné, aniž by bral v úvahu vyšší morální principy?"
S těmito otázkami spojuje některé bolestivé konstatace spojené se
životem v tzv. třetím a čtvrtém světě. "Nikdo přece nemůže souhlasit s
tím,' že dvě třetiny lidstva nedosahuje úrovně normálního vývoje společnosti, kterou umožňuje technika bohatým národům. Nikdo nemůže přijmout
fakt, že dva ze tří obyvatel zeně žijí ve stavu podvýživy. Nikdo nemůže
souhlasit s nerovnoprávným rozdělováním veškerého dobra. Civilizace není hodna tohoto názvu, pokud se smiřuje s tímto kolektivním společenskýnr hříchem. Tato nerovnováha a nevyváženost je velkou přítěží pro mír
ve světě. Nikdo nemůže pasivně přihlížet k této.situaci kolektivní společenské nespravedlnosti, v našem století zvlášť výrazné, 2a každou cenu musíme rozbít tento začarovaný kruh, způsobující, že na podstatné
části naší zeměkoule je mnoho bídy, protože lidé málo vyrábějí a vyrábějí proto málo, protože jsou příliš chudí, aby mohli vyrábět víc»
Svět bez Boha je vůči člověku nepřátelský.
V této situaci je posláním každého náboženství, aby přispělo k vytvoření správné hierarchie hodnot a k uspořádání a zdokonalení mezilidských a mezinárodních vztahů. Musí se to tvořit v řádu a míru. A náboženství je ve své podstatě nositelem a příkladem základů řádu a míru.
Zejména dává do vztahu a vazby člověka s Bohem. "Tato vertikální linie
vazby vztahů mezi člověkem a Bohem", řekl kardinál, "je základem pro horizontální linii vztahů člověka s člověkem. V křesťanském učeni je náboženství základní relací mezi lidským stvořením a jeho nebeským Otcem a
jako důsledek toho vzniká hluboká příčina a základ pro přátelství a bratrství mezi lidmi, které jsou děti jednoho Otce. I mimo křesťanství lidé leckde věřili v nejvyšší, imanentní a transcendentní Bytost, v Nejvyšší Lásku. Tam nacházíme základy pro lidské přátelství a objevujeme
prapůvodní zdroje míru a bratrstvíe"
Proto platí dnes jako kdysi: "Chceme-li společenský dům udržet pohromadě, pak se musí opírat o Boha. Je iluzorní věřit, že lidská bytost
může existovat nezávisle na Bohu." Jistě je možné organizovat svět bez
Boha. Je však skutečností, že svět bez Boha je čím dál víc vůči člověku
nepřátelský. Tohoto stupně jsme dosáhli právě dnes. Od té doby, kdy lidé přestali hledat a uznávat Boha, musejí se stále víc chránit jeden
před druhým - člověk člověku se stal vlkem. Propadliště nelidskosti poznamenaná temným symbolem koncentračních táborů ukazují, kam se svět
propadá, když odhodí svoji osu, když ztratí střed své jednoty a vazby.
Od chvíle, kdy člov&k svéhlavě odmítl Boha, postihl ho jeden z nejatra»—
Snědších osudů: je odsouzen n ď milost a .namilost druhému dlcrršku." Na-
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proti tomu náboženství jsoi* ..povolána k tonu - a mají tu možnost - ukázat jak přilnut i "k: Bobiu ^napomáhá společenským vazbám; vertikální linie
je základem pro síabij^it^ 'příčných vazeb. Od té doby, kdy ideologie prohrály své šance a zpronevěřily důvěru lidí, probouzí se v jejicn srdcích
potřeba Boha. Proto náboženství mají jedinečnou šanci přispět k xidržení
míru a vazeb mezi lidmi a národy ve svěxě. Jakou cestu zvolit?
Láska otovírá oči pro spravedlnost.
Je přísloví, které říká, že než ujdeš tisíc mil, musíš učinit první krok. Prvním krokem pro zachování míru je mír srdce, mír duše. "Abychom dali mír světu, musíme mít mír ve svém srdci; člověk musí mít
mír sám v sobě. A takový mír v hlubrně duše je pouze dar od Boha míru.,
který slibuje svým učedníkům, že jim dá mír a vnitřní radost, kterou
jim nikdo nevezme. Nejlépe vpravíme člověka do úlohy mírotvorce, když
bude žít v tomto tajemném Božím míru, míru, který vítězí nad každým neklidem a tísní." Z takového usmíření lidského srdce sálá teplo a světí«
a výzva k lidem, aby přijali ohromující skutečnost, že existuje zářivé
Slunce, protože spatřili odraz jeho paprsků v obraze člověka.
Náboženská učení o člověku poukazují na to, že klíčové místo a úlohu na cestě k míru srdce a lc udržení tohoto nejcennějšího duševního
blaha zaujímá modlitba. Člověk z ní čerpá sílu, aby se v klidu vypořádal se všemi nápory světa, v němž žije; ona ho naríc j>ovzbuzuje a vede
k rozšíření míru v srdci v soustředných kruzích až za hranice vlastního
srdce. Pravá religióznost nastává tehdy, když mír začíná uvnitř vlastního domu, ale neuzavírá se tam; musí se znásobit dělením. Z lidského
srdce, z rodinného kruhu se šíří do ulice, k sousedům, do města, na pracoviště, do národa a po celém světě. "Každé mírové gesto, každá troška
na mírovém žebříčku v podobě drobných rozhodnutí pomáhá při výstupu
vzhůru na žebříčku velkých dohod, na nichž závisí osudy národů. Celkový
mír je závislý na míru v situacích našeho běžného lidského života a na
pokorných a skromných úsilích o smíření, která se uskutečňují bez fanfár ve všech společenských vrstvách a na všech úrovních. Nechceme-li
ztratit všechno, co máme, nesmíme nikdy pohrdnout ani nejmenším mírotvorným činem, který je v našem dosahu."
Srdce plné míru je "srdce plné lásky", zdůraznil kardinál Suenens.
"Z lásky pak vyvěrá ohleduplnost a úcta k druhé osobě: láska potřebuje
tento stav jako plíce vzduch." Proto z každého náboženství, které přináší a hájí lásku k bližnímu, se stává mocný impuls k vytváření mírových vztahů mezi lidmi až za hranice. Láska otevírá oči pro-spravedlnost - tím připomenul kardinál Suenens významnou encykliku papeže Jana
XXIII. "Pacem in terris" - takže potom dokážeme rozlišit od sebe chyby
a ty, kteří je učinili. "Znamená to, že nesmíme ztotožňovat konkrétní
lidi, vedle nichž žijeme, s abstraktní logikou ideologie, kterou vyznávají. lidé nejsou ani zosobněním doktríny ani - ztělesněním chyb." Musíme
proto přikročit k tomu, abychom lidem odhalili ty stránky ideologií,
které je rozdělijí.
Nedosáhneme solidarity, nebudeme-li respektovat svobodu.
"Co platí provlidi jako jednotlivce, platí i pro národy. Ani národy nemůžeme ztotožňovat s politickými systémy, které je omezují. Zde
máme neomezené pole působnosti. Národy už dnes nejsou pro nás žádné neznámé, ale stále ještě mají daleko k tomu, aby se vzájemně požraly."
Možná právě proto je třeba vynaložit tolik úsilí na vzájemnou pomoc a
tvůrčí solidaritu na naší planetě, kde např. hlad a jeho důsledky jsou
každým rokem příčinou úmrtí téměř 40 milionů lidí, t.j. asi tolik jako
bylo mrtvých v minulé světové válce za pět let s veškerým destruktivním potenciálem. A přitom hlad není jediným problémem naší planety...
Aby se vzájemná pomoc a tvůrčí solidarita uskutečnily, je třeba^
je poskytovat při plném "respektování svobody" vyvíjejících se národů.
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"Nkét&Čí chtít dobro místo někoho a pro někoho; je třeba ho chtít spog ním, tím že si budu vážit jeho osobnosti & budu se starat o to,
aby i on byl samostatným a objevil se sobě i světu." Nebo jinak, jak to
řekl filozof Louis Lavelle: "Největší dobro, které jiným' činíme, nespočívá v tom, že jim komunikujeme naše bohatství, nýbrž že jim odhalíme
jejich." Lidé, seznámeni s šířkou a potížemi problémů, vyžadujících řešení, musí k tomu, aby jejich působnost byla účinná, pevně věřit, že
řešení je uskutečnitelné a že je v jejich silách. Kde je vůle, najde se
i cesta...
Všichni nábožensky založení lidé z celého světa mohou všemu tomu
napomáhatj stejně tak i institucializovaná náboženství z celého světa
js&u povolána silou svých autentických zdrojů inspirací stále znovu a
přes všechno, co se ve světě děje, ukazovat, že vertikální spojení Bohe
a člověka je nejsolidnějším základem pro horizontální vazby a vytvoření
pospolitosti lidí^a národů. Proto je třeba modlit se v duchu sv. Fran-'
tiška: "Pane, učiň mne prostředkem pro svůj mír..."
Z týdeníku: "Glas končila", č. 1, 1. ledna 1989, Zagreb,
Zpracoval: Stjepan K U Š A R.
- o - o - o-o - o - o - o Vážená redakce " K M E N E ".
;
V Zašové dne 21. 2. 1989.
Jsem odběratelem Vašeho časopisu a se zájmem jsem četl názory předních redaktorů v SSSR. Zcela souhlasím s jejich "bojem" za duchovní.a
mravní obrodu sovětské společnosti v rámci pereštrojky a glasnosti. Vážím si opravdového odhodlání vypořádat se s represemi a deformacemi období stalinštiny a brežněvštiny. Analýza se provádí z pozic socialismu.
Jsem informován také z časopisu Ogoňok, který odebírám.
Hlavou mi bloudí myšlenka: A co u nás? Není také u nás zapotřebí
dějinné analýzy období padesátých let i.období po r. 1968?, kdy u .nás
