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Karel Dostál Lutinov:
O T R O C I

Schýleni, smutni, zasmušilí
potupné Jařmo nesete,
před novou ranou každou chvíli
se tupým strachem třesete !
V svobodné zemi ke svobodě
nemáte Jiskry odvahy vy helotové v hrdém rodě,
kdy povstanete na vrahy ?
6 katolíci bledolící,
Jak vám to zapět, jak to říci?
Což Jste už zcela zapomněli
své biřmovací přísahy?
Vy žfe Jste Boží bojovníci?
Vy* že Jste Krista rytíři?
Chachá! Vy baby prchající,
když vrah Jen namíří!
Vy dáte
vraždit svoje děti,
vy dáte šlapat svatý" kříž?
Vxah vymetá vás Jako smetí,
nfeb nenarazí na obtíž.
" 0 zakrnělá chaso z drti!
Kde hrom má slovo dosti pádné,
by zburcoval tě ze dna smrti,
v němž pohřížena mrzce spíš?
Kdy povstanete s křížem v ruce
a vrhnete se na vrahy
než zahynete v, bídné muce,
Jíž nikdo vás už nezbaví?
Kdy zahřmíte, jak lev se brání,
když poután lovcem v okovy?
Kdy roztrháte v hrozném řvaní
úkladné sítě vrahovy?
6¿katolíci! Jak to říci?
Zoufale skládám dlaň se chvící.
Jste trpaslíky v době obří,
v té velké době obnovy!
/ Orlí fanfáry - 3.9.1319/
/ Výbor básní - II. vydání, Lidové závody Olomouc - 1928 /
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"Žádáme vás,bratři,abyste uznávali ty,
kteří mezi vámi pracují,Jsou vašimi
představenými v Kristu a napomínají
vás. Velmi si*^Jltb važte a milujte
Je pro jejich dílo." /l.Tés.5,12-13/
V pátek 30.června 1989 s],aví náš milovaný Otec kardinál
F r a n t i š e k
T O M Á Š E K
své požehnané 90.narozeniny. V
těchto dnech na Jubilanta myslí v modlitbách vděčná katolická církev
v naší vlasti a prosí dobrotivého Boha,aby mu žehnal do dalších
let.
.-;. -i
V
Připomeňme si při této příležitosti chronologicky Jeho život,v
němž se cele zrcadlí i současné osudy katolické církve u nás.
ThDr. František T o m á š e k - kardinál,pražský arcibiskup a
primas český, se narodil 30. června 1899 ve Studénce u Nového Jičína
na Woravě. Když mu bylo 7 le.ť, zemřel mu otec a matka Zdenka zůstala
ve svých 32 letech sama se šesti nezaopatřenými dětmi. Aby mohly děti
studovat,odstěhovala se s celou rodinou do Olomouce.- Předčasný odchod
otce vynahrazuje její dlouhý,požehnaný věk. Zemřela ve věku 97 let.
V Olomouci navštěvoval druhorozený František Slovanské gymnázium
/ 1910 - 1918 /. Po maturitě a vojenské službě vstupuje do arcibiskupského semináře.
Bohoslovecká studia končí kněžským svěcením. Jubilant Je přijal
5. července 1922 v Olomouci z rukou arcibiskupa dr. Antonína Cyrila
Stojana. Záhy nato Je novosvěcenci určeno první místo působení. Nastupuje dráhu katechety na bývalé měštanské škole v Olomouci-Pavlovicích. Od l.září 1927 do 30.listopadu 1934 působí Jako katecheta
v Kelči u Hranic. Škola,další úsilí a snaha po zvýšení vědomostí neunikají pozornosti představených. Proto Je k 1. prosinci 1934 povolán
Jako adjunkt pro pedagogiku a katechetiku na Cyrilp-ÍYletoděJskou bohosloveckou fakultu v Olomouci. Tam působí až do 17. listopadu 1939,
kdy německou okupací byla zastavena činnost vysokých škol. Rok předtím /1938/ získává na téže fakultě doktorát bohosloví. Pedagogická
činnost dr. Tomáška však zase pokračuje ve škole se současným pověřením inspektora náboženství v šesti okresech olomoucké arcidiecéze.
Dodnes Je známa Jeho neúmorná píle. Psal do odborných časopisů a
byl redaktorem katechetické hlídky ve "Vychovatelských listech". Teprve po těžkých válečných letech se vrací znovu na obnovenou fakultu,
habilituje se na svůj obor a v roce 1947 Je dekretem prezidenta republiky Jmenován mimořádným profesorem pro pedagogiku a katechetiku,
v tomto období organizuje a řídí při fakultě katechetické kursy. Píše
a vydává odborné monografie,které mu získávají Jméno. Dosud vyšlo
okol o 30 Jeho knižních publikací z oboru teologie,pedagogiky a pro
sebevýchovu mládeže. Zvláště důležitým dílem prof. Tomáška Je Jeho
"Pedagogika" a velmi známý "Katolický katechismus", který byl několikrát vydán ve vysokém nákladu. V roce ,1968 jej vydala Česká katolická
charita Již v sedmém přepracovaném vydání.
31edujeme-li co bylo Již řečeno,není se ani co divit,že v říjnu
1949 papež Pius XII. jmenuje ThDr.:Františka Tomáška titulárním biskupem butským s posláním světícího biskupa pro arcidiecézi olomouckou. Biskupské svěcení přijal v Olomouci 14. října 1949 z rukou tehdejšího olomouckého arcibiskupa dr. Josefa Karla íYlatochy. Letos oslaví tedy také 40 lgt biskupské služby!
Na olomoucké fakultě působí prof. Tomášek až do 30.června 1950,kdy
byla činnost fakulty zastavena. Od 1.ledna 1951 do 22. července 1951
působí biskup Tomášek. .Jako,lobyčejný kněz - -administrátor v Bohušově
u Krnova. Potom byl až do 1. července 1954 mimo službu /plné tři roky
internace!/. Od tohoto data začala Jeho činnost Jako administrátora
V moravské Húzové u Šternberka,kde řidil tuto farnost 11 let.

Po dohodě československé, vlády se Svatým sto.lcem byl ThDr. František Tomášek drie 18-. února, 1965 Jmenován papežem Pavlem VI. Jako
apoštolský administrátor '.pražské arcidiecéze a dosavadní pražský arcibiskup ThDr;." Josef Berani, který byl Jmenován kardinálem,odjíždív
trvale do Říma,kde také umírá 17.května 1969. Prof. Tomášek vyměňuje
školu a farnost za rozsáhlejší církevní území. Přichází do oblasti,
kterou nezná, s níž se musí seznamovat.
Papež Jan XXIII. svolává Druhý vatikánský koncil. Každý biskup
dostává pozvání a biskup Tomášek má účast na všech Jeho zasedáních
a to Jako Jediný ze všech českých biskupů. Takový koncil není běžná
záležitost. Být na něm,mít účast nanrozhodování,Je nejen zvláštní
čest,ale i závažný úkol spoluutvářet další budoucnost celé všeobecné
Církve. Náš Jubilant pronáší na kocilu pět diskuzních příspěvků, z
nichž si cení Jeho myšlenek zvláště pravoslavní bratři.
v.ím
A uzrává další naplnění životního určení dosavadního správce pražského arcibiskupství. Dne 24. května 1976 Je papežem Pavlem VI. vyhlášen "in pectore" - zatím Jen v srdci papežově - kardinálem. K veřejnému Jmenování dochází řok ná to / 2. června i1977 /, a na samotném
závěru téhož roku přichází. Jmenování biskupa Tomáška pražským arcibiskupem /3o.12.1977/. Zpráva'o tomto Jmenování přichází 10. ledna
1978 spolu se zprávou o úpravě diecézních hranic v Československu.
Tak se dovršuje řada církevních poslání od katechety až po kardinála
- arcibiskupa...
K tomu Je třeba Ještě podotknout,že Otec kardinál Je také předsedou Liturgické komise pro Čechy a (Yloravu,dále poradcem papežské Kongregace pro katolickou výchovu, členem vatikánské Kongregace pro duchovenstvo a členem Papežské rady pro Jednotu křestanů.
Životní dráha Otce kardinála Je nejbohatší v celé historii církve
u nás,protože právě Jemu bylo z celé řady 34 pražských arcibiskupů
dopřáno několik zvláštních událostí,které nemají předcházejících
příkladů.
v
i
- Byl účastníkem celého II. vatikánského koncilu.
- Byl vyhlášen kardinálem "in pectore".
- Účastní se Jako nejstarší z kardinálů - elektorů volby dvou papežů
v roce 1978,které tak rychle a nečekaně následovaly za sebou.
- Jako Jediný z pražských arcibiskupů navštívil Sovětský svaz.
"(\lauč nás,Hospodine,počítat gaše dny,
at získáme moudrost srdce."/Ž. 90,12/

Našemu Otci kardinálovi Františku Tomáškovi
k Jeho požehnaným devadesátinám
přejeme a zároveň vyprošujeme ve svých modlitbách
hojnost darů Ducha svatého,
aby i nadále zůstal symbolem víry
těžce zkoušené Církve v naší vlasti.
Sdružení katolických laiků,řPoka;J na zemi1*
v

a redakce Křestanských obzorů

Dne 28.5.1989 udělila John Carrol University v Clevelandu ve státě Ohio /USA/ čestný doktorát práv Otci kardinálu Františku
Tomáškovi. Představitel university rev. Michael J.l^avelle k tomu poznamenal: "Poctou kardinálu Tomáškovi uctíme zároveň všechny ty za
železnou oponou,kteří trpěli za prosazování lidských práv a náboženské, svobody.
.J,..-'
.
i
v
V knihovně Křestanských obzoru jsme vydali Sborník některých Jeho
významných dopisů z posledních ^dvou let.
- o - O -*" o - o - o - o -

KNĚŽSKÉ

SVĚCENÍ

24. června 1969' - Praha
Litoměřice
Hradec Králové
Olomouc
25. června 1989

- Otec kardinál Tomášek
-

"

_

- Otec biskup Lebeda
- Otec biskup Liška

- České Budějovice
Brno

-

Otec biskup Liška
Otec biskup Lebeda
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INFORMACE

0

MODLITEBNÍM

ZÁPASE

V

ZAHRANIČÍ

V dubnovém čísle "Fey et Lumiere" v rubrice zpráv ze života církve
ve světě "Au coeur de L Eglise" byla zveřejněna tato zpráva:
Praha:
vBěhem posledních sedmi měsíců katolíci Čech,Moravy a Slovenska,
tedy Československa,pokračují ve zvláštním modlitebním zápase za svou
víru. Započali s řetězcem prosebných modliteb,které organizují různé
farnosti za tím účelem,aby byli v Československu Jmenováni noví biskupové: "moudří,svatí a stateční". Molditby Jsou také součástí obnovy
křestanského života a duchovního probuzení celé země. Účast na večerních modlitbách je největší mezi 20. a 21. hodinou,přibližně v době,
kdy Rádio Vatikán vysílá recitaci sv. růžence. Modlitební akce znoočala 22. května 1988 o svatodušních svátcích a má se konat až do
konce roku.
Modlitební akce se zúčastnilo mnoho studentské mládeže: "My nyní
víme, co znamená síla společné modlitby", píší mladí v dopise vatikánskému rozhlasu a prohlašují,že budou pokračovat v modlitbách až
do konce svého akademického roku - červen 1989.
přeložil František Maliňák
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SLOVO ŽIVOTA PRO VĚŘÍCÍ NA ČERVEN 1989

"Spolu s Kristem Jsem ukřižován.Už nežiji já,ale žije ve mně Kristus".
Svatý Pavel Již od první chvíle svého obrácení pochopil,že spása
může přijít Jedině od Krista,Syna Božího,který se stal člověkem
a byl ukřižován.
Apoštol se od té chvíle rozhodl,že bude cele patřit Kristu,to znamená, že bude sdílet Jeho osud. Ale když to udělal,uskutečnilo se v
něm plné připodobnění Kristu, takže mohl říci: "Liž nežiji Já, ale žije'
ve mně Kristus."
"Spolu s Kristem. Jeem ukřižován.Už nežiji Já,ale žije ve mně Kristus."

v

Apoštol nám tedy ukazuje své osobní
zkušenosti,v čem spočívá křesv

tanova totožnost. Kdo Je to křestan? Je to člověk,který řekl Ježíši
ano a který Je povolán následovat ho na cestě kříže: Je to kříž odpuštění a vzájemné lásky... a také kříž nevyhnutelného nepochopení
ze strany světa.
"Spolu s Kristem Jsem ukřižován.Už nežiji . Já,ale žije ve mně Kristus."
Avšak do té míry,Jak se křestan snaží Jít po cestě kříže,Ježíš se
stále více zmocňuje Jeho osoby. £ každého činu,kterým se křestan
snav
V

ží říci Ježíši ano,vyplývá nová milost,která pomalu promenuje celý
Jeho život tak,aby se stále více Ježíši podobal. A to Je velmi dobře
vidět u plně realizovaných křestanů, a to Jsou svatí.
"Spolu s Kristem Jsem ukřižován.Už nežiji Já,ale žije ve mně Kristus."
Jak tedy máme žít slovo života tohoto měsíce?
Když se také my budeme snažit říkat Ježíši ano a přijímat to,že
3sme ukřižováni Jako on. Rozhodně a energicky prožívat těžké chvíle,
životní zkoušky a také: pokušení a překonávat Je pokud možno radostně.
Vždycky mít odvahu stavět se proti svému sobectví,proti smýšlení světa,které Je tak vzdálené od Ježíše,Jít proti proudu.
,Buderne-li to tak dělat,Ježíš v nás bude žít stále víc,stále víc
bude ovládat naše myšlení'a"naše srdce: stále víc se budeme stávat
Jeho nástroji, budovateli pokoje, bratrství,pravé lásky,protože to
nebudeme my,kdo Jedná,ale stále víc to bude Ježíš,který v nás žije.

APOŠTOLSKÉ

1.
2.
3.
4.

