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Knihovna Křesťanských obzorů svazek č. H
Jan Pavel II: Encyklika REDEMPT0RI3 MATER
0 blahoslavené Panně Marii v životě putují*í Církte.

SLIB SV. METODĚJI
Jde svatý Metod po Moravě
a vzdychá: To jest ten můj lán ?
od nepřátelských kopyt dravě
tak celý zdrán a podupán ?
Má pšenka krásně vlnila se,
mé lípy byly samý květ —
a nyní dravců zbujné chase
to všechno padlo za oběi ?
Ty kříže,jež jsem slavně tyčil,
jsou zpustošeny veškery [ '
což není nikdo,kdo by zničil
ty zkázqnosné ještěry ? 6 Metoději,otče dobrý,
jdi klidně do své hrobky spát.
My pobijem ty zbujné obry
a na tvé stráži budem stát !
My tvoje kříže ověnčíme
tvůj oltář v.kráse zazáří,
tvé lípy znovu vysázíme,
tvou setbu dravci nezmaří.
A bohatstvím tvé zlaté pšenky
v dál zavlní se širý kraj
'•"a
a nivy tvojí Moravěnky
zas promění se v Boží ráj ...

Karel Dostál Lutinov

VÝZVA SV. OTCE K SPOLEČNÉ MODLITBĚ SVATÉHO R02ENCE
Ze státního sekretariátu přišla výzva,která se odvolává na starostlivý postoj Svatého Otce,že v tomto čase,plném slibného očekávání a
dobrých nadějí,snahy Satana nabývají na síle a současně i rafinovanosti,aby získaly svůj prostor a zesílily svůj vliv uvnitř Církve a dokonce mezi kněžími a biskupy.
Svatý Otoč je si plně vědom příslibů daných Pannou Marií,jež se
přímo vztahují na konec tohoto druhého tisíciletí.Přitom však nepřehlíží úskalí dnešní doby a proto vyzývá věřící a tím více ještě své nejbližší. sooluoracovníky a všechny kněze,aby odpověděli větší duchovní
bdělostí a horlivostí na požadavky a výzvy dnešní doby.
Svatý Otec žádá biskupy, aby společně se zástupci a odpovědnými
pracovníky všech řeholních společenství a církevních hnutí stanovili
společnou jednotnou hodinu modliteb,jež by byla platná pro všechny
věřící jednotlivých diecézí,a to jednou týdně. At se modlí růženec.
Právě tato posvátná výzbroj vede věřící lid ke svobodě Božích dětí. Během této jednotné hodiny modlitby v diecézi at se uvažuje obsah
jednotlivých tajemství tak,jak k tomu Panna Maria vybízí.
Dobro poslušnosti se poznává v Tobě, Slovo, jež jsi
nás naučilo této cestě,nebot ses stalo poslušným až
k smrti na kříži. V tvé poslušnosti,která je tím klíčem,
který otevřel nebe,se zakládá poslušnost naše.
/Sv. Kateřina Sienská,Rozhovor 163/
Naše nebeská Matka všem těm,kdo se v jejím jménu obracejí k Bohu
Otci a k jejímu milovanému Synu a k Duchu Svatému,bude velkou přímluvkyní a pomocnicí v rozhojnění všech milostí potřebných pro obrácení světa, pro to,aby svět byl zbaven strachu,který celé lidstvo tíží.
Touto i časově sjednocenou modlitbou posílí se snahy především o
jednotu v lásce a o mír pro veškeré lidstvo a o obrácení.
Svatý Otec je pln důvěry,že v každé diecézi bude tato jeho výzva
příznivě přijata.
Ordináři českých a moravských diecézí se dohodli,aby tato společná modlitba růžence se konala v našich rodinách společně každý čtvrtek v 18.00 hodin.

/

z obgžníku

arcibiskupství pražského./

- o - o - o POUT DO ŘÍMA KE SVATOŘEČENÍ BLAHOSLAVENÉ ANEŽKY ČESKÉ.
Jak je vám již známo,svatořečení naší blahoslavené Anežky České má ee
konat v Římě v neděli 12.listopadu.
Na ooradě ordinářů dne 29.května bylo dohodnuto:
1. Zájemci se mají předběžně přihlásit u svého farního úřadu.
2.Termín ukončení přihlášek je 20. červenec ! Tento den odešlou
farní úřady přihlásily na konsistoř.
3. Počet účastníků této poutě bu^e závislý na tom,kolik mimořádných
devizových prostředků bude na tento účel získáno.Proto farní úřady
budou přijímat přihlášky nezávazně !
4. Cena zájezdu vlakem bude cca 10.000 Kčs.
Odjezd zvláštním vlakem z Prahy bude pravděpodobně ve čtvrtek nebe
v pátek. Počítá se s dvoudenní ces-tou do rína a třemi dny pobytu v
Římě včetně účasti na svatořečení a audience u sv. Otce.
,
/ Z oběžníku aixíibislaips tví pražské*»,/

Xnterviev slovenského biskupa Jána Korce.
Kristus .ic dnes nozi námi, živý.
Na Slovensku působí přes omezování činnosti nebo právě pro omezování „služební" církevní činnosti stále rozšířenéjší katolická „bázová"
církev,řekl dopisovateli rakouského týdeníku „Kirche intern" tajně vysvěcený biskup Ján Korec.Biskup,který jako penzista žije v Bratislavě
a nesmí vykonávat veřejně ani kněžský ani biskupský úřad,v rozhovoru
rozhodné odmítal názor o dvou církvích,který praktikuje státní moc.„Pro
nás neexistuje rozdělení napovolenou církev,kněze a biskupy,kterým není
dovoleno službu vykonávat. "Činnost státního dohledu je nad církví velmi
omezující .Faráři nemohou dělat nic jiného než sloužit mši sv. a trochu
vyučovat náboženství.Vedle této veřejné,spoutané církve existuje na Slovensku církev malých skupin a společenství,které tvoří bázovou církev.
Tato „ilegální" církev rozvíjí velmi bohatou činnost a žije velmi intenzi
vním životem.Konají se často modlitební shromáždění,schůzky rodin,biblické kroužky a j.Ve všech těchto shromážděních působí knéží,kterým vláda
zakázala činnost,nebo kteří byli tajné vysvěceni.Letos v zimě,řekl biskup Koreg,vyjely např.četné skupiny mladých lyžovat do hor a 8 nimi knéží,kde v lesích oslavili eucharistii,tedy tam,kde mají jistotu a jsou
bez dohledu.
K biskupovi Korcovi docházejí osobně mnozí inženýři,studenti,lidé
s vysokoškolským vzděláním k rozhovorům o víře.Přicházejí do jeho bytu
a neberou na zřetel,že je někdo uvidí, že budou fotograf ováni, nebo odposloucháváni. „Vláda jo teč jaksi trpělivéjší."prohlásil Korec a poznamenal,že v zeioi existuje asi 15 náboženských ilegálních časopisů,které
vycházejí v nákladech 500 až 500 výtisků.Časopisy se předávají z ruky
do ruky a v současné době mají už i vyšší technickou ůroven. „Vláda nepronásleduje tento druh časopisů už tak krutě jako dřív,protože je ráda,
že obsahují jenom náboženské a ne politické články."
„Kristus je dnes mezi námi živý, "pokračoval Korec a dodal: „Marxismus je mrtvý a všechny teorie bez Boha vzniklé na Západě jsou v koncích.
Jistěže nemůžeme prohlásit,že člověk bez Boha nemůže být dobrý,ale praxe dokazuje,že bez svědomí .bez Boha je všechna možné. "V tomto kontextu
biskup Korec upozornil na informace o vězněných osobách,které právě zkoumá, protože obsahují zprávy o ztrašném mučení .Tak jednomu vězněnému byl
na genitálie pověšen psací stroj, jinému bylo vyloupnuto oko.„To je atvířeckost; ne,zvířata by něco takového ani nemohla udělat."
Na každou potřebu jednotlivce i společnosti, jak to kdysi ^fomulo•ali sovětšíí spisovatelé,"odpovídá církev Kristovými pratídami,pravdou
Evangelia.„Církev jasné poukazuje na rozdíl mezi dobrem a zlem,přináší
určité světlo - ne všecno,jenom nějaké - do této tmy."Připisuje mimořádný význam tomu,co říká současný papež o lidské svobodě a jejich základních principech a právech;„Nikdo jiný dnes nezaujímá k těmto nejzákladně jší m otázkám stanovisko tak moudré, lidské a s takovým vnitřním za ujetíj5
Na otázku o církevní situaci v Kakousku,odpověděl biskup Korec,Že
je dobře informován,protože poslouchá ruzhlas.Podle jeho názoru by bylo
třeba kontraverze v souvislosti se jmenováním nových biskupů řešit ono-,
hem diskrétněji.„Copak není možné tyto záležitosti vyřešit uvnitř církve, je nezbytné,aby se dostávaly do veřejích sdělovacích prostředků 7"
Pokud se jedná o otázky víry,pak církev není „demokratická",alo jméno*
Vání biskupů se dříve provádělo jinak,tak se i dnes může jinak organi«
z o vat. Ale v souvislosti s volbou biskupů by se mélo dbát na to, že kandidáti, podobné jako v politice,nejsou obklopeni pomluvami.Je třeba mít
neustále jasno,že „víra je společný základ."
Závěrem biskup Korec vyslovil poděkování za solidaritu křesťanů na

Západé se spoutanou církvi čS3H.£ekl,že se ta solidarita křesťanů ru
Západe projrvuje v množství dopisů,mezi nimiž uvedl především dopis
biskupa Johannatfebora,kterédocházejí a jsou „přirozené cenzurou všechry
otevřeny a znovu zavřeny,"
Glas koncile,4,8,19 února 1989,Zagreb.
X X X X X X X
MEDJUGORJE
(Část rozhovoru s kardinálem F.Kuharičem)
¿ledakce časopisu „Církva na kamenu;"
Pokud se týká „Medjugorja", byla dána již řada výzev,doporučení a zákazů,aby se neorganizovala oficiální procesí a nepsalo se o tom,dokud
církev nevydá svůj oficiální postoj.Někteří to však nerespektují.Máme to
pokládat za neschopnost církevní hierarchie,že nedokáže udEžet v církvi
disciplinu,protože to,co bylo nařízeno,zůstává jen na papíře ?
Kardinál:
Pokud se týká „Medjugorja",je fakt,že je to fenomén světových rozměrů.Proto Sv.Stolec vyžadoval jeho prověření ješté na vyšší úrovni,než
doposud.Proto byla sestavena komise při Biskupské konferenci,jejimiž člena jsou na základe návrhů samotní členové Biskupské konference.Práce nebyla ještě ukončeiu.K jakým závěrům komise dojde,nemohu předvídat*
, Církevní učitelé se nemohou zříci ani svého práva ani své povinnosti
s plnou odpovědností před Bohem,církví a veřejností studovat a přinášet
závěry o jevech jako je „Medjugorje" a podobných zjeveních v jiných částech svéta.Církev má z tohoto hlediska své historické zkušenosti.Učitelé právem očekávají,že nedojde k prejudikaci konečného soudu vírkve.
Nebylo by to v souladu se svědomím církevnosti, pokud by někdo chtěl
vnutit určitý souá,bez ohledu na učitele.Právem se předpokládá zdrženlivost k pokoře všech zúčastněných ru fenomenu. Je pochopitelné,že biskupové nemohou doporuČovat,aby se organizovala procesí motivovaná zjevenÍBu,
Pokud poutníci spontánně přicházejí,a£ z duchovní potřeby,nebo ze zvědavosti, jiní jako turisté - to je jejich osobní véc a odpovědnost.Zko^
nánL celé záležitosti se ovšem velni ztíží,pokud se bulou hledat ¿iné
cíle nebo se do toho vnesou i hmotné zájmy.
Necítím se být pověřen k tomu, abych vyslovil svůj kopečný úsudek,
ale považuji za potřebné, aby se věřícím,kteří přicházejí do Med jugor ja,
předkládalo skutečné učení z evangelia.
Z týdeníku;Glas končila,XXVIII.,16.dubna 1989,5.16,Zagreb.
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Modlitba za benofikaci P.Pia.
Můj Ježíši,plný dobroty a laskavosti,smírná oběti za hříšníky:« U s J q t 1
k našim duším ses rozhodl zemřít na kříži,pokorně Tě prosíma,osl3v jiz
sde ni zemi sluhu Božího,Otce Pia z Pietrelčiny.Velkodušně přijal ni sebe Tvá hořká muka z lásky k Tobě,k slávě Tvého Otce a k spáse duší.
Můj Ježíši,úpěnlivé Té prosím,uděl ni Jeho prostřednictvím milosti
••«..,o které Tě snažně prosím. Sláva 0tci*.».3X
IpprimtursMinfred-nia 12/> 1971
Valentino Vailati
arcibiskup
tyalyšení proseb na přímluvu P.Pia »dělte:
Convonto'Cappuc ini
*S,Maria della Gruzie"
I - 71915 San Giovaxmi A^toad*»
ITAUA
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Pro mnhé křesíany
Kdo by to neznal.Mladí se žení,ru hostině mnoho lidí ,st-j?osvat či správce hostiny dhá na všechna a ženich,aby bylo dost pití.Tak už to bývá.V
té společnosti byli také m t k a se synen z Nazaretu.Co odtamtud může vzejít dobrého?Ale pozváni byli,tak přišli i oe synovými učedníky.Byla to
velká hostina.I služebníků bylo hodné«
.. .
Najednou si ta pozvaná z Nazarcta všimla,žc hosté už nenají víno a řc
kla to synovi.Nevin,proč právě jemu,o pití se stará ženich a ten o nedostatku nic nevěděl,;.stejné jako správce hostiny.Zvláštní situace.Bylo tam
také hodné služebníků,myslím těch,kteří dbali pokynů správce či ženicho,
zvláště v tak delikátní záležitosti jako je dostatek vhodného svat.vína,
Host z Nazareta,a dokonce žena,řekli tén služebníkům,kteří v orientě
poslouchají jen svého pána,aby udělali,co jim. její syn řekne.Nic proti
t^mu,že poslechli neznámého,mohli už tušit,že se jedná o nedostatek vína
služebníci někdy toho vadí víc než ti,kteří jsou za takovou věc zodpovědni »Ale ten host jim řekl něco tak nerozumného,že to nemohli pochopit»
3ylo hodné lidí,svatba slavná jak se v dobré společnosti sluší,organizace dokonalá.starosvat,ženich,služebníci a dosud spokojeni hoste.a najednou trapas.¿est nádob k očištování,celkem asi 200L,měli naplnit vodou»
Ten host si to tak přálo Voda byla k očišťování a sluhové byli proto,aby
tu vodu nabrali a donesli správci hostinydCaždý z nich věděl,že nabírá
vodu,co jiného může být ve studni,mám dojcm,že méli i obavy z následků,
když místo předpokládaného ví nandali tu skutečnou vodu ochutnat správci
hostiny.Víme už,jak to dopadlo0ženich uchoval dobré víno až pro tuto chv:
Kolik to bylo hostin až do této chvíle.Je pravda ženich bývá jen jeden,ale téch vedoucích jo rozhodně více,Je také více lidí,pozvaných i
těch žíznivých a lačných»So služebníky už je to horší.Ta zkušenost z orientální svatby .byla výjimečná,Více se osvědčil normální způsob předkládání na stůl.Řídící dají pokyn služebníkům nosit víno a pozvaní pijí
vodu»Vinni v té chvíli mohou být jen služebníci.Ti se z toho poučili a
nenosili nic9dokud správcové předem neochutnají a po ochutnání nerozhodl
nou.Správcové ještě nerozhodli,A služebníci čekají.
Znám ale jednoho služebníka Augustina,který ihned když uslyšel,že
má nabrat vodu a ne vínu,tak poslochloAni si nebyl jist,proč poclouchá,
na svatbě se pije víno a on bere ze studnice vodu.Alo podal ji správci,
ten at rozhodne.,
A služebník Augustin se ani příliš npJivil,že správce to víno uznal
za dobré právě pro tuto chvíli«Bůh ví;proč se nedivilo
Je ale jisté,že bylo dosti téch,kteří věděli,že není školenýcu. vinařem a že nemůže poznat,nemůže posoudit,nemůže.....vlastně,co může služebník jiného,než čekat na příkaz zodpovědného ?
Tenkrát,však to známe všichni,hostitel i hosté si neuvědomovali,žo
už víno není,ale vědóli to služebráci^či tomu dnes je jinak TSlužebrríci
pokorní duchem,kteří uposlechli,aby z ^ody se mohlo stát víno.Neumím si
představit,kdyby podobný příkaz - naplnte ty nádoby vodou - dostal zodpovědný řídící hostiny,jestli by podal ženichovi ochutnat vodu,frierou
sam načerpal s vědomím,že jeho duch,plný rozumu by se ^ohoršil5"*u^ J
od ženicha slyšel,že to víno je dobré zvláště pro tuto chvíli.
Díky 3ohu,že tenkrát na té svatbě bylo tolik sloužících Augustinů,
Nejsem teolog,ale snad i díky jim mohl Pán Ježíš uskutečnit svůj první
zázrak.
-•
Je ale víc než pravděpodobné,že i tenkrát bylo dost těch,kteří pochybovali, nevěřili? pomlouvali, závidě li, vždy t těch litrů bylo 200...
ale takový už je život.Život jako příležitost osvědčit své hrivny.Kdo
má,dává,kdo chce slyšet,slyší a služebníci poslouchají.
Jan Filip
Pár řádků na dokončení listu:Připojuji se ke všem,kteří si váží p.Navrátila a všech jemu podobnýchcVažme si jich a bulme jim nápomocni jak
kdo může a hlavně modlitbou,Ta proráží nobosa. Pán Bůh nezůstane nikomu
nic dluž en* a uvědomme si,že jo to ••: olico potřeba. „ q