vrcholila deformace- socialismu? K tomu, aby nejenom v oblasti hospodářské, ale i mravní bylo možno ookročit dál, je třeba odstraňovat v zájmu
pravdy často dlouhotrvající deformace minulosti.
To platí především o bádání historickém. V gymnáziu, které jsem navštěvoval za první republiky, jsme se učili, že zásady dobrého historika
jsou: Sine ira et studio - Wie es eigentlich gewesen ist - Audiatur ét
altera pars.
Proto se musím postavit na obranu knihy "Boh. Balbín" od J. P. Kučery a J. Raka /vyd. Vyšehrad/, kterou jsem se zájmem přečetl. V důsledku pokračujícího dějepisného bádání se zde objevily dosud neodhalené historické pravdy. Z odborně vzdělaných a nestranných úst zde zazněl
nový, částečně pozměněný názor na české baroko a tak zvanou dobu "temna", než jak byl šířen u nás už za dob 1. republiky a od dob Aloise
Jiráska, jehož historická beletrie byla, bohužel, považována a chápána
jako historická realita. Mnozí nechtějí pochopit, že ztotožnění naší nekatolická /protestantské/ minulosti s českým národem a vlastí je jen názorem jedné části národa. J. Fiala ve svém článku straší pod vlivem beletrie. ještě stále "pekelnými mukami pátera Koniáše" a "okovanými boty
pátera Firmuse". Těmito výrazy se přece doba českého baroka nedá charakterizovat. A tento názor byl knihou "Balbín" v základech otřesen.
Přes všechny stinné stránky pobělohorské násilné rekatolizace, kterou autoři nepopírají, ale jejíž rozsah a metody uvádějí na pravou míru
v souvislosti se zásadou tehdy všeobecně platnou "Cuius regio, eius religio", je nutno v- zájmu historické pravdy kladně hodnotit vědecky ověřená fakta, že: 1. Bílá'hora nebyla "koncem samostatnosti české", 2.
2. Germanizace začala již dávno před Bílou horou, 3. Rovněž útisk českého sedláka; začal již dříve /a dlouhotrvající třicetiletá válka nemohla tento stav zlepšit/.
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J. P. Kučera e J. Rak, které nemůžeme podezřívat z nadržování katolicismu, staví také do pravdivého světla činnost jezuitů a jezuitského řádu vůbec. Vlasteneckým jezuitům pak náleží velká část zásluhy, že
český národ se ubránil cizozemcům /švédům/ a dloubou dobu habsburské
vlády přežil.
:
Výrok J. Pekaře o pckle.s.u kulturního života země je vzhledem k
přestálým útrapám 30ti leté války jistě správný. 0 toti však, jaké zásluhy vědecké a na úrovni školství jezuitský řád měl, najdeme v knize,
množství faktů. /Vždyí pro svou vědeckou zdatnost i po zrušení řádu nebyli jezuité vyhnáni ani z protestantského Pruska, ani z pravoslavné
Rusi. Kateřina Veliká se přímo postavila na jejich obranu a zakázala
vydávat protijezuitské pamflety/. Názor Z. Nejedlého o celkovém mravním
úpadku protireformační doby a o tom, že jezuité kladli do rukou lidu
"odpornou literaturu modliteb, žaltářů a. zkažených písní" lze vysvětlit
jen velkým protikatolickým zaujetím tohoto "historika a politika".
/Přibližně obsahově stejné modlitby a žalmy či písně protestantů již
nebyly "odpornou" literaturou?/. Stejně i'u J. Fialy vidíme protikatolické zaujetí, jestliže tvrdí, že Velenský svým "světově proslulým spisem o pochybnosti původu římského papežství" předčil Balbína /!/'. I jeho opovržení Hájkem, jakoby jeho dějiny tyly jenom a jenom smyšlenky,
je z hlediska moderní historické vědy neudržitelné.
Církev katolická byla za Habsburků, kteří se chránili katolickou
fasádou, vystavena nebezpečí, že bude vtažena do bahna austrokatolicismu /výrok A. Fukse/. To se však zásluhou českých kněží nestalo. A po
28. říjnu se tohoto břemene zcela zbavila. Jak jinak by se mohla postavit na odpor nacismu, jemuž padlo za obě£ asi 100 katolických kněží, a
200 prošlo koncentračními tábory. Vlasteneckou tradici katolické Církve,
od doby sv. Václava až po dneáek může popírat jen neinformovaný člověk.
Doba barokní má své skvělé architekty, sochaře, malíře, a ušlechtilou religiozitou tehdejších básníků, i lidovou poezií, která v té době vznikla, není možno pohrdat.
Navštívil jsem nedávno Prahu se svým přítelem, francouzský-n reda- ktorem, který, zcela očarován, musil konstatovat: Krása gotické Prahy
- t o je Karel IV., nádhera Prahy barokní - to jsou jezuité.
v/.yP /jesuitech je možno také si udělat velmi ^ladnou představu, načlánku o Balbínovi /J. Fiala/ film, vyznamenaný zlatou
/
/.palmou v Cajféies, o komunistické republice Guaraniů v Jižní Americe. A
to 'tam byli "také" jezuité í !!
Doufám? že Vás nepohoršil můj otevřený způsob psaní /zcela v rámci glasnostz/.
Srdečně zdravím a děkuji za mnohé z Vašich článků /např. o vyučování dějepisu na naŠicn školách, či o kultu kultury, atd./.
František M A L I ft k K,
756 51 ZAŠOVJÍ 82
O d p o v ě ď
redakce:
Pan František Maliňák,
Zašová 82.
V Praze 10. 3. 1989.
•
Vážený čtenáři,
děkujeme za Váš názor, kterým reagujete na poměrně nové pohledy na
období tzv. "temna", na činnost jezuitů a jejich vliv na naše školství
e kulturu. Samozřejmě, že souhlasíme s tímto pojetím J.P. Kučery a J.
Raka, /které je mimochodem prezentováno již řadu let na filozofické fakultě UK/, a ceníme si každých dalších podobných přístupů /Vašeho včetně/. Diskuzi na toto téma jsme však již v Kmeni ukončili. '
S pozdravem
David V Í T ,
redakce Kmenu
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Věřící laik nesmí zůstat nečinný, ze jména ne v otázkách cír->,..
kevních, ani sociálních, národohospodářských, politických a
kulturních. "Jděte i vy na mou
vinici."
/Christiřideles laici - Jan Pavel II., 30. 12. 1988/.
Ify zaměstnaní věřící laici, větSinou otcové rodin, nuceni starat
se o domek, zahradu, domácí zvířectvo, auto a mnoho jiných nutných i
méně nutných, ale pro pokojný život v rodině většinou nutných záležitostí, toho času nazbyt nemáme. Já, když dostanu nové číslo "Křesťanských
obzorů" /dále KO/ /většinou až pozdě v noci, kdy už všechno spí, si je
začnu číst/ a to nejdříve zajímavostí ze současného dění u nás. Delší
pojednání několikastránkové, čtu až na druhý den. Tuto nechuí k dlouhým, nekolikastráhkovým článkům jsme přebrali asi z novin, kde tyto
články nikdo většinou nečte.
A jak jsem při mém shonu zjistil, že už rok vychází KO ? Dopomohla
k tomu tato náhoda: Tříletá vnučka si hrála na zahradě a tak nešikovně
ji jedna nožka zůstala pod dřevěným poklopem, že pláčem mne přivolala.
Nadzvednutím poklopu nejen že přestal pláč, ale já jsem našel igelitový
sáček a v něm mimo jiné i prvé číslo KO z 15. 6. 1988. Sáček tam odpočíval už skoro rok. Sám jsem jej tam détl, když se mluvilo o domovních
prohlídkách... a už jsem na to i zapomněl.
Když jsem uviděl ten datum na KC, hlavou mně prolítlo mnoho vzpomínek na ten uplynulý rok, ale přece jen o existenci KO jsem více začal
přemýšlet a rozhodl jsem se Vám, kteří vydáváte tento čtrnáctidenník,
.. ,.
napsat.
Chci Vám především poděkovat za KO, jako za duchovní dar. A kč-jz
uvážím, že asi žijete v podobných podmínkách jako většina nás věřících
pracujících laiků, je to v našich podmínkách oběí, něco takového vůbec
časov| zvládnout, napsat, rozmnožit a pak i rozeslat.
Řekl jsem, že je to dar duchovní, dar věčného Slova a svědectví,
jak toto Slovo oslovilo lidi kolem nás v naší době. USy věřící jsme nesmírně šíastni, že ač skoro všichni kolem nás jsou lhostejní k temuto
Slovu, že my ne svojí zásluhou nejsme lhostejní, ale opět je to dar Boží milosti, že si nás, ty méněcenné v očích světa, nemající odpovídající postavení /jak to už sv. Pavel říká/ a i většinou nemají vzdělání
tohoto světa, povolal Pán na svou v i n i c i . Ze Slova Božího víme,
že Bohu se nejvíce protiví pýcha. Pýcha, vezmeme-li z Písma prapůvod
Z Ti A vůbec, zapříčinila pád andělů, kteří tím že setrvávají v pýše,
mají dodnes zájem k sobě strhnout další.
Proč tuto úvahu o daru, milosti a pýše? A souvislost s KO ? Pro ateistu jsou tyto úvahy slabomyslností některých lidí, a původně se myslelo od dob osvíceneckých, že se vzrůstem vzdělanosti a civilizace vůbec, náboženství samo sebou zanikne. Dnes už je tomu trochu jinak, s
věřícími se asi nikdy svět úplně nerozloučí, to přiznávají a tolerují,
však jde o úvahu pro věřící i
Nechci zde vypisovat všechny námitky, které jsem už o KO slyšel.
Ale, aniž bych sám sebe v pseudopokoře dostával do pozic těch, co vyslovují na adresu KO až drsné kritiky, chci zde dokázat, že ač si to
samozřejmě kritikové neuvědomují, prapůvod kritiky je v pýše.
Andělé, kteří řekli: "Non serviam - nebudeme sloužit!", chtěli být
jako Bůh. Věřící, kt-eW. jsou nespokojní s úrovní KO, nepřímo dávají
najevo, že autoři KO nejsou ani na jejich úrovni. Oni by to dělali lépe t