MEXIKO
POLSKO
IRSKO TURECKO

CESTY

PAPEŽE

JANA

PAVLA

II.,

- /25.X. - 1.2.1979/
- 72.6. - 10.6.1979/
USA i,./29..9. - 8.10.1979/
- /28.11. - 30.11.1979/

..

5. AFRIKA - Zair,Kongo,Keňa,Ghana,Horní Volta,Pobřeží Slonoviny
/2.5. - 12.5.1980/
6. FRANCIE - /30.5. - 2.6.1980/
7. BRAZÍLIE - /30.6. - 12.7.1980/
8. NSR - /15.11. - 19.11.1980/
9. FILIPÍNY, ostrov GUAÍY1, JAPONSKO, ALJAŠKA - /16.2. - 27.2.1981/
10. AFRIKA" - Nigérie, Benin,Gabun,Rovníková Guinea -/I2.2.-19.2,1982/
11. PORTUGALSKO - /12.5. - 15.5.1982/
12. VELKÁ BRITÁNIE - /2B.5. - 2.6.1982/
13. ARGENTINA - /10.6. - 13.6.1982/
14. ŠVÝCARSKO - Ženeva - /15.6.1982/
15. REPUBLIKA SAN MARINO - /29.8.1982/
16. ŠPANĚLSKO- /31il0. - 9.11.1982/ •
17. STŘEDNÍ AMERIKA - Kostarika,Nikaragua,Panama,Salvador,Honduras,
Belize,Guatemala,Haiti - /2.3. - 10.3.1983/
18. POLSKO -716.6. - 23.6.1983/
19. FRANCIE - Lurdy - /14.8. - 15.8.1983/
20. RAKOUSKO - /10.9. - 13.9.1983/
21. DÁLNÝ VÝCHOD'A OCEÁNIE - Jižní Korea,Papua-Nová Guinea,Šalomounovy
ostrovy,Thajsko - /2.5. - 12.5.1984/
22. ŠVÝCARSKO - /12.6. - 17.6.1984/
23. KANADA - /9.9. - 21.9.1984/
24. ŠPANĚLSKO - Zaragoza
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA - P0RT0RIK0 /10.10. -- 13.10.1984/
25. LATINSKÁ AMERIKA - Venezuela, Ekvádor,Peru,Trinidad a Tobogo /26.1. - 6.2.1985/
26. BENELUX - Holandsko,Lucembursko,Belgie - /ll.5. - 21.5.1985/
27. AFRIKA - Togo,Kamerun5Pobřeží Slonoviny,Středoafrická republika,
Zai r,K en a,Marok o - /8.8. - 19.8.1985/
28. LICHTENŠTEJNSKO - /B.9.1985/
29. INDIE - /1.2. - 10.2.1986/
30."KOLUMBIE,OSTROV SVATÉ LUCIE - /1.7. - 8.7.1986/
31. FRANCIE - /4.10. - 7.10.1986/

32« DÁLNÝ VÝCHOD - SŤangladéš,Singapur,Fidži, Nový Zéland,Austrálie,
Seychely - /1B.11. - 2.12.1936/
33

LATINSKÁ AMERJ^A -r Urugay,Chile,Argentina - /31.3. - 13.4.1987/

34. NSR - /30.4. - 4.5.1987/
35. POLSKO - / W . W ^ : 14,6.1987/
36. USA - KANADÁM - /10.9. - 21.9.1987/
37. LATINSKÁ AMERIKA - Uruguay,Bolívie,Peru,Paraguay-/7.5. - 19.5.1988/
38. RAKOUSKO - /23.6. - 27.6.1988/
39. AFRIKA - Zimbabwe,Botswana,Lesotho,Svazijsko,M0zambik /10o9. - 19:9.1988/
40. FRANCIE - Štrasburk - /8.10. - 11.10.1988/
41. AFRIKA - Madagaskar,ostrov Réunion,Zambie,Malawi /28.4. - 6.5.1989/
42. SKANDINÁVIE - Norsko,Island,Finsko,Dánsko,Švédsko /1.6. - 10.6.1989/
Pro letošní rok Jsou plnánovány je£tě další dvě zahraniční cesty
papeže Jana Pavla II.
Na 19. a 20. srpna 1989 Je plánovaná cesta do Španělska. A ještě
v letošním roce se má Jan Pavel II. účastnit na 44. mezinárodním
kongresu v jihokorejském Soulu.

¿;
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MÍSTO

TĚLA

KRISTOVA ?

-Postřehů z brněnské pouti ke cti sv. K.M.Hofbauera,která se konala
na Petrově v sobotu 20.května,by bylo Jistě hodně. Mám za to, že převážně hezkých. Ale jedna kritická poznámka do vlastních řad by přece
jen snad stála za několik řádek.
Obraz i zvuk byl během mše svaté v 11 hodin přenášen i mimo chrám,
takže hloučky poutníků sledovaly bohoslužby venku před kostelem.
Většinou se stejnou usebraností jako uvnitř. Lidé před chrámem vstávali ,podávali si ruce při pozdraveni pokoje^klekali na dlažbu nebo
okolní trávníky,hlasitě odpovídali,zpívali,modlili sa,tleskali. Venku
se podávalo i svaté přijímání. Zdálo se, že sváteční atmosféru narušuje jen stánek Jednoty, který nabízel harké buřty a občerstvení i v
nejvážnějších okamžicích eucharistické oběti. Avšak za to asi věřící
ani organizátoři nemohli.
Ale ^e ^¡eště Jedno, za co si můžeme patrně sami. Několik'náruživých kuřáku mimo chrám si v době podávání svatého přijímání mezi ostatními poutníky zapálilo cigarety. Místo Těla Kristova nikotin a nejen pro sebe,ale přirozeně i pro mnohé další,kteří stáli nebo klečeli
po větru.
Maličkost? Snad. Možná však také určité svědectví o hloubce víry 9
stupnici hodnot nebo i jakési rozlišovací znamení. A nejde bohužel
jenom o pout v Brně.
• Dysmas -

ROZHOVOR

O

DESETILETÍ

DUCHOVNÍ

OBNOVY

NÁRODA

Odkud vzešla výzva k "Desetiletí duchovní obnavy nárnda" a ke komu se
obrací?
Tato iniciativa vzešla z českého katolického prostředí,obrací se
však nejen ke katolíkům,ale ke všem lidem,kteří pociťují odpovědnost
za budoucnost našeho národa a hlavni, důraz v práci pro národ kladou
na hodnoty duchovní a mravní. Vzešla zdola,od lidí střední a mladší
generace $ byla přijata oficiálními přadstaviteli katolické církve v
naši zemi,kteří tento program vyhlásili společným pastýřským listem
biskupů a crdinářů českých a moravských diecézí dne 29.11,. 19B7.
Pod tímto''pastýřským listem Je v na prvním místě podpis českého primase kardinála Tomáška,ale zároveň podpisy všech" ořdinářů včetně biskupa Vranvjkterý pak zakrátko zemřel„- Jedním z důvr.dů,proč československé státní orgány tento výrazný projev živote věřících - na rozdíl
od Jiných projevů - od počátku respektují,Je patrně právě Jeho oficiální vyhlášení a garantování ze strany všech ordinářů.
Program obnovy Je Jednoznačně domácího původuj byl však záhy uvítán a oceněn také zahraničními představiteli ' církve, zejrnénavpapežem
Janem Pavlem II. - v např. v projevu na generální audienci v Římě na
svátek bl. Anežky České 2. března 1988. Byl se sympatiemi komentován
i v zahraničí,především v církevním tisku.
v

v

Program obnovy tedy nese výrazně křesťanskou, a to katolickou pečet.
Tento pragram však chce přispět nejen k obnově církve,ale i k duchovní obnově národa* Jak lze toto dvojí spojit?
Ještě před několika desetiletími by takové spojení bylo těžko myslitelné,, Většina národa byla církvi velmi vzdálena,u mnohých přežívaly Ještě protikatulické postoje z dob počátku republiky,věřící byli
všeobecně pokládáni za víceméně stárnoucí a vymírající skupinu obyvatel .hlubší zájemci o duchovní hodnoty za exo tické podivíny« Povrchnějšímu pozorovateli se i dnes situace může Jevit pudobněj pod povrchem však dochňzí k významným proměnám. Osmdesátá léta přinesla nové
kvality avotevřela nové možnosti.
Zároveň se ukazuje,že Jakýkoliv vážně míněný pokus o obnovu národa a společnosti se nemůže omezit na obnovu ekonomické či sociálnšpolitické sféry. (Ylusí zasahovat' duchovní a mravní život. Přitom nelze
opomenout křestanství - už proto ne,že bez něho nelze porozumět kořenům nasí kultury,naší národní a evropské -identity,našich tradic. Pflá-li
být obrn v a důsledná, radikální,pak se 'mu§í s tímto kořenem /radili/, vyrovnat,., my věřící pak vidíme úlohu křesťanství v obnově národního života nejen pod zorným úhlem porozumění minulosti; bereme vážně slova
Kristova: ."Bsze mne nemůžete činit nic" a. slova žalmu: "Nestaví-li
Hospodin dům,marně se namáhají ti,kdo ,JeJ stavějí."
0 Obnova života^církve však může přispět k obnově duchovního života
národa Jednak přímo /už tím,že křesťané Jsou prostě součástí národa/,
Jednak nepřímo - Jako impuls a* inspirace pro ostatní.
' '
Sociologicky viděno,závažnější Je ono působení-nepřímé. "Aktivní
členové" církve Jsou Jistě poměrně malou částí společnosti,avšak stále
roste počet těch,kteří se cítí být s nimi nějak"vnitřně,spřízněni.
Protiklerikální,protikatolické i protináboženské,stereotypy,Jichž Ještě mohly hojně využívat ateizační snahy 50. let,přestávají působit. V
sociologických výzkumech ustupuje pohrdání náboženstvím i lhostejný
nezájem ve prospěch vyjádření: "Nejsem sice věřící,ale věřících lidí
si nluboce vážím". Zvláště mezi mládeží a inteligencí ve velkých městech se množí kladné postoje k církvi,od neurčitého zájmu i sympatií
po hluboké konverze. Lze říci,že katolická církev v"Čechách neměla v
celých novodobých dějinách tak velikou mravní autoritu,Jakou má dnes.
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Nelze ovšem přehlédnout i druhou stránku situace. Vnější struktury
církve Jsou namnoze v žalostném stavu. Na rozdíl od Moravy Jsou v
Čechách - a to nejen v pohraničí "-'celé velké oblasti nábožensky zanedbané nebo prakticky mrtvé. Převládá konzumní materialismus,tradiční struktury vesnického života Jsou rozbité a ničím nenahrazené. Z
tohoto pohledu Je většina naší ,zeipě misijním územím.
Přesto proces odnáboženštění zdaleka nedosáhl státem plánovaného
stavu. Od církve odpadlí především jejich formální členové. Skuteční
věřící v dobách zkoušek většinou vnitřně vyzráli a jejich počet spíše
stoupl. Věřící Jsou dnes nezanedbatelnou částí společnosti a dávají
o sobě více vědět.
Pokud alespoň část věřících vezme v rámci duchovní obnovy vážně
své poslání být kvasem a solí země,může to zváště v této duchovně vyprahlé době působit Jako Jiskra na strništi.,/Víme,Jak rychle se u
nás navzdory všem překážkám šíří živá křestanská společenstvíj šíří
se ovšem i náboženské sekty, různé duchovně se tvářící pověry a dokonce i satanismus - žízeň po "duchovnu" Je veliká a chybí kultura
rozlišování!, 0 to větší Je odpovědnost církví./
Nezapomeňme,že obnova života církve zahrnuje také probuzení té
"důležité oblasti,kterou Je služba církve všem lidem, celé společnosti.
Součástí obnovy Je překohání mentality ghetta a posílení vědomí,že^
církve tu nejsou Jen samy pro sebe,že se nemají starat Jen o své přežití a vlastní kultivaci,nýbrž že mají podle Kristem uloženého úkolu
stále vycházet "za hradby" a "hlásat evangelium všemu stvoření" aHuzdravovat každou nemoc v lidu",.. Lze očekávat,že církve brzy vyjdou z
vnuceně omezeného prostoru kostel-sakristie-krematorium a veřjněji se
budou ujímat svého poslání na poli sociální,charitativní,kulturní a
výchovné práce. Nikoli proto,aby Jaksi zdvojovaly příslušné instituce, dosud monopolně spravované státem. I v této všestranné pomoci církví celku společnosti musí být patrné,že tato služba Je tvarem a dosvědčením hlásání evangelia,že vychází ze specificky kř.estanských základů. Oživení pouze vnější aktivity by vedlo k věcem Jalovým,ke
"starým měchům". Jde o duchovní obnovu - tento důraz mimo Jiné znamen á m e my křestané musíme dbát na to,aby silné víno evangelia nebylo
proměněno ve''vlažnou vodu humanitární dobročinnosti a aby při našich
aktivitách ve světě /které k našemu svědectví patří,protože věříme,
že Slovo se stalo tělem/ nebyla vertikála pohlcena horizontálou.
Závěrem k otázce souvislostí obnovy církve a obnovy národa Je třeba velmi důrazně říci,že za myšlenkou Desetiletí se neskrývá žádný
záměr katolíků vzít věc národní obnovy výlučně do svých rukou,do své
vlastní režie. Taková snaha by byla stejně naivní Jako arogantní.
fíiy katolíci máme za sebou skoro dvoutisíciletou historii,v níž se
nače církev naučila a z mnohých chyb poučila; Jsme si vědomi nutnosti
stále "zametat před vlastním prahem", víme,že my sami Jen částečně a
mnohdy zkresleně rozumíme pravdě,která nám byla svěřena /na rozdíl od
Jiných společností Je v katolické církvi velmi přesně omezen nárok
na neomylnost!/ a že svými životy Ji často trestuhodně komp^omitujeme. Platí to o Jednotlivcích stejně Jako. o celých '-strukturách církevního života. "Katolický" znamená "všeobecný" - katelicita-Je dánacírkvi Jako trvalý úkol,a ten nás zavazuje Jak k věrnosti vlastním
principům, tak k velkorysé otevřenosti.
,„- ¿¡nj .ť
.,.-í;'..v
Jsme si vědomi plurality duchovního života.íspalečnosti a chc-emd tuto skutečnost respektovat. Program ¿.Desetiletí tvořili katolíci a
neáe tady pochopitelně také speclfíoky:,.katolické rysy - kdyby tomu :
tak nebylo a program by se snažil za každou cenu být všem lidem přijatelný a u nikoho nenarazil,byl by pat.rně bez tvaru a chuti. To ovšem znamená,ž&' pro lidi stojící mimo církev Je tento program v dané
podobě předložen Jako Impuls a inspirace - naprosto nemá být chápán
jako nějaká direktiva nebo záležitost myšlenkově uzavřená,hotová,předlož ená už Jen k mech ani ck.ér»u plnění!
A