V Brně 17.5.1989.
Otci kardinálu Františku Tomáškovi
a Augustinu Navrátilovi.
Věc: Veřejné poděkování iniciátorům „Modlitebního zápasu."
Bohaté ovoce Modlitebního zápasu na duchovní růst jednotlivců i farních
společenství tan,kde se pro tento způsob modlitby plně rozhodli,je nesporné.
je si jen třeba přát,aby obdobná,organizovaná,jednoduchá forma modlitebního snažení pokračovala dál.Ostatně život jde dál,též většim nesnází zůstává a věrnost Kristu nás neustále staví do zápasů a ty se lépe
zvládnou, jak máme vyzkoušené - modlitbou«!
Dopis posílám na dvě adresy a ty jsem nevybral náhodně,Obé jsou totiž
veřejně známé.Jedna z hierarchické?druhá v laické Církvi.Otec kardinál
svoji adresu taji^ nemůže a Augustin Navrátil ji ani tajit nechce.Každý
ví,že vydává křestanské obzory.Znám ještě několik náboženských samozdatů,ale veřejné adresy redakce neposkytují.Tento týden jsem dostal pošt :>u devítistránkový elaborát o obhajobě,návodů a svědeckých výpovědích o
Modl.zápase,ale adresa,komu bych mohl odepsat,není.Přiznám se,že právě
toto me vyprovokovalo.napsat tento dopis. - Chci totiž kolektivu Ch.O. z
olomoucké arcid. poděkovat touto cestou za zaslaný elaborát.Nejvíce se
mi v něm líbí svědecké výpovědi,včetně modlitby víry v nemoci.Ta II»část
- Bojová modlitba,jo znát,že ji sepsal teolog.Laik by se spíše držel
prosté mluvy Ježíše,který příklady a podobenstvími chce oslavit širokou b
obec posluchačů.A co říci k té první části.Neomodernismus a modlitební
boj.Snad pro infomovanost těch vzdělanějších laiků je to výborná práce,
ale pro většinu prostých věřících to není.Ostatně není snad ani v našich
současných poměrech vhodné a v našem utrpení,mluvit zeširoka o tom,že jo
potřebné se hodné modlit.Jesliže Panna Maria z Medžugorie vybízí,aby její
věrní denně se tři hodiny věnovali duchovním věcem,pak ta modlitba pro
jednu hodinu denně není ani moc.Ostatně jo dobře známo,že odpady kněží
a i význačných teologů,mělo na svědomí to,že se přestali modlitoJe to
přece běžné i v manželství,když přestanou partnéři mezi sebou mluvit a
je to trvalý stav,manželství se rozpadne.Modlitba je rozhovor s Bohem.
Kdo přestal hovořit s Bohem, tc-n se s ním rozešel !
Tolik ve stručnosti jsem považoval za vhodné Vám milí modlitební přátelé sdělit.Pán at Vás stále ochraňuje a dá Vám svůj pokoj.
Váš v Kristu František Záleský
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dodatek vědců z Waschintonu - bloudivý asteroid.
Siud je vám známá zpráva z v/aschinktonu,kterou otiskly Zemědělské noviny 21.4.1989.jako pobídkou je třeba,abychom dnešek brali vážně a to velmi vážně a stále byli připraveni.Z kosmického hlediska opravdu jenom o
vlásek minul naši Zemi před měsícem asteroid o průměru asi 800 metrů»...
kdyby se tato planeta letící vesmírem rychostí 50 000 kilometrů za sekundu, srazila se Zemí...energie uvolněná v okamžiku nárazu by se vyrovnala explozi 20 000 vodíkových bomb....to by způsobilo globální katastrofu klimatickou,podobnou té,jíž vědecky je připisována vinou za vyhynutí
dinosaurů.„Asteroid se stal bloudivým a připouští se,že se srazí buá s
Marsem, nebo našim měsícem, nebo s naší Zemí - zůstává nám nejblíž.
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Milý bratře,
upřímně děkuji za všechny zásilky z poslední doby.Pfreat*
že povětšinou bývá obálka poškozená I jednou dokonce bylo zřejme,ze ji
někdo zcela pečlivě rozřízl po celé délce),obsah je vždy v pořádku.
Augustine, t o, coděláte Vy,si zasluhuje opravdově víc ty a vděčnosti.
Vaše činnost je vpravdě tou nejušlechtilejší :sloužit Bohu a Církvi, tJen
málokdo z nás si plně uvědomuje,kolik vskutku vzácné,záslužné a nanejvýš prospěšné činnosti dnes a denně vyvíjíte.A kolika osobních nesnází
by jste zůstal ušetřen,kdybyste od této svoji činnosti upustil.Ne,Gustou
Navrátilem z Lutupecen nemůže b^t každý ! A není !A protože jím jste,
za sebe a rovněž i za Vaše plzeňské přátele,kteří mne o to požádali,ý&m
děkuji,že jím jste se vším všudy,co za tímhle dobrým a poctivým křestanským jménem sto jí .Děkuji Vám za K 0 a za ostatní náboženské publikace,! *
které jste k našim potřebám vydal a jimiž šíříte sémé Kristovy víry.Děkuji Vám za veškéré dobro,které s nimi přichází do našich domovů,do naší
křesťanské obce.Je Vaší nespornou zásluhou,že této obci se dostává četných, významných informací a poznání,které by ji jinak zůstaly utajeny»
V tom spočívá Vaše nezastupitelnost,Váš význam.
Srdečně Vás zdravím,přes českomoravská humna vřele tisknu Vaši ruku
a vyprošuji hojnost Boží Milosti a Požehnání Vám i celé Vaši rodině.
Váš Jiří Šašek
P.S. Použijte můj dopis za otevřený !
++++++++++++++++++++++
+++
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DOPISi ZE SLOVENSKA.
Bratislava 8.6.1989
Teraz Vám posielám na uverejncnie vyznanie Dominika Tatarku.Bude dobré,
aby sa o tom dozvěděla veřejnost i v ČSR.Distancoval sa aj od Parskgj
republiky,ale čo mpísal,to sa už odvolat nedá,ako sa nedá posbíreat obsah peřiny vytrasenej z veže do voínoj přírody.Nech je to příkladem
pře vyznanie aj českých spisovatelov navrátilcov alebo iných pomilencov.
So zabezpečováním pravidelného vydania KO máte iste nemalé starosti
materiálně i finanČné.Vyhíadávajte si svojich spolupracovníkův ako to
robil Pán Ježíš i Ignác z Lojoly a Don Bosko.Každá dobrá vec rnala svojich neprajníkov.U Spoločnosti Ježišovej to došlo až tak daleko,že bola
pápežem rozpuštěná.Představte si,akoto bolelo synov sv.Ignáca.Pán Ježíš
svojim následovníkom neslúboval hmotné výhody,auto,chatu,dobré postavenie,ale tvrdo povedal:Kdo chce za mnou ís£,nech vezme s-\roj kříž a ma
následuje.Aj modlitbou neodstraňujeme naše kříže,ale dostáváme silu,
abysmo ich niesli.Pre 3voju apoštolská prácu priberajte aj ženy,ktoré
sú ochotné vykonávat drobné práce spojené s písaním,rozmnožováním,expediciou a iné.ifokujem Vám,ž^ dáváte priestor aj pre mna a těší ma,že
to má ozvěnu aj nedzi čitatelmi.
Velkou úlohou u nás je vrátií krnzov k apoštolsky) práci,ku ktorej
sú ustanoveni a školení.Laici by jich mali odbremenit od údržbářskéj
práce od rozných adminístratívných prác ve farnosti a ekonomických,aby
mali viac čas\i n^ modlitbu, na přípravu a pre apoštolská prácu v rodinách. Horlivost krazsku naša světská moc tresty, kea nie odnatím suhlasu,
tak aspoň přeložením a to je dovod,že mnohí krazi sa uspokoja len s odluženín sv.onšo a vysluhováním sviatosti tornu,kto si to žiadá.Základom
apoštolátu su početné rodiny,kde jejriac lásky,lebo přebývá vo viacerých srdciach.Tam je základ aj desaír^čnej obnovy.Zastavme lavinu,ako
volá náš biskup Ján
Ing A.
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JA KOMUNISTATIJDtEOIÓG,SPISOVATEL, „BEZ VÍZNANIA!"
Mal SOB zaujínavý zážitok v Paříži:Ked som pozeral z okna,videi SOD dlaždičův,ktcri ranajkovali.Do nisiek si nalejú červené víno a do toho nanáčaju bieli chlieb.To je asi ne jzvláštnejlie starobilé jedlo,a to nalivanie vína do nisiek,pokukanie sa chlebon je asi prastarý obřad,ktorý sa
opakuje aj pri Večeři Pára:Vezmite a jezdte - totovje raoje telo a toto je
krv moja....Tento obřad bol dávno,trvá celú věčnost.
Nějaký náboženský pocit - bez toho,že by sne si to uvědomovali - v fudoch pretrvává,A kecí chb?,povieme si: Načo son sen prišiel,to je prázdná schodza....Tu sa hovoria prázdné řeči.. .Prečoi tie prázdné řeči?...
Ked sa íudia uctievaju,ked sú si blízki,kecí sú vyvolení,majů pocit abs
absolutnéj satisfakcie....A jedna disidentská a lebo národná společnost,
která totojršetko a sebe vie,volí sa,žije nená pocit prázdnoty....Je to
společnost nalá,ale je to obec svatých.Tu existuje čudné vec.Sú v nej,
poyedzne,kuriči,vynikájící chlapci,čo vyštudovali matematiku a teraz kuria.Sú to ochotní schopní ludia,chrakterní,ale sú kamsi zatlačeni na okraj společnosti...A sú tu spisovatelky,které sú zároveŇ umývačkami a uprato^ačkani...Ako to,že jeden národ nože zniest,aby jeho filozof,spisova-^eúca, jeho herec nusel žit z ničeho,nenohl pinií svoje poslanie,rozvíjat svoj talent...To je velká křivda,to je až neznesiteíný stav.
Som starý penzista, o nna ne jde, ale ide tu naozaj o málu obec,ktorá
nesie nějaké poslanie,prináša obe£,niečo vytvára,píše,spievá,hrá střetává sa,niečo pestuje...To je ne jkrajšíe,čo pred nojimi očani vyrastá,je to
puk,kvet...Teraz sa díván okolo seba,vidin,preboha živého,koho si tu nožem^ vážit, od koho očekáván, že ni podá ruku a kecí ju podá, že to niečo znaHena
* " "Nakonec si kladieno otázku,čo povedač ludoví na povznesenie,povzbudenie.Už jsen hovořil o Sv. Oi-covioTo je vcíká štastná skusenost našej
tragickej současnosti,v epoche Černobylu a koznických štítov.Ale kolko
svatých ludi bolo.v dějinách cirkvi,ktori vynikali životem,skutkani,slovami, snaž eriLami. Ludi sicronných,kteri sa nochceli burit,robit revolucie.
Ked som vystoupil z cirkvi,stále vo nno zostávalo:„Mana noja,čo son
to len urobili To son neinal urobil;®To nebyla otázka negovania Boha,Krista?
boli vo mne vedone či nevedone božské bytosti,s ktorýnii son chviíami,alebo souvislejši§ udržiaval rozhovor...A teraz by.son mal niečo urobií.Verejne sa vyznat.Verejne son zhřešil,verejne by son sa mal vyznat zo svojich hriechovjhoci ma eště teraz nikto nepočuva...
w
Paradoxná je mystika katolickoj cirkvi:cirkev potřebuje byt premsled o vaníá.Ibajprenas ledováním sa všetci uvedoiauju,Za čo si ty ochotný podstupit smrť£Z!?niečo,čo sto^í za noj život.Alebo nejprinitivnejšie:„Za čo
sa dá zavrieťFDám sa zavriet',dán sa obesií za niečo,čo je nad nojini pocitmi,nad nojini cvilkovými synpatiani.Nad horizontem mojich túžob a denných žiadostí,nad osobným.Všetci to m^ývajú ABSOLUTNO..."
Mstič sa už dávno nechcen,ani hlásat ,že moja pravda je ta jediná,pravá nepochybná...Ja son posledný člověk,ktorý by mohol volačo predpovedat.
Napriek k tonu si nyslim,že íudský génius je stále jasnéjší,krajší,blíží
sa božskému géniu.Mesiánská viera-Židia hovoria,že je iba kolektivní spás$
krestania hovoria,že individualna.Može to být kolektiuna i individualna
viera,ktora nás spasí,privedie k spokojné chvile živata...Netvárin sa,že
son pochopil stvorenie člověka.Ale z pýchy son vystupil z cirkevnej obce,
n£<:sliacvže v socialistickéj společnosti sa naša osobná cesta bude uskutečňovat. Tieto ideály sa nesplnily.Boli zařazené stalinskou diktaturou...
Aspoň 70% národa tonu verilo....Aj ja.
Ja sa už teraz nebojín,nebojín sa.Podo mnou sú nekonečné priepasti a niegaký břeh okolo...nič...Son na šírom mori.Vystřel som sa,prehol ruky,nohy roztiahol...A pomyslel son si:Tvoje telo ja pokryté tenkou blankou, ktorá sa rozpustí,a ty splynieš.I
Doninik Tatarka.
Slovenský spisovatel Doninik Tatarka zomrel zmierený s Pánom Bohom,proti ktorénu sa verejne prohřešil a pochoval ho podia obradov cirkvi římskokatolické j na Mirtinskon cintoríne v Bratislavě 15.5. 1989 dp.Anton
Crholec za účasti asi 2 tis»občanov,zástupeov veřejných inštitucií,disindentov a iných občanov.Narodil sa li.marca 1913 v Drienovom.
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Bratislava 15.6.1989.
Vážený pán Navrátil s rodinou,
^
přijmita mojsrdečný pozdrav a tymto aj oožnosí sa s Váni por o zpráva t" a«"
pon v tejto forné.V tomto čase Je to už druhý pozdrav,posledne som Vám
písal 8.6, a dúfám?že ste list dostali,kde jsem Vám v prílihe plnil prvu
čast Vašej žiadosti.Teraz Vám posielam překlad novény k Pánne Márii Pomosniq,i krestanov.Ona je veíká pomoenica.Po vzore Don Boská je uctievaná
zvlášt u Salezianov.Cítal som svojho času príbeh slovenského misionára
saleziána v Japonsku rodáka ze áenkvíc,ako sa chystal rty cestu do zahraní
čía„a do misií a na to potřeboval od našich úradov pas.Obrátil sa s prosbou ha představeného Don Bokora,který dal souhlas s poznámkou,já už 4r.
žiadam o pas a bezúspešnš.Podal si žiadost po vykonaní 9ti dnovej pobožnosti k Pomocnici krestanovecenia a prosbou o pomoc.Podal si žádost v pon
delok a vo čtvrtok mu uradnička vydala pas s poznámkou.Musite mat veíku
protelcciu.Zasielam Vám obrázek Panny Máři e, Pomoc nice křesíanů. Možno, že
to máte,tak to potom dajte druhému.Okrem toho Vám zasielám obrázek. Panny
Márie karmelskéj ako.pozdraV:. od lékařky,ktorá po dovršení dochodkového ve
ku odišla do reholnej dědiny Jiřetína,zanechala pohodlie života a stala
sa v našom čase karmelitánkou,aby sa modlila za nás a za potřeby Cirkvi H
u nástza biskopov,za Slovač,aby zostala verngř Bohu a církvi všeobecné.
Spomente si na ííu vo svo jich; modlitbách.
V správě Miloša Jakeše sne sa dnes dočítali výsledok rokovania s Vatikánom.Podařilo sa dohodnuč o obsadeni biskupstva v Litéřicích,v Olomouci a Trnave/to znam.,žeVbudeme mat arcibiskupa,lebo biskupa správců
Jána už máme/.Teda veriaci Olomouca sa nadarmo nemodlili,keá ich prosba
bola vyhovená.Dodatečne sa předložili návrhy pře Nitru a Spiš,ktoré návrhy sa„zo strany našicjj-orgáraiv posudzujú. Teda nadalej sa mieni náš štát
miešat do nábožeenských záležitostí«Stát nanucuje Pacem in teris a postoj Vatikánu tejto rozbijačskej organizácie cirkvi považuje za diskrimináciy.Vxšinský v Karlových Varoch dal jasnou úpravu...podporovat a odměňovat knazov slabého charakreruoKádrový posudok bol tak^o daný pre kňazov PIT ako takových,čo nie sú s'ci pre biskupská hodnost i póla mieniay
božieho íudu souhlasné s mienkou Sv Otce.Teda žiadngt diskriminacia.Církev
katolická nie je. politická strana,kde sa rozhoduje podia počtu hlasov,ale
biskupi súvvolení a vybratí Ssr.Otcom podía jeho voole a n^y sa s jeho volou stotožnujeme.Stále spornína s.Jakeš,že veriaci sú rovnoprávnými občany,
diskriminačně optrenia voči voriacím hovoria o opaku. Dále vzpumína nezákonné cirkevné štruktmíy, takou je jediné PIT.Iné sú reci a iné sú skutky.
Politika v duchu ústavy dovoluje len-liturgické úkony - ny aj to len v objektoch kostela/aspon u nás na Slovensku/<»A to nie sme proti vládě, je úplná sloboda v zmysle dohod,ktoré aj m š a vláda podpísala,ale žádáma. plné
uplatnenie práv katolilcov aspoň v rozsahu 31 bodové j peticie moravských, ka
tolokov,ku kterej sa připojilo 6oo tisíc veriacích a to niečo znamená. Žo s
správy S.Jakeše vidieť,že obsaden^e biskupských stolcov nebolo dovedené
do konca.Třeba se nám dálej modlit a prosit Pánnu Máriu Pomocnicu krep lanov.Vláda nám nevysluží závěry videnskej konferencie sama od seba,ked se
toho domáhal nebudeme.Proti práci laikov sa naša vláda stavila negatír£ne..
Nepřipustíme laický apoštolát řehole *taky ne...sa stále v praxi uplatňuje.Bez náboženské slobody niet žiádné slobody.fiusko,Polsko,Madarsko svojou politikou vplývajú aj na naše poměry vrátane n^boženskej slobod;/.
Túto nedelu sa v,fíratisleve chystáme na slávnost kněžskéj vysviacky
z ruk biskupa Jána.Žial záujemcov je tolko a priestr domu tak nplý,že sa
pre účasníkov dávajú vstupenky«V celom svete se takéto slavnosti odbavujú na štádionoch aj to je známka náboženskej slobody u nás.Nedovolíme.••
také su rozhodnutia naše j vlády. Veriaci Nitry v ^sídlisku Klokočina si podali žiadost na postavenie nového kostela,žiadost postupili na posudenie
Janků a odtiaí přišlo rozhodnutie:Nie ! Ašte nie sme tak slabí,aby sme
museli ustupovat„Moc násilia a brachialnej moci súčasne so sudnictvom sa
u nás naďalej uplatňuje aj napriek podpisu medzinárodných dohovorov o náboženskej slobodě.
\J
Denne myslim na Vás,aby ste zostali věrný zásadě „a mlčet nebudu".Koho dar nezvedie,hrozbo ncskloní,tomu moja pieseň slávou zazvoní..Takto
spievame v piesni:„Kto za pravdu hoří..."Dobře sa mávejte,v pokojí a v
láske nažívajte. Zdraví Vás
Ing A