-

15-

Upřímně děkuji kritikům, kteří'se nad touto mojí úvahou nepohorší.
Mám za to, že jak vydavatelům -KO nikdo nezabránil ve vydávání čtrnáctidenníku, tak nemůže nikdo zabránit akademicky vzdělaným laikům, vydávat
svoje svědectví o věčném* Slově-.; .
Sv. Pavel říká, že všechny :#aše mudrování, prorokování, umíní ba i
sebevětgí víra -v't©/tfše-"je k ničemu, není-11 v srdci člověka
LÁSKA.
Láska, která je- pokorná a každého omlouvá a má zármutek ze špatnosti, ta
ať nás nikdy ňeopoůští". A
listě. Římanům říká: v bratrské lásce se navzájem srdečně mějtS-rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého. V
horlivosti neochabujte. Duchem plní zápalu, služte Pánu.
Slova.".svi^avle", jsou. i pro Vás přátelé z KO "jako ušitá". Neboť
dále-'říká: V naději-se radiijíte, v soužení bučíte trpěliví, v modlitbě
vytrvalí.
..7:*''
A na závěr mám pro^fru: Vy v KO, vy kritici KO a i my prostí čtenáři,-všichni si pozorně-přečtěme a promeditujme celou 12 kapitolu Římanům!.
••
S k u j e
i

Vám

J. S.

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 •

S e t k á n í

studentů.

•

•

;

Umění položit zajímavou otázku, přimět soubesedníka k řeči, vejít
s ním v otevřený kontakt, zbavit se předsudků k tomu, kdo má jiný názor
na svět než my - to vše nutně potřebuje žurnalista při své denní práci.
Samozřejmě, že odpovědět
v prosté a přístupné formě na otázky jakéhokoliv posluchačstva nusí umět také každý, leně z.
V tomto smyslu svéráznou učební hodinou tohoto profesionálního mistrovství můžeme nazvat setkání Moskevských duchovních škol s budoucími
novináři, setkání k němuž došlo 23. prosince 198S v tele-centrú fakulty
žurnalistiky/Moskevské státní univerzity. .
/V Studenti vyprávěli jeden druhému o.svých problémech, sdělili si
zkušenosti z výuky. Mnoho pozornosti bylo věnováno místu Církve ve struktuře s ouč as i) é;/SpOle č n o s t i a účpsti věřících v právě probíhajícím pozitivnísi procesu obnovy duchovního života lidu.
A: Veliký zájem vzbudilo téma duchovnosti. Toto slovo se nyní stále
obje-vu&e,na stránkách novin, časopisů, slyšíme je často při vystoupení
představitelů tvůrčí inteligence, avšak jeho obsah nebyl d-osud dostatečněvobjasněn. A nelze se tomu divit - duchovnost jé těžko pochopit 'mimo
kontext autentické křesťanské kultury, jejíž ochránkyní byla a je Církev, a jejímž jádrem je učení c dobru a kráse.
Kosti ze zagorských vysokých škol předložili zajímavé návrhy o formách spolupráce studentů a učitelů Moskevské univerzity a Ifcichovní akademie, t.j.. vysokých Škól, které mají svůj společný historický původ v
Slovansko-řecko-íatinské akademii, založené v Moskvě koncem XV.1I. stol.
Bohužel, -jvymezený čas nedovolil mluvit o všem, co zajímalo přítomné' uvedeného dne v univerzitním tele-centru. A cožpak je možno během
několika hodin prohovořit vše, co bylo zamlčováno po celá desetiletí ??
Chceme doufat, že podobná setkání budou pokračovat a složení účastníků bude rozšířeno.
,
•
... '
Přeložil F. M.
Žurnál "Moskovskoj Patriarchii", č. 4, 1939, str. 21.
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ZÁZRAKY...,

A

U Z D R A V E N Í ?