-
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Dosavadní zkušenosti ze spolupráce s některými evangelíky ukazují,
že v programu Desetiletí mohou navázat na společná biblická východiska /témata Jednotlivých let/, pominout určitá katolická specifika
/úcta k světcům/, a obohatit společné dílo o cenné hodnoty z vlastní
evangelické tradice.
0 významu Desetiletí pro ekumenické sblížení křestanů pojednal
kardinál' Tomášek ve svém 'Velikonočním poselství duchovním a věřícím
všech křestanských církví a všem lidem dobré vůle v naší zemi z r.
1986. Je to pozoruhodný dokument,který u nekatolických křestanů u
nás vyvolal někde vřele pozitivní,Jinde poněkud rozpačitou reakci,
byl.však velice kladně přijat v centru světového protestantismu, v
ústředí Světové rady církví v Ženevě,kde byl hodnocen Jako příkladný projev ekumenické otevřenosti.
(Tlá-li dílo Desetiletí hlouběji ovlivnit život národa,měly by z
něj vycházet i impulsy do prostředí nevěřících,mělo by inspirovat
jakési širší spojenectví všech,kterým Jde o obhajobu mravních a duchovních hodnot v životě společnosti.
Ve zmíněném velikonočním poselství se říká: "My věřící jsme přece
mnohými svazky přátelství,příbuzenství,sousedství i spolupráce spojeni s bližními,kteří nesdílejí plně naši křestanskou víru. Právě z
tohoto společenství života s nimi víme,nakolik hodnoty,o něž jde v
tomto obnovném díle,vyjadřují hlubokou touhu i jejich srdcí."
Katolíci - na rozdíl např. od fundamentalisticky orientovaných
křestanů - kladou důraz nejen na obhajobu specificky křestanských
hodnot, nýbrž i hodnot tzv. "přirozeného řádu". To je zvláště aktuální v této společnosti,kde došlo k tak rozsáhlému rozpadu takřka
všech hodnot!
Program Desetiletí je koncipován tak,že prakticky každý rok má
nějaký přesah do čistě občanské "sféry,do sféry přirozeného řádu. Zde
- at už Jde o otázky rodinné stability,mravní výchovy,sociální spravedlnosti apod. - se otevírá široké pole pro spolupráci s lidmi i
velmi rozdílnými od církevních společenství. Máme zde mnoho skutečných i potenciálních spojenců v úsilí o mravní zdraví národa a společné dobro. Tito lidé by měli o iniciativě desetileté obnovy co nejvíc vědět.
Podle sdělení poradců kardinála Tomáška
pro dílo Desetiletí duchovní obnovy
Praha, únor 1989

sestavil KQAN
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Státní svátek 9. května připadl toho roku na pátek. Lidé využívali volného dne k rekreaci nebo k domácím pracím.
Na stavbě rodinného domku pana Kubíčka v okrajové části města se
nás ráno sešlo asi deaat. Pan Kubíček nás prosil o pomoc při omítání
novostavby.
Práce bylo dost po celý den. Ale všichni se snažili ze všech sil
a také počasí nám přálo. Večer se ukázalo,že je fasáda hotova. Povečeřeli jsme a věčně usměvavý pan Kubíček se rozpovídal:
"Nyní^už mohu s Jistotou říct,že se na této stavbě nikdy nepracovalo a už ani nebude pracovat v neděli. Fasáda,to byla poslední velká
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práce,závislá na zedničith, u~kterě' hrozilo nebezpečí,že by se mehla
protáhnout do neděle*."(Ylbdlil jsem se za to. Pán zařídil,že jsme hotovi. "
'""v
Pan Kubíček stavěl svůj-domek asi osm let. Nespěchal a nikdy za
tu dobu neporušil Boží řád pro den odpočinku. A Bůh mu žehnal. Dal
mu dokončit velké dílo,aniž1 "by "si poškodil zdraví nebo zcela vyčerpal
své síly, jak k tomu nezřídka dochází u stavitelů,kteří neznají míru
ani den Páně v týdnu vůbec' nesvětí.
Když Jsem odcházel4z ipagnetofonu,který pan Kubíček postavil na ležení, právě zněla píseň "Úžasná láska",zachycená kdysi při zpěvu mladýchvv našem kostele.
At to vědí i sousedé a lidé,kteří Jdou kolem po ulici,napadlo mne,
komu sloužíme a jak velká je láska,pro kterou žijeme. A Jak opravdově
se vyplatí každé dílo začínat s Pánem- a v Jeho řádu a s Jeho pomocí
Je dovést až do konce. Vždyt nestaví-li dům Hospodin,marně se namáhají stavitelé... /Ž. 127,1/.
- ds \
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Starost o předávání víry se týká generace,každého rodiče,každého
kněze...každého"křestana. To všichni víme. Uvědomme si ale Ještě další věc: v protředí,kde většina lidí věřila a kde byl do velké míry
styl života ovlivňován křestanstvím /prožívání liturgického roku,
obecné uznání požadavků Desatera,zvyky vycházející z křestanství snad?/ stačilo učit děti katechismu,při biřmování nauku doplnit a
prohloubit a ve snoubeneckém katechismu více méně výuku uzavřít.Dnes
je situace jiná: sv^t,ve kterém žijeme,má víru v Boha za výjimku a
zásady života podle evengelia nejen v mnohém nezná,ale často jim doslova protiřečí. Pouhá výuka pravd víry dnes nestačí ani uvnitř církve,
tím méně pro ty,kdo přicházejí zvenčí. Biskupský synod v roce 1974 a
následující apoštolská exhorta Evangelii nuntiandi uvádějí pro nás
téměř nový pojem: evangelizace. Přibližme si některé myšlenky z této
nové exhorty:
"Důležitost tohoto námětu Jsme zdůraznili několikrát už mnohem dříve,než zasedal synod. Podmínky,v nichž žije dnešní společnost - řekli
jsme posvátnému kardlnálskému sboru - nás vedou k revizi metod a k ~
všeobecnému hledání^způsobu,Jak předávat modernímu člověku křestans'<é poselství. Vždyt Jen v něm může najít odpověď na své otázky a popro svou lidskou solidaritu. A dodáváme,ke splnění naléhavých
prjad^vků koncilu Je naprosto nutné mít na zřeteli poklad víry,který
ovšem církev musí uchovat v jeho nedotknutelné ryzosti, ale také ho
předkládat oidem naší doby způsobem co nejsrozumitelněiším a nelpřesvědčivejším." /En 3/
"Evangelizovat znamená pro církev přinášet radostnou zvěst všem
společenským vrstvám a třídám.a jejím vlivem zevnitř přetvářet lidi
simotné,vytvářet z nich nové lidstvo. "Hle,obnovuji všechno!" /Zj.
21,5/,3le nové lidstvo není možné bez nových lidí,obnovených křtem
¿viz Rím.6,4/ a životem podle evangelia /viz Ef.4,23-24; Kol.3,9-10/.
Účelem evangelizace Je právě dosáhnout této vnitřní proměny. Krátce a
správněji by se dalo říci,že církev evangelizuje,když působením pouhé
božské síly poselství,které hlásá /viz Řím.1,16; 1 Kor.1,18; 2,4/,
p-oměnuje osobní i kolektivní svědomí lidí,činnost,které se věnují,
jich vlastní život a prostředí." /En 18/.

- 12 r.. 'V?adast,rabiá.S2;\íěst}tde nutno hlásat zejména svědectvím vlastního^ života* ^JaH; se": ,ťcf .má dělat? Křestan nebo skupina křestanů se snaží "Chápat druhé lidi,v jejichž společnosti žije,vlídně s nimi jednají,zajímají s^&.-rjejiích život a osudy a ,usiluJl?spolu s nimi o všechno,'co Je
šládfetnfeí.-tfsdobré. • •
.
.-.•••„
r: nTdto vee sle stále Ještě nestačí,poněvadž i to nejkrásnější svědectvrí ti echu de; mít dlouhou dobu účinnost ,nebude-li osvíceno, odůvodněno a
zvýrazněno - svatý Petr k tomu říká."důvody vaší naděje" /I Petr
3,15/* -íijasným a .nepochybným hlásáním Krista. Radostná zvěst,hlásaná
vldstním životem,musí být tedy dříve či později' hlásána přímo slovem
života. Nelze mluvit o skutečné evangelizaci,Jestliže se při ní nehlá,s-á?Ti .Tfménffij-učertíí,.život,zaslíbení,králoství a tajemství Ježíše z Nazaret»,Syna Božího ¿V-/EN 21,22/v
¿•^.Základem, středem a zároveň i vrcholem evangelizace a jejího úsilí
zůstane vždy Jasné vyznání,že v Ježíši Kristu,Božím Synu,který se sta]
člověkem,zemřel a vstal z mrtvých,se poskytuje každému .člověku mo^n.dst
spásy,Jako dar Boží milosti a dobrotivosti /viz Ef 2,8; Rím 1,16/."
/EN 27/
"Otázka "Jak evangelizovat" Je stále časová,poněvadž způsoby hlásání evangelia se mění podle místních,časových a kulturních okolností
a vyzývají tedy do určité míry naše schopnosti hledat a přizpůsobovat
se. Zvláště od nás,církevních pastýřů,se vyžaduje,abychom nebojácně
a moudře hledali -nejvhodnější a nejúčinější způsoby,Jak hlásat evangelní poselství lidem naší doby a zůstat přitom věrni Jeho obsahu."
/EN 40/
"Kéž by současný svět mohl slyšet radostnou zvěst,po níž touží, ve
své úzkosti i naději,nikoliv od hlasatelů smutných,malomyslných,netrpělivých a úzkostlivých,ale od hlasatelů evangelia,jejichž životfky pí
"horlivostí,kteří Jako přvní zadusili Kristovu' radost a Jsou ochotni *
nasadit i život pro hlásání Bolitho králostvíya pro zakořenění a růst
církve v srdci světa." /ÉN 80/ 1 ,
-:
1.Shromážděme,Jako vždy, nejprve, vlastní zkušenosti:
- co .zejména chybí těm,kteří do-kostela chodí,křestany Jsou? V čem
potřebují evangelizovat?
r- Jaké máte zkušenosti s prohlubováním života podle evangelia u far-:
, . n í k ů i jjaké cesty Jste v té věci nově objevili?
r Jaké nejlepší cesty,metody znáte a máte vyzkoušeny pro evangelizaci
dospělých nevěřících? /konkrétně : Jak připravujete dospělé, ke' křtu?/
- kde vidíte největší překážku pro přijetí evangelia: v oblasti morálky nebo v oblasti věrouky nebo v tlaku nevěřícího okolí?
osvědčila se vám příprava k biřmování Jako příležitost k evangeli!• . Zaci dospívajících a dospělých?
.
-.->•.
- dá se podle vašich zkušeností evangelizovat Jen s "vírou v . s r d c i } r [
-naukou v paměti a biblí v ruce" - nebo Jsou nezbytné další pomůcky?
--Které?
- četli Jste někdy Evangelii nuntiandi?
v čem vidíte rozdíl mezi tradiční výukou a výchovou farníků a mezi
\tím,co přináší Evangelii nuntiandi?
Jaké máte zkušenosti s předáváním víry laika laikovi?, i
2. máme většinou bohaté zkušenosti s výukou dětí,s; výchpyou ke svá/toptem, s péčí o staré a nemocné a i s opravami církevních budov.
xt
Naprotl tomu slabší bývají zkušenosti s úspěšným předáváním víry
dospívajícím,lidem středního věku,těm,kteří ůéta žili bez vztahu k
. . Bohu'i ITlá-^i někdo /někteří/ povzbuzující zkušenosti právě v této
• -oblasti,at: Je přehledně a stručně uvede.
,(
3. Otázk a. ,pr,o vikariátní společenství: budeme se ted''modlit hlavně za
ty,kteří evangelizovat potřebují nebo za ty,kdo evangelizovat mají
či budou? Nebo, za pomocníky v této věci? Podle toho se uspořádá
modlitba.
- o - o - o - o -
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Ve dnech 20. až ?3. října 1988 se konal ve Vídni v nezvětším kongresovém centru XII. mezinárodní kongres o rodině. Organizátorem byl
Verein Familienkongres z Rakouska s finanční podporou poskytnutou od
řady církevních i světových organizací /Unicef/ a velkého počtu rakouských bank a podniků. Cílem kongresu,podobně jako i dřivé,bylo opětné
zdůraznění významu dobře fungující rodiny Jako výchozího společenství
pro život společnosti. Jeden z referujících řekl: "Naše společnost bude natolik silná jak silné budou naše rodiny."
Kongresu se zúčastnilo přes 5 000 lidí,z nichž 150 bylo z Jugoslávie. Víc než polovinu tvořili mladí,což poukazuje na to,že proti všem
odsuzujícím názorům považují tuto problematiku za rozhodující. Vzhledem k tomu,že velkou část tvořily i manželské páry,byla zajištěna péče o jejich děti,podobně Jako u nás dělá sestra (Ylariela po dobu nedělní mše sv. v bazilise přesvatého Srdce Ježíšova V Záhřebu.
Čtyři dny dopoledne i odpoledne se projednávala tato témata:
duchovní ovzduší v rodině; mladí - problémy a Jejich řešení; manipulace se sexuální výchovou; důstojnost lidského života; odpovědné rodičovství; povzbuzení a rozhodnutí pro manželství. Organizátorům se podařila
shromáždit významné sociology,psychology,lékaře a jiné vědce,Jejichž
práce se úzce váže na problematiku rodiny. Kongres zahájila dr.Flemingová,ministyně pro mládež a rodinu,Jménem místopředsedy rakouské vlády.
Po zahájení promluvil jako první prof. dj.Viktor Frankl na téma
"Od seberealizace k vymyšlenému životu" - "Člověk nemůže dosáhnout seberealizace", řekl prof. Frankl, "pokud se soustřeďuje Jen sám na sebe. Je pouze výsledkem lásky k bližnímu. Hodnoty se nemohou jen hájit,
musí se žít. Z toho také vyplývá centrální význam života v rodině tam se může mladý člověk naučit,co to znamená BÝT, t.J. být zde jeden
pro druhého."
Známá německá psycholožka Christa ÍTleves zdůraznila,že výchova dětí
si žádá osobnosti a ne vykonavatele povinností: "Dítě potřebuje osobní
vazbu na osobu,která ho plně miluje,která v něm dokáže rozvinout pocit
sounáležitosti,jistoty a důvěry - v tom je matka .nenahraditelná,"
Michael Keating a Bruče Rltter hovořili o mladých a jejich problémech. ÍYI.Keating,sociolog z USA,hovořil o "ukradené generaci", k níž
patří i část našich /t.J. Jugoslávských/ mladých lidí. Zhoubný vliv má
rocková hudba,která Je oslavou brutality,barbarství^ nesmyslnosti^
prázdnoty života,dále drogy a sex jaks hlavní životní nápln". Podobně je
tomu i s televi z nimi programy,kde se prosazují lživé hodnoty. TV program zaplní v průměru až 25 hodin týdně volný čas dítěte. Uzavřel své
vystoupení slovy: "Kulturu pro mladé nevytvářejí mladí,ale dospělí,a
ti mladé usměrňují proti každé autoritě a především proti Bohu."
Františkán Bruče Ritter z USA shrnul své zkušenosti z práce s dětmi
z ulice - dětmi bez rodičů a domova,především těch,které utekly z neúnosných^ rodinných poměrů. Jsou to dobré děti,prohlásil B.Rltter,které
dokáží přežít i v podmínkách,pro které nedospěly,to znamená,že se zabývají předavším zlodějstvím a prostitucí. Organizace,kterou založil a
rozšířil již v několika zemích, má 24 hodin otevřené domy,které tyto
děti přijímají,nabízejí Jim ochranu a možnost začít život znovu. Svůj
myšlenkově silný projev uzavřel výzvou: "Darujte mi rok svého života potřebuji spolupracovníky,kteří za byt,stravu a 15 dolarů týdně budou
pracovat s mými dětmi."
0 zneužívání vědy hovořil prof. dr.Jársme Lejeune a dr. Bernhard
Na ohason. Prof.Lejeune,lékař a genetik z Francie patří k objevitelům
P-ičin Downova syndromu.