- 10 Opět ke Sdružrní katolických laika:
0 SKL už toho bylo napsáno a vysloveno hodně a je pravda,že samotná jeho myšlenka značně rozvířila hladinu "poklidného" života mnohého křestana.Najednou se něco děje.Celé roky nic a nejednou po mně
někdo cosi chce.Už jsme si zvykli i na určitý styl křesťanství;raději
nebýt moc viděn,príli-s se neangažovat,polcud možno nevystupovat z řady.
A najednou přišla podpisová akce 31 bodů.V poklidných radách to zašumělo.Mnozí si uvědomili,co je povinností každého z nás - feřestanů.
Ale spraví to jeden nečitelný podpis? Poklid nepostavím celý svůj život,
celé své jednání a své postoje za určitou věc,za pravdu,pak je všechno kýč.
Ale o tom všem už bylo v KO hodně řečeno a mnohé i za mě. Chtěla
jsem i já nakonec přispět svojí troškou na obranu SKL.Proč jsou lidé
u nás zvyklí hledat hned ve všem zlo? Proč nedělají onak? Kolik se za
ta poslední léta nahromadilo v lidech nedůvěry a zklamání. A současně
s tím i jakási lhostejnost a nechut k čemukoliv,co by vyžadovalo trochu námahy nebo odvahy.Proč však hned odsuzovat dobrou myšlením nebo
dokonce samotného člověka? Kdo z nás má právo soudit a kdo vůbec tak
dokonale pozná úmysl druhého?
Zlo rozděluje,ale láska spojuje. Měli bychom začít kolem sebe
"bojovat" láskou,ne zlem.Láska nám také ukéže tu nejsprávnější cestu,
na které se budeme setkávat,ne rozcházet. Vždyi - "Bůh je láska;kdo
zůstává v lásce,zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm."/1Jan 4,16/.
Marie Sitková
- o - o - o - o - o Bratře v Kristu,
se zájmem sleduji Vaše úsilí o rozhýbání katolíků a držím Vám
palce.Tvrdím,že je lepší jakákoliv aktivita než žádná.Samozřejme,že
kdo nic nedělá nic nezkazí,ale těžko něco dokáže.Je mi smutno při tom,
když vidím kolik aktivity a obětí jsou ochotni přinést občané v obecných zájmech a my věřící jen přešlapujeme a přihlížíme.Přesně podle
slov Krista:"Děti světa jsou prozíravější než děti světla." Velmi mě
na nás mrzí,že my kteří se modlíme za jednotu se mezi sebou nedovedeme
sjednotit v malichernostech,jako je spor,který nedávno odezněl na
stránkách Křesťanských obzorů a Informací o církvi . Myslím,že k tomu
by docházet nemělo a pokud už k nějakému problému do jde,měl by se řešit tak,aby se neuváděli věřící ve zmatek a nedělala radost těm kteří
nám nepřejí.
Minulý rok jsem poslal přihlášku panu EM a přišla mi odpověd,že
se zatím čeká na vyřešení organizačních problémů.Pokud by se tedy něco
změnilo,prosím o informaci a mám zájem o aktivní účast.
Přeji Vám do další práce hodně zdraví a Božího požehnání.
Pokoj Kristův at je s Vámi
jS

- o - o - o - o - o - o S m u t e k .
Vždy jsem si myslel,že dar řeči máme proto,abychom se mohliodo
mluvit.To,co jsem vsak četl v KO IOC o Sdružrní katolických laiku,
určitě nesvědčí o tom,že jsme věřící katolíci,pokud názory skutečně
byly od věřících.V názorech jsem postrádal více nebo méně toleranci a
lásku,tu jsem tam neviděl. Sv. Pavel říká - kdybych měl víru,že bych
hory přenášel, lásl<y však kdybych neměl
Modlíme se skutečně k gednomu Bohu? Modlíme se desatero? Snad,ale těžko se tím řídíme.A ještě
míň se řídíme tím,co nám říká Církev sv. Neposlušní jsme nejen my
laici, ale i kněží,ba i biskup se na jde. Kristus Pán řekl - mé kréio-vs—
tví není z tohoto e-v&ta,„.^dávejte tedy císaři,co je císařovo a Bohu

-11co je Božího.Duchovní přesto,že stanovisko cirk.vrchnosti je jednoznačné,stále slouží světské moci a ne tomu království,kterému slibovali že
sloužit budou,při svém kněžském svěcení.Pád bych slyšel od těchto kněží
hornílii na téma "Běda tomu skrze koho pohoršení přichází".A snažím se
představit si situaci,jak katolický biskup stojí před Soudcem Nejvyšším
a říká - ano Pane., já jsem bojoval za mír a přátelství l:?zí národy.Cítíte tu absurditu? Kde jo péče o jeho ovečky mu svěřené?
V týdeníku Kmen č.24 je "anekdota" o tom jak si Stalin pozval gruzínského patriarchu a po hostině vzpomínali na společná studia na semináři /!!1/ Stalin se ptá patriarchy - koho se bojí víc,zda Boha nebo
jej.Patriarcha mluví.o své úctě k Bohu i k Stalinovi.Ten jej přeruší jen nechytrač,kdyby ses bál Boha víc než mě,přišel bys v církevním
úboru.
Ptám se Vás, duchovní katolické církve v Pitu,neříká Vám to nic?
kdo je má vést při starostech o výchovu dětí,duchovní vedení mládeže,duechovní vedení,při přípravě'mladých lidí k manželství,na rodičovství,jak
se staráte o náboženskou literaturu et cetera.
A laici? Jedr.i spíš přenoudřělí než moudří,vydáváme svědectví spíš
slovc-m než skutkem,myslíme si o tom druhém to,co farizej v chrámě o celníkovi v pozadí.Píšeme o utajeném moravském šovinismu vůči praŽákům,-o
šprochu co na něm je pravdy trochu,svatosti, a co vše se snažíme podstrčit tomu druhému proč- vlastně ?Taky bych se podle toho mohl ptát:Nebyl
on ten Kristus Pán, taký trochu vinnen,když jej ukřižovali? Nebyl on ten
Jan Zahradníček taky trochu vinon a celá ta plejáda spisovatelů,vědců
umělců a obyčejných lidí
"i nebyla náhodou vinna:když byli zavřeni - zi
a mnohdy umírali ? Nebyl on ten </onka, Havel, Jirous,Chraiaostová taky trochu

jI i S3&y ? ale psáno - Po ovoci poznáte je.
jeden můj známý studoval na střední škole dálkově,pak v semináři.Na
střední škole za ním přišel profesor a ptá se jej - příteli,vy máte takové zdravéjmoderní názory,proč nejste ve straně ? A můj známý mu odpověděl - víte pane profesore,já jsem věřící a my máme skoro 2000 let ve
znaku kříž a v kostele obrazy svatých,ty vy vaše vždacky musíte po několika letech měnit a tak já zůstanu raději u těch našich svatých,stálých.
Bylo mě smutno a úzko z toho,jak málo lásky je mezi věřícími.Modlíme se (doufám) - Ježíši tichý a pokorný srdcem.Nám té pokory asi schází
nejvíc.Kněžím v PITU bych chtěl vzkázat - jaký příklad dáváte svým ovečkám ? Jak mají vaše ovečka poslouchat vás,když Vy neposloucháte církevní
vrchnost.? Pokory je nám zapotřebí,zatím převládá závist,egoismus,ješitnost a pýcha.Snaha přizpůsobit si učení cíkkve,aby vyhovovalo mně,
abych mohl chodit do kostela jen když se MNE chce
abych nemusel milovat bližního
aby byla zrušena zpoved
aby - zkrátka takové antidesatero,ale smím o sobě ještě
říkat.že jsem věřící katolík ?
Bratři,přečtěme si opět po nějaké době Velepísen lásky Sv.Pavla/lICor 13/

UKÁZKA NA3CŽ3N3ííá SVOBOD i U &<3.

Vážena redakce !
V úterý-13 6 .jsem si v L D na str/3 přečetla článek pod názvem :Jak
ye vaúce náboženství.Obsáhuje rozhovor redaktorky H.Bláhové s náměstkem
ministra kultury Č3R Fr„Jelínkem.
Tento článek nám dokazuje,že se v této oblasti,proti loňskému roku,
nic nezměnilo /čekali jsme již povolení vyučování náboženství ba farách/.
Mě ale zaujala především poslední věta,citu ji: „Tento způsob přihlašování nemůžeme považovat za di.akrijnitr.oi žáka nebo jeho rodičů-"
Jisté,nemělo by to být důvodem k diskriminaci,OvScaa ^r-axe je jiná,

—12 možná no všude,ale u nás v Rokycanech na ONV ještě nepronikl duch přcctavb.y z nového myšlení.
V červnu 1988 jsem prvně přihlásila své děti na vyučování náboženství
/dosud u nás nebyly podmínky k vyučování náboženství./
Protože jsem zaměstnaná u odboru školství jako učitelka mateřské školy
přijeli za mnou na pracoviště hned v přípravném týdnu 29.8.88. obě inspektorky pro IvJŠs.Šefluvá a s. Zemanová svtím,že si
pročítaly přihlášky
no náboženství ,zjistily tam jméfca mých dětí a chtějí to vysvětlit.Vysvětlila jsem jim:„Že jsem věřící katolička,svoji víru veřejná vyznávám a v
této víře také vychovávám své děti."
Následovala asi hodinová diskuze,Výslovně žádaly,abych odhlásila děti z
náboženství a omezila návštěvy kostela,Když jsem neustoupila -řekly mi,
že bych s tímto smýšlením nemohla vykonávat své povolání.Hájila jsem so
svobodou smýšlení,vyznání,kterou nám zaručuje ústava,helsinskou dohodou
o občanských právech....
Na. to mi sdělily,žc svoboda je,ale po pedagogických pracovnících so
požaduje,aby děti vychovávali v duchu vědeckého světového názoru,marxismu-leninismu,a že moji práci budou kontrolovat.To plnily důsledně,denně
jsem mela se strany ředitelky „převodovky" ve třídě,na škole hloubková
inspekce /troufnu si tvrdit,že právo kvůli mně/.Každý,kdo byl v podobné
situaci ví,že to ke klidné pracovní pohodě nepříspíva.A proč to všechno ?
Nyní jsem ale bez zaměstnání,protože pro příští školní rok údajně nemají pro mne místo v lá na celém okrese.
Tento můj případ diskriminace na základě přihlášených dětí na náboženství je v rozporu se Závěrečným dokumentem vídeňské následné schůzky
'KBSE,podepsaným taky naši vládou v lednu tohoto roku.Naši občané mají
právo a náš stát povinnost so jimi řídit.
Bod 11-líčastnické státy potvrzují,žc budou respektovat lidská práva a základní svobody,včetně svobody myšlení,svědoní,náboženství a víry bez rozdílu rasy,pohlaví,jazyka nebo náboženství.Potvrzují rovněž všeobecný vý:zw
nam lidských práv a základních svobod,jejichž respektování je podstatným činitelem míru,spravedlnosti a bezpečnosti nezbytným pro zajištění
rozvoje přátelských vztahů a spolupráce mezi nimi,stejně jako mezi všemi
státy.
Bod 16, Aby byla zajištěna svoboda každé osoby vyznávat a praktikovat náboženství nebo víru,budou účastnické státy mimu jiné: 1 6 A - přijímat účinná opatření,která by zabránila a odstranila diskriminaci usob nobo společenství z důvodu náboženství nebo přesvědčení,pokud jde o uznání,úplat nění a požívání lidských práv a základních svobod ve všech oblastech veřejného, politického,hospodářského,sociálního a kulturního života a aby
byla zajištěna skutečná rovnost mezi věřícími a nevěřícími.
Z téchtwflůvodužádám:
1. Ab.yvbylo dovoleno vyučování náboženství m farách a odpadlo tím zveřejňování přihlášených děti na ONV a školách,
2. - aby vyúku náboženství mohli vykonávat oficiálně školení katecheti
a ke tec ho tky, na pomoc lcněžím. kterých jo málo a jsou tím znaáaě zatěžováni.
3. aby byli rehabilitováni všichni nábožensky smýšlející vychovatelé,učitelé, profes oři, kterým pro jejich víru bylo odepřeno právo vykonávat
pedagogické povolání v této společnosti.
4. aby byly dovoleny třeba církevní školy: ls2,ZŠ,střední,vysoké v nichž
by mohli učit věřící pedagogové v duchu světového idealistického názoru, když zatím v současném školství smi vládnout pouze výchova v duchu marxismu - leninismu.
5. žádám,aby církev mohla oficielnó šířit křesíanslcou nauku všemi možnými dostupnými prostředky na stojné úrovní,které má k dispozici KSČ k
šíření svého učení.
6, žádám,aby byli občané seznámeni s principy Závěrečného dokumentu vídenské následné schůzky K3SE z 4.11.t988 - 19.1.1989 a aby tento dokn