Interview M. C. Hirsingera ar O T C E M Jeanem CH A R B O N N I E R :
^
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FEU ET LUMIEREt Otče Charbonniere, působíte jako kněz v pařížských za* hraničních misiích, uskutečnil jste dvanáct cest do
„.. íárdové Cíny a třicet let žijete v Singapuru v čínském
/ Wpstředí< V čem spočívá vaše poslání?
OTEC CHARBONNIEŘt Je to služba, která má dát orientaci a informace lidem, kteří jedou do Číny; je to úsilí směřující k .
bratrství. Říkáme jim, co je vhodné přivést tamějším
křesťanům, jaký postoj zvolit po třiceti létech Izolace. Je to vzájemné povzbuzení. Zprostředkujeme, jim
t- dokumenty, knihy, svědectví. Ale oni nám silou své;
víry přinášejí mnohem víc. Mnozí z nich trpěli ve'
vězení, byli pronásledováni. Znají oddanost Svaté
svátosti a Panně Marii-, jak jsme to poznali v Evropě
před čtyřiceti léty.
F. L.: Je v Číně velká" lidová zbožnost?
0. Ch.: Ano, ale ne všude. V některých oblastech byli lidé rozptýleni
a přestali chodit do kostela. Naopak v silnějších křesťanských
obcích jsme svědky mnoha křtů katechumenů. I ve vězeních a v
pracovních táborech dochází ke konverzím. Křesťané přivádějí
ke křtu své druhy v utrpení, které přitahuje etický aspekt e->
vangelia. Silně na ně působí modlitba.'Vzrůstá počet uzdrave• "
ní, díkůčinění. Do života lidí zasahují znamení a oni-v nich
rozpoznají milost Boží. Díky modlitbě dochází k uzdravování.
To je časté při poutích. V Sečanu, poblíž Šanghaje, kde je mariánská bazilika, došlo v nedávné době ke zjevením, o nichž se
hodng hovoří. Mluví se o zázracích. Komunistický tisk
k tomu staví nepřátelsky. Vysvětluje celou záležitost vědedky a uzavírá, že jde o pověry. Desetitisíce rybářů ze šanghaj.e-.^ijíždějí iia locíkách na mariánské svátky. Poutníci vystupují*: p®r.
kolenou na kopec, ale nevcházej^, do horní baziliky,;
né komunisty.
. '
: -^^¿vl
F. L.: Věrnost při'všech zkouškách i přes trhliny v Církvi ?
'• ^ rtfé
0. Ch.: Ano. Křesťané, kteří vstoupili do čínské komunistická straňyV
udávají ty, kteří zůstali věrni papeži. Vatikán-zakázal v roce
1958 jakoukoli spolupráci s Čínským vlasteneckým/sdružením
postavil se proti uznávání biskupů jmenovaných bez noho sou-4>'
hlasu, Čínská Církev se rozdělila.. Došlo k vzájemným vylučováním. Rodiny však pokračovaly v modlitbě a předávaly dál víru'
svým dětem. To nebylo vždy snadné. "Během kulturní revoluce'byly děti vyzývány, aby udávaly své Rodiče. Dědečci, strýčkové
nebo bratranci křtili tajně novorozence. Daes jsou křesťané,
kteří nepřerušili jednotu s Řime|a, sledováM. Ale v některých
oblastech jsou více tolerováni.
v •
.:•:'. ř íF. L. :Povězte nám, Otče, o modlitebním životě v'Óíitétprý jscu'"kcgtely
plné k prasknutí. Je to pravda ?
.v ~
C. Ch.: Anoj V neděli ráno přicházejí křesťané kolem šesté nebo sedmé
hodiny a zůstávají až do kon-c« pohlední mše. Modlí se čínsky
žalmy, zatímco kn^z dlouží mši v latini* Vějící znají zpaměti
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modlitby složené před avěma sty léty. Po mši je oslava Nejsvětější svátosti. Byl jsom dojat v kostele sv. Josefa v Pekingu.
Kostel byl plný. Všichni začali zpívat Tantum ergo, to ve Francii už příliš často neslyšíme. Po mši bývá často křížová cesta.
Na Boží Tělo konají věřící na církevním území procesí. Na venkově se tato procesí kótoají-ve vesnici. Místní stranické orgány se neodvažují -Tasáhnout. Někteří vesničané na severu země si'
dělají, co chtějí. Ještě před započetím práce, kolem páté hodiny ráno, se scházejí na mši. Večer je opět mše, oslavné žalmy,
katecheze, modlitby. V těchto oblastech postupovali křesťané
vždycky společně. V Mongolsku spolupracoval jeden kněz s vlasteneckým sdružením. Rozzlobení křesťané ho ztloukli holemi. Aí
on se vrátil na své místo. Jiný kněz se též pokusil vstoupit
do tohoto sdružení. Jeho farníci se postavili proti němu. Učinil pokání a veřejnou zpověd. Jednoho dne byl jmenován biskupem
bez souhlasu Říma. Jeho víra byla zkoušena a lidé mu nepřestali
důvěřovat. Lidé rozlišují dobré a špatné kněze. Jako v prvních
dobách Církve dokážou poznat své pastýře. Upozorňují cizince:
"Nechočíte na mši toho či toho kněze...". Jednou vláda jmenova'.a
kněze, který byl ženatý. Věřící bojkotovali jeho mše. Musel o-dejít. Během kulturní revoluce se kněží a biskupové oženili,
někteří násilím. Lidé se postavili proti těmto manželstvím.
Členové vlasteneckého sdružení museli obnovit celibát jako podmínku pro budoucí kněze. Khěží se znovu spojili pro volbu svých
biskupů. Vláda násilím jmenuje kněze, kteří dělají její politiku. Někteří odmítli úřad biskupa, aby se nekompromitovali s
vlasteneckým sdružením.
F. L.; V Síně je šest set seminaristů. Odkud pocházejí tato duchovní
povolání ?
0. Ch.: Z křesťanských rodin. Staří kněží chtějí, aby Církev měla pokračování. Vědí, že za pět nebo deset let už tady nebudou. Přejí si, aby se vzdělávali mladí, at už je atmosféra v semináři
• •J'- jakákoliv.
F. L. : Vyučování je tam přece hodně ideologické, ne ?
0. Ch. : V seminářích je zřejmý úmysl vlády vychovat aktivisty s dosti
marxistickou koncepcí, historie. Zahraniční misionáři jsou prezentováni jako imperialisté, kteří způsobili Číně neštěstí. Od
doby nezávislosti jde všechno dobře. Ale mladí z křesťanského
prostředí se umějí k věcem postavit. Nemají však přístup ke
všem knihám. Určitá část života Církve je skryta.
F. L.: Jak je to s řeholními povoláními ?
G. Ch.: Biskup dostane kandidatury pro založení noviciátu. Ale možnosti
rjsou omezeny finenční stránkou. Tak třeba staří kněží, věrní , .
Římu, tolerovaní vlasteneckou Církví a známí 1 úřadům, shromáždili asi dvacet dívek. Pracují, zabývají se šitím. Mají .však
biblické kurzy i lekce zpěvu. Po dvou letech odcházejí po, dvou
či po třech do vesnic, kde vedou společnou modlitbu, učí.katechismus, navštěvují rodiny. Pod záštitou vlasteneckého sdružení
byly znovu.otevřeny kláštery, kde jsou shromážděny řeholnice
různých kongregací. Sestry přicházejí a i když je to pod záštitou Vlasteneckého sdružení, často jsou v srdci věrny Římu. Nemají jinou možnost.
F. L.: Je mládež, zklamaná revolučními ideály, připravena přijmout poselství evangelia ?
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O. Cli«: Lze pozorovat ochladnutí vůči ideologii. Samotní komunisté mluví o krizi.JJtytoho mladých lidi se ptá po smyslu Života. Někteří
se zajímají d" náboženství a Bibli. Jedni nevědí, co to je, druzí slyšeli, že je to pověra o dávné společnosti. Kněží v pracovních táborech sestavili malý katechismus, v němž mladým předkládají důvody, proč se člověk stává křesťanem: "Není to proto,
aby Člověk měl osobní nebo materiální výhody. Je to proto, že
uznávám velikost Boha v existenci lidské. Chci následovat Ježíše a sloužit svým bratrům." Tato knížečka, která bere v úvahu
informace materialistického ateismu, měla velký úspěch.
P. L.: "Služba, odříkání, duch oběti", křesťanské ctnosti, které komunistická ideologie využila po. sván ?
0. Ch.: Ano. Tyto ctnosti pomohly přetrhat některá formy rodinného egoismu. Ale od té doby kulturní revoluce je v lidskýchvvztazích
'-takový chaos, že tato hesla ztratila důraz. Mladí Cínané myslí
nejvíce na to, aby si vydělali peníze - chtějí si koupit kolo,
tranzist-Orák, televizor. Reagují na nespravedlnost, i na nespravedlnost svých vlastních rodičů. Břímě generací a byrokratické
•
společnosti je těžší než v Evropě. Jsou to idealisté a trpí oportunismem a vším, co je rozděluje. Svědectví a obrácení jsou
velmi častými zjevy. Stejně často se objevuje mladý Čínan plný
beznaděje. Jednou v noci poslouchal v rádiu potají Hlas Ameriky a slyší: "Já jsem Cesta, Pravda a Život." Ptá se t kdo může
takto mluvit. Pta se a objeví evangelium. "Knoho Cínanů chce
vést upřímný a poctivý život a hledají Pravdu. Když objeví evangelium nebo potkají křesťana, stačí málo, ab^- se zachytili.
F* L.: Roné Laurentin vydal dílo "Čína a křesťanství po promarněných
příležitostech". Titul vaší knihy "Čína bez zdi" se zdá mnohem
optimističtější.
0« Ch.: Hovořil jsem s Otcem Laurentinem, když připravoval svou knihu.
%slím, že titul je přehnaný. Mýslet si, že v minulosti byly
ršGchny příležitosti promářtfěné, je iluze. Z" minulých staletí
máme výjimečné případy pronikání Církve do Číny. Pokud jde o
¿_
Zítřek, budou ještě těžkosti. Je to svět s kulturou a morálkou,
. ^ . ,-ktoré jsou odlišné od evangelia. Sv. Pavel kritizoval tuto mou. d.rost, která je v očích Božích bláznovstvím. V Číně jsou neúspěchy interpretovány jako morální vítězství. Cesta spásy, po*
solství kříže byly přijímány s obtížemi. Některé struktury v
tradici však vysvětlují, že Číňané se stali hluboce věřícími
křestany»
ř. L.: Jsou si čínští křesťané vědomi toho, že jejich mučedníci jsou
Setbou pro zítřek ?
0. Ch.: Jsou o tom přesvědčeni. Evangelium postupuje díky jejich svědectví. Před dvanácti léty bylo všechno uzavřeno. Nebylo vidět žádné křesťany. Ih.es se znovu .zformovalo množství komunit. To přesahuje všechny naše naděje... Pařížský arcibiskup kardinál Lustiger řekl čínským křesťanům .v Evropě: "Bůh má dva prostředkv,
jak rozšířit své království:, pronásledování a rozptýlení." A Čína? Je zraněná, ale hojí sej-Katolická Církev? Je malá. ale ved®
si dobře. A Kristus? Řekněme* že je to revolucionář, který přinesl Vítězstgí !!!
Přeloženo z Francouaek^o-£«U*OPL«NA. ^JTSíl
H® 52 - květen 1988, ss. 45 - 59-
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R O D I N A
JE
B U D O U C N O S T
Toto bylo heslo XIV. mezinárodního kongresu pro rodina, který probíhal ve dnech 2 . - 5 « dubna 1989 v Bonnu /NSR/. Měl vyzvat a povzbudit
k duchovní obnově rodin, vycházející ze všeobecně platného křesťanského