Když hovořil o oplodňovaní in vitro,poznamenal,že tato část lékařských
věd přistupuje k nenarožénému dítěti jako k hračce a není tedy-védním
oborem,nýbrž biologickou pornografií. Každý lidský život,pokračoval,
začíná v okamžiku početí spojením zdroje spermatu se zdrojem vajíčka.
Nenarozené dítě už od.'pc3čátku svého vzniku má svůj vlastni genetický;.kod a nezaměnitelnou-osobnost. V potratech bylovzničeno víc .lidských.životů než všemi diktaturami XX. století. Zvlášt upozornil na nový interrupční prostředek ERU 485,který umožňuje,aby si žena sama vyvolala
potrat použitím 1 ¿2¿tabletek. Tento prostředek nazval prof. Lejeume
pesticidem pro lidi. Přednášku ukončil slovy: "Cokoliv Jste učinili
Jednomu z mýc!vmaličkých,mně Jste učinili". Dr. Bernhard Nathanson vyzval všechny,kteří se zabývají pokusy s embryi,k zamyšlení.
Z ostatních přednášek Je třeba upozornit na Mercedese Arzú Wilsona
a dr. Josefa RBtzera,kteří se zabývali plánovaným rodičovstvím,dr.
Grtini gerovou, která hovořila o škodlivosti antikoncepce a prof. dr.Laďna
který poukazoval na to,že náboženství a víra Jsou pravou a moderní odpovědí na tyto problémy doby,které řešíme.
D
řínosem byla i vystoupení účastníků z Jugoslávie, Jako nejpočetně*^ši zahraniční skupiny. Jelena Brajšová,vedoucí pracovnice-Charity hovořila o práci s mládeží s pocitem méněcennosti a úsilí o její duchovní
růst; (Ylarijo Zivkovič promluvil o zvláštnostech rodinného života v Jugoslávských poměrech. Dr. Slávko Barbarič měl přednášku na téma: "Ho-"
di na Jako základní kámen pro duchovní obnovu."
Poslední úvahu před mší sv. na rozloučeno.u měla lYlatka Tereza. Obklopena velkým počtem dětí dosvědčila svoji hlubokou víru a lásku k
Ježíši Kristu myšlenkou: "Láska Je příkaz." 3 použitím citátů z Evangelia její slova se dotýkala samotné podstaty pospolitého života rodiny.
Když hovořila o potratech Jako velkém zlu současné doby,připomenula Jak
Bůh před narozením Alžbětina syna zjevil narození svého Syna. Společná
modlitba Je základem rodinného štěstí. Tím zakončila Fílatka Tereza své
vystoupení.
mAC
Glas Končila, č. 45, dne 6. října 1988, Zagreb
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*cd záštito^ lorda Plumba konalo se v Luxemburgu ve dnech 22. a 23.
září 1980 sympozium na téma "Tisk a rodina",kterého se zúčastnili pr~->
covníci katolického tisku ze 14 zemí z Evropy. Hlavní přednášku měl člen
Evropského parlamentu Nlcolas Estegen. Po výkladu,že. rodina Je Jedinou
šancí pro Evropu,upozornil na řadu potíží,které v současné době doléhají
na rodiny Jako např. stoupající rozvodovost,stále obtížnější možnosti
výchovy dětí,etická nevhodnost současných lékařských výzkumů a kac.í v ,
souvislosti s početím dítěte aj.
'*
Všechny tyto problémy Jsou velmi úzce spojeny s problémem drog.Vědecké studie uvádějí,že velký počet mladých lidí,kteří používají narkotika,
pochází z nenormálních rodinných poměrů. Problémy v rodině působí ve]-.i
negativně na rozvoj lidské osobnosti. Nekvalitní vztahy mezi rodiči c
chybějící motivace pro dobrý rodinný život Jsou častými důvody,které
přimějí mladého člověka,aby sáhl po droze. Tyto důvody,stejně jako neodpovídající vztahy mezi rodiči a dětmi mají stejnou váhu.
Tisk by měl zvýšit své úsilí ve .smyslu výchovy* rodin. Je třeba trvat
na tom,aby byli správně vychováni*^Vychovatelé", což Jsou v první řadě
rodiče,ptoom ti,kteří Jsou dětem blízcí a maji Jim být odpovídajícími
vzory.
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Škola a rodina se nadjí odloučit. Pouze jejich úzká spolupráce může
pomoci nejslabším a nejproblematičtějším členům lidské společnosti.
Vedle péče o děti Je třeba starat se i o staré osoby. Je třeba vě~
„dšt,že v Evropském společenství žije 15 % obyvatel starších 65 let.
těmto lidem by se mělo umožnit,aby co nejdéle mohly žít pospolu se
svými rodinami,které by se měly o ně také starat. Tito lidé nesmějí
být v žádném případě vyčleněni ze života společnosti. Stát v tomto
směru působí negativně tím,že staví malé byty. Tím stát nutí rodiny,
aby omezily počty svých dětí a že malé děti nemohou jejich babičky a
dědečkové opatrovat. Dospělí musí potom hledat způsob svého vyžití na
ulici«..
..Lidská společnost,která plánuje svou budoucnost v rámci Evropského
společenství,není myslitelná bez rodin,které jsou si vědomy svých hodnot,které chtějí dosáhnout určitých cílů a které Jsou schopné toho dosáhnout. Rodina Je především společenská,duchovní a morální síla lidské společnosti,JeJimž privilegiem je odpovědnost a osobní spoluodpovědnost.
Rodina očekává od tisku,který dokázal tak rychle vyvolat krizi a
možná i smrt rodiny,že začně propagovat stejně usilovně přerod rodiny.
V závěru své přednášky citoval N.Estgen Marinu Zuravljevovou,ministryni pro výchovu v SSSR. Vloni v.prosinci na kongresu mezinárosních
rodinných společenství prohlásila:
"K největším hodnotám,které lidstva za tisíciletí své existence
vytvořilo,patří rodina jako nejcennějěí. Ani jeden národ,ani jedna
kultura nedokázala obejít rodinnou pospolitost. Právě proto je zapotřebí, aby se mladému pokolení pomohlo rozvíjet jeho osobité rysy,aby
tak přispělo k rozvoji osobnosti v Jejím celku a harmonii a aby se
překonal chybný vztah v otázce rodiny. Je třeba posoudit všechny prvky,které nově působí na vztahy mezi manžely. Např. přehnané hmotné požadavky doprovázené duchovní chudobou vedou ke zhoršení manželských
vztahů.
Toto všechno i Jiné nepříznivé vlivy způsobují oslabení manželství,
V posledních letech jsme svědky toho,že se sice rozvodovost poněkud
zmenšila,ale zůstává pořád velmi vysoká. K nejtypičtěJším příčinám
rozvodů můžeme uvést: špatný výběr partnerů,nezralost,neschopnost manželů vytvořit každodenní dobré vztahy přes množství domácích povinností, strach z problémů v rodině a vzájemné nepochopení. Za těchto podmínek je výchova k rodinnému životu nezbytně potřebná. Proto se musí
mladí ve vyšších třídách středních škol učit psychologii manželského
života."
Nezdá se vám,že toto poselství ze Sovětského svazu Je stejně důležité jako "glasnost"?,zeptal se N.Estgen. V naší dnešní společnosti Je
rodina jjstou hodnotou. Rodina může dát od zítřka Evropě doplňující ..
duchovní sílu,která je cennější než všechna hospodářská opatření.
Vzheledm k řečenému dnešní tisk není tedy jenom sedmá síla státu, •
ale pravá politická síla,kteá může a musí být osmou silou,morální silou v naší společnosti. Tisk je vedle rodiny Jakousi školou spolupráce
ve společenském životě a v tom smyslu je tisk i pravou školou občana.
Nicolas Estgen pak vyzval kat. novináře,aby učinili vše pro to,§by moderní rodina získala znovu své postavení a hodnotyvv duchu křest, principů}které podporují tvůrčí přístup,důvěru a zajištují důstojnost a
štěstí ,rozvíjejí vzájemnou odpovědnost a zmenšují nenávist a závislost.
Rodina je výrazem největší svobody a osobní způsobilosti. V ní se tím
nejintimějším způsobem mohou pěstovat hlavní hodnoty člověka: svoboda,
solidarita a odpovědnost. Kultury všech druhů ve všech svých počátcích
znají strukturu rodiny jako základní prvek společ. Tedy neexistuje společenský útvar bez rodiny,t.j. ani Evropské společenství nemůže být bez
rodinyo
Z týdeníku: Glas končila, č. 43, dne 23.října 1988 /část 3. - závěr/
Zagreb. Autor: Mirko Míhalaj
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• Svazáci ze ZO SSM č.10 v Přerovských strojírnách uspořádali 3.května 1989 besedu s PhDr. Gebauerovou z manželské a předmanželské poradny v Přerově o mezilidských vztazích.
V krátké přednášce PhDr. Gebauerová pojednala o tom,co Jsou mezilidské vztahy,Jak vznikají,Jak se vyvíjejí a jaké jsou typy osobnosti.
V další části si účastníci besedy /v počtu asi
udělali testy
na zjištění vlastního osobnostního typu. mezitím,co PhDr.Gebauerová
prováděla vyhodnocení testů,se promítal film "Řešení pro dva" o intimních vztazích mezi mužem a ženou. Byl to český fil a natočilo ho
studio Barandov v r. 1984.
Podstatnou část filmu tvořily záběry z různých životních situací,
do nichž se dostává a které prožívá současná žena. Útržkovitě uvedme
stručný obsah filmu:
Po návratu z nemocnice po druhém potratu se manželka hádá s manželem,kdo za to může,že opět musela Jít na potrat. Jak to,že si nedával
pozor a jak to mezi nimi půjde dál.
Mladá žena sedí v gynekologické ambulanci a žádá od lékaře vhodnou
antikoncepci pro sebe,protože muž se.o tyto věci vůbec nestará a vše
nechává:pouze na ni.
•Tutéž ženu pak vidíme před interrupční komisí jako žadatelku o
půtrat a komise ji upozorňuje na následky tohoto zákroku.
Jsme svědky náhodného setkání mladé ženy a dotěrného mladíka,navázá
ní kontaktu,krátké komunikace,která končí sexuálním stykem v autě.
V konstrukční kanceláři probíhá nějaká oslava,na níž se dva pokoušejí o intimní sblížení. Pro situace tohoto druhu film doporučuje použití mužské ochrany.
Večer po koupeli si žena bere pilulku Jako pravidelnou součást
.svého každodenního rituálu.
Dále vidíme mladou matku jdoucí z práce,ověšenou nákupními taškami
a táhnoucí za sebou křičící dítě z Jeslí.
vid V gynekologické ordinaci jsme svědky provádění miniinterrupce a
íme,jak se nádoba napojená na vakuumaspirátor plní zbytky roztrhané
tkáně a krví z vyprazdňované dělohy.
Na chalupě při opékání buřtů se několik manželských dvojic baví o
tom,jak byly děti počaty v důsledku selhání antikoncepčních prostředků.
Výše uvedené scény byly prokládány záběry z výroby a kontroly kondomů, zavádění nitroriěložního tělíska,schematického znázornění funkce
kondomu,pesaru,antikočípků,přerušované, soulože a obrázků týkajících
se metody měření bazálních teplot.
Film byl^ také proložen několika jemnými záběry intjmního setkání
dvou milenců. To,že se milovali kdesi ve skalách,vyvolávalo dojem,že
jde o něco nadzemského a vzdáleného civilizace a její reality. Vše
provedeno v barvách a s hudebním doprovodem.
To je tedy stručný obsah filmu "Řešení pro dva" o intimních vztazích mezi mužem a ženou«
Po filmu se rozproudila krátká a vzrušená debata. Na dotaz,jak
starým divákům se tento film promítá,PhDr. Gebauerová odpověděla, že
"dospělákům a výše", tj. studentům asi od 4.ročníku středních škol a
dospělým»
Na poznámku,že film podává informace zastaralé,ihned reagovala
PhDr. Gebauerová tím,že interrupční komise jsou podle nového zákona
Již zrušeny. Dále bylo poznamenáno,že film ukazuje, v jakých poměrech
žije současná žena,že k tomu potřebuje Danu,pilulky,pesar,kondom,čípky a interrupci. V celém filmu,kromě letmé zmínky o měření bazálních teplot,nepadlo nic o přirozených metodách regulace početí,ani zejména
o řadu let zi>órné Blllingsově ovulační metodě.