kument byl běžné dostupný každému občanu třeba ve veřejných knihovnách
a pod.
Tyto požadavky už byly zhrubo obsaženy v Petici moravských katolíků s
31 body z ledna 1908,k nimž se přidala svými podpisy řada katolíků z
Cech a Slovenska,ale dosud tyto požadavky nikdo nebral v úvahu.Jak dlouho budou ješté umlčovány a přehlíženy n.'.zoi y nábožensky smýšlejících
občanů,kteří tvoří pětinu obyvatelstva našeho státu ?
Náměstka ministra kultury Č3R a ředitele sekretariátu vlády ČSR prc
věci církevní Fr.Jelínka prosím o odpověa,případně dialog.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na vědomí ;
. _ ,
.
Marie Jakoubkové
T
Redakci Lidové demokracie v
Námitku ministra kultury C3R Fr. Jelínkovi
Are i bi skups tví praž skému.
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KRISTUS VÍTŠZÍ»KRISTUS KRALUJE
a Kristus vládne všem, jen to všichni uznat Jácc lidí už to uznává a to
se projevilo i při knoském svocení v Olomouci.Kde se vzalo
tolik lidí,že katedrála nestačila,stáli ješté venku a při tom jo nikdo
nenutí a nic jim není slibováno od světa.Tito lidé mají vytýčený jiný
cíl a poklad za kterým jdou,nezrezaví.Letos i novokněží bylo 15 ,takže
taky rok za rokům v mladých chlapcích Duch sv. působí svou sílou a moci.
Před svěcením,když pan biskup Liška jich volal jménem,jak hladitě no
tuto výzvu odpovídali:„Zde jsemf" a šli za tím hlasem,jak apoštolově za
Pánem,aby se nechali vysvětit.Vysílalo se to přes video,takže každý mohl
všechno vidět.Televize byla umístěna asi na čtyřech místech.Zpěv se stři
dal varhany s ritmickými písněni.Vedle mne se postavil tatínek asi s tři
letým chlapečkem.Pak ho vzal naruka,oby viděl a zpívali ritmické písně.
Chlapec byl obdivuhodný nejeh mnou,ale celým okolím,jak zpíval.Je to vizitka i pro toho otce,že doma společně zpívají a vedou k Bohu.Z takových
rodin můžeme čekat nejen dobré katolíky,ale dá-li Bůh i bohoslovce.Letos
je opét víc přihlášených a Z Kroměřížské farnosti jsou přijati všichni
tři,Co se hlásili a tak díky Bohu za ně a slibujeme,že jim budeme modlit
bou pomáhat.Každý m&žo se nějak zapojit nejen modlitbou,ale i obětmi.A
udložit strach,protože my se nemáme čeho bát,máme tolik dobrých vzorů
nejen z dřívšjší doby,ale i dnes a hlavně Pán je s námi a „Pomocnice
křesíanů,"která je tak mocná,že ji Syn nic neodepře,Zkoušky však jsou
nutné,jak obstojíme.Záleží na nás !
F.S.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SVATÍ TOMiíŠ MORE.
¿¿.června jsme si připomínali Tomáše Mora,laika,mučedníka a světce
XVI.století.
Život sv. Tomáše Mora je dobře znám. Byl prvním laikem,který se stal
kancléřem Anglie. Byl vynikajícím humanistou.Narodil se v Londýně 7.února 1477 a byl popraven pro velezradu v Londýně 6.července 1535.Pocházel ne tak ze slavné jako z poctivé rodiny.Studoval v Oxfofdě,odtud ode,
šel a studoval právní praxi,jež mu zajistila neustálý postup. Oženil se

- 14 a vychoval 4 deti.Ayl obdivován pro svou vzdělanost a povahu.Jeho
schopnosti mu zajisailj déš£ poct.Stal se správcem královské.pokladny,
byl pasován na rytíře parlament si jej zvolil za svého mlayčího.Sial
se správcem universit oxfordské a cambridigské a kancléřem laincarskéh-.
vévodství•
0 sveTomášovi Morovi říkali,že byl svou mučednickou smrti Říman,
kulturou x^ek a smýšlením Arigličanc Napsal dílo,které si podnes uchovalo svou rázovitoat a typičnost«,Nazval je „Utopie",. .
protože takto pojmenoval svůj vymýšlený ostrov. VýrTi 1 je sán
složeninou dvou řeckých slov a znamená v překladu „ ádnáfneexistující
mí sto ".Z: ná-svu tohoto Morová spisu jaou odvozeny i výraz „utopický"
ale kolik lidí»když vyslovuje tyto termíny si ještě vzpomene na angli:
ckého •mučedníka ?
Tomáš Morus se považoval za věrného služebníka svého krále a opratfdu jim byloAle také víc než krále také poslouchal papeže.Sobecký
král si pro dosazení svých zámoru vymyslel falešné důvody,způsobil v
cirkvi rozkol jen pro svůj osobní rozmar,ktorý pokládal za důležitější
než než saé vladařské a křesťanské povinosti.
Kancléřem Anglie se stal za velmi neobvyklých okolností.Jindřich
VIII chtěl zapudit svou manželku královnu KaterinuA'rogonskou a vší
silou se snažil o prohlášení manželství za neplatné0Když mu ani papežští soudci nemohli pomoci a když proto kancléř kardinál 7olsc.y upadl
v nemilost,padla volba na Mora.Když král viděl,že Mm nepovolí jdonctil
duchovenstvo,aby přijalo odloučeni od j&LmaPI)jnna tu Mora resign^val.
Tlakem jej chtěli donutit,aby podepsal jako ostatní biskupové mimo
Jana Fischera,že „Římsky biskup nená v tonto anglickém království jinou pravomoc,než Kterýkoli jiný cizí biskup",když odmítl být uvězněn
v londýnské Toxer.
nebyli
9 soudců a 12 porotců nezávislímuži,kteří by mohli soudit podle
nejlepšího vědomí a svědomí.Těch bylo v tehdejší Anglii tak málo jako
dnes v některém totalitním státě.Byli to námezdní soudci nástroji ixbulou Jindřicha V J X , jimž bylo přesné řečeno, jak nají postupovat.Vylla"
sili krutý rozsudek pověšeni až do stavu polosmrti a utržení dolní časti těla zaživa.Tomáš Morus to vyslechl naprosto klidná.
Drama mo?.i ním a Jindřichem VIII bylo nerovným bojem mezi svědomím a nocí.Mezi těmito póly muselo dojít ke střetnutí.Merovo svědomí
bylo pro Mora^těžkou obžalobou,výčitkou, jíž on nesnesl• Problém pronáší- .
ledování křestanů nepatří jen ke staré Církvi - jo to problém trvalý.
Tomáš Morus je rývný mučedník,jehož atribut je katanská sekera."ajímavé je, jak různě probíhaly živitxk dráhy protihráčů»Vláda těliutého náčelníka byla hrůzovládou - jeho vina se pak rok od roku zvyšovala.Tomáš
Morus věren svému svědomí,stoupal čin dál výš do duchovna.
Mprus napsal z vězení„%slín,že mne lord počítá mezi blázny,ale já seu
be také,jak ukazuje mé jméno v Řečtině.Toto oznečení mu'ponecháme, no bot
podle slov sv.Pavla „jsme blázn4 pro Krista."Je to čestné,málokdy pochopené označení a ny si toto křest, bláznovství probereme důkladněji.Podle
mínění světa se měl Morus přizpůsobit královým rozmarům,ale jako křesťan
to nemohl udělat.Proto jím mnozí současníci pohrdali,nazývali ho blázněn.
K tomuto bláznovství se nusí se nusí křesťan přiznat kdykoliv, jinak se
vylučuje z řady světců a vyznavačů.

Volně podle knihy"V jednom společenství"a publikace Walter Nigg
" Tomas Morus"vydané v knihovně KO.

- 15 Ještě k článku "Láska = odpovědnost" ve VTM č. 5/89
Soudružka
Libuše FALTUSOVÁ, redakce VTM,
Radii cicá 61, 15o'o2 Praha 5.
Přerov 8 0 června 1989.
Vážená soudružko redaktorko!
Omlouváme se za opožděnou odpověá na Váš dopis ze dne 4. 4. 1989*
Ponecháváme stranou Vaše vysvětlení, proč byla uveřejněna jen Čá::l
našeho dopisu reagujícího na článek prim. MUDt?. Marcely Burdové "Láska
= odpovědnost" ve VTM č. 19/88, Váš zavádějící a zkreslující komentář
k našemu dopisu ve VTM č. 5/89 i Vaše pojetí výsad žurnalistiky.
K článku "Láska = odpovědnost" bychom rádi uvedli ještě několik
poznámek:
Pro "nabídku" prim. MUDr„ Marcely Burdové mladý« čtenářům je charakteristická absence jakýchkoliv pozitivních hodnot. Nabízí antikoncepci, která poškozuje tělesné a duševní zdraví. Nabízí potrat, který n:
čí nový život. Tedy prakticky vedoucí k destruktivním postojům k sobě
samým, k partnerovi, k nenarozeným dětem. Není zde žádná úcta k vlastnímu tělu a zdraví. Je patrna absence radosti z lásky rodičovské, manželské, není radost z početí, z očekávání zrození nového člověka. Chybí
vědomí, že jsme se narodili z lásky, že jsme milováni a že naší povinností je lásku zmnožovat a předávat dále a v tomto duchu také žít a vychovávat dětie
Pro většinu gynekologů jsou to zřejmě zcela neznámé hodnoty. Odpovídá tomu i gynekologická osvěta a samozřejmě i její výsledky. Díváme-li se totiž kolem sebe, vidíme, že čím je více osvěty tohoto druhu v
novinách,^rozhlase a televizi, tím je více těhotných mladistvých, předčasných sňatků, interrupcí, pohlavních chorob, což neúprosně dosvědčují
i statistiky.
Protože časopis VTM dal prostor takovéto gynekologické propagandě;
stal se spoluzodpovědný za zkreslování pojmů lásky a odpovědnosti a za
pěstování negativních postojů. Ti chlapci a děvčata, kteří tyto informace přijmou a zakomponují je do svého života, budou zákonitě poškozeni
a zcela právem budou moci volat k zodpovědnosti jak primářku MUDr. Marcelu Burdovou, tak i Váš časopis.
Překvapuje nás, že redakce časopisu, který se zabývá vědou a technikou, kde věci, vztahy a cíle mají svou logiku, tak nelogicky postupovala při výběru odborníka a prezentaci jeho informací z oblasti tak závažné a citlivé a navíc určené mladým lidem.
Logické by bylo, kdyby redakce vybrala odborníka bez odborných a
morálních nedostatků. Máme u nás řadu takových odborníků, z nichž zejména PhDr. Helena Rozinajová CSc. se ve svých pracech zabývá i problém;
lásky a odpovědnostib 0 její úrovni a jednoznačně pozitivním přínosu
svědčí i její poslední práce určená mládeži "Etika heterosexuálných
vztahov", kterou vydala SPN Bratislava v roce 1989.
Doufáme, soudružko redaktorko, že těchto několik poznámek k článku
"Láska = odpovědnost" Vás povede k hlubšímu zamyšlení nad souvislostmi
v oblasti těchto závažných problémů.
S pozdravem
Ing. Emanuel
MATYÁŠ,
MUDr* Jitka
M A T Y Á Š O V Á ,
Vsadsko 5
750 00 Přerov
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V Z O R ?

Výchova k manželství a rodičovství, včetně výchovy sexuální, se v
CSSR neopírá pouze o vyhlášky příslušných ministerstev, ale přímo o
vládní usneseni a doporučení Vládní populační komise. Z oficiálních
míst se dovídáme, že "navzdory tomu však s účinností této výchovy u nás
nemůžeme být spokojeni, jak svědčí o tom výsledky průzkumů... Jednou z
důležitých cest, jak zefektivnit naši výchovu, je využit zkušeností
prověřených v jiných evropských zemích." /l/
A tu jsme v zápětí ohromeni sdělením, že "jako příklad úspěšného
plánování rodiny je v Evropě na prvém místě uváděno Švédsko." "Na prvém
místě" snad proto, že začalo se sexuální výchovou ve školách jako první
v^Evropě a vlastně na celém světě, ale že mohou být zkázonosně výsledky
této výchovy nazvány "úspěšné" a dokonce hodné následování, to je nebezpečná hra se slovíčky a realizace takových záměrů by byla přímo zločinem na našem národě.
V roce 1942 byla zavedena ve švédsku na základních školách dobrovolná sexuální výchova; v roce 1955 se stala povinnou, a to od materských škol. V roce 1964 bylo zahájeno desetileté pozorování a následné
vyhodnocení této výchovy mládeže; statistické údaje ukázaly takové
zhoršení populačních ukazatelů /počet potratů, počet těhotenství a matek pod 15 let, počet onemocnění pohlavní chorobou u dětí pod 14 let/,
že vláda vydala v roce 1977vnové instrukce pro učitele sexuální výchovy, které se snažily alespoň varovat před egoismem a sexuálním zneužíváním partnerů? ale nezměnily nic na původním pojetí, že všechny způsoby sexuální aktivity u mladistvých pod 15 let jsou přijatelné - s antikoncepcí od 12ti let i níže. /2/
Pro hrubou představu švédské situace v současnosti uvedeme pár
statistických údagů z roku 1935 /3/s
37.000 občanu uzavřelo sňatek;
19.000 manželů bvlo. rozloučeno,;
101.950 dětí se narodilo,
z toho 49*300 mimo manželství, t.j. 48,5%;
33.100 umělých potratů bylo provedeno,
_
g
h
dů
ť
/v r. 19d? dokonce 39oO00 potratů/
Všimněme si nyaí pouze jednoho ukazatele: Jak se mohlo stát, Se
téměř polovina švédských dětí se rodí mimo manželství? Protože švédské
zákonodárství nijak nepodporuje instituci rodiny jako takovou, spíše ji
pomáhá rozbíjet. Veřejné mínění ve Švédsku se dívá na ženu v domácnosti, i když je důvodem převážně mateřství, jako na méněcenné individuum, které je zahanbujícím přívažkem muže a nedovede se postavit samostatně do života. Státní sociální sjrstém podporuje více rodiny, kde
jsou zaměstnáni oba rodiče a děti jsou ve školce, než ty rodiny, kde
matka zůstává s dětmi doma. Na 9 měsíců po narození dítěte mohou matka
nebo otec - zcela rovnoceně - přerušit zaměstnání a dostávají od státu
měsíčně příspěvek ve výši 90% jejich platu. Podpory na děti. na nájemné
z bytu a další jsou vyšší pro osamělé rodiče a rozvedené, než pro celistvou rodinu. Proto také pouze ve Švédsku se setkáme s kuriózním jevem,
že manželé se formálně rozvádějí, ačkoliv žijí dále společně,^aby takto získali pro svou rodinu více podpor. Je tedy skutečností, že ^sociální podpory, kterých je poměrně velmi mnoho, svými ošidnými podmínkami
rodiny rozbíjejí., místo aby je podporovaly. Čehož nejpádnějším důkazem
je 48,5% nemanželských dětí. /Pro srovnání: v NSR v témže rose 1986 bylo zapsáno méně jak 5% nemanželských dětí ze všech narozených/.
Je ještě jeden důkaz malé vážnosti rodinného životas v této zemi
a tak záviděního&nym vysokým životním standardem je 86% žen zaměstnáno,
ačkoliv by měřeno národním důchodem mohlo klidně přes 80% žen zůstat s
dětmi dona. Mají tyto životní podmínky švédské rodiny být našim ideáleas a c í les?