pohledu na člověka.
: --i.
Myšlenka na pořádání těchto "rodinných kongresů" se zrodila v roce
1979 na podnět několika angažovaných Křesťanů, kteří chtěli pomoci nejširěím vrstvám obyvatelstva Jižní Ameriky k vybudování důstojného a
zdravého rodinného života v prvé řadě zvládnutím životního stylu s přirozenou regulací početí. Prvé jihoamerické kongresy měly takový ohlas
„•.a byly přijaty s takovou dychtivostí a vděčností, že duchovní otcové
..této myšlenky- mezi nimi matka Tereza, nositelka Nobelovy ceny, prof.
Jérome Lejeune, gynekolog a vědec, z pařížské Sorbonny, americký gynekolog prof. Bernard Nathanson a dalši - rozšířili jejich pořádání i do
Evropy /která je dnes přes dyoutisíciletou křesťanskou kulturní tradici
misijním územím, stejně potřebným duchovní obnovy pro záchranu důstojnosti člověka/. Předchozí kongresy /X. - XIII./ se konaly v Paříži, Madridě, Bruselu a Vídni.
,.rPořadatelstvo se vytvoří vždy z místních nadšenců rok před vlastním termínem kongresu a jejich společná činnost končí hospodářským vyrovnáním celého podnikáníva vydáním kongresového{sborníku, který obsahuje všechny přednáškj, pódiové diskuze a večerní besedy s odborníky.
Nejsou navázáni na žádnou ani státní, ani politickou, náboženskou nebo
dobročinnou organizaci a také jim nekonkurují. V Bonnu byl už ohlá§eňb
příští kongres : bude uspořádán v Londýně v r. 1990 a adresa sekretáři-*
átu je Family Ccngress e/o James Fogle, 58 Hanover Gardens London SEvl,
tel. 0044-1-820-9411.
Na bonnském kongresu vystoupilo přes 40 řečníků z nejrůznějších
vědeckých a sociálních oborů, _ale..i:rprostých laiků, - je jichž společným
znakem byla předchozí rozsáhlá veřejná činnost ve prospěch rodiny, dětí, mládeže nebo starých lidí. Ti yšichni se snažili nějakým způsobem
posílit rodinu jako základní buňka společnosti, pranýřovat ideologie a
společenské proudy, které záměrně-hárušují instituci rodiny, poukázat
na demografické a humanitární výsledky sociální politiky v různých zemích, vyzdvihnout zdravé a pozitivní cesty v oblasti sexuální výchovy
a plánovaného rodičovství, posílit etické hodnoty a zasazovat se za ochranu počatého lidského života /proti potratům/.
Řečníci byli sezvaní z celého světa a přicházeli ke slovu v některém z půldenních bloků, které takto osvětlovaly z různých stran vždy
jeden společný problém. Jmenujeme namátkou jen některé: Dr. Catherine
Bernard, řádová sestra á lékařka oboru chirurgie z Madrasu /Indie/; Jelena Brajsa, adoptivní matka šesti postižených dětí ze Zagrebu /Jugoslávie/; lír. De Wei, docentka gynekologie ze Šanghaje /Lid. Čína/; ekonom Masaru Ibuka z Japonska; prof. sociologie Dr. Michail Matzkovsky,
člen AV UDRSR v Moskvř; anglická socioložka Valerie Riehes; Katarina
Runske ze Švédska<y prof. soc. věd Hadi Sharifi /muslim/ z Teheránu /Jrán/; Dr. Susan Stanford z Montrealu /Kanada/ a mnoho dalších, jejichž
činnost a živá slova na podiu vzbudila u publikp nadšený-ohlas a vlévala naději v uskutečnění hesla bonnského kongresu: R o d i n a
je
b u d o u c n o s t .
• • V'
»
Jako červená nit se přes všechny sjezdové dny vinul původní záměr
kongresu na podporu rodinného života: propagace přirozené regulace početí /dále PRP/. Po celou dobu byli zde přítomni Dr. Rötzer, zakladatel
symptotermální metody PRP, jehož kniha "Natürliche BmpfSngnisregelung"
dosáhla v němčině od 1. vydání-v r. 1978 již 18. vydání v r. 1988$ dále
manželé Billingsovi, původci ovulační metody PRP a Dr. Brown, australský chemik a spolupracovník "Billingsových, který přinesl na kongres jako novinku svou analytickounsoupr&vu, pomocí níž si žena může doma sama
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»jistit přesně vrchol plodných dnů cyklu /•&. j. termín ovulace/ z koncentrace hormonu v moči. Po všechny dny' kongresu ve večerních hodinách
--probíhalo školení v PKP. Jedno odpoledne bylo uspořádáno pódiové kolo* Iceium mezi těmito učiteli a propagátory PRP. Účastnil- se:ho také evangelický teolog Dr, Neuer. /Efyl jeden z pouhých dvou duchovních, kteří
vystoupili veřejně na tomto shromáždění; druhý byl černošský prof. teologie Dr. Egbulefu z Nigérie. Jinak jako posluchačů bylo kněží na kon-gresU velmi mnoho/. Je zajímavé, že právě tento evangelický teolog se
vyslovil na obranu "Humanae vitae" tvrzením, že tato encyklika Pavla
VI. není učením výlučně katolickými, ale že je to prastará křesťanská
tradice vycházející z Písma svatého, že neplatí jan pro katolíky, ale
má své zastánce mezi všemi křesťanskými Církvemi. PRP je otázka etiky a
ne techniky a odpovídá přirozenému lidskému svědomí, které vidí v plod-nosti dar Stvořitele, pravil závěrem.
Pro ilustraci uvedeme nakonec pár čísel z kongresu: Účastníků bylo
denně kolem 3.500; 270 dívek a 180 hochů v bílých halenách a modrých
šátcích pomáhali při všem tom hemžení v areálu Beethovenhalleji měli
službu ve stanové jídelně /snídaně, obědy a večeře pro 1.000 strávníků/
opatrovali 10 hodin denně kolem 350ti dětí, z toho 10% pod 3 roky věkuj
vypůjčili l.OOOx za den sluchátka pro poslech simultánních překladů do
pěti řečí; prodávali půl hodiny po každé přednášce kazety a videokazety
s proslovem příslušného řečníka; i dalších služeb se zhostili k všeobecné spokojenosti*
Kongres uzavřela krátkou návštěvou matka Tereza, které vyzvala rodiny ke- každodenní společné modlitbě, protože z té vyrůstá láska a věrnost manželů i láska k dětemř jež jsou nejkrásnějším Božím darem. Závěrečná modlitba celého sálu ukončila bonnské setkaní.
TÉ L
STRACH
P Ř E D
N A Š I M I
P Ř Á T E L I
Když byli v prvotní Církvi křtěni katechumeni, znamenalo to, že v
jejich nitru došlo k radikální změně, což vyžadovalo také změnu v jejich životě. Nemohlo již stačit to, čím by byli i bezjKrista. Nestačilo
již být spravedlivým, čestným, umírněným, dobrosrdečnýffli Takovými měli
již být dříve, než se začali nazývat křesťany. Dobrý pohan je povinen
..již jako člověk mít zmíněné vlastnosti a snažit se o tyto ctnosti« Kdo
však je pokřtěn, musí dělat více, než co se žádá od dobrého pohana. Ne,
že byvměl těmito jeho ctnostmi pohrdat, ale musí si být yědom toho, že
.atupen ctnosti, který se hodí pro dobrého pohana, pro něho.jako křesťana se již nehodí.
; ,
Pokřtěný člověk žije ve světě, který nepřikládá křtu a dokonce
Kristovi žádnou cenu. .Žije ve světě dobrých a méně dobrých [pohanůe Tento svět je pohanský jak ve svém smýšlení, tak i v životě. Betlém je pro
něj jen dojemnou pohádkou, Kalvárie mythologickou tragédií. Ctností je.
pro tento svět denní koupání. Nebe je pro něj kousíčkem lákavého dortíku ve vzduchu, a peklo jen strašením čertovým: pytlem.
Svět, ve kterém žijeme, považuje za dobrý ten román, při jehož četbě se pobavíme a odpočineme si, i když způsobujeyzkózu v naší duši.
Rozvod není pro tento svět ničím nesprávným, neboť Radkova druhá žena
Jana miluje jiného muže, a láska na to přece dává právo. Tento svět se
usmívá povýšeně nad hříchy těla, protože to jsou jen projevy bujné krve
a svůdných ;očí. Šaty nemají podle něj za úkol, aby zakrývaly, ale aby
odhalovaly. Hříchem je podle něj jen to, co je společensky nedovolené.
V takové atmosféře musí žit pe>crtěný člověk, křesťan. A on při tom
nemá vůbec strach, že se nakazí? Vždyť jeho dobři pohanští přátelé, naprosto rozumní lidé,, aru tuto atmosféru doporučují.
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Těchto dobrých pohanských přátel bychom se měli vlastně bát. To
neznamená, že to jsou sami spus tlíc.i• Ťo.vůbec ne! Kdyby takovými byli,
tak bychom se jich pravděpodobně nepotřebovali ani bát. Ne, jsou to ryzí, slušní pohané se slušným pohánskými smyšlením-. •
A nevládnou tomu světu špatně.:A ovládájí'také svým vlivem překvapivě mocně náš vlastní život. Formují našé0háklofraůsti a'averze, nasazuji myšlenky do naší hlavy a kladou slova dó nslichúst. Píší pro nás
romány, které máme ve své knihoyné, píší novinyý které denně čteme. Vyučují naši Aničku na gymnáziu občanské nauce a našeho Vašíka dějepisu.
Hrají v kině, připravují televizní programy, tvoří naše vlády a zásobují nás denně čerstvým mlékem. Náš řezník a pekař k nim také patří. Nemůžeme jim uniknout.
Jestliže se čas od času nezastavíme a nezeptáme se sami sebe, jak
křesťansky žijeme, tak brzy zjistíme, že máme.křesťanskou duši s pohanským svědomím. Co říkáme tomuto realistickému románu, tomuto smyslnému
televiznímu programu? Kde zůstala naše křesťanská citlivost k tomu všemu? Dali jsme za pravdu pohanskému spisovateli, učiteli, prodavači?
Nebylo by všechno tak špatné, kdybychom si byli vědomi toho, co se
s námi děje. Ale toho si vědomi nejsme. Všechno to probíhá tak nenápadně' .a pěkné. Velké neřesti se převlékají za malé ctnosti. Ne neprávem
říká Bernanos: "Hřích vstupuje do našeho života velmi zřídka násilně,
ale mnohem spíše pomocí lsti. Prosakuje do našeho nitra jako vzduch,
nemá tvářnosti, osobité barvy ani vůně, přijímá každou barvu, každý
tvar, každou chuť. Rozkládá nás zevnitř." - Kdyby nepřátelé naši víru
otevřeně' napadli, kladli bychom jim smrtelný odpor. Před našimi dobrými
pohanskými přáteli jsme však složili zbraně, aniž bychom zpozorovali, a
pravděpodobně aniž bychom si uvědomili, že se odehrála bitva.
A může to dojít tak daleko, že k nim úplně přejdeme. Ve křtu jsme
obdrželi světlo víry. Můžeme je zanedbávat, a ono bude uhasínat tak pomalu, až si naše oči zvyknou na tmu, a když se jednoho rána probudíme
ve tmě', ani se už proto nepolekáme.
Kilián McDonnell OoS.B. z knihy "Der unruhige Christ" - Probleme des
christlichen Menschen von heute. Rex - Verlag Luzern 1963. Z kapitoly
"Furcht vor unseren Freunden", str. 67-69. Přeložil F. M A L I N A K.
R E II A B I L I T U J M E