PhDr. Gebauerová,kter? se v poradně nabývá řešením intimních problémů,
o této metodě nic nevěděla. Na námitku,že film podává pochybné a neúplné informace,PhOri Gebauerová poznamenala,že Je lepší částečná informovanost veřejnosti,než žádná.
Prtíč o této besedě s filmem šířeji informuji čtenáře?
Týdeník Vlasta č.48/88 v článku "0 zakázaném ovoci" uvedl,že se koupily filmy ze Západu,které se budou promítat školní mládeži v rámci
sexuální výchovy. Zajímal Jsem.ge^o Jaké tituly Jde a zda Jsou k dispozici. Je pozoruhodné,že se o těchto filmech nic neví! Ptal Jsem se v
manželské a/předmanželské poradně, v Brně, v Přerově, v Sexuologickém
ústavu a v Ústavu zdravotní výchovy, v Praze. V Ústavu zdravotní výchovy mají k dispozici pouze, snímek ..televize BBC "Chceš zabít?" o problematice AIDS,který nepůjčují.. 0 dalších filmech západní produkce Jim
není .nic známo.
, -r
,j ,
Výcházíme-li z této skutečnosti,pak by rodiče zatím nemuseli mít
obavy z těchto slibovaných filmů. Sgíš by mohli mít obavy z filmů tuzemské! produkce,soudě podle filmu "Řešení pro dva". Filmy s totuto
tématikou jsou zapůjčovány školám Odděleními zdravotní výchovy při
OÚNZ a. manželské a předmanželské poradny Je používají při přednáškové
činnosti pro školy a veřejnost.
Jě v možnostech rodičů,aby se přeš SRPŠ i-Jinak zajímali a zúčastv
ňovali přednášek, besed i promítání filmů se sexuální tématikou,nebo
požadovali,aby filmy byly promítnuty napřed Jim.
Budu se snažit získat podrobné informace o všech tuzemských film'e»h
z oblasti sexuální výchovy,výchovy k rodičovství atd. a informovat
čtenáře časopisu Křestanské obzory.
Přerov 16.5.1989

Ing. Emanuel Matyáš
Vsadsko
5
750 00 Přerov
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PŠÁTELÉ !
Snad Již nikdo z nás nepochybuje o všestranném úpadku naší společnosti. Právě hluboký, pesimismus mezi lidmi svědčí o Jeho vážnosti. A
přece existuje cesta k nápravě. Začíná pochopením skutečnosti,že potíže politické,společenské,rodinné,ekonomické i ekologické mají společný kořen v krizi mravní. Není pravda,že vše záleží na hospodářských
mechanismech a životní úrovni. Právě naopak - člověk sám si vytváří
podmínky, v nichž žije. Proto také není pravda,že obyčejný Jedinec nemůže nic změnit. - Ale čím začít?
Začněme od toho nejhoršího. To největši konkrétní zlo není Jen .
nekde "nahoře ve vedení",ale i přímo mezi námi. Je Jím bezpochyby
ťzv.
umele prerušení-těhotenství.
• 1
*
Pokud se tó někomu zdá divné,Je to tím,že nám o tom sdělovací prostředky zamlčují důležitá fakta. Tak nás udržují v představě,že tu Jde
v podstatě o maličkost,pouhý zákrok na těle ženy,byt poněkud nebezPfcny. Toto mlčení-,Je Jakýmsi pasívním odporem vůči poznatkům moderní
vedy,ktere vedou k apaanémur~závěru: Interrupce Je to nejhorší barbarbarstvx, Jake se běžně vyskytuje v -současné době. Kdo se domnívá, že Je
to projev kulturní vyspělosti moderní 'ženy nébíř dokonce zodpovědného £
přístupu k rodičovství, stal se obětí smutnéKo "'předsudku. A představa,"
že lidsky zárodek Je Jen něxro Jako zvíře nebo součást ženského orqa- -c
nismu,patri k neJvětším moderním-' pověrám.

Současná věda ví velmi dobře,že již početím vzniká nová lidská
bytost. V matčině organismu še okamžitě projevuje jako cizí těleso.
Tři týdny po početí má vlastní látkovou přeměnu,krevní oběh; srdce
bije od 1B. dne. Lidský zárodek se ^iž podařilo fotografovat. V šestém týdnu je možno vidět hlavičku s budoucíma očima,ruce a nožičky.
Je mgžno registrovat činnost mozku. To vše v době,kdy žena teprve
zjištuje,že Je těhotná! /Publikace s těmito informacemi a obrázky u
nás existují jen v malém počtu. Např.: "Čekáme dietatko", Osvěta,
Martin 1907./
A průběh interrupce? Do dělohy Je zaveden vražedný nástroj. Je
zjištěno,že dítě přitom dělá prudké pohyby. Tluče kolem sebe,uhýbá,
otvírá ústa Jako by chtělo křičet. Ale vzápětí je roztrháno na kousky,které je pak možno venku rozeznat. Někdy Je dítě vyňato celé a
provádějí se na něm pokusy. Přitom počet interrupcí se u nás téměř
rovná počtu porodů.
Nedivme se. tedy lhostejnosti,bezcitnosti,vandalismu mládeže.Tito
lidé vyrostli v prostředí,kde se bgžně likvidovali jejich vrstevníci.
Děti Jsou nám nepohodlné? Ale vždyt i my Jim budeme Jednou nepohodlní!
Nebojíme se,že nám naše nemoci a stáří budou "uměle přerušeny"? A jak
chceme žít v míru,když vedeme zbabělou vyhlazovací válku proti těm
nejnevinějším z nás? Proč by se lidé neměli mezi sebou zabíjet,když
dokonce matky dávají zabíjet své děti? Jsou-li nám lhostejné naše děti,může nám pak na něčem dobrém opravdu záležet?
Přestaňme se tedy bát dětí. Přestaňme se honit za zbytečnostmi.
Naučme se nacházet to,co Je i v této kritické době krásné a ušlechtilé. To se naučí každý,kdo má skutečný a vytrvalý zájem. Zvláštní
zdroj radosti máme ve svých dětech,zvláště je-li Jich v rqdině víc.
Přírodu nezachráníme touhou po přepychu a pohodlí. Krizi nezastavíme
omezováním počtu dětí,nadáváním a naříkáním,ale výchovou ke skromnosti a skutečným hodnotám,například úctě ke každému člověku bez rozdílu,
tedy i k tomu nejmenšímu.
Prosíme také ženy,které už interrupci z nevědomosti podstoupily,
aby neklesaly na mysli; mají velké možnosti svoji chybu vynahradit
coětavým vztahem k ostatním dětem i Jiným lidem.
Prosíme všechny lidi,kteří pochopí a uznají naléhavost této výzvy,
-by ji také šířili dál. Ale nečekejme na druhé. Věnujme každý víc času a zájmu rodinným záležitostem - zvláště muži. Situace je tak vážná,
~3 i změna u jednotlivce je velkým přínosem. Lepší budoucnost nás bude stát oběti. Mějme však odvahu v ni věřit a už teď ji uskutečňovat!
Služba životu Praha
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us. televize
Jindřišská 16
111 50 Praha
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V Humpolci 16. května 1989
Vážená redakce!

Ačkoliv patříme k těm lidem,kteří televizi v podstatě nesledují,
nenechali Jsme si ujít opakování oblíbeného seriálu "Chalupáři".
Hned
úvod seriálu nás šokoval. Místo známé písně Waldemara Matušky, "Když máš v chalupě orchestrion..
zazněla pouze Její melodie.
Sympatický hlas našeho vynikajícího zpěváka se kamsi vytratil. V té
chvíli si asi většina diváků položila otázku • proč? Proč nějací cenzoři ničí to,co sami nedokáží vytvořit?
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Proč se stále uvážuje Jako dříve,že ten,kdo opustí svoji vlastně
lump a zrádce? To,že w. Matuška žije v USA snad není žádný zločin,
"nebot k takovému rozhodnutí se nerozhodl Jenom tak, k tomu Jistě mu» sel mít nějaký důvod. My osobně Jeho čin neschvalujeme,ale proto ho
ještě nemusíme škrtat z našeho kulturního slovníku,do něhož Waldemar
Matuška nepochybně patří a buder patřit! Stále se mluví o demokracii,
ale bohužel Jenom mluví - nic víc! Jaké štěstí,že máme gramafon a
můžeme si tak pustit alepsoň Jeho gramafonové desky,když nám to cenzura v rádiu a televizi ještě dlouho asi neumožní.
A ještě k pořadům čs. televize. Myslíme si,že by Jste měli dát
konečně místo filmům s křestanskou tematikou,které by v naší mládeži
a lidech vzbudily touhu po pravdě,spravedl nosti a dobru. Zatím se
to v TV množí ubohým násilím,sexem,manželskou nevěrou,alkoholismem a
zločiny!Nezapomínejme na to,že mládež velice ráda kopíruje záporné
hrdiny a proto také ten neutěšený stav naší mládeže,na který se tak
často poukazuje. Proto se nedivme,že stoupá zločinnost,násilnictví,
svobodných matek,rozvodů, AIDS atd. Vždyt naše televize na to dává
názorný návod,Jak z lidí vychovat lidi bez svědomí,úcty k životu a
k člověku.
„
Doufáme,že toto všechno se v brzké době změní,nebot Je to zajisté
přánívvětšiny národa,abychom se opět vrátili na kulturní a mravní
úroveň našich předků. Příkladem za všechny nám může být blahoslavená
Anežka Česká,která v tomto roce byde svatořečena, Jež nám ukázala
cestu,kterou se máme ubírat. Nebot Jedině láska přemáhá svět...
Pokoj lidem dobré vůle!
Manželé Brzoňovi
Husova
71
396 01 Humpolec
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BRATŘI