- 17 Snad v tomto ohledu nebudou chtít naši politikové švédské zákonodárství napodobovat, protože sami vědí, že základem zdraví celého národa je spořádaná rodina. Ovšem jedno vylučuje druhé: jestliže stát dovoluje nebo dokonce podporuje u mládeže tzv. rekreační sex a egoistickou
honbu za požitkem, pak nebudou lidé schopni ani ve zralém věku vzájemného sebedarování a věrnosti v manželství, ani odpovědnosti k početí
a výchově dětí. To konečně už teâ je poznat na stále stoupajícím počtu
rozvodů a potratů u nás..
Zdravá katolická rodina - se svým závazkem věrnosti až do smrti,
s přirozenou regulací rozestupu porodů a počtu svých dětí, s křesťanskou mravní výchovou dětí více příkladem než slovem rodičů - je osamělým majákem v moři rozkládající se společnosti. Avšak maják je na to,
aby ukazoval bezpečnou cesta
v š e m .
S úzkostí přijímáš© z oficiálních míst /!/ sdělení, že "je třeba
podobně' jako napřo ve Stockholmu? Kodani, Paříži, Londýně, Bruselu a
jiných městech budovat poradny schopné podat okamžitě jakoukoliv informaci z celé široké oblastí plánování rodiny»" Takové poradny doporučuje
prosazuje a zakládá "Mezinárodní federace pro plánování rodičovství jako poradní orgán OSN".
Tato organizace vznikla po 2. světové válce ze "zaběhnuté" The
Planned Parenthood Fédération of America, jejíž ideové kořeny sahají do
3-0. let našeho století a hlavními ideology byly bohaté feministky a eugenici /3/p Původním cílem bylo snížení porodnosti chudých /unfit/ lidí, aby ekonomicky nezatěžovali státní pokladnu. Po roce 1945 se cíle
nezměnily, jen působnost se rozšířila na rozvojové země a bojovou standardcu se stal strašák "populační exploze"• Název "plánování rodičovství" je smutným výsměchem, protože hlavní náplní těchto poraden není
rodičovství, ale obrana proti nežádoucímu dítěti - antikoncepcí nebo
sterilizací - vedle obrany proti pohlavní nemoci nebo AIDS. V USA jsou
tyto poradny, prosazované organizací "Planned Parenthood", zřizované
vedle jiných oblastí také jako "školní ambulance" s takřka povinnou návštěvou všech studentů při vstupu na školu. Jejich zdravotní služba,
která bere sexuální aktivitu mládeže za přirozený jev, poskytuje antikoncepční prostředky všech druhů /zdrženlivost nepovažuje za reálnou
volbuv životě mládeže/ a v případě selhání nabádá k potratům /4/.
že u nás nebudou oficiální, státem zřizované poradny vypadat jinak, můžeme soudit z obsahu stoupající kampaně v tisku, rozhlase a televizi. Např. dokonce takový časopis, jako je "Věda a technika mládeži", podala mládeži pod titulem článku "Láska = odpovědnost" informace
o potratovém zákoně, miniinterrupci, pilulkách, postkoitální antikoncepci, mechanických antikoncepčních prostředcích, měření bazální teploty, AIES a pohlavních chorobách /5/*
Tento všeobecný trend vede k naprostému znehodnocení důstojnosti
člověka: informuje a povzbuzuje k sexuálním požitkům, zprvu třeba jen
zahráváním s vlastním tělem, pak s více nebo méně egoistickým "intimním
vztahem" s partnerem odlišného nebo stejného pohlaví - bez morálního
hodnocení - pouze podle možností, okolností a chuti.
Nevázanost v sexuální sféře kazí celkový charakter mladého člověka, který se nakonec stává otrokem svých žádostí a sobectví. Není pak
divu, že Švédsko má problémy se stoupajícím počtem sebevraždy a rostoucí kriminalitou mládeže, s šířením drogové závislosti. Jestliže se sex
stává životní náplní a hlavním cílem mladého člověka, pak ztrácí nebo
ani nenabude smysl pro odpovědnévposlání uprostřed společnosti? pro vyšší hodnoty, které vyžadují kázeň a sebezápor. Takový způsob života vylučuje zaměření k cíli, který přesahuje hranice času a tak není přiměřený' hodnotě lidské tělesné i duchovní existence.
A proto neslevujme našim dětem nic z náročného ideálu mravní čistoty před manželstvím' i v manželství? je dosažitelný, i když ne lehce,
a vítězství čeká každého, kdo má poctivou snahu /ne jako závodníci, kde
všichni sice běžíf ale jen jeden dostává vítěznou cenu - 1 Koř 9, 24/«
Boha mohou vidět jen lidé čistého srdce.

- 18 A ještě stojí před námi další úkol, stejně důležitý.
Na druhé místo jako vzor k následování klade autor článku /!/ zkušenost z návštěvy jedné kodaňské první třídy základní školy, kde byl
přítomen vyučovací hodině, ve které "dostaly děti přiměřenou a pro ně
srozumitelnou formou informace o fyziologických rozdílech mezi mužem a
ženou, o početí, o těhotenství a dokonce o bránění nechtěnému těhotenství.'' Autor považuje tuto sexuální výchovu ve věku kolem sedmi let za
"poslední možnost, kdy lze dětem podat oficiální informace z této intimní sféry dříve, než přijdou z nepovolaných zdrojů od starších kamarádů
a pod." Nemáme nic proti tomu, aby se dítě dovědělo v útlém věku nezkreslenou pravdu o tom, jak přišlo na svět, ale mrazí nás z těch "informací". Jestliže šestileté dítě dostane informaci bez kouska citu a
něhy, 'bez poznání lásky mezi rodiči, pak může pohlavní spojení chápat
jako rovnocenné jiným životním projevům jako ježení, močení a defekaci.
/Viděli jsme švédskou učební pomůcku pro mateřské školy ve formě obrázkové knížečky bez textu, kde následovalo po vyobrazení nahého muže a
ženy znázornění soulože v různých polohách, pak dítě v lůně ženy a porod v okamžiku, kdy vystupuje hlavička dítěte z lůna ženy/. Až dítě doroste a pozná, že sex způsobuje potěšení a zábavu, bude sexuální aktivitu bez zábran vyvíjet pro své potěšení a zábavu, A ještě otřesnější
je, že toto první poučení o smyslu sexuálního pudu není spojeno s radostí z možnosti vzniku nového člověka, ale s varováním před "neblahým"
důsledkem, jakým je otěhotnění, a připojenou radou, jak početí dítěte
zabránit.
Jak ochráníme své děti před takto zmrzačeným pohledem na manželskou a rodičovskou funkci člověka? Podle Deklarace o lidských právech
mají rodiče a ne škola přednostní právo na mravní výchovu svých dětí.
avšak proti byrokratickým postupům našich ministerstev pravděpodobně
moc nezmůžeme. Musíme si zvyknout na to, že naše hodnocení dobra a zla
je a bude vždy odlišné od veřejného mínění světa a musíme též připravit
své děti na to, aby si dovedly udržet a případně i obhájit křestanský
světonázor: člověk je stvořon k obrazu Božímu a pokud zachovává Boží
řád, neztrácí nic z této své důstojnosti, Z láskyplného plodného spojení muže. a ženy vzniká nový člověk - nesmírný Boží dar - kterého Bůh rodičům svěřuje do výchovy až k samostatné dospělosti. A tak křesťanské
dítě, než opustí bezpečí a teplo rodinného prostředí a vstoupí na ateistickou půdu školního a někdy i předškolního prostředí, kde bude zaplavováno "informacemi", m u s í
být vyzbrojeno vědomím, Ž2 je milováno,
ža bylo počato z lásky svých rodičů /jakým způsobem, to je možno říci
i jemnými slovy zcela pravdivě a konkrétně/s/nemusí to být s vyobrazením!/ a ž© za to má být celý život vděčno Bohu i svým rodičům?; až doroste, možná že i je přizve Bůh k přivedení nového života na svět a k tomuto krásnému úkolu že má přes celé své dětství a dospívání své tělo
chránit, opatrovat a mít k němu úctu. Nedovedete-li, milí rodiče, svým
dětem toto sdělení a trvalý p o s t o j
sami dát, postarejte se, aby
je dostali z povolaných ústj je to vaše prvořadá povinnost!
Státní instituce volají po "tolik potřebném zefektivnění výchovy
k manželství a rodičovství u nás«M Ke zdravému, šťastnému a stabilnímu
manželství a odpovědnému rodičovství vede bezpečně křesťanská morálka
a nikoliv ateistická sexuální revoluce.
/I/ Hp. Ing. VI® Wynnycsuk CScs Mezinárodní zkušenosti z výchovy k rodičovství. Děti a my, r. 28, č. 2, 1988.
/2/ PhDr. Po Marx: Swedish sex revolution brings social havoc. Humanity 9, 1987.
/J/ Katarina Eunske: Familienalltag in Schweden. Předn. na XIV. mezinár. kongresu pro rodinu v Bonnu - duben 1989.
/4/ H. Marker: "A Kepo.rt on School Based. Clinics". The Human Life Centre,'
s Ohio 2c8"r.
TŽL
/5/ Dp. M. Burdová .J vilTSI IS^ISOSÍT

DVAKRÁT o POUTI.
Celonárodní pouí ke cti sv. Jana Prachatického
Konala se ve dnech 17. a 18. 6. v českých Budějovicích a Prachatí
cích. Chtěla bych Vás seznámit s jejím průběhem v Prachaticích.
Sešlo se na ní mnoho poutníků a do kostela se samozřejmě všichni
nevešli. Pro ty, kteří museli zůstat venku, byly instalovány reproduktory. a televizor. Rovněž v bočních lojích kostela byly monitory, aby co nejvíce lidí mohlo program sledovat visuelně. Bylo
zajištěno vše, co je potVbné na takové velké sešlosti lidí, kteří ještě přijeli i zdaleka. Občerstvení u sté nkú na náměstí bylo
v pozdních večerních a Časných ranních hodinách. Bohem celé noci
se na faře podával teplý čaj a koláčky poutníkům zdaleka. Zde
byla i trvalá zdravotnická služba. Sociální zařízení bylo k dispozici nepřetržitě a v dostatečném množství.
Nad vstupem do kostela byla tabule seznamující každého se spojem,
který ho v případě potřeby dopraví domů.
A program? Byl perfektní.
Po motlitbě u hrobu rodičů Jena N. Neumanna a po návštěně
jeho rodného domu pokračoval program v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. Nejprve byli uvítáni všichni hosté mj. kardinál z Pašova a biskup z Filadelfie. V 19. h. se konala mše sv. o Janu
Prachatickém. Pak následovalo pásmo z jeho života připravené
sestřičkami sv. Karla a sv. Jana. Kostel byl zaplněn k prasknutí
a všichni nadšeně sledovali mladé hezké dívky, s tvářemi zářícími
zvláštním jasem, sametovými hlasy, které podávaly bravurní herecké výkony. Ve skutečnosti to však nebyla hra. Tyto dívky, které
se zaslíbily Kristu, nic nehrály, nýbrž před Kristovým křížem
svědčily o svém životním postoji a přesvědčení. Á většina přítomných to vycítila. Bylo to strhující a dojemné. Sama jse.n se neubránila dojetí a vytryskly mi slzy. Snažila jsem se je skrýt. Když
jsem zvedla hlavu, viděla jsem, že i mladé dívky kolem mě si otírají oči.
Sotva začalo další "<víslo" programu - Obnova společenství
víry a život mladého křesíana, zaplavilo celou přední část kostela mládí. Program byl sestaven s velkým porozuměním a citem pro
zájmy mladých. Byl veden v rychlém tempu, jak jim se to líbí.
Otázky kvizu střídaly písně. Všude se ozýval smích. Mládli ovládlo cely kostel a všechny strhlo. Trk jako mládež tleskala do rytmu, začaly tleskat i babičky. Nakonec vstaly v lavicích a ruce
vzájemně propojené nad hlavami se všemi zpívaly.
Po chvílích veselí nastalo ztišení v pořadech Obnova společenství víry a modlitby a Obnova společenství víry a Panna Maria.
Při půlnoční mši svaté již byla na většině poutníků patrna únava.
A organizátoři s tím počítali. V homilii promluvil kněz, který
svým řečnickým uměním a vůbec celým projevem všechny rázemvprobudil. A bylo to třeba. Fřišel totiž vrchol programu, alespoň pro
mne: Adorace se zpěvy z Taizé. Neumím to ani slovy vyjádřit, jak
úchvatný to byl prožitek.
Mezi třetí a čtvrtou hodinou nastalo v kostele jakési uvolnění.
Někteří se, šli domů vyspat, poutníci zdaleka ulehli ve spacácích
v bočních 'lodích kostela, ostatní posedali na koberec a snažili
se trochu si odpočinout. Po přímluvách různých skupin věřících
předříkávaly řeholní sestry rozjímavý růženec. Po šesté hodině se
začal kostel zas ponit. V sedm hodin, ker/- začala mše sv. už zns
bylo tělo na těle. Po skončení mše sv. jsom již byla tak unavená
že jsem musela opustit kostel a jít si odpočinout. Další program
jsem již neviděla. Presto mám mnoho nezapomenutelných a neopak: ovatelných zážitků. Je tomu teprve týden, co se pout konala a myslím že se dá říci, že přináší ovoce. Dobré ovoce. Mluví se o ní
totiž všude a mezi
různými lidmi'.. A tak po rozhovorech s něk-

- 20 terými mladými lidmi je možno říci, že po zážitcích z této pouti
si mnoho mladých nevěřících lidí uvědomilo, jak zkreslené předsta
vy a špatné informace mají o vířících o kněžích a řeholnících.
Hlavně mladé sestry sv. Karla Boromejského a sv. Jana v daly
závažné svědectví o současném životě a vlastnostech řádových sester.Padla i všeobecná domněnka, že křestan je nudný patron netolerantví mentorující nemající smysl pro humor.
Mě osobně naplnila pout ještě větším elánem pro činnosti na poli
křesťanském a hlavně podnítila obrovskou touhu po tom, dělat něco
pro to, aby atmosféra, která vládla na pouti, byla vnesena do našeho všedního života, do všedních dnů všech lidí.
Bohu dík za tuto pouí i
ing Eliášová Jaroslava
Vlachovo Březí
Ryze subjektivní zážitky konvertity z pouti k sv. Janu Nepomuckému Neumannovi v Prachaticích
Všemu dění předcházely úvahy : jaké vlastně bude - jaký rámec jí dá úředně schváleny scénář? Ivebude jenom chudičkou Popelkou
•"•edle svjích slovenských a moravských ses ter?
Byla úchvatná a strhujícíž A přesvědčivě ml dokázala, že dobrý poutní cký duch je nespoutaný a nakažlivý a hravě zdolává, mocí společné modlitby, všechny ustrašené černé předpovědi a obavy a odkazuje
do patřičných mezí všechny "zaručené zprávy."
Sám nejsem rutinním poutníkem a můj postoj byl opatrně vyčkávavý,
protože se instinktivně bráním citovým projevům a mám hrůzu z plodů davové psychózy. Byl jsem poražen a tato porážka byla slastně
nezapomenutelná. Jsou to jen fragmenty z dojmu, kter;ý na mě pouí
jako celek udělala, o které se chci zde rozdělit. Nechci se zabývat programem dvoudenní pouti - ostatně byl otištěn i v oficielním
periodiku, které o své katolictví, jak doufáme, bojuje.
Viděl jsem řádové sestřičky, které s láskou v očích, beze stopy
řevnivosti, sledovaly výkony svých nadanějších kolegyň.
Viděl jsem před kostelem bohoslovce, který častoval společensky
unaveného mladíka, než sem snad k ránu zabloudil díky předchodné
ztráty orientace, koláčkem a čajem. V duchu jsem viděl sám sebe,
jak dotyčného se zkroucenýma rukama za zády odvádím do ústraní a
tam ho nešetrně odkládám. On však zde byl zcela odzbrojen laskavým
slovem. Neviděl jsem jediný nepřátelský projev, ani v nejmenším gestu. Při takovéto koncentraci lidí a postupující únavě, je to zážitek naprosto ohromující a nevídaný.
Viděl jsem, jak nelibost salónních katolíků nad spontánními projevy
mladých souvěrců taje a jak mladá katolická trev začíná tepat i v
jejich poněkud zkornatěl^ch srdcích.
Viděl jsem postaršího kněze, který byl všude a u všeho. Zpovídal,
'vmísil se mezi poutníky, byl jedním z nás a zase byl u oltáře.
Když mnozí z nás již klesali únavou, odjel sloužit své nedělní mše.
Z jeho tváře na nás nezírala maska profesionality, zářilo z ní radostné poutnictví. Možná, že jsem přišel proto, abych nebyl brzdou
ve své rodině, abych sp lnil svou stavovskou povinnost.Když pouť
skončila, zůstal ve mně hlad po podobném prožitku. Uvědomil jsem si
že v době, kdy probíhají polemiky mezi katolickými intelektuály a
prostými zapálenými věřícími, je
třeba doplnit síly na hromadných
setkáních, která prakticky dokazují, že v tom hlavním jsme jednotníi
že cítíme sílu společných modliteb a staří, mladí, umírnění i radikálové radostně praktikují v křesťanské symbióze.M i l o á Eliáš