K R I S T A !

Byl nařčen, že není Bohem
Byl vygumován ž-vědomí veřejnosti
Byl posmíván od pýchy rozumu
Byl zařazen jako filozof nebo vymyšlená osoba
Byl označován jako' těšítko pro staré lidi
Byl udušen v rodinách i školách.
Pro. nevinné dítky se stal neznámým
Byl - odložen jako hodný, ale pro svět
techniky a vesmírného létání nepotřebný
Byl vězněn v osobách svých kněží a věřících
Byl odmrštěn pro svou dobrotu,
n
lásku a nepohodlné desatero

a
a
a
a
a

my
my
my
my
my

jsme
jsme
jsme
jsme
jsme

mlčeli.
mlčeli.
mlčeli.
mlčeli.
mlčeli.

a my jsme mlčeli.
; V*..71?
a my jeme mlčeli.
a my jsme mlčeli.
a my jsme mlčeli.

Na vše jsme mlčeli, tím jsme vyhladověli sebe, své děti, v duších
svých a v duších svých dětí.
Téměř jsme sé* žabili pro život věčný. Leč milosrdenství Boží je
veliké. Oprávdově r e h a b i l i t u j m e
K r i s t a , Tajně v
srdcích svých lítostí a veřejně hlášením se k Němu - Bohu. Odprošením
za mládež alkoholickou, vraždící, ničící své tělo. My jsme toho vinni.
My
všichni
p o k ř t ě n í .
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26. dubna 1989 jsme spoítečně vzpomněli na tragickou smrt našeho
bratra v Kristu - Pavla W O N K Y
z Vrchlabí, který byl před rokem
utýrán v české věznici. Vzpomínková akce proběhla na místním hřbitově
u jeho hrobu. Při této příležitosti přečetla Hana Jťlptnerová projev,
který potom podepsalo a tak se ztotožnilo s obsahem přes 50 občanů. V
pátek 28. dubna se potom konala v místním kostele mše svatá za nesmrtelnou duši Pavla* Po důstojné a klidné bohoslužbě se odebrali všichni
přítomní na hřbitov, aby položili květiny, zapálili svíčky o vzpomněli
na Pavla - vězně svědomí. Společně jsme se pomodlili nejen za pokoj a
mír Pavlovy duše, ale za přítomné a ty, kteří nesou největší díl odpovědnosti za P a v l o v u
s m r t .

Milí

p ř á t e l é ,

dnes si připomínáme 1» výročí smrti Pavla XI 0 !í K Y • Je důležité zopakovat si, že nezemřel gám za sebe, ale zaplatil svým životem za
nás, kteří se necháváme ovlivňovat svým strachem taks abychom přežili.
Nikdo, kdo zemřel za druhé, nemůže být zcela mrtev o zapomenut. Pavlovo jméno je živé, protože zastupuje jména vězňů, .kteří umírají ve věznicích a táborech neznámí - umírají na své zoufalství, na nemoc,, na
nenávist těch druhých. Pavlovo jméno jer živé, protože nám připomíná
náš díl viny na tragédii, která se odehrála před rokem, a na smutných
lidských příbězích odehrávajících se dnes. Pavel Wonka je znovupřítemný v těch statečných, kteří se - jako on - rozhodli jít^hlavou proti
zdi. Všichni nespravedlivě odsuzovaní a věznění jsou •• at chceme či
nechceme, at si to uvědomujeme či nikoli - našimi bratry a sestrami.
Mysleme na ně tak, jak je psáno v bibli; Jako bychom byli vězněni s
n i m i .
Šest dnů před svou smrtí byl Pavel Wonka odsouzen jako smrtelně
nemocný člověk^ bez vědomí rodiny a přátel. Dodnes nebyla československá veřejnost informována o tom, jaké důsledky vyvodilo ministerstvo
spravedlnosti z jeho smrti a jak byli potrestáni ti, kteří nevyhověli
Pavlově žádosti o propuštění ze zdravotních důvodů a uznali ho schopným výkonu trestu. Naopak: ve vězení je Ivan Martin Jirous, který ve
své petici požadoval objasnění Pavlovy smrti. Mlčení vlády k případu
Pavla Wonky a stále nové a nové politické procesy pro nás znamenají jediné: že se Pavlův osud může kdykoliv opakovat »
Proto naléhavě žádáme revizi případu Pavla Wonky, potrestání viníků a informování veřejnosti. Žádáme novou Ústavu a trestní právo v
souladu s Všeobecnou deklarací lidských práv a mezinárodními dohodami,
které Československo podepsalo, bádáme náhradní vojenskou službu, nápravu poměrů ve věznicích a veřejnou kontrolu nad nimi. Žádáme rehabilitaci a propuštění politických vězňů. Chceme žít v zemi, ve které by
čestní lidé nemuseli mít strach a za jejíž vládu bychom se nemuseli
stydat. C h c e m e
to
i
za
P a v l a .
Čest

jeho

p a m á t c e !

Ve Vrchlabí 26. 4. 1989.
Hana
Podepsáno 50 občanů.

J U P T N E R O V Á

Praktický příklad "Pásma důvěry, spolupráce a dobrých sousedských vztahů v Evropě" - jak si je představuje VB v Kroměříži. Zároveň ukázka náboženské svobody a výměny informací v československém pojetí.
Ministerstvo vnitra ČS3R
P r a h a
Košice 12.
VĚC:

1909«,

S t í ž n o c t .

Podepsaný DEEK BOONSTEA, nar. 21. 2, 1948, trvale- bytem Amstelveen
Holandsko, který jsem dne 10. 5° 1989 přijel do Československa navštívit své přátele, podávám tímto stížnost na příslušníky Sboru národní
bezpečnosti v Kroměříži z těchto důvodů:
Ve čtvrtek dne 11. 5» 1989 jsem po návštěvě Augustina Navrátila v
Lutopecnách ve večerních hodinách nastoupil do autobusu do Kroměříže,
odkud jsem chtěl jet rychlíkem s odjezdem o 22,59 hodině do Košic navštívit své přátele - psychiatra KCJDr. Vladimíra Komára a jeho manželku. Jednu zastávku před Kronšříženr mne z autobusu vysadili tři příslušníci Veřejné bezpečnosti, dva v civilu a jeden v uniformě« kteří vysílačkou přivolali auto VB. Za 10 minut auto přijelo a mne odvezli na VB
v Kroměříži, kde mne vyslýchali s tím, že v Československu jsou kontroly zahraničních turistů běžné. Musel jsem- jim: kromě svých cestovních
dokladů ukázat i obsah své cestovní tašky, ze které mi vzali různou náboženskou literaturu, včetně papežských encyklik, rodinné fotografie
Augustina Navrátila a další soukromé věci, včetně zápisníku® Žádné potvrzení o výslechu a o odebraných věcech mi nedali. Eyli vsak ochotni
mi všechno vrátit pod podmínkou, že se okamžitě vrátím do Holandska, v
opačném případě že si všechno ponechají. Protože jsem Dr. Komára, vůči
kterému byla zneužita psychiatrie chtěl navštívit, vybral jsem si tu
druhou možnost. Pak mne opět posadili do auta VB a rychle, i přes ulice
do nichž byl vjezd zakázán, mne vezli k rychlíku, k jehož odjezdu zbývala pouze 7 minut.
Žádám« proto Ministerstvo vnitra ČSSR, aby z jednání příslušníků
Veřejné bezpečnosti vyvodilo patřičné důsledky, a aby mi byly vráceny
všechny položky, odebrané mi těmito příslušníky. Jednání ze strany čs.
bezpečnostních orgánů považuji vůči své osobě' jako neopodstatněné a
hrubé. Podle Závěrečného dokumentu vídeňské následné konference, jehož
závěry podepsalo i Československo, je čs. občanům kromě jiného zaručena naprostá svoboda náboženství, včetně čtení náboženské literatury,
proto zhabání této literatury v mém případě považuji za šikanování a
nehoráznost. Jsem přesvědčen, že u nás by se něco takového čs. turistům
stát n e m o h l o .
Derk
B O O N S T R A
/podepsán vlastní rukou/
t. č. na adrese:
MUDr. Vladimír
K O M Á R
Kysucká 10
040 11 KOŠICE, ČSSR.
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V

' 5. 5. L. P. 1909.