A

SESTRY,

Jako čtenář našeho prozatím samizdatu Křestanské obzory,si dovo-,
luji též přispět svoji úvahou Jednak k problematice současného stavu
v Jakém^se my křestané nacházíme, a pak i k zamyšlení všem,kdo by
mohli přispět k nápravě.
Nejprve pohled do vlastních řad. Jsme různě nejednotní. Jedni ustrašeni a nejisti ze zítřků,druzí více kurážní,aktivní a obětaví. *
Část nás nechce mít nic společného s politikou,druzí pletou vše nesourodě dohromady. Jsme po léta vychováváni ve strachu.několik desítek let.
. •
A v poslední době Jsme čím dál více svědky různých petičních akcí,
pokojných demonstarcí,otevřených dopisů,rozsudků a vězení z naší
strany. Ze strany státní moci Již tradičně očekáváme nesouhlas, "Jednomyslné" odsouzení a soudní procesy podle stále nověji přísnějších.'
paragrafů.
.
Zdá se někdy,že jsme už unaveni od samých protestů,petic apod.
Státní moc podobně a navíc v neustálé nejistotě možnosti ztráty vedoucí úlohy či privilegované třídy.
Velké politické a hospodářské změny k lepšímu, na základech otevřených jednání s opozičními skupinami v PLR, SSSR a Maďarsku zatím
Jeste nejsou schopné otevřít oči naším vládním orgánům. A přece stačí
tak málo. Stačí Jen zamyšlení nad tím,Jak dlouho vládnoucí Strana bude neochotna Jakéhokoliv dialogu a ústupků vůči spravedlivým požadavkům svým věřícím spoluobčanům.
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ttiá snad strach z nějaké pomsty nebo krveprolití? Je to možné,protože
nám skrze třídní nenávist agi nevěří. Protože nezná,snad ani nepřipouští možnost,vpravdě křestanského odpuštění. Spoléhá více na selháni v lásce,nás křestanů,proto nevěří v možnost celonárodního smíření.
Otázkou nás křestanů Je to,Jestli Jsme všichni schopni odpuštění,
dá-li se nám věřit nebo ne.Kdyby Jsme byli s Boží pomocí schopni
přesvědčit ateistickou vládu že ano,potom Jakákoliv diskriminace a s
ní spojené sankce,by tím více ztratily své důvodové opodstatnění.
Přestože i dosavadní různé represe Jsou povětšině protiprávní.
Přestavba není Jen fráze politická nebo hospodářská. Je to především změna smýšlení,postojů a vztahů. Jak ale můžeme změnit všichni
své smýšlení,když dosud ani trochu nejsme ochotni přiznat svoje viny,
lži a podvody?
„
Všichni poctiví lidé ve světě obdivují otevřenost /glasriost/ ruského národa,že má tu odvahu přiznat omyly a zločiny svých vlád a chce
z'"toho vyvodit důsledky a poučení pro příští generace, Jen na základě
Pravdy, lze úspěšně kráčet dopředu.
"Čím spíše si toto vše s Boží pomocí vzájemně uvědomíme,tím spíše
se dostaneme ze začarovaného kruhu Lži. Tím spíše se nám všem v tomto státě bude žít volněji a vedení státu bude ve velké vážnosti
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BRATŘE,
znovu Ti píšu,takovou malou úvahu,na téma laici v našich farnostech. Jaké Jsou možnosti,nebo lépe řečeno,co Je nám dovoleno? Kromě
toho,co mohou laici dělat; varhaníky»kostelníky,zpěváky,lektory,ně které pobožnosti a v poslední v
době i podávat sv. přijímání,nebo
pomáhat při opravě kostelů. Bude trvat hodně dlouho,než se v tom něco
změní. Zkušenosti,které mám, v totmo případě Jasně mluví a ukazují,že
kněží,neříkám že všichni,budou vždy proti Jakémukoliv zásahu,nebo nárzoru laiků týkající se života církve. Snad by mohla prolomit tuto
dlcuho-trvající bariéru biskupská konference a udělat Jasno. Sám ale
víš,Jak to u nás Je. Nevěrci rozhodují,kdo, bude u- nás biskupem. Svoboda církve Jen mluvená',která Je u nás,vyhovuje i mnohým kněžím,Jistě
sleduješ,Jak Je mnoho těch organizovaných kněží,kteří spíše se domluví
s nevěrcem,než by podpořili akce laiků. Propast,kterou zastrašení knězi neustále prohlubují svým mlčením a postojem nezajímajícím se o nic,
skončí špatně. Již proto,že mnoho věřících vůbec nezajímá tato situace,Je Jim Jedno,co se v církvi děje. Když Jim chceš něco povědět,
vysvětlit,řeknou,to nás nezajímá,na to Je pan farář. -A toto Je ta
pravá atmosféra,ve které se nacházíme. Toto Je voda na mlýn nevěrců a
Pacistů. Tolik je toho řešit,změnit,zavést,zdokonalit,upravit,udělat.
Tolik roků se^živořilo i laik už. toho má dost. Zřejmě Ještě dlouho
budem čekat. Skoda,druhý Stojan úž nepřijde. Je často beznadějné najít kněze,který by Jednou měsíčně přišel mezi skupinku,třeba Jen na
chvilku pohovořit,poradit. Tyto skupinky u nás Jsou, scházejí se,bo-.:
hužel-často bez kněží Laici cítí,že Je třeba něco dělat,duchovně růst.
Bez kněze to prostě není ono. Toto by.bylo něco pro SKL,tady najít
řešení,prostě pomoct dobré věci. Tyto problémy by mohli vyřešit řá-;
doví kněží,ty nemáme - další křivda spáchaná na církvi. Někde Již tolik roků! A tolika věřícím Je to Jedno. Ne^smutnější na tom Je,že i :
někteří kněží Jsou s tímto stavem spokojeni. Nač byl koncil? Nač synody? Nač tolik encyklik,když Je téměř.,nikdq. nebere v úvahu?,, v

-
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. Jaký -je to'náboženský život? Když ho tvoří jen dvě mše svaté týdně,
Jinak nic. Přečetl jsem knihu o světci Klementu ÍY).Dvořákovi. Zůstane
mně"dlouho v paměti jeho kněžská horlivá práce pro laiky. At přišel
kdekoliv,kde byl poslán,všude se začalo něco dělat,kde byl on začali
lidé chodit do kostela. Ve Vídni když přišel,chodilo do kostela 5 žen,
za.pár měsíců.kostel nestačil. Dokázalo mnoho,protože chtěl! A doba
tehdy <také ,rjébyl.a pro církev příznivá. Prostě dokázal vést dialog s
každým, platí ó něm slova: ÍYiá-li z nás vycházet ohen do zbídačeného,
ustrnulého světa,musíme jednou vzplanout.
Napsal jsem to tak,jak to cítím,v čem žiju,co bolí. A nakonec:
Věřme .nejen v Boha, ale i Bohu.
"'
Antonín Novák
•'
Skaštice 53
'!
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Vážený pán Navrátil s rodinou!

Bratislava,27.5.1989

'JBože daj mi dost pokory znášat veci,ktoré měnit nemHžem,daj mi ^
dost odvahy měnit veci,ktoré měnit mtižem a daj mi dost rozumu,rozlišit medzi týmjto dvoma druhmi veci". Doveíte,aby som takto začal mBj
list po dvojmesačnom odmlčaní. Tento citát v je modlitba sv.Františka z
Assisi,kLorou začal Alexandr Dubč.ek svoju dakovnú reč pri-udelsTtí \
čestného doktorátu na bolonskei univerzite.
Ludia podia svojho osobného nazerania si želajú rflzne prezénty^od
svojich priateíov. Jeden chce
fí ašu Césara z Juhoslávie,iní miesťo--,;
toho chcú radšej morskú sol, prípadne-švédske byliny. Ja. mám najvSůšiu
rad-ost 50 samizdatu. Každý ma obohatí a. nové znalosti a radosti,ktoré
světlat nemtíže. Správy,ktoré v žiadnyc;h naších novinách nevyčítám, dopln.ujtý'. veíkú medzeru v tom veíkom mori popísaného papieru,kde třeba
hlqf,d;a:t, zrno medzi plevami. Pri tom na dobré správy niet papieru.
• tosom smutný zo správ, ako. bratia menovite z Prahy broja proti
Vám-¿razným zptísobom. Nedivim sa potom, z.e je aj staručký kardinál
Tomáéek. z toho zmatený. Vašu autoritu, nikto týmta spíisobom nezníži.
Je len škoda premárneného času.
V.; aspzhovoru s arcib. Colasuonnom redaktor vatikánskéoh9 rozhlasu
spomenul,<31 bodovú petíciu. Na to arcib. odpovedla: Bola to mimořádná
událost,k£_ará vzbudila záujem světověj veřejnosti. 0 téjto petícii 5a
partneri z.: .vládne j delegácie vyjádřili tak, že niektoré body mflžu byt
přijaté. To je tiež uznanie. Ktoré nemtižu byt přijaté a p-rečo,to nám
nikto nepovedal. Ani pán arcib. nepozná dobré naše poměry,lebo mu lahodili správy o novej ústave a o novom zákone o náboženských kultoch.
I teraz máme ústavu,ktoré zabezpečuje nájpoženskú slobodu,sú však zákony a nariadenia nižšieho právneho rázu,ktoré ústavu nerešpektujú. '
Právo^zhromažddovania netřeba zabezpečovat ústavou pre májové a iné
stranické manifestácie. Zmienil sa.p. arcibiskup o zaplnenej k&tedrále
na Spiši,tak by to bolo aj v bratislavskom dóme,keby sa to veriacim
dalo na vedomie. Taká je situácia u nás,ktorú v Bratislavě ovládá a 1
tým aj naSlovensku štátny děkan p. kanovník Záreczký. Podia rozhovoru
s karri. Tomáškom.na Slovensku je 5% kňazov v.PiT, v Čechách a na Moravě 15% a predsa to stačilo na uskutečnenie veřejného-škandálu 12.4.
v hoteli FORUfYi. Nám katolickým laikom je z toho zle. Nemáme dodcov a
nemá sa nás kto zastat.
Kardinál Jean Maria,Luštíger z Paríža,ktorý k nám ako představitel
francúzskej cirkvi zavítal ;po 50 rokoch /kardinál Verdier ako pápežský legát sa zúčastnil ^J^zdu katolíkův v Prahe 1935/ a ospravedlňoval
sa za t»nto fakt.
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Viackrát predtým chcel k nám príjst,aj na Velehrad 1985,na vlanoce
1988 a tera sa dostal k.nám len tak,že vízum dostal na žiadost kancelárie prezidenta Mitteranda. Je to ostudné,že tak vysoko postavenaj
osčbe sa nepřizná ani právo obyčejného turistu. Nitrančania zo střediska Klokočina si podali žiadost o stavbu nového kostola. N^transki
činitelia sa obrátili na Janků..a on im dal úpravu - nepovolit,ešte
nie sme tak slabí,aby sme museli ustupovat. V dnešných novinách sme
čítali,že Chramostová a ŠilhánoÝá boli odsúdené,že napísali list generálnému tajomníkovi a předsedovi vlády. Je to otrasné,že sa kriminalizuje písannif listu,keď,každý slobodný občan u nás má ústavné
právo listy písát a dostávat.
,
Vášou zásluhou cez.KO aom sa,dozvěděl o slávnosti na počest sv.
Hofbauera. Bola to milá slávnost,v ktorej atmosféře som orežil,čas o
hlade a smSde od 8. do 16.hod. Využívám každú příležitost zažít atmosféru zhromaždéných krestanov. IYIodlím sa za Vás,ktorý ste zahanbili
mnohých svojou aktivitou a stojíte na čele tých,čo sa neboja. Tí,čo
Vás kritizujú,nech dokážu svojou prácou,že to vedie ^epčie. Dakujem
Vám za 14 denný tlačený apoštolát. Nedajte sa odradit nezdarmi a
neúspechmi,to nám odkazuje Sv. Otec.
# ,
Brat Augustin,modlím sa denne za Teba,aby si sa nedal odradit
nezdarmi a neúspechmi. So žičením Božieho požehnania Vás zdraví
Jozef Ambruš
— o- o—

o - o - o

- o — o —

Vážené redakcia Křestanských obzorů.
Dovolte,aby som Vás pozdravil a poďakoval sa Vám za nezištnú práčů,ktorú vykonáváte tým,že každých 14 dní dáte do rúk veriacich vzácné informácie,ktoré sa nedajú zohnat za žiadne peniaze.
Na podporu 31 bodovej petície začal brat Augustin s akciou organiz.ácie katolických laikov SKL. Správné mala být tato organizácia
ustanovená,keď sa podpisovanie 31 bodovej petície chýlilo ku konců.
Je proto velmi divné,že sa mnohí laici,ktorí pracujú v tajnosti,ozývali proti podpisovej akcii i proti SKL. Je to pražská skupina,kt»rá
ovplyvnila i kardinálavTomáška. Z toho majů radost nepriatelia cirkvi
aj y štátnom aparáte. Skoda času,ktorý sa hašteřením premárnil. Brat
Augustin dáva příklad na nasledovanie prácou pre slobodu Cirkvi u nás.
Zatial 31 bodová petícia, SKL, zaistenie vydávanie KQ,publikovanie
encyklik a iných materialov. Nič za to nedostal len zatýkanie,vyšetrovanie,vSznenie,zosmešnovanie a nakonec PL Kroměříž. Prosto Je to
krestan v akcii,ktorý nám ukázal,že sa nebojí. A to Je příklad pre
následovanie. Založenie SKL oznámil Ministerstvu vnútra,ktoré nič nezakázalo a čo nie Je zakázané,Je dovolené.
Nie Je tajnosíou,že u nás vychádza veíký počet katolických samizdatov. Kolko ich Je,to neviem. Redaktor Fr.Vaněček v J3.čísle Výběru
na str. 25 uviedol názvv samizdatov vychádzajúcich v Československu,
v počte 36. Ked mtíže tolko samizdatov vychádza£,prečo by nemohli být
aspoň dva spolky katolických laikov. Bratia z Praljy,keď sa Vám nepáči
SKL,tak založte Vy spolok katolických laikov a sútažte,každá sútaž Je
zdravá. Tí,čo oblubujú prácu v tajnosti na řozdiel od brata Augustina,
ktorý sa nebojí,ich práca neostává v tajnosti. Dr.Máčovský v známom
prejave v Košiciach 19.11.1986 povedal medzi m ý m : "...Zabezpečujeme
kontakty aJ s tajnou cirkvou. Máme tam našich Íúdí.,0d ktorých nežia- '
dame informácie,aby nevyvolali ostražitost,ale pomocou ich rozšiřujeme informácie podporujúce naše záměry."
• -•
Situácia Cirkvi u n^s Je taká. atmormélna,že nemá obdoby na celom
svete. Preto Je u nás tažko aplikovat předpisy cirkevhého práva a encykliky a exhorty Sv,Otca. Na to,aby niekto pracoval pre pxácu a slo-
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boduvcirkvi katolíckej,na to nepotřebuje súhlas. Keď na to nemá,nech
aspoň ustúpi z cesty.
.. ..
,Bol u nás zveregnený dokument-videnskej následnej schfldze KBSE vo
veíkom náklade. Každý občan mal takto možnost sa o tom dozvediet.
Nečakajme,že nám tam proklamované slobody,aj práva náboženské náš
štát ponúkne a vnúti. Musíme s.i -ich udělit sami. AJ na to je třeba SKL.
Na vedomie: Kardinál Tomášek,Praha