K Ř E S Ť A N S K Á
S O L I D A R I T A
Občané vyjadřují své názory
Výzva k urychlení zásadních změn a konsolidace
života v naší vlasti
Motto: Nechť slyší to česká zem:
My svobodu, ( ' 7 '..< O odu cbcem
a ve své volaá vlasti
otroky nebudou!
/Karel Dostál Luti.nov 23.5.1919
Pohnuté události poslednívdoby především v sousedních socialistických
státech jako v Polsku, Maďarsku a S S S R , ale i v Jugoslávii nám připomínají, že období dosavadního, tzv. reálného socializmu pomalu, ale
jistě končí. Za toto období se nejen u nás. ale i v ostetních tzv. socialistických státech nevyřešila většina problémů, které tíží lidstvo.
Naopak v tomto období došlo v minulosti k nevídanému rozsahu porušování lidských práv a svobod s tragickými následkypro miliony občanů v
SSSR, ale i u nás a v ostatních soc. státech. I v současné době si začínáme uvědomovat všeobecný úpadek nejen v oblasti ekonomické a ekologické, ale i morální, zdravotní a dalších, To všechno bylo způsobeno
především nesmyslnou a zpátečnic-kou zásadou nadekretováné tzv. vedoucí
úloze strany, nadekretováným monopolem moci komunistické strany. Bez
tohoto monopolu na moc by ani nebylo stalinské hrůzovlády. Domníváme
se, že bez zrušení tohoto nadekretovaného monopolu strany se nemůže
uskutečnit žádná opravdová přestavba a nemůže být tento systém reformován, nýbrž jen postupně demontován.
Současně žádáme zahájení dialogu se všemi občany a neoficiálními strukturami, kteří předkládají návrhy jak postupovat aby byl docílen zásadní obrat v současné neperspektivní situaci. Naše svědomí nám přikazuje abychom v táto době nemlčeli a jednali podobné jako Tomáš Morus
před několika staletími když řekl své mínění králi.
Dáno 22. června 1989 na den svatých Jana Fiáhra a Tomáše Mora mučedníků a světců svědomí
.
.
Augustin Navrátil
- o - o - o - o
- o - o - o - o - o - o - o Několik vět
První měsíce roku 1989 znovu a jasně ukázaly, že i když se současné
československé vedení velmi často zaklíná slovy "přestavba"a demokratizace" , ve skutečnosti se dost zoufale vzpírá všemu, co demokracii
vytváří nebo ji aspcň vzdáleně přípomáhá. Petice a iniciativy občanů,
které samo nezorganizovalo, odmítá jako nátlakové akce, odlišné politická názory odsuzuje jako "antisocialistícké" a "nepřátelská", pokojná lidová shromá želení rozhání, do přípravy nových zákonů nedovoluje
veřejnosti mluvit.vTytéž mědíce však zároveň ukázaly, že občanská veřejnost se už vymaňuje z letargie a že stále víc vidí, má odvahu veřejně projevit svou touhu po společenských změnách. Pohyb ve společnosti es tak začíná stále povážlivěji srážet s nehybností moci, roste
společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize.
Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Proto vyzýváme vedení naší země
aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám a že tyto změny jsou možné a mohou mít úspěch jen tehdy, bude -li
jim předcházet vskutku svobodná a demokratická diskuse. Prvním krokem
jakýmkoli smysluplným změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou reformou konče, musí být tedy zásadní změna společenského klimatu v naší zemi, do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a
pluralismus.Podle našeho názoru je k tomu třeba:
1. Aby byli okamžitě propuštěni vš:•hni političtí vězňové
2. Aby přestala být omezována svoboda shromažďování
3. Aby přestaly být krimináli z ovány a pronásledovány různé nezávislé
iniciativy a začaly být konečně chápány i vládou jako to, čím v
očích veřejnosti už dávno jsou, totiž jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz jeho různotvěrnosti. Zároveň by neměly být kladeny 'překážky vznikání nových občanských hnutí, včetně
nezávislých odborů, svazů a soolků.

- II 4. Aby byly sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost zbaveny
všech forem politické manipulace a předběžné i následná skryté cenzury a otevřeny svobodně výměně názorů a aby byly legalizovány sdělovací prostředky, působící dosud nezávisle na oficiálních strukturách.
5. Aby byly respektovány oprávněné požadavky všech věřících občanů
6. Aby byly všechny chystané i uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit životní prostředí v naší zemi a předurčit tak život budoucích generací, neodkladně předloženy k všestrannému posouzení odborníkům i veřejnosti.
7. Aby byla zahájena svobodná diskuze nejen o padesátých letech, ale •
i o Pražském jaru, invazi pěti států Varšavské smlouvy a následné
" normalizaci ".Je smutné, že zatímco v některých zemích, jejíchž
armády tehdy do československého vývoje zasáhly, se dnes už o tomto tématu začíná věcně diskutovat, u nás je to stále ještě velké tabu, a to
jen proto^ aby nemuseli odstoupit ti lidé z politického a státního
vedení, kteří jsou odpovědni za dvacetileté upadání všech oblastí společenského života u nás.
Každý, kdo souhlasí s tímto stanoviskem, může je ipodpořit svým podpisem
Vládu vyzýváme, aby s ním nenaložila tak, jak jedosud zvyklá s nepohodlnými názory nakládat. Zasadila by tím osudnou ránu nadějím, jimiž
jsme vedeni, totiž nadějím na skutečný společenský dialog jako jediné
možné východisko ze slep.* uličky, v níž se dnes Českolovensko nalézá.
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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o - o - o - o - o Helsinská iniciativa k demokratizaci a k vytvoření právního československého státu
Dne 15. ledna 1989 se československá vláda připojila k závěrečnému
dokumentu vídeňské následné schůzky K3S3. československý stát se tak
zavázal zajišťovat na svém území každému, kdo spadá pod jeho jurisdikci, lidská práva a základní svobody bez jakéhokoliv rozdílu at jde o
rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické i jiné přesvědčení, národnostní nebo společenský původ, majetkové poměry, místo
narození nebo jiné okolnosti /odst. 13.7:Principů/. V této souvislosti
má každý účastnický stát zdokonalovat své zákony, správní předpisy a
politiku v oblastiobčanských, hospodářských, sociálních, kulturních a
dalších lidských práv a základních svobod a uskutečňovat je v praxi
tak, aby byle zrušeno vše, co omezuje lidská práva a lidskou důstojnost
a naopak bylo zaručeno vykonávání těchto práv a svobod /odst. 13.1Principů/. .
Mocenský, politický i právní v voj současného Československa nenaznačuje, že by se v ČSSH cystala výše uvedeným závazkům dostát. Zdokonalování zákonů, správních předr.isů a politiky je v podstatné míře
vázáno na přijetí nové ústavy / květen 1990/. Není však důvodu domnívat se, že tato ústava vyjde vstříc závazkům československa v helsinském procesu - nopak, již v době jejích příprav se přijímají zákony,
které, směřují proti duchu vídeňského dokumentu, vyostřují vnitr-opolitic,
kou situaci a fakticky zhoršují právní stav do té míry, že se bez nadsázky dá hovořit •• mimořádné situaci. Za.tohoto stavu věcí považuje
demokratická iniciativa za nezbytné zaujmout k současnému vývoji stanovisko a pedat vlastní návrhy.

- III Především vnášíme námitky proti celkovému plánu na vypracování
a schválení nové ústavy a způsobu,jímž má být přizpůsobenu československé
zákonodárství mezinárodním závazkům.Dále uvádíme konkrétní námitky spolu s návrhy na postup,který považujeme za vhodný.
1.Má-li být nová ústava skutečně demokratická /a v každém jiném
připadá je její příprava více než problematická/,nemůže být jejím vypracováním pověřena komise jmenovaná nedemokraticky vyššími orgány.Jde
o úkol celonárodní»celospolečenský,plnění takového úkolu přisluší v moderní době zásadné demokraticky voleným zástupcům obyvatelstva.
2.Ústavu proto nemůže. připravit ani F3 CSSxi.protože dnes už je
všeobecné zřejmé,že také Fa jo zvoleno nedemokraticky,volbami,které nebyly volbami v pravém slova smyslu.V důsledku toho také jehu složení
odpovídá pouze požadavkům na administrativní ceremoniální schvalování
výnosů,které předkládají autoritativní orgány.
5.Je proto třeba přikročit k vypracování a přijetí mimořádného volebního zákoru a no jeho základo zvolit ústavodárné shromážděni.Jeho
úkolem má být vypracovat bohem krátké doby návrh nové demokratické ústavy a předložit jej k lidwvému hlasování.
Navrhujeme tento postup:
o schválení ústavního zákona Q ukončení činnosti
F3 čssa k 1. 1. 1990; o volbách do ustavodárného
shromáždění u o přípravo nové,demokratické ústavy
/včetně krátké veřejné diskuze /
¿8 10 1989
b/ volby do ustavodárného shromáždění
kveten 1990
c. vypracování nové ústavy a nového volebního
zákona a předložení obou návrhů k veřejné diskuzi. 1.1,91.
d/ uzavření diskuze.
1.5.91.
e/ předložení ústavy a volebního zákona do Fo
ii lidovému hlo3ování.
28.10.91.
f/ volby do nového federálního shromážděni

prosinec 1991

4. Z uvedeného je zřejmé,že s uplatňováním zásad helsinského procesu, zvláště závěrečného dokumentu vídenské následné schůzky KBS3,nelze
vyčkávat na novou ústavu.Naopak je třeba uplatnit zásady tohoto dekurnontu v našem právním cystému co nejdříve a - mimo jiné -tak připravit
půdu pro vypracování a přijetí demokratické ústavy /jde zejména o fakticliý právní stav a právní povědomí obyvatelstva/.
Z časových důvodů je ovšem nemožné do vypracování ústavy připravit,
popřipadě zásadně pozměnit celou řadu československých zákonů,vyhlášek
a nařízení.Navrhujeme proto mimořádný krok.Je jím vytvoření přechodného
demokratického období v právní oblasti,jehož platnost by trvala až do
vypracování nových zákonných norem na základě nové ústavy.
5. Právně ná být demokratizační období zajištěno přijetím doplňku
ke stávající ústave,zmocňující výkonné orgány,aby jednoznačně přij-ly
zásady závěrečného dokumentu z Vídně a řídily se jeho ustanoveními i
duchem přijatých závěrů./Znamená to například okamžité zrušit výjezdní
doložky,zavést právo každého občana na cestovní pas,který mu může být
upřen pouze po soudním projednávání v důsledku trestního stíhání anebo
tím,žc dotyčný občan jo nositelem státního tajemství./
Přechodní období má zajistit,aby stávající/dnešní/zákony byly nadále vykládány a uplatňovány podle litery,významu 1 ducha vídenského
Závěročnéhw dokumentu/tok pro tisk,spolčování a shromažďování má být
nadále zásadné povolena každá činnost,nepovolená má být pouze tehdy,
pokud by prokazatelná byla nesena duchem rasismu,podporou války a fašismu/. I při stávajících zákonech má tedy být v přechodném období možné
dovolávat se soudních výroků.
6. vzhledem k mimořádnému významu této oblasti má ústovní zákon
okamžitě a plně řešit otázku trestní represe. Tato oblast je nejen mimořádná citlivá a poznamenaná předchozím autoritativním vývojem,ale i významná pro celý veřejný a politický život země.
N5rvrh
iřéc§etrestního zákona 5.14G/61 Sb.8 ¡¿9.11.196X nadále nepoužívat

- IV celou hlavu I/trestné činy proti republice/,vyjeti paragrafů,které jsou
nezbytné pru ochranu státu /např.paragr.91,9*2 a 105/.zrušit ustanovení
¿178 /nařízení nad církevními a náboženskými společnostmi/ a <i ¿11 /tzv.
porušoyání zákona o rodině/«
W;zrušit zákon č.44 /1975 Sb,sbírka o ochranném dohledu,protože je
zneužitelný / a to i v případe tzv. kriminálních deliktů/.
c/ zrušit zákon,5.150 /1959 Sb.o přcčinccli pro jeho nadbytečnost
a zavést zásadu,že budí je určitý čin trestným činem nebo přestupkem.V
takovém případe spadá pod zákon š» 60 /19ol Sb. - vz dálo/.
ů/ uvedený zákon 6.60 /1$61 Sb. o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku/tzv.přestupkový zákon ponechat v platnosti s tím,žo á. 17 /přestupek proti veřejnému pořádku/a & 19 /přestupek proti socialistickému soužití/ směji být vykládány zásadně jen
v duchu pokračující demokratizace„
c/ zrušit okamžitě dád výkonu vazby,který jo pouhým služebním předpisem SNV ČSSR a nahradit joj krátkým zákonným opatřením FS v tom smyslu,že by platil i.pro Slovensko /kdo dosud platí S.TJ slovenského ministerstva spravedlnosti/.Zmíněné zákonné opatření má být koncipováno
v duchu co nejv.;tšího omezení doby vazbji nezbytné pro vyšetření příslušných skutečností,přičemž na osobu drženou vc vazbě je třeba zásadně pohlížet jako na osobu neodsouzenou.
f/ zrušit VyhláškuNs ČSR ze dne 30.12.1976 6.1/77 Sb.w srážkách
pracovní odměny osob,které jsou vc výkonu trestu odnětí svobody,nebo ve
vazbě a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a
chovanců zvláštbích nařízení s tím,že bude ruhrazena zákonným opatřením FS /i pro Slovensko/ v duchu pohledu na odsouzenou osobu,které ani
výkon trestu nemůže a nesmí upírat lidskou důstojnost a degradovat ji
no pouhou pracovní sílu.
g/ obdobně u zákona č.59 /196p Sb. o výkonu trestu odnětí svobody
uskutečnit úpravy napomáhající celkové humanizaci výkonu trestu.
h/ s okamžitou platností propustit osoby odsouzené pr^ politické
nebo náboženské přesvědčení a prošetřit všechna podání z důvodů tzv.
kriminální činnosti takových osob.
i/ rovněž s okamžitou platností vyhlásit rozsáhlou amnestii pro
všechny trestné čiry se zvláštním zaměřením na trestní čirý dopravní,
nenásilné povahy a na dosavadní trestné činy,s kterými se dálo v zákonodárství nepočítá /přečiny,opuštění republiky,vyhýbání se vojenské
službě pro přesvědčení/,tím snížit počet odsouzených na únosnou mez.
j/ připravit veřejnou diskuzi o smyslu a hodnosti trestu smrti,
k/ upravit zákonem &19 zák.č<,40/lc)74 Sb./zákon o SN3/v tom smyslu,
že orgány SNB nadále smějí požadovat od občana vysvětlení pouze v případě zahájení trestního stíhání a to výlučně v oblasti předmětného
trestného činu.
7. Jak již bylo řečeno,má zvláštní ústavní zákon:
a/ stanovit zákon mimořádného ukončení činnosti nynějšího FS;
b/ stanovit způsob volby ústavodárného shromáždění /mimořádný volební zákon/ a dobu trvání jeko činnosti.
Volby do ústavodárného shromáždění by mély být rovné, pří mé, ta jné
a všeobecné„Kamidátem by se mohl stát každý občan,pro kterého se vysloví určitý počet navrhovatelů /občanů/.
8o Bez ohledu na to,jak bude s konečnou platností probíhat příprava nové ústavy,považujeme za samozřejmé,že v nejblížší době bude zahájena veřejná diskuze o zásadách,na kterých má být založena.
Demokratická iniciativa považuje za zvláště aktuální tyto zásady:
a/ rovnost všech občanů,ochrana menšin,základních lidských práv
a svobod.
b/ povinnosti občanů jsou dár\y nejnižším stupňům podřízení svobody jednotlivce společnosti.
c/ oddělení moci výkonné,zákonodárné a Soudní.
d/ zajištění svobody podnikání a pluralitního vlastnictví, /státní»
družstevní7 obec-nír soukromé/.
e/ zřízerí ústavního soudu pro posuzování vÁaMly+žc »ákony platí
stejně pro každého a vyosí zákos. diktuje r.ižšín.