' Vážený pane Navrátil l
V posledních dvou číslech "Křesťanských obzorů" se rozvířila situace kolem "SKL". Chtěl bych Vám jen napsat, že plně souhlasím s Vašim
postojem v č. 8 KD a s postojem pana Záleského v 5 • 9 KD. A zároveň
bych Vám chtěl poděkovat za vydávání "KO" a i výtisků, které vycházejí
v knihovně KD» Jenom mě mrzí, že Vám zatím nemohu pomoci jinak, než tím
Že občas zašlu nějaké známky. Domnívá® se, že lidé, kteří nikdy nepřiSli do styku s tím, jak podobné tiskoviny vznikají si ani nemohou uvědomit kolik času, námahy a prostředků stojí jedno takové vydání.
Já osobně jsem si představoval, že SKL a jeho vznik bude provázet
stejné nadšení a atmosféra jako podpisovou akci 31ti bodů petice* Také
mně bylo jasné, že ke SKL zaujmou někteří lidé negativní postoj. Ale
rozhodně jsem to nečekal od takových lidí jako je pan ; * Kaly, Benda
a další, tedy lidé, kterýeh si jinak velice vážíu* Pevně věřím. Se se
celá situace kolem SKL co nejdříve vyřelí ve prospěch celé věci.
S.pozdraven "Sláva Kristu"
Vám přeje mnoho úspěchů - V. H.
Další dopis našeho čtenáře:
Proč souhlasím a podporuji iniciativu SKL.
Odpověá je dána v základě petiti o 31 bodech za náboženskou svobodu v CSSB. Touto peticí jsme křesťané jako celek přednesli své požada» ky naši® vládním činitelům v oblasti náboženského života, požadavky,
žádající odstranění veškerých diskriminačních jevů proti věřícím a opravdovou náboženskou svobodu, tak, jak ji zaručuje i naše Ústava.
Pokud by našim podpise® pod uvedenou petici všechno končilo, výsledkem by byla jen vzpomínka na vzruěující epizodu v naSem životě,
která vyžadovala sice jistý stupeň statečnosti, ale jinak nic více.
Petice musí mít své pokračováni - pokračováni v určité organizační
struktuře» která bude úzce propojena s církevní autoritou a v jednotě
s ní bude usilovat o realizaci předložených petičních požadavku spolu
s další návazností na důležitá ustanovení II. vatikánského koncilu v
oblasti laického apoštolátu.
Základní bod - $zké propojení na církevní autoritu SKL již při
svém zrodu zcela splňuje. Vždyť svůj souhlas k založení této laické iniciativy dala osoba u nás nojpovolanější - český primas kardinál FtantiSek Tomášek.
Žel, jako každá dobrá prospěšná věc se rodí ve zkouSkách a bolestech, prochází těmito zkouškami i toto sdružení. Naráží na nepochopení, úmyslné i neúmyslné rafinovanosti všeho druhu, adresnými kritikami
počínaje a'nemístnými anonymi konče.
To všechno pak jen dokladuje starou taktiku odvěkého nepřítele - mocností zla, kterým velice založí na tom, aby prospěšná věc byla v
samém zárodku udušena. S tím nutno počítat«
SKL dává předpoklad dostatečného prostoru pro ty, kteři se chtějí
veřejně angažovat pro Boží věo. Je to možnost říci, že my křesťané této
země jsme zde a nabízíme se do služeb naší Církve ve prospěch celého
nagefea křesťanského společenství.
Kdo si pozorně přečte dekret "Apostolicam actuositatea" o apoštoláte laiků, zvláště pak čtvrtou kapitolu, odst. 18, který pojednává o
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důležitosti sdruženého apoštolátu, ten jistě nebude pochybovat o potřebnosti založení podobného sdruženi i u nás. Z uvedeného cituji: "Sdružený apoštolát je také proto velmi důležitý, že často a£ v obci Církve,
aí v růžných jiných prostřed ích vyžaduje společnou akci. Sdružení ustanovená pro společné apoštolské působení poskytují svým členům oporu,
vychovávají je pro apoštolát, organizují a řídí jejich apoštolskou práci, takže lze očekávat mnohem větší užitek, než kdyby jejich členové
působili jako jednotlivci každý zvláší." - konec citace. K tonu netřeba
nic dodávat»
Má zcela jednoznačně pravdu Augustin Navrátil, když tvrdí, že angažovanost nás křesťanů by měla být veřejná. Že se k tomuto postoji někteří oponenti staví záporně, je jen pozůstatek z neblahých minulých
dob, které poznamenaly aelou generaci komplexem úzkosti a strachu. Zbavit se strachu by mělo být heslem dnešních dnůt Je r.ejvyšší Čas odložit
a zbavit se tohos co tolik svazuje a znesvobodnuje jednotlivého člověka
i celé národy. Jistě$ je to dar, dar Ducha svatého, o který třeba prosit. Pánovo "Nebojte se!íf je velkým povzbuzením pro nás všechny, žijící zvláště v této době.
Chtěl bych touto cestou zároveň vyslovit své skromné poděkování
našemu bratru Augustinovi za jeho příkladné svědectví, svědectví víry,
statečnosti a mimořádné vytrvalosti s přáním, aby Pár. ještě bohatě rozhojnil tyto jeho dary ve prospěch Božího lidu - Jeho Církve v naší vlasti.
Jiří Š N A J D p
Mikulovlce 15» 5. 1939.
V90 84 Mikulovice
— o — o— o — o — o— o — o —
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Brně 13. 5» 1989-

Několik ninut před devátou jsem chtěl hlavním vchodem vstoupit do
kostela sv. Michala, ale pořadatelé pro. nedostatek místa v hlavní lodi,
odkazovali příchozí na boční vstup do kostela. Ale i tam už bylo plno
mladých. V jednu chvíli se jich několik prodíralo dál, přidal jsem se k
nimi a tak jsem se dostal do prostoru hlavního oltáře ke stěně, kde bylo
trochu místa. V kostele už mladí zpívali duchovní rytmické písněKrátce po deváté zahájil mladý kněz setkání četbou z Písma svatého - Marek 10, 17 - o bohatém mladém muži, a pak v promluvě poukazem
na dnešní poměry ukázal, proč někteří se smutkem odchází cd Krista.
Po promluvě následovala jednotlivá vystoupení mladých, vydávajících svědectví o tom, jak přišli k poznání víry, jak plně se nechali
strhnout Ježíšem Kristem a změnili svůj život. Moderátor několika větami uvedl každého, kdo svědčil a mezi svědectvími se zazpívala píseň.
Svědčili chlapci, děvčata, bohoslovec, i mladý manželský pár, ale na
mne nejvíce zapůsobilo svědectví mladé řeholnice, která jak ve své rodině, tak celé dětství o Bohu nic neslyšela, ale jak vnitřní touha po
poznání, mnohá četba a zvídavost ji přivedla k víře, k lásce k Ježíši,
která ji vedla až k zasvěcení svého života Kristu.
Na tomto příkladu se nám potvrzujer že 3ůh k sobě nevolá lenochy
a lhostejné. Tito jsou pro Boží království mrtvi, i kdyby žili třeba
do sta let. Je to s nimi jako s nevyléčitelně nemocným člověkem, který
už jen leží na lůžku. On sice ještě žije, ale pro práce a snažení života je už mrtvý.
Dopolední setkání bylo ukončeno koncelebrovanou mší sv. mladých
kněží. Odpolední setkání mělo první hodinu opět ráz svědeckých výpovědí. Zde mě zaujalo vyprávění chlapce, žijícího ve zbožné rodině, sám
tradičně zbožný, ministrant,
otcem si vůbec nerozumněl, a dcchá-