Ing.Jozef "Ámbruš
Račiahská
15
B31 05 Bratislava
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Zájezd byl umožněn prostřednictvím manželu - učitelů Hany a Bena
Mikloškových. Tak dobré přijetí od nich nám vehnalo slzy do očí. Pan
učitel i paní učitelka nás pěkně česky přivítali a Jeli s námi na ubytovnu'.? Pak byla večeře a posezení s nimijkde Jsme spolu zpívali naše
národní-písně. Druhý den v neděli,Jsme měli od nich zařízenou mši sv.,
před níž nás kněz přivítal a vyjádřil radost,že nejsme jenom turisté,
ale že jsme i katolíci. Při mši sv. "Jsme zpívali "Tisíckrát pozdravujeme Tebe" a po mši sv. "K nebesům dnes zálet písní". Víra je u nich
opravdu živá. Mají odluku církve od státu a velice si to chválí,že si
dělají co chtějí. Vyplacení kněží obstarává konzistoř. Žádný církevní
svátek se tam nepracuje a děti nejdou do školy. Boží Tělo se slaví
venku,je to velká sláva a taktéž na Vzkříšení. Tu radostnou zvěst
Vzkříšení Pána vezou do sousedních vesnic navkoních. Letos jich jelo
1.000. Ptali jsme se,odkud berou tolik koní. Řekli,že jim je dovedou
a nebo ze vzdálenějších míst pošlou vlakem. Jezdři jsou oblečeni ,do
fraků s cylindry na hlavách. Ve předu vezou korouhve a a právě vzkříšeného Pána a vše se koná za zpěvu velikonočních písní.
Toto nám vše druhý den promítal pan učitel Frencl.s pěkným českýmdoprovodem. Svatby,pohřby,křty,vše z kostel;a. Děti chodí do nábožen- "
ství^už z mateřské školky. Kněz si Je vyzvedne a na faře vyučuje. Jsou
tam školy církevní,řádové sestry mají školky a pak Jsou tam stá.tní.
Lidé na bohoslužby nenosí kabelky,ale knížky-každý v ruce,aby bylo vidět kam jde. Zpěv v kostele jenom hřmí. Kostely,kláštery jsou tak
udržované,že jsme se tomu divili,Jaká obětavost u lidí pro čest a slávu Boží. V NDR převládají evangelíci a tak jsme navštívili jeden kostel,kde polovinu mají katolíci a druhou evangelíci. Mají bohoslužby
rozdělené,aby to neměli ve stejnou dobu,ale dobře se snáší. I to je
obdivuhodné,že nechovají nenávist vůči sobě. V jedné farnosti jsme
navštívili zajímavý hřbitov,kde jsou všechny kříže stejné,dřevěné,bíle
natřené a konce zdobené zlatem i korpus Je zlatý. To prosadil onen
kněz ve farnosti,že jsou si lidé po smrti všichni rovni. Jinde áe :to '
neprosadilo.
Náboženských knih jsme viděli dost. Mluvili Jsme s jedním knězem - P.prčin Salovski, který vydává pod názvem "KRAJAN" čítanku pro
křestanský dům. Také jsme si dovezli Katechismy pro děti a různé čtení. Encykliky mají všechny vydané. Církev,jak jsme viděli,tam nic nepostrádá. Když se s námi loučili,řekli,že se za nás modlí a my též at
na ně pamatujeme. Velice nás to potěšilo a s důvěrou jsme jeli domů,
že i ta naše"svoboda náboženská" bude tak vypadat,jak o to budeme Boha
prosit a jak se sami o to přičiníme.
- F.S. - o - O - O - o - o * © » © *
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S O L Ž E N I C Y N A

při převzetí Temp let ono vy_ ceny, 10. 5. 1983
Vzpomínám, jak jsem ještě jako malý chlapec před půl stoletím slýchával starší lidi vysvětlovat všechny ty hrůzy, které tehdy zachvátilo
Rusko: "To všechno se stalo, že lidé zapomněli na Boha."
Od těch dob se bezmála padesát let zabývám dějinami naší revoluce.
Přečetl jsem stovky knih, shromáždil stovky osobních svědectví včetně
osmisvazkového vlastního, jen abych oďtranil něco z těch sutin, které
tu zaneóhalo ono kataklysma. /Rusky asi potopa; přeneseně: pronikavá
pohroma v přírodě, ve společnosti/. Kdybych však dnes byl vyzván, abych
co nejstručněji vyjádřil hlavní příčiny této ničivé revoluce, jíž padlo
Z- mého lidu za obět 60 milionů lidí, nedovedl bych to vystihnout lépe a
proto bych opakoval. "To všechno se stalo proto, že lidé zapomněli-na
Boha,"
Událostem Ruské revoluce lze dnes na sklonku století už rozumět v
kontextu čehosi, co existuje i v tom zbylém světě. Je to -proces univerzálního významu. Kdybych měl určit základní rys XX. století jako celku,
opět bych nenašel přesnější a jadrnější vyjádření, než: "Lidé zapomněli
na Boha." Determinujícím činitelem všech velkých zločinů tohoto století
jé úpadek lidského vědomí, zbaveného transcendentní dimenze. Prvním^z
nich byla první světová válka. I mnohému dnešnímu neduhu předcházejí
Cesty, které lze zpětně vysledovat až k ní. Vzpomínka na tuto válku se
již asi vytratila, byla to však válka, kdy Evropa, kypící bohatstvím a
hojností podlomila v sěbeničivé křeči svou vlastní moc na celá staletí,
he-li na vždycky. Jediným možným vysvětlením této války je zatemnění
mysli evropských vůdčích duchů, způsobená ztrátou vědomí Nejvyšší moci.
Jen bezbožná zášť mohla přimět okázale křesťanský svět k užití bojových
plynů, zbraně, vymykající se evidentně mezím lidskosti.
Podobný defekt vědomí, pozbyvšího veškerého božského rozměru se
projevil po 2. světové válce, kdy Západ podlehl áábelskému pokušení
nukleárního deštníku". To je jako by se řeklo: "Odložme všechny staros t y zprostěme mládež jejich povinností a závazků, vykašleme se na vlactni obranu /neřku-li na obranu druhých/, zacpěme si uši, ať neslyšíme
slónání z Východu a žijme místo toho honbou za štěstím. Budeme-li ohroženi, ochrání nás jaderné zbraně.. Nebudeme-li, ať nám svět vleze na záda!"
'
Původcem žalostného stavu, v němž se dnes ocitá Západ je osudný omyl: víra, že tím nejdůležitějším jsou jaderné zbraně; zatímco ve skutečnosti obrana je záležitostí statečných srdcí a pevných charakterů.
• Pouze ztráta oné vyšší instituce, která pochází od Boha umožnila,
aby Západ po 1. světové válce přijal s klidem prodlužovanou agónii Ruska, když bylo hordami kanibalů rváno na kusy, nebo podobné rozbíjení
Evropy po 2. světové válce. Západ nepostřehl, že to byl začátek zdlouhavého procesu, který znamenal pohromu pro celý svět; dokonce tomuto
procesu dalekosáhle pomáhal. Jen jedinkrát v tomto století se vzchopil,
a to v boji proti Hitlerovi. Ale ovoce tohoto vítězství je už dávno
promarněno. Tváří v tvář kanibalismu objevil náš bezbožný věk dokonalé
anestetikum: obrvtKxlovt^ní, Takové jsem žul^títířé výšiny současná moudrosti.

i: Ihešni svít dosáhl stavu, nad nímž by minulost zvolala; "Toto je
•věk apokalypsy!" Přesto jsme v takovém světě vyrostli, zvykli si na něj
a dokonce se v něm cítíme jako doma.
Dostojevský varoval: "Mohou nastat závažné události a zastihnout,:
nás intelektuálně nepřipravené." A právě toto se stalo. Prorokoval, že
svět bude spasen teprve poté, až jej ovládne duch zla. Zda bude spasen,
to teprve uvidíme. Bude to zaležet na našem svědomí, na duchovní připravenosti, na individuálních a společných postojích tváří v tvář katastrofám. Ale to, že se duch zla prohání všemi kontinenty jako tornádo,
to už se stalo.
Už jsme svědky automatické a svévolné devastace světa. Celé XX. století
je již vtaženo do víru ateizmu a sebedestrukce. Tento skok do propasti
má už nesporný globální aspekt - a to nezávisle na politických systémech, na úrovni hospodářského nebo kulturního rozvoje, na národních
zvláštnostech. A současná Evropa, zdánlivě tak nepodobná Rusku z roku
1913 je dnes na pokraji stejného zhroucení, i když k němu došlo poněkud
jinými cestami. Různé části světa se ubíraly rozličnými cestami, dnes
se však přibljtžují k prahu společného sesuvu.
V minulosti Rusko poznalo časy, kdy společným ideálem nebyl věhlas
bohatství ani materiální úspěch, nýbrž zbožný život. Rusko tehdy do sebe vstřebalo orthodoxní /pravoslavné/ křesťanství věrné Církvi prvních
století,... Pravoslaví dokázalo uchránit svůj lid i pod jhem cizího panství, trvajícího déle než 200 let. Ve stejné době odrazilo i zhoubné
nájezdy křižáků. Během těchto staletí srostlo s osobností našeho lidu,
stalo se součástí jeho myšlení, utvářelo jeho každodennosti, jeho pracovní rytmus, určovalo hodnoty jeho podnikání, organizovalo plynutí týdne i roku. Víra se stala tvárnou i jednotící silou národa»
V 17. století však bylo ruské pravoslaví závažně oslabeno neblahým
vnitřním rozkolem. V 18. století otřásly zemí proměny, prováděné násilně' carem: Petrem, které přály hospodářskému podnikání, organizaci státu
a vojska na úkor náboženského ducha a národního života. Spolu s tímto
jednostranným petrovským osvícenstvím pocítilo Rusko první poryv sekularizace, zesvětštění. Jeho zvolna působící jed pronikl v 19. století
vzdělané vrstvy národa a otevřel tak cestu marxismu. V epoše revoluční
pak ruští vzdělanci víru prakticky ztratili a tato ztráta ohrozila i
široké vrstvy národa.
Byl to zase Dostojevský, kdo si vzal ponaučení z francouzské revoluce a zejména z její nenávisti k Církvi; nahlédl, že revoluce musí nutně^ začít ateizmem. Je to. naprostá pravda. Svět však zatím nepoznal bezbožnost tak organizovanou, militarizovanou a důsledně zlovolnou? jak
ji hlásá marxismus. Ve filozofickém systému Marxe a Lenina a v jádru
jejich psychologie je nenávist k Bohu základní hnací silou, fundamentálnější, než všechny jejich požadavky politické a ekonomické. Militantní ateizmus v komunistické politice není něčím okrajovým nebo náhodným? je naopak je'ji středovou osou. Aby mohl komunismus uskutečnit své
dábelské cíle, potřebuje ovládat obyvatelstvo, zbavené náboženského a
národního cítění. Proto rozbíjí víru i národnost. Oba tyto cíle komunisté otevřeně vyhlašují a s nemenší otevřeností je prakticky i prosazují. Do jaké míry usiluje ateistický svět o zničení náboženství, do jaké
míry mu leží v žaludku, to dokazuje celá síí intrik kolem nedávného pokusu zavraždit papeže.
Dvacátá létá v SSSR jsou svědky nekonečné řady obětí a mučedníků
z řad pravoslavného kněžstva. Dva metropolitové byli zastřeleni. Jeden
z nich byl předtím zvolen lidovým hlasováním své diecéze - totiž petrohradský Venjamin. Patriarcha Tichon se dostal do rukou Ceky /GPU/ a pak
umřel za podivných okolností. Zmizel** celá řada bd-eloupó a arcibiskupů,„
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Desetitisíce kněží, řeholnic a řeholníků, násilím nucených popřát
Boží, bylo mučeno, stříleno ve skleních, pdéiíláno do lágfrú, vyhazováno
v pokročilém věku. na dlažbu bez přístřeší,.''bez jíd^a. Všichni titó: ldtestanští mučedníci kráčeli na smrt pro vífU zpříma, ©dpadlíků bylo mezi
nimi nemnoho.
Desítkám milionů laiků byl "'Znemožněn přístup do chrámů. Měli zakázáno vést své děti k víře. Věřící rodiče byli násilně odlučováni od dětí a zavíráni, zatímco děti byly odváděny od víry hrozbou a lží. Lze
dodat, že nesmyslná destrukce ruského zemědělství ve třicátých létech
/ity. rozkuiačování a kolektivizace/, která nevedla k žádnému ekonomickému zisku a při níž přišlo o život 15 milionů rolníků, byla prováděna
s;takovou krutostí především a právě proto, aby byl rozbitý náš národní
životní styl a aby bylo z řad rolnictva vymýceno náboženství. Stejná
duchovní perverzita ovládla brutálně' souostroví Gulak, kde byli lidé
vybízeni k přežití na úkor jiných„
""j.
Jen rozumu zbavení' ateisté mohli vymyslet nehoráznosti, plánované
dnes v SSSR a znetvořujícf zemi 2 ruský sever má být zatopen, tok severních řek obrácen, život Arktíckéfro oceánu zničen, vpdy odvedeny na jih,
flo krajin už před tím devastovaných stejně šílenými "stavbami komunismu.
V době, kdy by.lo třeba soustředit síly k boji proti Hitlerovi,
Stalin cynicky zaujal postoj přát. k Církvi. Zdání, vyvolané touto podvodnou hrou, v níž donedávna pokračoval pomocí všelijakých aranžovaných
podívaných i BrežnŠv, je na Západě bohužel lehkovážně přijímáno. 0 tom,
je komunismus pevně propojen s nenávistí k náboženství však svědčí
případ nejliberálnějšího předáka Chruečova: i když podnikl významné
kroky k rozšíření svobody, znovu rozdmýchal leninskou protináboženskou
posedlost.
Je tu však něco, s čínr nepočítali: v zemi, kde jsou chrámy srovnány se zemí, kde vítězný ateismus« triumfuje už po dvě třetiny století,
kde je kněžstvo pokořováno a zbavováno jakékoliv nezávislosti, kde ta,
co. ještě zbylo Církvi jakožto instituci? je tolerováno pouze kvůli propagandě adresované Západu, kde- ještě dnes jsou lidé posíláni do lágrů
pro svou viru - a pokud se tam třeba o velikonocích společně modlí,
;}cou zavíráni do korekcí - v této zemi pod komunistickým parním válcem
přežívá křestanská tradice!
Je pravda, že miliony našich krajanů jsou zkorumpovány a duchovni
Vyprázdněny oficiálně vnucovaným ateizmem^ a přesto jsou tam ještě m i liony věřících. Pouze vnější tlak jim brání v sebevyjadřování. Ale jak
tomu bývá v časech protivenství a pronásledování, i v mé zemi dosáhlo
vědomí Boha velké hloubky a naléhavosti.
Právě zde můžeme spatřit rozbřesk naděje: jakkoli se ježí tanky s
řaketami, není mu dáno potřít křestanství.
I když Západ musí zakusit nápor komunismu, náboženství zůstává
svobodné. I na Západě vedl dějinný vývoj k tomu, že náboženské vědomí
se tu vytrácí. Zde také došlo k neblahému rozkolu, ke krvavým náboženským válkám, i zde vládla nenávist a zéslc Sňal ani není třeba dokazovat, ze od pozdního středověku je Z'.'pad zaplaven náporem postupujícího
zesvětštění. Toto postupné podlamování síly zevnitř ohrožuje víru snad.;
Deště nebezpečněji, než násilné útoky na náboženství zvenčí.
*
Erozíj postupující neznatelně v průběhu desítek let přestal být na
Západě smysl života něčím víc, než honbou za "štěstím". Tento cíl je
dokonce slavnostně garantován zákony. Pojmy dobra a zla jsou přitom už
po několik staletí znevažovány a vykázány z běžného života. Nahradilo
3 e politické nebo třídní pojetí efemérních hodnot, Dovolávat se věčných
pravd^nebo poukazovat na to, že zlo zaoroácní nejprve v jednotlivých
lidských srdcích a tepnre- p4k tr© usjaďí v politickém'životě, to už dnés'
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vyvolává rozpaky.. A. přesto se tu nepokládá za hanebnost, jestliže se
dnes ustupuje integrálnímu, zlu. Soudím-li podle ustavičného hroucení
všelijakých^koncejsí,. uzavíraných před očima našeho pokolení, sune se
Západ neodvratní-';po šikmé ploše., do propasti. Západní společnost ztrácí
stále více svou náboženskou podstatu, neboí slepě ponechává mladou generaci na pospas ateizmu. Je snad třeba dalších důkazů bezbožnosti,
je-li po celých Spojených státech, údajně jedné z nejzbožnějších zemí
světa promítán rouhavý film o Ježíšovi? Anebo uveřejní-li tam renomove
ný denní tisk nestoudnou karikaturu Panny Maťie?
* '
Jsou-li však "vnější" práva takřka neomezená, pročpak by měl člověk vynakládat "vnitřní" úsilí na to, aby se vystříhal nešlechetných
č i n ů ?
Anebo proč by se měl zdržet rozněcování nenávisti, ať už je její
důvod masový, třídní, ideologický nebo jakýkoliv jiný? Tato nenávist
dnes otravuje mnoho duší. Ateističtí učitelé na Západě vychovávají dne
mladé pokolení v duchu nenávisti k vlastní společnosti. Pro samou kritiku a reptání se zapomíná, že nedostatky kapitalismu vlastně představuji základní kazy lidské přirozenosti, zbavené omezení právě tak, jako jsou bez omezování uplatňována všelijaká lidská práva.
Zapomíná se, že v komunismu /který zakroutí krkem všem umírněným
socialistům, kteří jsou nestabilní/ se tytéž kazy stanou zcela bezuzdnými u každého, kdo zaujme jen trochu vyšší postavení a že je tam komukoli jinému, dopřáno "rovnosti" v bezectném otroctví. Toto rozněcování
nenávisti se dnes stává charakteristickým rysem svobodného světa;vJe 'i
vskutku paradoxní: čím: širší jsou osobní svobody, čím vyšší úroveň bis
hobytu nebo dokonce nadbytku, tím zavilejší je tato slepá rťenávišt...'.
Současný vývoj na Západě je příkladem, který dokazuje, že . spásy:'člověk
nelze dosáhnout rozmnožováním hmotných statků nebo hromaděním.peněz. •
Tato neuhasitelná nenávist zachvacuje všechno živé, život sám s jeho
barvami, zvuky a tvary, ba i lidské tělo. Rozhořčené umění XX. stoletá
je živo touto ošklivou nenávistí, třebaže umění bez lásky je neplodné.
Na Východě umění upadlo, neboť bylo sraženo a zneuctěno; ale na Západ?
je jeho úpadek dobrovolný. Je to sesuv do důmyslně strojeného podnikání, kdy umělec sám staví se na místo Boha, místo aby se pokoušel vystd
hnout Boží záměr.
A opět stejný výsledek na Západě i na Východě vyplývá z celosvětc
vého procesu a z této příčiny: lidé zapomněli na Boha.
Proti náporu celosvětového ateizmu jsou věřící nejednotní a častc
zmateni. Nicméně by křesťanskému /spíše už pokřesťanskému/ světu prospělo, kdyby se poučil příkladem Dálného Východu. Nedávno jsem měl možnost vidět ve svobodné Cíně a Japonsku, jak přes zjevně menší určitos
náboženských představ a přes neztenčenou ''svobodu" zcela srovnatelnou
s tou západní si společnost a mladá generace uchovaly etický smysl v^
mnohem vyšší míře, než je tomu na Západě a jak jsou mnohem méně zasažc
ny destruktivou sekularizace.
Co lze říci o nedostatku jednoty mezi různými náboženstvími, je-1
rozdrobeno samo křesťanství? V poslední době podnikají hlavní krestan«ké Církve jisté kroky k usmíření, jednají však příliš pomalu, protože
svět zaniká stokrát rychleji. Nikdo jistě nečeká, že by Církve odloži]
své věrouky, nebo že by je revidovaly; lze však očekávat, že vytvoří
společnou frontu proti ateizmu. I v.tomto směru však jednají příliš pc
malu.
Existuje též organizované hnutí za sjednocení Církví, skýtá však
podivný pohled. Zdá se, že Světová rada Církví se příliš stará o revolucionizování Třetího světa, zato ale je hluchá a slepá vůči potírání
náboženství tam, kde je prováděno nedůsledněji, totiž v SSSR. tyto
skutečnosti .nelze ne-vidět. Znamená to snad,- že se má za vhodné a účelr
nevidět a ne"angažovat se? Je-li tonru tak, co potom zbude z křesťanství