f/ Zapovězení monopolů v politickém,hospodářském i odborovém životě.
g/ Zavedení správního soudnictví.
h/ Uplatnění referenda v určitých ústavou vymezených případech.
- o - o - o V Trutnově dne 20.6.1989
Pane generální tajemníku,
požadavek doby je aktivně se zapojovat do dění u nás.Mně k tomu,
jako věřícího,vybízí i slova Bible 2,Kor. 4; 13 "Uvěřil jsem a proto
jsem mluvil,věříme i my a proto také mluvíme.
Zajímají mne především problémy věřících.Tím nechci říci,že ostatní problémy jsou mi lhostejné,ale je dostatek nezávislých občanských
iniciativ i jednotlivců,kteří fundovaně reagují na otázky ekonomie,ekologie ,lidských práv atd.,ale chybí nezávislá občanská iniciativa,která
by se zabývala výhradně problémy věřících u nás.
Naprosto s Vámi souhlasím,že:"věřící jsou rovnoprávnými občany v
naší zemi".., a ještě bych to doplnil,že z hlediska hospodářství a ekonomie jsou nezanedbatelnou vrstvou obyvatelstva.To je ale vše s čím se
dá v odstavci k politicko - církevním otázkám Vašeho projevu na 14.zasedání tfV KS5 z mého pGhlcdu souhlasit.Už v minulém dopise jsem zdůraznil, že je třeba mluvit konkrétně a adresně pokud je řeč o nezákonných
církevních strukturách.Z Vašich projevů i z projevů jiných funkcionářů
se tato formulace neustále opakuje,ale ještě jsem se nikde nedozvěděl
o koho,nebo o co konkrétně jde.Opakuji znovu,že jedinou nezákonnou církevní stru-turou u nás je Sdružení katolických kněží Pacem in terris
/Pit/,a to jak z pohledu zákonů církevních,tak i podle zákonů naší republiky.Není mi známo,že by toto Sdružení bylo nějakým zákonem nebo
vyhláškou legalizováno, a přesto ho státní moc nejen toleruje,ale i podporuje. Co se týká struktury církve jako takové,tak už od počátku našich
dějin až do doby vítězství pracujícího lidu v roce 1948 k základní
struktuře církve neoddělitelně patřily mužské i ženské řehole,starost
o školství,zdravotnictví a sociální problémy.Až nástup budování socialistické společnosti okleštil činnost církve na pouhé vykonávání bohoslužeb v kostelích.Nevím co si Vy představujete pod slovy:"uspokojování
náboženských potřeb věřících", ale určitě to není jen možnost bohoslužeb v kostele v mnohých případech spojené s nejrůznějšími problémy a
těžkostmi.To by bylo jako tvrdit,že uspokojování potřeb pracujících je
když mohou chodit do práce.Pokud nejsou Vaše slova:"Je třeba vidět,a
tím důsledněji pokračovat v uskutečňování politiky vůči" věřícím a církvím v duchu naší ústavy.Věřící jsou řádnými a rovnoprávnými občany naší
země,v uspokojování náboženských potřeb jim nejsou kladeny překážky .."
upřímná, potom by nejpřesvědčivějším důkazem o upřímné snaze řešit otázky věřících bylo jednat podle požadavku věřících*v petici moravských
katolíků o 31 bodech,která detailně vyjadřuje představu věřících v uspokojování náboženských potřeb,za níž se svými podpisy postavilo přes
půl milionu věřících. K nahlédnutí u Otce r~antiška kardinála Tomáška.
Mluvíte o diskriminaci duchovních sdružených v Pit. Posuzuji - li
toto tvrzení nanejvýš zdrženlivě,tak ho považuji za špatný vtip.Každá
organizace má své zásady,zákony a předpisy a když33ejí členové porušuji
jsou trestáni. Sdružení Pit porušuje církevní zákony a přesto ze strany
církve mají tito kněží všechna práva vykonávat své duchovní povolání
bez omezení a ze strany státu jsou dokonce zvýhodňováni.Takže o jakou
diskriminaci v jejich případě jde?Pokud chcete o diskriminaci mluvit,
pak se nabízí obsáhlé téma k diskusi. Např. udělování a odebírání státního souhlasu kněžím,přijímání žadatelů na studium bohosloví,2 roky
základní vojenské služby uprostřed studia oro bohoslovce,§ o maření dozoru nad církvemi,léta neobsazená biskupské stolce,nedostatek náboženské literatury,žádné rozhlasové a televizní programy s náboženskou tématikou,Způsob udržování kostelů atd. Za největší projev diskriminace považuji fakt dozoru nad církví,jako by byla nějaký propuštěný "trestanec".

Přes tyto skutečnosti tvrdíte,že v uspokojování náboženských potřeb
věřících nejsou -kladeny překážky. K zásadní otázce biskupů,jak ji ve
svém projevu podáváte,by se jeden mohl domnívát,že je to Vatikán,kdo
brání obsazení biskupství řádnými biskupy.Mluvíte o třech,případně pěti biskupstvích,ale u nás je biskupství třináct.Nemohu na tomto místě
nepřipomenout královehradeckou diecézi s jejím řadu let řádně vysvěceným biskupem otcen Karlem Očenáškem,který ovsem maže vykonávat jen funkci faráře, a to ještě v jiné diecézi.A tak se ptám,je to diskriminace
nebo uspokojování náboženských potřeb věřících?
Nemohu se ubránit dojmu,že se Vaše slova podstatně rozchází se
skutečností,a že je na čase vnést do vztahu státu k církvi upřímnost
a chut řešit problémy věřících poctivě už v zájmu přestavby. Církev,
to jsou duchovní a věřící,věřící to jsou občané a pracující našeho
státu a nelze tedy rozdělovat na církev a věřící, církev a věřící to
je jedno.Jestliže tedy'mají věřící ústavou a zákony zaručená práva,mé
je i církev.Nikdo se nesnaží učinit z církve:",vlivný politický faktor destabilizace socialistického zřízení",ale myslím si,že by se tímto faktorem destabilizace mohla stát neochota řešit upřímně a poctivě
problémy církve nahromaděné za posledních 40 let.
Za sebe a myslíc i za většinu věřících nohu říci: pro nás je tento život na zcTd přípravou na život věčný a z toho pohledu vzato jsem
ochoten přehlednout a pochopit problémy,které jsou v zásobování službách, zdravotnictví,možnosti cestování atd.,ale nemohu být lhostejný k
problémům rozvíjení duchovního života a s ním souvisejícími otázkami.
V souvislosti s tím se připojuji k požadavku " demokratické iniciativy"
aby věřícím ,kteří jsou ve vězení byla umožněna návštěva kněze^účast"
na bohoslužbě a možnost mít u sebe alespoň bibli.Zároveň upozorňuji na
desítky nespravedlivě vězněných v současné době.Jmenováním jednotlivých
osob nechci prodlužovat tento, dopis,ale stačí se obrátit na Výbor na
obranu nespravedlivě stíhaných;kde mají dostupné vyčerpávající informace o každém z nich / nezaměnit s Výborem čs. veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci - tam nevědí nic/.S tím souviní i podmínkv
našich vězení,nedůstojné lidí přelomu druhého a třetího tisíciletí,
ale odporující i základním zdravotním a hygienickým předpisům.
Žádám také o zrušení přijatého zákona legalizujícího zabíjení
nenarozených dětí,která je v ořímém rozporu nejen s humanitou a kulturou člověka 20.století,ale všech dob.
Berte to jako názor na jeden problém z druhé strany.
S pozdravam

čížek Josef
Trutnov
- O - O - O - O - O - O - O -
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Na toto téma oroběhla v neděli v Brně 21.5.1989 u příležitosti
pouti ke sv. Klementu M.Hofbauerovi panelová diskuse,qiž se účastnilo
cca 50 lidí. Nejprve si vyměnilo názory sedm katolických aktivista z
Cech,Moravy a ze Slovenska.potom následovaly dotazy z publika
'Základním dilematem býlo; může věřící žít skutečna Dako křestan
a vůbec nereflektovat na společenské děni? Diskutující se shodli ze
angažovat se bezprostředně v politickém životě 3 e věcí toho,kdo k .omu "dostal od Pána hřivnu.Křesťan tedy může být dobrým svědkem pistovým; ani! se zapojí do jakékoliv formy politické práce.Tato "apoličnost"
vlak nesmí být ospravedlněním lhostejnosti k porušování základních
lidských práv.Jestliže jsou vo státě lidé dis^iminováni a vězněni za
projev svého světonázorového nebo politického přesvědčení,potom křestan nemůže na tento-.stav nereagovat, ainak hřeší proti Ježíšovu požaSlíuS biíženské lásky.Reakce samozřejmě závisí od postavení a možností každého ¡někdo se za pronásledované modlí,3iný pořádá podpisové akce,.
Oba způsoby a ještě celá škála dalších jsou oprávněné.Vše záleží na

- VII povolání od Pána,které každý v sobě cítí.Ne¿důležitější je ořelomit
předsudek,bohužel u některých věřících silně zakořeněný,že aktivita
ve prospěch pronásledovaných je"politikoun,která nemá s Evangeliem nic
společného.
Rozdílné názory se projevily při posuzování postavení a úlohy
lidové strany.Diskatující se rozdělili na dva tábory;menšina odmítala
účast věřících v jejich organizacích s odůvodněním,že má ve svém programu zakotvenu vedoucí úlohu KSČ,která se netají úmyslem Církev a
křesťanství likvidovat;většina však se stavěla lc eventualitě práce
věřících v lidové straně kladně s poukazem na její vnitřní vývoj poslední doby,jenž vytváří novou situaci.Na přetřes se dostala i otázka
členství mladých věřících v SSM.Také zde hájila menšina radikálně odmítavé stanovisko,většina však zastávala názor,že vstup do Svazu mlá-r
deže by měl křesťan volit jako nouzové řešení za předpokladu,že není
dána možnost jiného,byť neoficielního společenství mladých lidí a dostupná organizace SSM je zájmovým společenstvím s cílem sportovního,
kulturního a jiného vyžití s vykuchaným politickým obsahem.
Velmi živě byla diskutována problematika založení neoficiálně
působící politické strany křesťanskodemokratického, charakteru.Zde se
opět vyhranily dva typy názorů.První,radikálně odmítavý,se opíral především o povinnost křesťanů hovořit"novou řečí","řečí Ducha svatého",
která není jazykem politických stran jakékoliv orientace včetně křesťanské.Druhý poukazoval na nutnost nepřenechávat toto pole ateistům,
neboť křesťan je poslán uvést Kristova ducha do všech sfér lidské
činnosti,tedy i politické.
V současnosti působí v neoficiálních strukturách celá řada sdružení pluraritního charak+eru,jež dostačujícím způsobem hájí také křesťany.Nicméně z toho nevyplývá,že v budoucnosti nevznikne potřeba politické stany sdružující křesťany.Je nutno,abychom byli na takovou možnost připraveni a proto doporučují stoupenci tohoto názoru zakládat
diskusní kluby a komunity křesťanů,které by se věnovali te3,v této
fázi pouze uvědomovací a osvětové činnosti,na jejímž počátku by stála
snaha probudit širokou věřící veřejnost ze spánku lhostejnosti vůči
porušování základních lidských práv.Teprve příští vývoj ukáže,jestli
bude politická strana křesťanů nutná či nikoliv.
Odborníci se též vyjádřili k otázce politické aktivity kněží.Dekret "Quidam episcopi" zakazuje účast duchovních v politických stranách a hnutích orientovaných vyhraněným zájmem určité politické skupiny.Nezakazuje ale, aby se kněží k politické problematice vyslovovali
a danou situaci z křesťansky' rotivovaného morálního stanoviska hodnotili. Je naopak žádoucí,aby duchovní z kazatelny reagovali na porušování práv člověka,i když toto nelze od nich vymáhat.Vzhledem k takto
formulovanému poslání kněze ve společnosti není v rozporu s dekretem
"Quidam ....",jestliže kněží podepíšou Chartu 77 a účastní se aktivně
její práce.Charta není politické hnutí s politickým cílem,které oracuje ve prosDěch určité politické strany nebo konkrétního státního
zřízení.Jde čistě humanitární společenství lidí nejrůznější politické
a světonázorové orientace,požadující dodržování lidských práv,jak se
k tomu zavázala r. 1975 v Helsinkách naše vláda.Argument některých
členů PIT,že vystoupí z tohoto spolku tehdy,až se jiní duchovní přestanou exponovat v Chartě,proto neobstojí. PIT vystupuje jednoznačně
politicky na podooru konkrétního režimu a konkrétní politické strany.
Z toho důvodu ho kongregace pro klérus řadí mezi sdružení kněžím
zokáZ3ná
Plodná a podnětná diskuse měla bohužel svůj časový limit,který
bylo nutno dodržet. Nicméně k tématu v dnešní společnosti tak ožehavému se chceme stále vracet a proto vyzýváme,aby podobné panelovky
při rozličných přiležitosteďh proběhly také jinde s těmito nebo podobnými aktuálními a ožehavými body.
Zpracoval Dr.B.M.
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•SLUNCE AŤ SVÍTÍ KDE JSI TY ..."
Dostává se Ván první číslo přílohy pro mládež, ktoré vydávají v KO
mladí pro ml&dé.
Jeho vznik je reakcí na nepřirozenou situaci v nasi zemi, že pro
nág, pro křeptanskou mládež neexistuje žádný čr.sopis s náboženským
zaměřením. Také dobré náboženské knihy, ale i zpěvníky s náboženskými písněmi nejsou bud vůbec dostupné, nobo jen některým z nás. í-roto
jsme se tedy rozhodli, že materiály, která vlastníme, budeme zvěře*
jňovat v této přileze mladých.
Zároveň připomínáme, že naše příloha bude taková, jakou budete chtít%
jakou si ji sami vytvoříme. Je naším přáním, aby V ní každého co
nejvíce článků zaujalo a proto Vám připomínáme: Posílejte ň4ia své
náměty,návrhy, články i různé ohlasy a připomínky.Také zasílejte
upozornění n^> některé zajímavé r.kce a potom i jejich zhodnocení.
Posílejte nám také svou vlastní tvorbu - bánně, písně, úvahy.
Pcdle našich možností se budeme snažit co nejvíce těchto příspěvků
zveřejnit. Prosíme také ty, kteří mají možnost a jsou ochotni k redakční spolupráci, tisknutí i jiné spolupráci ať se přihlásí na
adresu : p QV la Navrátilová, Lutopecny 14,768 31 Zlobice.
S T I S K

RUKY.

To přece víš
jak člověk buduje
mosty k Člověku
očima
slovem
stiskem rule/.
Stisk ruky na přivítání
na usmíření
no rozloučení.
Vždycky tu začíná
tajemná trasfuze
od srdce k srdci.
Ať chceš nebo nechce5
odhalíš druhému
svou Vnitřní tvář
když pocítí
puls tvé pravdivosti
a poznává
kolik je stupňů
na teploměru lásky
i odvahy
provázet opuštěného
v mrazivých dnech
přes vyprahlou poušť.
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1.Turínskými ulicemi toulají so darelíci,začínat si něco s nimi

y

Stef:»~ *
duše
všechno
*£
nevyplácí. 'Dej mi duše,dej mi ostatní si
vezmi,dej mi duše
Dej mi duše,dej áff^ftrosím Pane odnověz mi, - - o ě

cstatní si vem,hned

vem.

tt' *

* ^

at je mládež
doma v srdci tvém.