zelo mezi nimi ke sporům. A teprve po delší době, kdy navštěvoval měsíčně modlitební společenství, nastává u něj obrat ve vztahu k otci. Otec
se též mění. Syn pozve.otce i do svého společenství, který nakoneo prohlásí: "Kluci, kdybych byl mladší, chodil bych pravidelně mezi Vás."
Chlapci a děvčata, kteří jste v takovém počtu přišli do Brna ke
sv. Michalu na vaše setkání, i já jsem se mezi vámi cítil dobře, a pokud se podobné shromáždění bude někde konat, chci být tejn mezi vámi.
Protože jako vy, i já jsem ve svém mládí prožil ono tajemné seskání a
zamilování se do Krista, ale ta doba máho mládí neznala tu vaši otevřenost i veřejně o tomto osobním setkání hovořit s jiným. Nebylo ani možným tehdy, aby se mladí vůbec někde v takovém počtu sešli. A nebyli
jsme tehdy ani takoví zpěváci, jako jste vy, a duchovní rytmické písně
vůbec neexistovaly, které jsou tak blízké jak svou hudbou, tak i slovy
mladému srdci. A jak sám na sobě zjišťuji, vaše hudba a slova vašich
písní, jsou blízké i nám starším věkem, neboť ti, co si zamilovali Krista, mají stále mladá srdce.
J. S.
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Ještě, k problematice SKL "Pokoj na zemi".
Milý bratře,
16. 5. 1989.
především děkuji za zasílání "XO". Dále za vytrvalost v soužení,
které na Vás přicházejí ze stran, odkud by člověk čekal spíš podporu a
pomoc. A do třetice děkuji za článek v KO z 15» dubna roč. II. čís. 8:
"Pravda o vzniku a šíření SKL "Pokoj na zemi1''» Připomínka ke kritickým
vyjádřením; některých věřících k SKL..." Vysvětluje mnohé.
Proč jenom stále muuí existovat v Církvi rivalita - proč? Zvlášť
mi imponují závěrečné dva odstavce článku.
L. D.
-0»
ů - O - O - O - O - O Celonárodní pouť ke cti sv. Klementa M. Hofbauera v Brně.
V loňském roce se konala celonárodní pouť ke cti blah. Anežky České v Praze. Mnozí účastníci se vrátili z této pouti se srdcem plným
nadšení, víry a lásky. Tato možnost se nám naskytla i ve druhém roce
Desetileté duch. obnovy národa, kdy se konala 20. května celonárodní
pouť v Brně ke cti sv. Klementa M. Hofbauera. Proto jsme chtěli být při
tom.
Ohniskem pouti se stala katedrála sv. Petra a Pavla na Petrově.
Přivítala nás zcela obnovena, interiér nově vymalovaný - i to nás mělo
pobídnout k oné vnitřní duchovní obnově. Jakoby nás očištěné kameny
chrámu vybízely: Obnovte se v Kristu! - Vy jste Boží stavba!
Ještě než jsme vstoupily po osmé hodině ranní do katedrály, uvítaly nás připravené reproduktory a barevné televizory, které byly připraveny pro ty, kteří se už pro množství poutníků nebylo moci do katedrály
dostat. I to bylo obrazem důkladné přípravy organizátorů. Katedrála se
pomalu zaplňovala, lidé se tichem připravovali na celý průběh slavnosti. Slavnostnost měly navodit připravené sborové zpěvy mladých sborových zpěváků. Lid k tomu připojil zpěv nové písně ke cti sv. Klementa,
kterou zpíval na nápěv písně "Bože, cos ráčil''. Tak celou katedrálou
zněl refrén: "Klemente svatý, ať v moderním světě Kristova víra znovu
v nás rozkvete!"
Oficiálně pouť zahájil v devět hodir» «administrátor brněnské diecéze prelát Horký. Nebyla to formalita, ale všechny podnítil k jednotnému
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duchu pouti a společné práce na obnově, která je nám umožněna oním putováním a společným setkáním. Pak předal slovo Dr. Havlíkovi. '
Tento svým projevem a slovem upoutal pozornost všech přítomných. Svými myšlenkami musel strhnout všechny - ať kdo chtěl nebo nechtěl. Ve svém
hodinovém svědectví víry jako lékař toxikomanů a všem jim podobným podal neosobní svědectví; z čeho má pramenit a kam má směřovat úmysl Desetiletí duch. obnovy., Věnoval pozornost každému roku Desetiletí zvlášť, světcům' spjatých s Desetiletí.?:,, Vše má směřovat k vybudování nové
civilizace lásky, kde ce nám nejedná jen o osobní prospěch křesťanů,
ale prospěch cele společnosti. Jak jinak jsme mohli ukončit jeho hodinové "kázání"«; než dlouhotrvajícím potleskem. Doktor H. čekal sepjaté
ruce k modlitbě, nečekal potlesk. Po asi desetiminutovém proslovu v
němčině jsme pak uzavřeli jeho slovo modlitbou zpívaného kánonu.
Proč zaznělo slovo i v německém jazyce? Na pouť byli pozváni také
občané města Vídně, jehož je sv. Kle'jen t hlavním patronem. S poutníky
z Vídně přijely celkem tři autobusy, na hlavního poutníka Vídně se teprve čekaloo
Po desáté hodině jsme se zaposlouchali do čteného životopisu svat*
Klementa M. Eofbauera. Skupinu lektorů pak vystřídala skupina bohoslovců, kteří předmodlívali modlitbu sv. růžence jako bezprostřední přípravu na pontifikáiní mši svatou» Jak byl ukončen desátek? "... který
Ducha sv. seslal"'« Duch sv. naplnil naše společenství, které bylo ve
většině z malých poutníků& Slavnostní fanfáry vítaly průvod, který vycházel z rezidence. Průvod byl sestaven asi ze stovky bohoslovců, s více jak stovky kněží. připravených ke koncelebraci a na samém závěru průvodu šli 4 biskupové: biskup z Trnavy Ján Sokol, biskup světící z Prahy
Antonín Liška, biskup Karel Otčenášek a na samém závěru arcibiskup města Vídně kardinál Groeer.
Mše svatá byla v jazyce latinském. Pro aktivní zapojení do liturgie byly připraveny předtištěné latinské texty pro věřící. Homilii
přednesl sám prelát Horký, který přítomné povzbuzoval ve svědectví víry a potřeby víry v moderním světě. Po přijetí Božího slova každý toužil po přijeti eucharistie. I na tuto událost byli pořadatelé připraveni. Většina účastníků přistoupila ke stolu Páně. Asi dvě desítky kněží roznesli svc přijímáni všem, i mimo kostel, i do místnosti připravené pro nemocné, kteří celý průběh slavnosti sledovali na barevné televizi, která snímala obr as :: videokamery.
Závěrečné slovo si ponechal sám vídeňský arcibiskup. Když vzpoměl
kardinála Tomáška, nikdo nečekul na tlumočníka, až větu přeloží, ale ihned všichni tuto připomínku odměnili bouřlivým potleskem. Děkoval i
našemu národu za tuto osobnost sv. Klementa, která byla pro Vídeň velikým přínosem. Při odchodu celého průvodu z kostela byli přítomní biskupové provázeni bouřlivým potleskem, který byl vlastně vyjádřením touhy
po takových apoštolech v našich uprázdněných diecézích.
Po polední přestávce a občerstvení pokračoval program opět v kostele. Předně to bylo "divadelní představení" - "Život sv. Klementa M,
Hofbauera". Zvláštní osobité podání nás všechny přitáhlo, ba přímo vtáhlo. do bouřlivého života sv. Klementa, který zakusil tolikeré odstrkování a nepochopení. Po tomto zdařilém provedení pokračoval program v
četbě z dopisů Chiary Lubichové. Zvláště na všechny zapůsobila osobní
svědectví několika mladých lidí, kteří nám všem podali obraz cesty k
víře a poznání našeho Boha. © to více jsme si více uvědomili, jak nedocenitelný to projev Boží lásky k nám, že jsme víru přijali skrze svědectví rodičů, dobrých učitelů a kněží, kteří nás vedli.
S touto vírou, ale zvláště vděčností za krásný den prožitý na Petrově' jsme odjížděli ze slunného Brna. Ať žije celonárodní pout v přígtím' roce v Olomouci ke cti bl. Jana Sarkandra! Dá-li Pán,
-chceme
být
při
toml
Poutníci.
- o - o - o - o - o - o - o -
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Toto oe den,který dal nám
...
na
Je sobota 27.května tO hodin dopoledne a malém parkovišti u kulturního domu v Ostrově nad Oslavou stojí pět prázdných autobusů.I ve vstupní hale je celkem klid,jen pár pořadatelů pomáhá dvěma dívkám něco rozepisovat. V sále na jevišti je připravena zesilovací aparatura,mikrofony,varhany a spousta šňůr, v přisáli leží v krabicích namazané krajíce chleba.
Pár minut po desáté z nevelkého kostelíka stojícího asi 300 metrů
odsud v dohledu začínají vycházet mladí lidé-dvacet,třicet,pak už je jich
stovka,ti první už jsou v sále,ale další stovky a stovky vycházejí,člověk
nechápe.odkud se stále berou.Všichni jsou něčím krásní - snad úsměvem
nebo nadšením nebo jakousi vnitřní radostí,která je činí cři vší odpovědnosti k dnešnímu dni bezstarostnými.
Konečně jsou všichni zde,sál je zaplněn sedícími a přeplněn stojícími
všude,kde se dá,nejen sál a přisáli,ale i balkon a přisáli nahoře-asi kolem tisíce tváří.Sjeli se sem na pozvání Mést.organizace ČSL Žčíár nad Sázavou k soutěžní přehlídce rytmických skupin Cantate 89.^o příjezdu každá skupina vyplnila přihlášku a nyní je již sestaveno pořadí všech účinkujících skupin.Každá má připraveny tři soutěžní písně na 10 minut programu.Obě nám již zn^mé dívky se převtělují do role konferenciérek a tak jako během dne roste atmosféra míru a pokoje,tak jsou i ony se svým kolegou
i přes rostoucí únavu radostnější a pohotovější.
^rogram je zahájen skuoinou z Hradce Králové písní Aleluja. A pa'c už
jedna za druhou následují skladby na tomto podiu neslýchané.Jaká je to
nádhera slyšet z úst konferenciéra naplno v^svy,abychom chválili Boha,
dekovali mu a žili svůj život pro něj.Většinou jsou zde chrámové skupiny
z větších měst a že skutečně žijí vírou,potvrzuje nejen úroveň jejich
zpěvu,ale i perfektní nástrojový doprovod - většinou kytary,ale i housle,
flétny,basa,violoncello a především je značná část skladeb nových,neznámých, jsou tedy vytvořený v dnešní dobš,někteří autoři jsou možná i mezi
zpívajícími.
- Ještě něco zajímavého mají tváře v sále.nřesto,že je to soutěž,nikdo nezpívá pro nějaká umístění,ale sjeli se sem oroto,abv obdarovali
druhého."Pohled
.bratře,jak my u nás chválíme Boha a raduj se,zdá-li se
ti "to dobré.*? A "soupeřMmonentálně v roli posluchače se skutečně raduje
tím více,čím je ten na jevišti lepší.
* Porota to má ovšem těžké,protože#každá skupina je něčím sympatická,
všichni umí zpívat a těch falešných tónů vyvolaných tu a tam trémou je
velice poskrovnu.Ale i sál ocenil větším notleskem skupiny z Jihlavy,
Erna,Kroměříže,Žiliny,Třebíče,Zdáru n. Sáz. aj.
Když je již patrna v sále únava,střídají se vhodně přestávky,veselé
scénky,pohybové písničky a tak i ti nejmenší vydrželi v kázni a poslušnosti celý den.Obětavé ruce neustále doplňovaly nádoby s čajem a šťávou,
krajíce,oplatky a bonbony a i tímto bezprostředním způsobem občerstvení
přispěli pořadatelé ke vzájemné pohodě a družnosti.Ti co dopoledne seděli , vystřídali se odpoledne se stojícími,nevznikaly zde žádné konflikty,
na první pohled "bylo zřejmé,že se zde sešli lidé mnohem vyšších morálních hodnot,než je dnešní průměr.Přehlídka končila večer ve 20 hodin,ale
ani velká únava nezkalila ducha radosti a díků,který naplňoval sál.
Je nedělní ráno,stojíme každý ve svém chrámě,pár dětí zpívá a my
myslíme jako obvykle na ty stovky bratří,s nimiž žijeme,za něž jsme Bohu
odpovědni a kteří do kostela nejdou.Ale dnes nemám pocit osamocenosti,
pocit že se po mně chce nadlidský úkol,že je nás tady tak beznadějně
málo.Dnes je se mnou síla přeplněného sálu,vědomí.,že jsme,že je nás mnoho, že nás nikdo a nic nemůže zničit,že mládí,které se sešlo,není nezkušené, ale vědoucí, proč žije,o co chce a bude usilovat a z čeho nemůže
slevit.
Upřímné a hltřboké Pán Bůh zaplať všem,kteří takový nápad organizačně
dotóhli až do konce i se zajištěním obrazových a zvukových záznamů,kteří dali následování hodný příklad těm,kdo přešlapují na místě,ale hlavně
a o to šlo,dali možnost se jednotně vyjádřit těm,kteří po jednotě opravdově touží.