S největším politováním se tu musím zmínit
-čemsif* co nemohtr přejít mlčením. Mlj předchůdce, který tu před rokem"óbáržel Vaši cenu, poskytl právě,v té době, kdy se rozhodovalo o jejím udělení, veřejnou
po.dDoru komunistickým lžím
svým politováníhodným prohlášením, že v
SSSR nepozoroval žádné pronásledování náboženství. Při všech těch mnohých, které stihla zhouba, nebo kteří jsou dodnes utlačováni, budiž mfc
Bůh soudcem,
, ,
Je stále zřejmější, že přes ty nejdůmyslnější p o l i t i c k é manévry se
smyčka na krku celého světa stahuje: s každým desetiletím stále těsn&jx
a beznadějněji, A že pro nikoho není východisko. Neexistuje řešepí nukleární ani politické ani ekonomické. Ano, tak se věci mají.
Možná, že v dohledu kataklysmat celosvětového dosahu se zdá zpozdilým: připomínat, že prvotní klíč od našeho>bytí a nebytí spočívá v
srdei každého člověka; v tom, dé-li předndát konkrétnímu dobru nebo •
zlu. Přesto^je to pravda platná i dnes. A to je tan nejspolehlivěDší
klíč. Různé sociální teorie, kdysi tak slibné, zavedly nás do slepe uličky a prokázaly tak bankrot. Od lidí svobodného 2ápadu snad lze očekávat důvodně a rozumově, že konečně pochopí, že i v jejich světě je
mnoho nepravostí dobrovolně trpěných a živených. A že se nenechaní tak
snadno balamutit lží.
Všechny pokusy najít cestu z mizérie současného světa zůstanou jalové, neobrátíme-li svou pozornost pokorně k Stvořiteli veškerenstva.
R m í jiné cesty, neexistuje žádný osvětlený východ. Prostředky, které
nám pro takový úkol zbyly, jsou nedostatečné. Především musíme waet
rozpoznat spoušť, způsobenou nikoli nějakou vnější silou, nikoli třídními, či národnostními nepřáteli, ale tu, která je uvnitř každého % nás,
uvnitř každého společenství. Zejména pak ve společnosti svobodné a vysoce rozvinuté, protože tam si za vleohno můžeme saai. To my sami svým
každodenním bezmyšlenkovitým sobectvím utahujeme opu smyčku. ¡padme si
otázky: nejsou ideály, které si vytklo naše století falešné? Nenechali
jsme zkazit jazyk tou jeho důvtipnou módní terminologií, 3ÍŽ se nam nabízejí povrchní léčebné prostředky proti každé potíži? Měli bychom ^e
podrobit jasnozřivé revizi v každém oboru lidského konání, dokud je
Čas. Řešení naší krize nenajdeme na vyšlapaných cestách konvenčního uvažovéní.
,
Náplní našeho živ«ta není honba za materiálním úspěchem, nybrz dosahování hodnot, duchovní růst. Celá naše-pozemská existence není nez
Přechodným úsekem na vzestupu k čemusi vyššímu. Nesmíme klopytat a padat, ani neplodně váhat na stále stejné příčce žebříku. Samotné zákonitosti hmotného světa nevysvětlí náš život a nedají mu směr. Zákony iy- •
ziky ani fyziologie nevystihnou nikdy způsob, jímž se Stvořitel p o d i u
den co den na životě každého z nás a tak nám propůjčuje životní energii. Nebýt této jeho podpory, zemřeli bychom. I v životě cele naši planety působí Duch Boží s nemenší silo*. Toto bychom měli pochopit v nynější těžké a temné hodině.
Namísto klamných nadějí posledních dvou století, která učinila z .
lidského jedince cosi bezvýznamného, přivedla lidstvo na pokraj nukleární Či jiné zkázy, můžeme toliko po laskavé ruce Boží odhodlaně sáhnout, od níž jsme se tak sebevědomě a ukvapeně odtáhli. Učiníme-li taic,
prohlédnou naše oči na všechna pobloudění nešťastného XX. století a naše ruce budou vedeny k jeho nápravě. Není nic jiného, čeho bychom se za
současného sesuvu přidrželi, nikáo z osvícených myslitelů nema nám co
nabídnout. Všechny světadíly se ocitly ve vichřici.. Avfcak právě v tahových zkouškách se projeví nejvyšší dary lidského 'duchí*. Zanikj>eme-li a
ztratíme-H tento svět, bude to jedině naše vina.
Přolofcoxw»
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Vážení bratři a přátelé v redakci,
se zájmem Jsem přečetl úvcdrií článek v č.10 Naší politiky "ČSL a
křestanství". Text u mne vyvolal morální povinnost sdělit Vám své stanovisko, Jednak k csobě autora a Jednak k Jeho teoriím.
Autor ÍÍLLukeš by měl předavším vědět,že křestanství není filosofie,
nýbrž nauka a že mezi těmito pojrny existuje značný rozdíl, fflěl by to
vědět tím spíš5 když vystupuje v roli arbitra /nevím zda samozvaného
nebo někým delegovaného/ v otázkách,co křestanství hlásá nebo co nehlásá. Na to Jsou v této zemi lidé mnohem povolanější než m.l^ukeš0
Své politické diletanství prokazuje i v pasáži,kde se zmiňuje o
Jakémsi "protisměeru" vývoje společnosti. Asi nepochopil,že v onom
protisměru stojí on,s lidmi Jemu podobnými. Kladně by kupř. se dalo
hodnotit,když by v se (Yi,Lukeš se svýmiideovými spolupracovníky stal spoluautorem apelu ČSL federální vládě,resp. ministrům spravedlnosti,
vnitra,školství,generální prokuratuře a hlavně úřadu pro věci církevní, aby tyta orgány státní moci vydaly závazný pokyn všem podléhajícím
složkám,že pokud nebudou Principy vídeňské schůzky KBSE realizovány v
našem zákonodárství,musí veškerá svá rozhodování,opatření a konání
praktické činnosti být v souladu s tímto dokumentem. To by byl politický čin,na který Hl.Lukeš zřejmě nemá patřičné dispozice.
Pokud se autor ve svém článku zmiňuje o "zcela lživých vyhlašováních",musím konstatovat,že Jde o psieusvneadresný a tudíž demagogický»
Závěrem. Strana může stokrát zdůrazňovat,že Jí věci věřír.íuh nejsou cizí. To vše Je na nic,pokud strana nebude vyvíjet nejmaximálnéJší úsilí o vytvoření takového společenského klimatu,aby se rodiče nemuseli bát posílat děti na výuku náboženství,aby se kněží nemuseli
bát odebrání státního souhlasu,aby^žádný,duševně zdravý a vzácný člověk /Augustin Navrátil/ nebyl urnistován v psychiatrické léčebně pro
svůj křestanský,gbčanský a zásadový postoj,aby občané v této zemi konečně viděli,že ČSL,Je politickou stranou a nikoli pouhou stafáží,
sloužící zdání,že Je zde demokracie.
Dosavadní praxe politického života by mohla být ideálním námětem
pro G.Orwela,jehož literární dílo vychází v současné době v sovětském
literárním měsíčníku "NovyJ íYlir" na pokračování. Jmenovaný autor Je
bohužel mrtev^ale lze doufat,že bude někdy objeven i pro čtenáře v naší zemi. Vždyt svého času v SSSR pro nás objevili i Karla Čapka. Ale
to Jsem trochu odbočil.
Výzva m.Lukeše,že paše strana musí zůstat otevřenou pro všechny, i
třeba implicitní křestany Je na místě,pokud nepřicházejí deformovat
křestanskou nauku. (Tj.Lukeš ví sám nejlépe,že otevřena Je nejenom strana,ale především dveře,vedoucí k pracovišti v aparátu SÚV.
Vážení bratři,Jelikož Jsem si vědom,že mým názorům nebude v našem
politickém výchovném časopise poskytnuta publicita,posílám kopie několika bratřím a sestrám na něž mám adresu,o kterých Jsem informován,že
krčmě svých funkcí Jsou především nositeli hluboké víry v Boha,lásky
a naděje.
Přijměte prosím ode mne křestanské pozdravení a přání: Zdař Bůh
Vaší práci !
V Libomyšli, v květnu 1989
Na vědomí: Ing,Josef Kana
íí'.UDr.Ctirad Pospíšil
Augustin Navrátil
PHDr.Radomír Malý
JUDr.Richard Sacher
atd„
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