2.Turínskými/ulicemi/bloudívají/ Boží děti,
cči se jim/ zakalily/ chodí jenom/ p^ paměti.
3.Kdo se lidé/ kdo -se najde/ kdo na 3ebe/ zapomene
kdo dá vodu/ drobotině/ k trestu žízně/ odsouzené?
4.Ce3ta která/ doposavad/ je jen málo/ prošlapaná,
provokuje/ k prošlapání/ turínského/ kněze Jana.
5.Shromažďuje/ pány kluky/ žádného z nich/ neodmítá,
pod ochranou/ Matky Boží/ roste živá/ komunita.
6.Staví domy/ staví hřiště/ nezná míru/ v rozdávání,
kluci vědí/ že jsou Janem/Bezvýhradně/ milováni.
7.Dobré dSlo/zaneďlouha/ rozrůstá se'/ misiemi,
Boží slovo/ rodem z Bekki/ oslovuje/ celou Zemi.
8.1 našimi/ ulicemi/ bloudívají/ Boží děti,
oči se jim/zakalily/ chodí jenom/ po paměti.
9.Kdo se lidé/ kdó se najde/ kdo na sebe/ zapomene,
kds dá vodu/ droootině/ k trestu žízně/ odsouzené?
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Je 27. května 1989 - krásný májový, vlastně už skoro letní den a
do malého městečka v malebném koutu Českomoravské vrchoviny - Ostrova
nad Oslavou - se sjíždějí malí i velcí. Proč? No př~ce ť?e zde koná "
1. ročník festivalu /?/ náboženských rytmických. skupin CANSV-TS 89.
Přiiíždějí sem různě. Al již vlakem nobo pohodlněji autobusy či autem,
ale někteří přicházejí i pěšky. Pořadatelem této vskutku dosud mimořádné akce je ČSL «e Ž3áru n. Sázavou.
.Celkem se zde sjelo 35 souborů a skupin z celé naší vlasti;
od Prahy až po Žilinu, ale přesto je zde nejvíce zastoupena Mr»** v .
Program celé akce je zahájen vskutku důstojně, ato v 9.00 koncelebrtvanou mší sv. v místním kostelíčku. Bylo nás tam tolik, Že mnozí museli " ministrovat" u oltáře. Už tady bylo vidět, že nás všechny čeká 1
krásný den. A'začali jsme ho opravdu krásně; a to snojením s Kristem
v eucharistii. Vždvt On nás všechny sjednocuje, On je náš největší
Přítel. Po mši sv. byla ještě krátká májová pobožnost a pak už hurá
na samotnou přehlídku výkonů našich " slavíků ".
Jako první vy,stoupila skupina " Učedníci " z Hradce Králové,
která nasadila dosti vysokou látku. Postupně vystupovaly další skupiny, které se lišily jednak počtem svých členů, žánrem i kvalitou.
Na všech však bylo vidět, že jejich pěvecký projev je úpHmný a srdeg,ný, že se chtějí podělit o svou radost ze zpěvu k Pánu i s ostatními.
-¡Sál místního kul. domu byl naplněn skoro až po okraj. Proto
přišly vhod kratší přestávky. Menší kritická poznámka však je k tomu,
ze vzhledem k velkému počtu účastníků měl být počet sotěžních písní
snížen ze tří na dvě, nebot i v tak perfektním prostředí, únava někdy
dělala své. Proto velmi vhod přišli " oohvbové" oísničky skupin ze
Žiliny/ " avetielko"/, ze ŽSáru / " Jsem
v Boží armádě "/, ale
nejvíc vzruchu vnesla do hlediště scénka
skupiny ze Strážnice
" Mrazík" / zkrácená verze/.
Velmi dobře se zde také vyznamenali i samotní pořadatelé. Vždyt
jenom kolik jídla bylo připraveno pro učínkuiící i diváky a v jak
bohatém sortimentu! Takže i ti největší jedlíci nemohli naříkat, že
mají hlad.
Z vystupujících zaujaly např. skupiny ze Žiliny, Prahy, Jeseníku.
Ale konečný a spravedlivý verdikt odborné poroty zněl :
1. místo - Jihlava
2. místo - Brno
3. místo - Kroměříž - Mořické křídlo
Skupina z Jihlavy byla zaručená v jednička ", Brno a Kroměříž zaujali
především neotřelým projevem černošských songů. Zvláštní čestné uzná '
ní by si zasloužila skupina z Hradiska u Kroměříže za vystupování
nejmladšího člena přehlídky.
Příjemným zjištěním bylo také to, že většina výstupuiících
zpívala písně z vlastní tvorby a proto by nebylo na škodu, aby se
s těmito novými " hity" seznámili -ostatní. Proto nám třeba napište
a pošlete své písně a my se budeme snažit je -otisknout.
A tak jako všechno ostatní i tato perfektní akce měla svůj ko nec, lidé se rozjížděli domů a mohli se s ostatními podělit o radoot,
kterou načerpali na "Cantate". A proto se již těšíme na Cantate- 9 0 !!
Petr

Mladým:
Diskotéka už nebyla.

Motto Cantate 89 i
Usměješ sa lcolem sebe, květy září,
zpěvy zní, sestry, bratři, kolem
Tebe, slunce cestu ozáří«
láska ta je láska věcná, náš Pán
kráčí vprostřed nás»
Jemu jásá píseň vděčná ;
Díky, Pane, díky zas!

Otázka: Blanko jak jste se dověděli vy mladí o táto soutěžní přehjí^
ce rytmických skupin " Cantate 89 " ?
Blanka: Se styku s mladými z okolních vesnic n ti informací v CSL.
Ot. : ^Jak jsi na to reagovala adalší tvoji přátelé ?
Bl.: I přesto že máme malou sktpinku ve vesnici, kde zpíváme přít
ležitostně v kostele na př. při večerních m;3Ích 2x za týieri,
objednal jeden chlapec ze sousední vesnice autobus, že nás
• pojede z pěti veénic. Nakonec nás jelo ze čtyř.
Ot.: Jakou jste měli náladu v autobuse?
Bl.:
Měli jsme dvě kytary a začali jsme modlitbou písní z Cantate
Toto je deři a tak jsme zpívali až do Ostrova na 30 písní.
Ot,: Co vás upoutalo v Ostrově n. Oslavou ?
Bl.: předně jsme byli rádi,že
byla mše sv., posilnili jsme se
svátostmi. Do' kostela se všichni nedostali, byli i venku*
Ot.: A co dále ?
Bl.: Byli jsme mile překvapeni, že v této vesnici bylo všude pln®
mladých radostných tváří. Všude osobních aut a autobusů. Ani
jsme se nemuseli ptat ,kde je kult. dům. Všichni tam směřovali.
Ot.: Jak v kult. domě, co pro,gram ?
Bl.: V radostné náladě jsme přehlédli, že se vlastně nikde nevybíralo
vstupné, ani neplatili za jídlo. Všude byly nachystány chleby.
Každý si mohl brát co chtěl zdarma, jen u vchodu byla pokladna
s penězi, kde mohl každý dát. Aaké bylo přichystáno hodné
pití/ čaje/ , takže na žízeň si nikdo nemohl stěžovat.
Ot.: Ještě jsi však Blanko neřekla nic k samotnému programu.
Bl.: No a to bylo pro nás to ;nejkrásnější. Dvě děvčata s chlapcem
uváděla celý program. Nic nebylo nadiktováno, nic strojené.
Ta srdečnost, přirozenost 'a milé rozprávění; o jednotlivých
skupinách a potlesky ta vystoupení byli dikem, ale i vyjádřením jednotlivým skupinám.Kdvž uvážím kolik to bylo zkoušek
a ják těžko se my mladí achazíme, protože jeden má směnu odpolední druhý zkoušky a další musí někde jet. Kolikje to trpělivosti pro to, aby se vůbec něco dokázalo vytvořit a to zase
pro radost jiných.
Ot.: Co odpoledne?
tíl.j Jen půl hodiny bylo na oběd, což byle velmi jednoduché, vždyt
vše měli pořadatelé přichystáno.Jelikož bylo přihlášeno na
37 skupin bylo rozhodnuto, že další »skupiny vystoupí .jen se
dvěmi písněmi. Celý program trval až do 20,15 hod., proto
diskotéka už nemohla být.
Ot.: Co sis odnesla z Ostrova?
Bl.: N a u č n á
jsem se dvěma ukazovacím písničkám :
°sem v Boží armádě a Otec Abraham.
Ot.: Co by.sis přála do dalšího roku ?
Bl.: Aby se +oto opakovalo u nich. Protože se domnívám, že takové
organizátory má málokdo, že k tomu musí být hodně lidí,
aby připravili tolik jídla a čaje a hlavně chuti, elánu
a * fůru " radosti.
Díky všem těmto obětavým l.iden v jejich kraji.
Rozmlouval Tomáš Le¿¿auovaký»
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Malebné křtinské údolíčko ,ie mi blízké od dětství. Jak ráda jsea
poslouchávala tatínkovy vzpomínky na dojemná procesí putující k trinu P. Marie Křtinské.Kolik to bylo slávy a nadšení ! Hezky se to
poslouchalo, ale zdálo se mi to být strašně dávno. Vždyt my jsrae do
Křtin jezdili autem. - Ale najednou nebyly ani procesí, ani autobusy,
auto jsme neměli, a tak jsme se střídali ňa tatínkově skútru, později jezdili na kolech, ale do Křtin .r-me se vždy nějak dostali. Bylo
nám tam dobře a nikdy jsme od Matky Boží neodcházeli s prázdnou.
Letošní ned>li 4. června jsrae však pospíchali k Marii zvlášt radostně. Čekalo nás odpoledne, jaké křtinský chrám asi ještě neprožil.
A zasloužili se o to všichni, kteří přišli. A nebylo nás inMIQ.Přije«li jsme krátce před 14 .00 hod. , a to už se chrám postupně zaplňoval
převážně mladými lidmi.Snažili jsrae se dostat poku* možno víc dopředu
ale podařilo se nám to jen částečně. V tichosti jsme se připravovali
na zahájení. Mezitím stále přicházeli davy lidí. U 0 úvod se zpívala
rytmická mariánská píseň a pak už nás přivítal otec děkan P. Prnka,
místní duchovní správce- Obrátil svou pozornost především na mladé
křestany. kterým také, koneckonců, patřila také dnešní pout.
v
" Ježíš a Maria
životě mladých kře stanů
- bylo výmluvné téma
dnešního odpoledne. Otec děkan přivítal všechny poutníky, tak j^ko
dělává pokaždé, ale sám zdůraznil, ř.a tolik 1mladých křesťanů se
sešlo ve Krtinách poprvé. Své přivítání a zahájení pak zakcnčil
myšlenkou, že my všichni mladí křestane, my jsme budoucností našeho národa a budoucností naší Církve.
A pak se už ujal slova P. Dokládal ze ?-lapanic, který stručiě
shrnul odpolední program a představil nám připravený sbor z Mutěnic
který nám poté předvedl své p$.smo " Jesus Christus Super Stars"
Bylo škoda, že jsme takřka vůbec z naší pozice na účinkující nevidě
li. Rozumět však .bylo - díky reproduktorům - mluvené i zpívané
sl>vo dobře.Pokud bych měla vyjádřit svůj osobní názor, myslím si,
že skladba přinesla svůj užitek a vhoinou formou se dotkla sr5cí
svých posluchačů. Na mě osobně poněkud rušivě působily bicí nástro
je. ¿dálo se mi, že se tam jaksi nehodí a zvláště místy / samozřejmě podle mého názoru a vkusu / ubírají skladbě na kvalitě. Určitě
lépe by je nahradil kontrabas, jak v podobných skupinách bývá.
Po duchovní stránce však rozhodně to byla věc cenná a dnešnímu
mladému člověku myslím i srozumitelná.
právu byli učínkující
odměněni dlouhým potleskem. Určitě byl upřímný.
Celé pásmo bylo uvedeno i zakončeno společnou moŽLitbou. Další
část nedělního odpoledne vedl opět P. Dokládal. Hovořilo se o víře
a na toto téma měl hodně co říct» Bylo cítit jeho nadšení a myslím,
že se mu podařilo promluvit k našim srdcím. " Víra je sebeodevzdání
se nám se odevzdávajícímu Spasiteli ", to byla jeho osobní definice víry, kterou nestačí jen jednou slyšet nebo přečíst, ale kterou
je třeba promyslet a pak prožít. Nestačí říct : an$ Pane, já tě
beru, však vidíš, přijel jsem dnes za tebou do Křtin, nestyděl jsem
se a přišel jsem za tebou, třebaže svět kolem mne je ateistický..."
Sebeodevzdání
Stejně jako Bůh, i my musíme být ochotni
dát své tělo, svou krev, svůj život. Ne co chceme my, kdy to chceme
a gak to chceme - to není víra.

Slyšeli jsme i příběh jedné dívky, která mluvila o své kamárádce
která byla v té době nevinně odsouzena. Musela se vvro^nat & mnohými
těžkostmi, musela hodno přehodnocovat svůj život- Pomohlo ji také
toto podobenství: Jeden člověk ©Si 4 sousedy, Tcho prvního opravdu
miloval, druhého měl rád, třetího ctil a čtvrtého nenáviděl» Pak
Stalo © tomuto Člověku přišla obsílka k soudnímu řízení„Dostal hro^r
ný strach. Nevěděl , kdo by mu porobi? a tak se vydal sa prvním sousedem. Ten už věděl , co se /r>u přihodilo, a tak když ho viděly , zavV.l
řel před ním dveře. Náš Člověk šel tedy k druhému sousedovi.
ho
přijal, utěšil, ale více mu nepomohl. Čel tedy ke třetímu, tem mu
nabídl, že ho k soudu doprovodí ' Nikdo mu nedokázal pomèci. Nakonec
v nouzi šel i za čtvrtým sousedem, kterého si jinak nevšímal. Ten ho
přijal s láskou a u.iistil ho, že mu vevsem pomůže a půjde vâudê s ním •
člověk v tomto podobenství, to je každý z nás. A každý z nás má
4 sousedy. Ten první, to je na se ja o nř.a život. Všichni sí přejeme
na prvním místě zdraví, ale zapomínáme, že to není to hlavní. Život
mnohého na lůžko, upoutaného člověka může mít větší smysl než některého zdravého jedince,
fen soused, kterého lakas rádi, to je majetek a prestiž. Ale i to
jsou věci hrozně póruj ive a dočasné.
Třetí soused - to jsou naši příbuzní a lidé, na kterých lpíme.
Spoléhat na jejich lásku je pošetilé. Vždycky bude omezena liďokou
sobeckostí a nestálostí.
A čtvrtý soused - je Bůh. Nejvíc nepohodlný, a přece nejpotřebnější. A při tom stačí jedno : vše vsadil na něj. Protože tady je ta
drahocená peřlapro kterou stojí vše prodat, abychom získali.
Před závěrem této části jsme si ještě společně vyslechli výzvu
o životě; na toto téma byly u v vchodu připraveny i nástěnky.
" Jsem služebnice Páně, aï se mi stane podle tvého slovaVhkl,38
Anděl Páně přichází ke každé z nás s poselstvím života: " Hle pociteš
a porodíš ...M S poselstvím od Boha. Jak důležité jsoâ tv první chví*le poznání. Matka svým radostným " st aniž se mi
dává svému dítěti
první největsí dar a věno. Anebo také první hlubokou ránu do duše.
Jako alkohol a cigarety, stejně i matčiny záporné psychické reakce
a pocity ubližují dítěti a formují záporně jeho psychiku. Vše, co
prožívá matka, do určité míry s ní prožívá i její dítě. 2 toho
plyne, jak potřebná je časté modlitba nptky, časté přijímání, bohatý
duchovní„život.
Chraňme život, který od prvního okamžiku je skutečným životem,
a ne pouhou sloučeninou buněk ! ! - To bylo a3i nejůstřednější téma
této výzvy. A je stále aktuální. Proto také zazněla na závěr celé
první části nedělního odpoledne. Po přestávce pak společná raše sv.
byla důstojným ukonoenímcelého odpoledne ve třtinách*
¡¡ierie Sítkové

- 7 -

Pozdravuji celé toto společenství !
Chci Vás povzbudit k plnění největšího přikázání, které dáv*
Bůh lidem, přikázání lásky.
Je uloženo každému člověku bez výjimky a je potřeba ,ie v ka&dé
době naplňovat, tím spíše v dnešní době, kdy je velmi porušováno,
V tomto duchu je nutné, aby každý člověk byl schopen chránit lidský
Sivct od početí po narození a aby byl také schopen zabezpečit všech
ny duchovní i hmotné potřeby v době, kdy je na nich závislý.
Je to plnění přikázání lásky,vkteré má vynikat v Životě kaSáé*
ho člověka a zvláště v životě křestana. v
K jeho uskutečňování Vám posílán, sve apoštolské požehnání
Boha Otce i Syna i Ducha Svitého.
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský
Z pouti mládeže?
lán pozdrav otci
k jeho blížící©
Na tento pozdrav

která byla svého druhu ve Krtinách první byl zaskardinálu Tomáškovi, Bylo připojeno i biahpřárií
se 90. narozeninám,
odpověděl otoč kardindl tímto dopisem:
V Praze dne 16.června 1989

POKOJ A DOBRO !
Děku.ii Vám za Váš milý dopis a za přil >ženou kopii textu hodnotného projevu o Panně Marii předneseného poutnímu společenství
ve Křtinách.
Je úžasně důležité,• ' ;že se autor projevu zamyslil nad Mariiným
mateřstvím a vyvodil z něho příklad pro dnešní matky se všemi jejich
nroblémy. Je to otázka nanejvýš aktuální a snad nebylo možné zvolit důležitější těma pro poučení dnešních mladých dívek, které se
jistě v hojném počtu pouti zúčastnily. To jistě sama Matka Boží
vyprosila na Duchu svatém toto vnuknutí dát promlouvat "těmto
mladým-duším o této otázce.
Jsem Vám vděčný za Vaše informace a mám radost z vydařené
pouti a ¿uchovního užitku, který podle Vašich sl>v přinesla.
Pozdravuje a z plna srdce žehná Vám a Vašemu sdružení s tak
krásným cílem.

František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský

