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Ó, malé víry
Plujeme na kosmické lodi
nesoucí jméno Země
poklidným vesmírem.
Jen na lodi je bouře za bouří
mezi mužstvem
mezi pasažéry.
Jedni i druzí mizejí
ve vzdutých vlnách nenávisti.
Zděšeně probouzíme Ježíše.
Poruč naším rozbouřeným vášnímI
Zděšeně probouzíme Jžíše.
Je s námi a my se strachovat nehanbíme?
Alois Volkmann /7.n vv.zToz&ní./
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Karel Dostál Lutinov:
PÍSEŇ

KATOLICKÝCH

ČECH0

ffly ve svobodné vlasti
chcem církev svobodnou,
nedáme dětem krásti
svou víru otcovskou.
Svým dětem katolickým
chcem katolických škol to právem božským, lidským
"nám dáno za úkol.
Nech slyší to česká zem:
lYly svobodu, svobodu chcem
a ve své volné vlasti
otroky nebudem?
Chcem v zemi Václavově
mít svobodný svůj chrám
a pg Božím chcem slově
dlan zvedat k modlitbám.
Své obrazy a kříže
chcem vždycky v úctě mít
a k Bohu blíž a blíže
svých otců cestou Jít.
Nech slyší to česká zem:
% svobodu, svobodu chcem
a ve své volné vlasti
otroky nebudem! •»
Chcem církev - matku volnou
i to co její Jest,
by silou neodolnou
šířila Boží čest.
5 Cyrilem, Metodějem
chcem k lásce,k ctnosti spět,
všem svobody však přejem,
at patří na to svět.
Nech slyší to česká zem:
fYly svobodu, svobodu chcem
a ve své volné vlasti
otroky nebudem!
Nuž, bratři, sestry dejme
si ruce v obranu
a mužně vytrvejme
na vzdory Satanu.
Vždyt po boku nám stojí
sám vítěz, Kristus Pán.
U, nebojme so v boji
všech mocných pekla bran!
Nech slyší to česká zem:
lYly svobodu, svobodu chcem
a ve své volné vlasti
otroky nebudem!

23.května 1919
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5L0V0 ŽIVOTA PRO VĚŘÍCÍ NA ČERVENEC 1989

Občas přišla sv. Pavlovi zpráva od některého ze společenství,
které založil,že se nějaký jednotlivec nebo skupina vzdaluje.Dovedeme si představit,že takové věci způsobily apoštolovi nesmírnou
bolest. Tak tomu bylo také u Gaíatů,kterým sv. Pavel píše v tomto
listě. Když odešel,připustili,aby na ně měli vliv falešní učitelé,
a tak opouštěli evangelium,,které jim kázal.
Sv. Pavel se snaží přivést je opět k víře a přitom jim jednak
připomíná mimořádné milosti,které kdysi dostali,jednak Jim ukazuje,
Jak velmi těžkého omylu se: dopouštějí.

Sv. Pavel Jim říká,že spása nemůže být výsledkem nějakých
úkonů,výmyslů nebo lidských sil,Jak by to chtěli tito učitelé,ale
může přijít jen od kříže. To On nás proměnil tím,že nám dal svou
lásku,učinil z nás nové lidi,schopné budovat nový svět,který Jeho
působením už začíná. Ježíš.vysvobodil od zla,od hříchu,od našich
vášní a vzpurných choutek. Od něho skutečně pocházejí vnitřní svoboda,nevýslovná radost a mír,které nás provázejí nade všechnu špínu světa a dávají nám Již nyní předem okoušet nebe.

Ale spásu,tento drahocenný dar,Jsme nedostali od Ježíše,abychom
s ním zacházeli lehkomyslně a povrchně. I když přicházejí od Ježíše, záleží na nás,na našem osobním nasazení,Jestli vytrváme. Vyžaduje proto,abychom zůstali věrni Ježíši,co nám říká,daru,který nám
dal a to zvláště ve ohvíli pokušení,zkoušky,které Pán dopouští,
abychom duchovně rostli. Vyžaduje především pokornou a důvěryplnou
vytrvalost v tom,abychom uměli po každém omylu,po každém malém nebo
třeba velkém pádu znovu začínat. .

Jak tedy máme žít slovo živo.ta tohoto měsíce? Je Jasné,že nás
má vést k tomu,abychom si více uvědomovali nevýslovný dar spásy,
který nám Ježíš získal a že nás chce povzbudit,abychom si Jej zachovali a usilovali o Jeho růst.
Také pro nás mohou přijít těžké chvíle,chvíle temnot»nejistoty,
kdy
Jsme v pokušení,abychom se vrátili k dřívějšímu životu,k falešné svobodě světa. V takových případech musíme bojovat celou svou
bytostí,abychom Ježíši dokázali svou věrnost a svou lásku. A když
si vzpomeneme na všechno,k čemu nás učil,Jak máme takové situace
řešit,pak Je to třeba uskutečnit. Pak budeme znovu prožívat pravou
svobodu,vrátí ss naděje a radost. Znovu si slíbíme,že .to tak budeme dělat stále,i když někdy budeme v pokušení,abychom se zastavili.
Tato vítězství,kterých jsme Již dosáhli,nám dodají odvahu,abychom
vždy^znovu začínali a žili tak,Jak chce Bůh.
Bůh dovoluje,aby přicházely těžkosti ne proto,abychom se zastavili^ale abychom se těmi zkouškami stále více upevňovali ve svém
křestanském životě.

Z OSLAV DEVAOESÁTIN KARDINÁLA FRANTIŠKA TOfYlÁŠKA
V minulých dnech oslavil český primas kardinál František Tomášek
své požehnané devadesáté narozeniny. Při této příležitosti našemu
jubilantovi blahopřáli nejvyšší představitelé Církve,státu,ale i
tisíce prostých věřících z celé republiky.
Papež Jan Pavel II. ve svém blahopřání přál kardinálovi útěchu
a duchovní energii v jeho neúnavné pastorační činnosti.
Jubilantovi poslali blahopřejné dopisy mj. i president republiky
Gustáv Husák,nejvyšší představitel KSČ flfliloš Jakeš,předseda federální
vlády Ladislav Adamec a předseda Cs. strany lidové Zbyněk Zalman.
K devadesátým narozeninám kardinála Tomáška zaslal dne 28.června
blahopřejný dopis i předseda ústředí Kostnické jednoty Jiří Lejdar,
z něhož citujeme:
Vážený pane kardinále, vážený bratře arcibiskupe!
Jménem Kostnické jednoty a z pověření jejího ústředního výboru se
připojuji k velkým zástupům těch,kteří na Vás v tyto dny - u příležitosti Vašeho životního jubilea - s úctou i láskou myslí a ve svých
dopisech Vám přejí i v modlitbách vyprošují hojnost Boží milosti.
Vděčně si připomínáme Vaše laskavé dopisy,jež od Vás pravidelně
v období vánoc • radostí přijímáme,nebot nám jsou dokladem i povzbudivým svědectvím Vašeho ekumenického myšlení a snažení. 3 opravdovou
úctou si také připomínáme Vaše úsilí o duchovní obnovu církve,které
stojíte v čele.
Pamětlivi žalmistova slova "počet našich let je sedmdesát .roků,
jsme-li při síle,pak osmdesát'* /Ž 90,10/,uvědomujeme si rovněž vzácnou milost,jíž se Vám dostává od našeho společného Pána,když Vám dopřává procházet hranicí devadesáti let v takové tělesné i duchrvní
síle,že jako autorita vážená a uznávaná v širokých kruzích lidí věřících i nevěřících můžete s mnohým prospěchem a požehnáním též v
"tomto vysokém věku spravovat svou arcidiecézi,ba svým arcipastýřským
slovem a celou svou osobností působit i přes hranice církve.
Jestliže jsem už jednou citoval 90. žalm,rád bych v určité obměně
užil jeho slov i jako upřímné,srdečné přání Vám,vážený bratře arcibiskupe, do všech dnů,jimiž chce náš nebeský Otec obohatit Vaši pozemskou cestu uprostřed rytěřující církve.
Hospodin nasyt Vás svým milosrdenstvím a dopřej Vám radost z pohledu na Boží služebníkytpři nichž je zjevné Boží cílo. A vlídnost
Panovníka,našeho Boha,bud s Vámi!/Ž 90,14-16/.
Slavnou pontifikální mší sv. v katedrále sv.Víta vyvrcholily v
sobotu 1.července 1989 oslavy 90.narozenin pražského arcibiskupa,
kardinála Františka Tomáška. Bohoslužbě byli přítomni za účasti asi
12 tisíc lidí zástupci církví a náb* společností Československa,členové diplomatického sboru a zástupci vlád ČSSR a ČSR inž.Vladimír
Janků a František Jelínek. Slavných bohoslužeb se účastnilo 40 vysokých církevních představitelů z východní i západní Evropy,z nichž
jmenujme alespoň zástupce Sv. stolce arcib. Franceska Colasuonna,
který přečetl blahopřejný list papeže Jana Pavla II.,dále jugoslávského kard. Franja Kuharičé,dva rakouské kard.,F$anze Königa a Hanse
GrcSxa,polského kard. F.íYlacharského z Krakova,madarského primase kar.
Lászlo Paskaie z Ostřihomi,kard. J.ffleisnera,arc. z Kolína n.R., kard.
F. Wettera,arcib. z mnichova,bis. z Essenu v NSR, kard. F.Hegsbacha,
dále mchučského bis. Karla Lehmanna,který je předsedou západoněmeoké
biskupské konference,bývalého salcburského arcibiskupa K.Berga a jiné.

V sobotu 1. července bylo wožno uS od ča»ných ranních hodin potkat Jednotlivce 1 celé skupiny lidi směřgiicich k Pražskému hradu.
•Proud lidí se nako řeka abíhal u vrat chrámu sv. Víta. Co přivedlo
tyto lidi z různých koutů Prahy,ale i vzdálenějších míst Cech,Moravy a Sloven»ka do tohoto slavného chrámu? Byl to výraz vděčnosti,
díků,ale i prosby. Vděčnosti za dlouhý věk,díků za pevné a neohrožené vedení našich věřící/h různými úskalími doby a prosby za další
ochranu Boží a milost. To všechno si přinesla většina přítomných Jako dar ve svém srdci* To chtěli položit Jako obětní dar na oltář ve
mši sv. za pražského arcibiskupa, Otce Františka kardinála Tomáška,
který se právě v těchto dnech dožil úžasných 90.narozenin. Při mši
sv.,kterou děkoval Bohu za všechno dobro i životní zkoušky,kterými
ho Pán během dlouhého života obdařil.
Lidi v ehránu stále přibývalo. Asi hodinu před začátkem bohoslužeb byla katedrále zcela zaplněna snad 12.tisíci věřícími,věkem od
těch nejmladších až po ty dříve narozené. V bočních lodích byly rozmístěny barevné televizory. Většina přítomných tak mohla celý obřad
sledovat pohodlně na obrazovce,protože byl snímán videotechnikou.
Prostor chrámu byl rozdělen do Jednotlivých sektorů vyhrazených kněžím,řádovým sestrámtpozvaným hostům a laikům. Sektory byly odděleny
uličkami,které umožňovaly důstojný průchod slavnostního průvodu,ale
i přehledné podávání Těla Páně pří sv. přijímání. Pořadatelům patří
dík za dokonalou organizaci.
Před mší svatou probíhaly meditace nad jednotlivými desátky růžence zakončené společnými zpěvy meditativních písní z Taize. Po několika rytmických písních z Cantate doprovázených kytarami a staré polyfonii zazpívané chrámovým sbotem,se přesně v 9 hodin rozezvučely
zvony. To průvod kněží a ministrantů odcházel pro Otce kardinála do
Jeho rezidence. Mezitím byli představováni hosté,kteří spolu s Jubilantem později koncelebrovali slavnou mši sv. Bylo uvedeno,že chrám
sv. Víta přes svou bohatou historii nikdy předtím nezažil tak početnou přítomnost vysokých církevních hodnostářů. Mezi hosty byl na
prvním místě zástupce Sv.Otce,vedoucí vatikánské delegace arcibiskup
F.Colasuono. Přítomni bylivtéž kardinálové a biskupové z Polska,NSR,
NDR,Rakouska,Jugoslávie,Maďarska,Itálie,Irska a Holandska. Celkem
bylo představeno 10 kardinálů a 15 biskupů. Řada dalších byla přítomna, ale nekoncelebrovali.Účastni byli i zástupci Jiných křestanských
církví.
V okamžiku,kdy se ve dveřích katedrály objevil Otec kardinál rozezvučel se celý chrámový prostor nadšeným potleskem všech přítomných. Potlesk ho provázel po celou dobu,co procházel chrámem s úsměvem na tváři a kytí prostých kopretin v ruce,žehnající přítomným.Jeho kroky vedly do kaple sv. Václava,kde se připravil k bohoslužbě.
wObřady slavné mše sv. začaly čtením zdravice Sv. Otce,kterou tlumočil arcibiskup Colasuono.Na mnoha místech bylo čtení přerušováno
upřímným potleskem,vyjadřujícím souhlas se slovy hlavy Církve.
Při homilii byly vzpomenuty životní milníky v pastorační činnosti
kardinála Tomáška. Bylo zdůrazněno,že Je více než symbolické,že se
Otec kardinál dožívá svého životního Jubilea v roce,který Je pro církev v našich zemích tak významný,v roce svatořečení naší Anežky Přemyslovny. Té Anežky,která přes propast věků v mnoha ohledech inspirovala Jubilanta při službě svému. lidu.
Po mši sv. Otec kardinál poděkoval pevným hlasem přítomným za
účast,přání a modlitby a udělil všem své apoštolské požehnáni-Po skončení obřadů pak kardinál Tomášek v doprovodu sboru kardinálů a bisku*pů zúčastněných na bohoslužbách prošel celým chrámem,-opět zdraven mohutným potleskem. Věřící vycházející z chrámu utvořili špalír po celé
cestě vedoucí od katedrály až k arcibiskupskému paláci a potleskem a
Jinými projevy sympatií doprovázeli církevní vyslance z celé Evropy.

Postupně se k arcibiskupské rezidenci přesunovala značná část věřících /asi 3 - 4 tisíce/,kde skandováním "At žije Otec kardinál",
"Chceme dobré biskupy" a potleskem vyjadřovali svou věrnost představiteli naší církve a touhu po svobodném náboženském životě. Kardinál Tomášek pak několikrát vyšel na balkon a přítomné pozdravil.
Vždy to vyvolalo bouři nadšeni a ohlušující salvu potlesku,které
byly důkazem úcty a skutečné autority Otce kardinála v řadách svých
věřících. Vzpomeňme,k čemu nás nabádá Otec kardinál a ostatní naši
biskupové na počátku Desetileté duchovní obnovy. Hluboce si do svých
srdcí vryjme ono veliké zvolání Písma: "Nebojte se! Zvedněte hlavy!
Napřimte se!" Nejen uložmě do paměti,ale pokusme se,aby se tato slova stala pravdou a životem,živým svědectvím naší víry.
Vzpomínku na jubileum kardinála Tomáška uzavřeme jeho slovy,výzvou,která je adresována každému z nás:
"Jdi ve svém životě vždy cestou,
kterou ukazuje Kristus
a nebudeš bloudit.
Proto pamatuj každý den na modlitbu,
každou neděli na mši svatou*
každý měsíc na svatou zpověd a na svaté přijímání"!
Jiří
- o - o ~ o - o - o - o -

POZNÁÍYKY Z POUTĚ NA VELEHRAD

Přijeli jsme až na mši svatou o desáté hodině» Celkem byly slouženy k oslavě Boží a církevního svátku svatých Cyrila a Metoděje
čtyři mše svaté. Všechny byly celebrované a vzpomnělo se při nich i
40. výročí kněžského svěcení Františka Vymětala a 20. výročí kněžství
duchovního správce na Velehradě P.Hrašáka.
ÍYIši svatou v 10 hodin koncelebrovalo pět kněží. Hlavním celebrantem byl olomoucký děkan P.Vymětal a měl opravdu pěkné kázání. Je 1
škoda,že si z tohoto kněze nemůžeme brát příklad pro rozpor mezi jeho pěknými slovy a životním postojem. Nakonec prosil o modlitbu.
P. Hrašák byl oslavou tak dojat,že pro pláč nemohl ani mluvit.
Přestože hlavní pout je až v neděli a dnes je pracovní den,byla katedrála zaplněna snad do posledníhovmísta. Mohlo by se říci o těch
mladých,kteří katedrálu nejvíc zaplňovali,že mají prázdniny,tak přišli na výlet. Ale jejich chování svědčilo o pravé víře. A kolik lidí
si vzalo dovolenou,aby v den svátku se zúčastnili oslav našich patronů Evropy a uctili avětce,kteří nám přinesli tuto blahou víru.
Je naší povinností si ji vážit,podle ní žit a předat ji dalším
pokolením neporušenou.
- F. S. ffgděle^g.^července
Dnes je hlavní pout k oslavě našich drahých věrozvěstů. Proto je
tu i "pout": plno stánků s občerstvením,módním zbožím pro dorůstající mládež,upomínkovými předměty i atrakcemi,od kterých zaznívá zábavná hudba. Tak koupím obligátní perník,obrázky svatých,pohlednice
a spěchám do baziliky. Ranní mše sv. už začala. Celebruje P.Brázdil,
místní kaplan, a má mladšího koncelebranta,jehož jméno mi nikdo
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nemohl říci. Škoda,že je v místě kde stojím,špatná reprodukce, mši
znám.tam mi stačí každé třetí alovo,ale kázání zhodnotit nemohu. Ba«»
zilika je už ted v 7,30 akoro plná. Zpívá se "Ejhle oltář" a "Chléb
andělský". Tady,mezi těmi podélnými překrásně vyřezávanými lavicemi
je akustika pro zpěv výborné. Kdo si rád pěkně od srdce i od plic
zazpívá,at se vmáčkne sem. Jak jinak,na konec se zpívá "Bože cos ráčil. Ale proč Jenom první sloka? Do další mše sv. je času dost. Je to
velehradská hymna a kge se má zpívat celá,ne-li o hlavní pouti na
Velehrad^? Je to píseň,která nás dovede naplnit zbožností i odhodláním,vždyt Jak nás dovede posilovat zpěv "Velehrad náš ten rozkvétá
vždy znova,nižádná moc už nám jej nerozboří...",nebo "...nebudem
dbáti odvěkého vraha,nedáme bráti věčných sobě statků; víře vždy
věrni budou Moravané; dědictví otců zachovej nám Pane!" I ti,co jsou
zde služebně,by to měli slyšet. (Vložná právě Je chtěl toho odhodlaného zpěvu uchránit přítomný P. prelát Vymetal.
Ten byl hlavním celebrantem hlavní mše sv. o desáté. Koncelebroval místní duchovní správce.. P.Hrašák. Bazilika Je tentokrát zcela^zaplněná. Z kůru se ozývá překrásný mnohohlasný zpěv ve staroslověnštině v podání sboru,jehož členové si říkají "amatéři tady z okolí".
Podle slov,která Jsem pochytil,bych písně nazval "Hospodin pomiluj"
a "Aliluja". Zpívají také händelovo "Aleluja". Varhaník /zastupující, domácí není přítomen/ pěkně navozuje nástupy slok a mezi slokami
vynalézavě improvizuje. 0 kázání P. vikáře Vymetala platí i dnes to,
co Je psáno ve strodeční zprávě. Svaté přijímá trvá dlouho a tak mezi ukončením desáté a začátkem polední mše sv. se ani nestačí věřící
vystřídat. Většinou se ani střídat příliš nechtějí,mnozí si dopřejí
všechny bohoslužby dnešního dne. Pro místní Je polední mše trochu
atraktivní a tak zřejmě jejich zásluhou se hned po desáté mši tvoří
nepropustný oblouk kolem presbytáře; mši sv. totiž celebruje nově nastupující kaplan. Stejně Jako o desáté se zpívá "Ejhle oltář" a "Ježíši králi", i staroslověnské zpěvy.z kůru a Jediná sloka "Bože cos
ráčil". Nový kaplan se dobře uvedl,jistě jej budou mít mít farníci
i poutníci rádi.
Kdo nespěchal po mši sv. ven,mohl být svědkem milé a dojemné podívané. U pomíku našich patronů po boku hlavního oltáře stojí roztroušeno asi patnáct;mladých lidí,hlavy hluboce skolěnny. To trvá
snad deset minut. Pak Je jejich - zřejmě kněz - přivolá blíž k sousoší, pod nímž planou dvě velké svíce. Potichu k nim několik minut
promlouvá a pak zazní nádherný vícehlasný zpěv. Zpívají česky mně
neznámou píseň s refrémem "orodujte za nás,svatí otcové". A potom
několik staroslověnských písní přerušovaných promluvami kněze a modlitbami. Byia to celá malá pobožnost.Zvědavým pověděli,že jsou katoličtí křestané konfesionalisté a obřad,který jsme sledovali je právě
takový,Jaký na Moravu přinesli svatí Otcové Cyril a Metoděj.Poučen
takto odcházímva mé uši zachytí nějaký libozvučný ženský zpěv.Ze by
zas další křestanský neznámý obřad? Ale ne.To Jenom Jakási tetička
sedljú v lavici a na celý kostel si zpívajú Jakúsi pěsničku "z knížek". Tož, s Pánem Bohem, tetičko.
.
PRIMICE V KYJOVĚ
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V neděli 25.června se konala v Kyjově primiční mše sv. kněze
Františka Bůžka z Kyjova.
Protože kapacita kostela je velmi omezená,bylo po delším Jednání
povoleno konání v areálu přírodního kina,které má kapacitu kolem pěti
tisíc míst k sezení.Areál byl věřícími zcela zaplněn.Před mší svibylo
hodinové pásmo e;lova a zpěvuoPřl vlastní mši koncelebrovala řada kněží
z okolí a přátelé primicianta.Kázání měl otec Ambrož ze Žeravic.Dlužno připomenout,že primice budou v Kyjově 1 v dalších letech,protože
na bohosloví studuje z Kyjova několik studentů.
Celá akce byla vzorně organizována a svým spontánním průběhem byla
dustojnou oslavou Víry a náboženského probuzení.které' Je předpokladem
mravní obrody národa.
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T poslední den podávání přihlášek na náboženskou výuku dětí ve
-škole jsem pobýval v nedaleké farnosti v okrese Opava. Kněz po mši
sVSfté na tuto možnost upozorňoval. "Už jsou přihlášeny dvě děti,"
dodal na závěr radostně. "Po mnoha lotech tedy budeme v našem městě
ve" škole opět učit náboženství . Podle nových směrnic budeme mít dokonce i pro tyto dva žáky každý týden jednu vyučovací hodinu."
Vzpomněl jsem si přitom na případ známého z jiné - středomoravské živá farnosti.. Konvertita,technickohospodářský pracovník,člen
KSC. Když po svém obrácení před třemi lety"se samozřejmostí přihlásil svou dceru do náboženství,byl brzy volán výborem stranické organizace k odpovědnosti a bylo od něj žádáno,aby vzal podanou přihlásím zpět. Můj známý však. obstál. Navzdory výhrůžkám převedení
na méně placenou práci a dalších"nepřijemností zakončil poslední
jednání před starnickým výborem tím,že vrátil legitimaci KSÖ. Dcera
do náboženství chodila a posléze se ukázalo,že se ani 'a hrozeb v
zaměstnání nic neuskutečnilo.'Vykonává dál stejnou funkci i jako
křesťan a nestraník.
/•<.. .
Třetí zkušenost jsem získal leto s v Praze. Na můj dotaz,jestli
kamarád přihlásil dceru do .náboženství,se mi dostalo odpovědi velmi
pohotovéProč bychom to-dělali? To je výmysl komunistů,aby nás měli v evidenci! Náboženství <~ě:e u nás vyučuje v malých skupinkách v
soukromých bytech. Tak je to. nejlepší."
Učit či neučit náboženství ve škole? Přihlašovat děti,nebo nepřihlašovat? Anebo se snažit přenést těžiště do kostela nebo na
faru a učit děti v rámci' "přípravy k prvnímu svatému přijímání"
nebo "přípravy na biřmováni"? Názory se různí. Jaké jsou vaše
vlastní poznatky? - Napište nám o nich do redakce!
-ds - o - o - o - o - o - o - o DOPIS SYNODNÍ RADY ÖCE
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Exelenci arcibiskupu pražskému a primasi českému
Františku kardinálu Tomáškovi v Praze
..
Vaše Exelence pane kardinále',drahý bratře v Pánu Ježíši Kristu,
s pozorností a vděčností jsme četli Vašé "Velikonoční poselství...
duchovním a věřícím všech křesťanských církví a ^šem lidem dobré
vůle v naší zemi.
Vítáme Vaši iniciativu vzájemného ekumenického sblížení jako
první návrh možného společného programu duchovní;; obnovy, křesťanských
církví i duchovní obríďyy národa na prahu' třetího tisíciletí. Touha
'o společném svědectví životodárného evangelia je naším hlubokým
modlitebním přáním.*T^éní nic důležitějšího nad tento úkol pro každého křesťana,pro každou církev,svědky z ochraňující Boží .lásky
o pravdy.
Netajíme se potěšením nad tím,že naši bratři a sestry v'církvi
římskokatolické se rozhodli pro dlouhodobou ce^tu.duchovní obnovy.
Je to cesta účinější,a měla by být prvolnější něž snaha domoci se
práv a výsad instituční církve.

Hluboce nás oslovily s«b«zpytavé,sebekritické tony,jež se tVašeho poselství ozývaii. Sdílíme s Vámi přesvědčení,tak bohaté biblicky doložené, a zkqšenistmi potvrzené,že nový počátek Je možný Jen
ve znamení .neúprosrit Véberevize,bilance vlastních selhání,ve znameni;~pókání." "'
^
Jako evangeličtí křéstané však nemůžeme zatajit,že duchovni obnova v širším /tj* i společenském/ ruzrněnu vždycky výmstala v dějinách .Božího lidu z obnovy biblické /1/ z obnovy kázání slova Božího /2/ a z obnovty stolu Kristova /3/ z přítqmnosti moci Ducha sv.
Deset tématických okruhů,Jež ve svém projektu duchovní obnovy na-^
vrhujete,považujeme i my za velmi důležité na sklonku 2.křestanského
tisíciletí. Avšak připomínáme,že uvedené tři okruhy v nich velmi
nápadně chybí. - Přitom máme za to,že i v kruzích římskokatolické
církve a to i nás /nejen v zemích, v nichž katolictví a protestantismus Jsou v rovnováze/, jsou témata obnovy biblické,kazatelské a
eucharistické předmětem intensivního zájmu některých skupin,kruhů,
kněží i farností. Potvrzuje to i touha a hlad po novém ekumenickém
překladu Písma svatého u římskokatolických bratří a sester.
Kdybychom byli od počátku přizváni k tvorbě programu duchovní
obnovy /má-li být vskutku společný a ekumenický/.a nejen k Jeho •
podpoře,byli bychom se pokusili tato hlediska uglstnit a program
imi öbohei&i» Jsme k tomu ochotni i dáJLe. Vždyt jde nejen o jedno
esetiletí,ale další cestu Kristovy církve v dějinách.
Římskokatolická církev Jistě chápe,že v naší situaci na sklonku
20. století Již není možno uvažovat tak,že Jenom Jedna z "jednot"
lidu Kristova převezme odpovědnost za duchovní obnovu křestanského
dědictví;v hašem národě; bylo by to nad její síly.
Tímto dopisem vážený pane kardinále,nechceme ukončit,nýbrž naopak
zahájit rozhovor o programu duchovní obnovy a o našern podílu na něm.
Tento rozhovor skutečně společného programu zahrne zajisté také
otázku ekumenického manželství /v srpnu 1987 Jsme o záležitosti Jednali s Vašimi pověřenci/, existenci církve v.socialistické společnosti,problém misijního svědetcví v radikálně sekularizovaném prostředí našeho národa,otázku společné účasti při Kristově stolu.vTyto
vážné otázky bytostně souvisejí s pravou duchovní obnovou křestanství v našem národě - a tak i s obnovou našeho národa. Jsou zajisté
nesnadné«, Ale ze své atrany se Jim nechceme vyhýbat.
Budu rád?kdybych - alespoň krátce - se mohl v té věci'setkat
S Vami,vážený pane kardinále,abychom uvážili i Vámi•návrhovaně cesty ekumenické spolupráce.
^Tento dopis posíláme také na vědomí všem seniořitn-ím výborům ČCE,
ez o projektu duchovní obnovy byly Vámi zpraveny a těm církvím,
tere obdržely Vaše poelství.
.
Přejeme Vám z Boží milostivé ruky vše dobré.
Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec,který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,necht
povzbudí Vaše srdce a dá Vám sílu ka každému dobrému-čiňu i slovu.
/2 Tes 2,16/.
•' j".
• '
V bratrské úctě a lásce Vás upřímně pozdravuje •
Josef Hromádka,syn.senior ČCE
V Pt**é $»81198«

JOSEF KARDINÁL

R A T Z I N G E R

O CÍRKVI DNES A ZÍTRA

/rozhovor prefekta Kongregace pro věci víry s italským
novinářem Vittorim Nessori v Brixenu v srpnu 1984 výtah z překladu/
Ve svém postavení jsem pochopil,že jistá "útočnost"^některých
teologů vyplývá z příznačné mentality blahobytné západní buržoazie.
Realita konkrétní Církve,pokorně prostého lidu Božího,se zásadně liší od imaginací,s nimiž se operuje v "laboratořích" na destilaci
utopie.
P í s m o SVATÉ A H D S K Č

BLUDY

Slovo Písma sv. platí v Církvi po všechny časy,zrovna tak jako
stále trvá lidská omylnost.Proto i nadále platí varování apoštola
Petra před "lžiproroky...před lžiučiteli,kteří se budou snažit záludně zavést zhoubná bludařská učení /II Petrův 2,1/.Blud není žádný
doplněk pravdy.Nezapomínejme,že pro Církev víra znamená "obecné ciobro",bohatství,jež patří všem počínaje chudými»kteří bývají aspoň
chráněni před věroučnými znetvořeninami.Proto Církev spatřuje v ochraně pravé víry i jakési sociální dílo,z něhož těží všichni věřící.
Z toho plyne,pokud jde o bludy,že se nesmí zapomínat na ochranu práv
jednotlivého teologa,ale neméně také na ochranu práv společnosti.Na
vše se samozřejmě musí pohlížet ve světle velkého příkazu Písma:
"Pravda v lásce".
Dnes už nenarážíme na otevřené "tvrdošíjné popírání" a "tvrdošíjné
pochybování".Dnes obvykle kladou lidé své vlastní teologické hypotézy proti magistériu s poukazem na to,že učitelský úřad prý nevyjadřuje víru Církve,nýbrž pouze "archaickou římskou teologii".A namítaj í c e nikoliv Kongregace,ale oni,"kacíři"»reprezentují "autentický"
smysl tradované: víry.
KONCIL A PO KONCILU
Vývoj yěcí po Koncilu,jako by stál ve výrazném protikladu k očekávání křestanů,počínaje nadějemi Jana XXIII a Pavla VI.Křestané se
opět stali menšinou,a to víc než kdy jindy od konce starověku.Papežové a otcové Koncilu očekávali novou katolickou jednotu a namísto
toho jsme se dočkali nejednoty.Cekalo se nové nadšení a namísto toho
věci vyústily v znechucení a nezájem.Cekalo se,že se vykročí vpřed,
a namísto toho jsme se setkali s procesem postupující dekadence»která ss rozvíjela do značné míry ve znamení následování údajného "%oncilcvého ducha",a který tím o to účiněji a intenzivněji zdiskreditovala.
Je třeba jasně prohlásit,že reálná reforma Církve předpokládá jednoznačný odvrat od zbloudění,jehož katastrofální následky se už nedají popírat.Bránit dnes skutečnou tradici Církve znamená bránit
Koncil.A naše vina je také,že jsme mnohdy poskytli záminku k tomu,že
se Druhý vatikánský koncil chápal jako "zlom" a překonáni tradice.
Ve skutečnosti je tu kontinuita.která nedovoluje ani návrat do minulosti, ani útěk vpřed...musíme zůstat věrni d n e š k u
Církve,a
nikoliv jejímu v č e r e j š k u
nebo
z í t ř k u.A dnešek Církv e,to jsou koncilové dokumenty,s vyloučením jakýchkoliv výhrad,které
by je omezovaly,a jakéhokili výběru,který by je znetvořoval...Návrat
k těmto dokumentům má pro naši současnost zcela zvláštní význam:dávají nám nezbytný nástroj,s nímž můžeme dnešní problémy řešit..Je na
nás,abychom obnovili Církev nikoli navzdory Koncilu,ale v souladu s
pravým Koncilem.••

NeexlaUrt«
P*t*
pokoncilová Církev: existuje pouze Jediná Církev,které te ublré cestouTkjl)OMLstu.Druhý vatikánský koncil
nechtělwzměnit" víru,nýbrž Ji cfctěl vyjádřit ÚClnněJším způsobem.
Nikoli křestané odmítají svět,nýbrž spíše »vět odmítá Je,a to
jakmile začnou vyhlašovat pravdu o Bohu,Kriatu a člověku.Svět se nad
me nevolí,Jakmile hřích a milost nazveš jejich Jmény.Církev postupuje k naplnění dě;|ir*tvjrhliží k Pánu,který přichází.Neexistuje cesta
zpět.
KLXfttA SC ZHORŠILO
Křesten pozorněji sleduje znamení času.Situace se změnila,klima
se změnilo k horšímu...Myslím si,že pravý čas 2.vatikánského koncilu
Ještě nenastal,že Jeho autentické pojetí ještě ani nezačalo.Teprvě
až znovu odhalíme pravdu těchto velikých textů,pochopíme»co se vskut
ku stalo,a zareagujeme na to s novou vervou.Bude-li se na 2.vatikánský koncil a Jeho,výsledky hlědět Jako na zářné období dějin Církve,
to záleží na všech katolících,kteří Jsou povoláni jej zas oživit.Jak
řekl Jan Pavel II:wCírkev zítřka nepotřebuje nové reformátory.Církev
potřebuje nové světce".Jistou naději vzbuzuje vznik nových hnutí,
které nikdo neplánoval a nikdo nepřipravoval.Manifestuje se v nich
cosi Jako svatodušní období Církve.(flyslím tu např. na hnutí charismatiku,na cursillos,na fokolaríny,na společenství neokatechumenů,na
hnutí Communione e Liberazione atp.Intenzívní život modlitby v těchto hnutích neznamená útěk do nitra nebo ústup do soukromí,nýbrž pros
tě plnou a nedílnou katolicitu.
Když se podíváme na "povšechnou meteorolickou situaci"ducha,nezbývá než mluvit o krizi víry a Církve.Překonat Ji můžeme jen,když ji
čelíme tváří v tvář.
REALITA ZVANÁ CÍRKEV
Domnívám se,že autentický katolický význam reality zvané "Církev"
se v tichosti vytrácí.Dokonce některým teologům se Církev Jeví jako
čistě lidský výtvor.
Pro katolíka se Církev vskutku skládá z lidí,kteří organizují Jej
vnější podobu.Ale za touto podobou se skrývá základní stavba chtěná
samým Bohem,a je tudíž nezrušitelná.Za lidským povrchem se skrývá
mystérium reality víc než lidské,Jež se zcela vymyká autoritě reformátorů, sociologů a organizátorů.Se ztrátou mystéria Církve,Jež je
nadpřirozené a ne Jenom sociologické,! sama kristologie ztrácí vztah
k božskému...
LID BOŽÍ
Výraz "lid Boží" nakonec vždy Jen odkazuje k starozákonnímu rysu
Církve,k Jejímu sepětí s Izraelem.Ale novozákonní charakter Církve
Je mnohem přesněji vystižen pojetím "Těla Kristova".Člověk se stává
Církví a Jejím údem nikoli sociologickým zapojením,nýbrž Jen spojením s Tělem Páně skrze křest a Eucharistii.Církev není určena Jen
"kolektivem věřících":tím,že Je"Tělo Kristovo",je mnohem víc než
pouhý součet svých údů...Všechny údy Církve,živé i mrtvé,Jsou ve spojení s Jediným životem,který vyplývá z toho,že. všichni Jsou včleněni
do Těla Kristova.Tato Jednota v Životě,způsobuJe,že Církev není
n a š e Církev,s níž bychom mohli nakládat,jak se nám zachce.Ona
naopak je spíš J e h o
Církev.Církev Kristova není žádná strana,
ani spolek,ani klub.Její nejhlubší a permanentní struktura není demokratická nýbrž sakramentální,a tudíž hierarchická.Nebot hierarchie
založená na apoštolské následnosti tvoří nezvratný předpoklpd síly a
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reality svátosti.Takováto autorita se nezakládá na většině hlasů:
je založena na autoritě samého Krista.
Proto opravdová"reforma" nespočívá v pracném budování nových fasád.Skutečná "reforma" znamená usilovat o to,aby všechno to naše pokud možno zmizelo ve viditelnější prospěch toho,co náleží Kristu.
Tuhle pravdu si znamenitě uvědomovali světci.To,co Církev potřebuje,
aby mohla sloužit potřebám člověka v kterékoliv době,je svatost,a
ne manažerství.
ŘEHOLE A KNĚŽf
Velké náboženské řády byly pod nárazem pokoncilového období otřeseny , ztratily nebezpečně mnoho krve a dočkaly se toho,že jejich nové
přírůstky byly zredukovány na dosud nebývalou úroveň,a zdá se,že jimi stále ještě zmítá krize identity...Krize zachvátila hlavně řehole
tradičně "nejvzdělanější" a intelektuálně nejlíp vybavené.
Už samo postavení kněze je jedinečné a moderní společnosti cizí.
Nikdo jako by nebyl s to pochopit funkci a úlohu,která nevyplývá ze
souhlasu většiny,nýbrž z reprezentace kohosi j i n é h o , kdo se s
knězem o tuto svou autoritu dělí.A tak vzniká velké pokušení postoupit od nadpřirozené "autority reprezentace",jež je znakem katolického
kněžství,k příznivější "funkci koordinátora souhlas u , coz znamená ke
kategorii snáze pochopitelné,protože pouze lidské a kromě toho v souladu s moderní kulturou.
Jde takříkajíc o pokušení útěku od mystéria hierarchické struktury založené Kristem k běžnějšímu typu lidské organizace.
0 ZPOVĚDI
Někteří kněží tíhnou těď k tomu udělat z ní beze zbytku jakýsi
"pohovor",cosi jako terapeutickou sbeanalýzu mezi dvěma osobami na
stejné úrovni.
Naopak je mnohem více třeba,aby kněz zůstal v pozadí,a uvolnil
prostor pro Krista,který jedině může odpustit hříchy.Také zde je proto nezbytné vrátit se k autentickému kontextu svátosti,v níž se člověk dotýká mystéria.Ono Ego,které praví "Ego te absolvo",nepatří
lidskému tvoru,nýbrž je přímo Ego našeho Pána.
BISKUPSKÉ KONFERENCE
Je dobře si uvědomit,že biskupské konference nemají teologickou
bázi,že nepatří ke struktuře Církve,jak ji ustanovil Kristus,a kterou nelze vyloučit,mají pouze funkci časnou,praktickou.Žádná biskupská konference o sobě nemá pověření učitelské; její doklady zavazují
leda se souhlasem jednotlivých biskupů...Katolická církev je založena na episkopální struktuře a nikoli na nějaké federaci národních
církví.Rovina národní nevyjadřuje žádný církevní rozměr.V každé diecézi je pouze jeden pastýř a učitel víry ve společnosti s ostatními
pastýři a učiteli a s náměstkem Krista.
o ŘfmĚ
Ano,italský duch je lepší.We-touží tolik po organizování a skýtá
proto víc možností pro jednotlivé osobnosti,pit) ojedinělé iniciativy,
pro originální ideje,které jsou pro Církev nezbytné.Světci byli lidé
imaginace a nikoli funkcionáři všelijakých aparátů.
Církev potřebuje světce neskonale víc než funkcionáře.íYlám také rád
latinskou humanitu,která pokaždé uvolní prostor pro reálnou osobu,a
to i v nutném předivu zákonů a kodexů: struktura má své oprávnění,
ale nesmí jařmit osobu.
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TEOtOClC A CÍ*K£V
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Značné okruhy teologů Jako by zapomněly,St teologie neni záležitostí jednotlivého odborník a, nýbrž celé katolické komunity »veškeré
Církve.Že zapomnění,Že teologické dílo mé sloužit Cirkvi,vyplývá teologický pluralismus,jenž nemá ekoro nic společného se zákledem obec
né tradice.Skoro každý teolog chce ted být "tvořivý".Ale Jeho opravdový úkol tkvi v tom,aby rozmnožoval obecný výklad a zároveň aby
přispěl k pochopení a vyznání viry,nikoli aby Ji "vytvářel".Jinak se
víra začně rozadat v řadu protikladných škol a prodů, k nemalé škodfc
tím vělm zmateného lidu Božího.
-o'.
. . .....
: -: ví.
KATECHEZE
wNnisieKsew*
Od chvíle,kdy teologie neni s t o ustavičným experimentováním zero
středkovat obecný model víry,hrozí rozpad i katechezi.Některé katechismy a mnozí katecheti už neučí katolickou viru v její harmonické
celistvosti - kdy každá pravda předpokládá a vysvětluje druhou - ale
spišvse snaží podle momentální kulturní situace učinit některé prvky
křestanského dědictví lidsky "zajímavými".
Vše,co bylo řečeno o víře,se nakonec soustředuje kolem čtyř základních pjvků: kréda,Otčenáše,desatera a svátosti.V těch je zahrnut
runt křestanského života,syntéza církevního učeni založeného na
ismu a tradici*
CÍRKEV A řfsmO SVATÉ
Pouto mezi Církví a Písmem svatým bylo roztrženo.V protestantské
sféře toto rozdělení začalo s dobou osvícenectvi v 18.století,a nedávno bylo přijato také v určitých katolických vědeckých kruzích.
Rozděleni Církve a Písma svatého rozrušuje Církev i Písmo zevnitř.
Církev bez věrohodného biblického základu Je vpravdě Jen nahodilým
historickým produktem,pomíjivou lidskou konstrukcí.Ale bible bez Cír
kve mění se v soustavu rozličných historických pramenů,ve sbírku různorodých knih,v nichž si lze v dané chvíli vybrat,co kdo uzná za
vhodné.
Každý katolík musí mít odvahu věřit,že Jeho víra/ve spojení s vírou Církve/ převyšuje celé to "nové magisterium" expertů a intelektuálů.Rád víry nikdy nebyl a není založen na objevech /pravých nebo
hypotetických/ biblických pramenů,nýbrž na bibli takové Jaká Je,Jak
se četla v Církvi od dob Otců až dodnes.A především víra v takovou
četbu bible nám dala světce,kteří často neměli žádné vzděláni^přesto
právě oni jí rozuměli nejlépe.
NEJSVČTĚJŠÍ TROJICE
Na základě obav,že přílišný důraz na Otce Stvořitele,** mohl zasJinit Syna,určitá dnešní teologie tendenčně vyústila v čirou krlstoJ°3íí;při>tomvjde však často o spornou kristologii,v níž se jednostranné zdůrazňuje lidská přirozenost Ježíše,zatímco božství se zastí•é.přecházi mlčením nebo vyjadřuje nedostatečně*
Bůh ale přestává být Bohem - když Ho zredukujeme Jedině na Krista,
• pokud možno dokonce i jen na člověka Ježíše.Vypadá to de facto,JaJooy Wřčitý druh teologie už nevěřil v Boha zasahujícího do hlubin
hmoty *Z toho vyplývají i pochyby o "hmotných" aspektech Zjevení,o
reálně přítomnosti Krista « Eucharistii.o panenství Panny Marie,o
konkrétní» a reálném Zmrtvýchvtsénl Ježíše,o zmrtvýchvstání těla slíbeného všem «»a konci ději«;
. Věffit füg. náhodné,že apoštolské krédo začíná vyznáním:"Věřím v
Boha,Otce V8emohouelto»S4vořitel« jnqbcJL
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v Boha Stvořitele tvoří osu,kolem níž se točí ostatní křesťanské
pravdy. Jakmile ta Je ríaru#ena,všechno ostatní se hroutí.
DĚDIČNÝ HŘÍCH
Neschopnost rozumět "prvotnímu hříchu" a neschopnost jej učinit
srozumitelným patřívvěru k nejtěžším problémům současné teologie a
pastorace,Tato křesťanská pravda /prvotního hříchu/ je na jedné straně mystérium, na','druhé straně"3e však jistým způsobem evidentní »Evidentní Je: že osvícený,realistický pohled na člověka a dějiny nakonec
narazí na jejich odcizenost,a objeví,že existuje rozpor ve vztahu
člověka k sobě samému,druhým lidem a k Bohu.Ale protože člověk Je
především tvor vztažný,takovýto rozpor zasahuje samé kořeny lidství 9
půáobí na vše., ostatní «mystérium: to,že nejsme s to proniknout do hlubin skutečnosti a následků prvotního hříchu,Je dáno právě tím,že tento hřích existuje,že narušení je bytostné^že porušuje rovnováhu,mate
logiku naší přirozenosti,a tím nám znemožnuje pochopit,jak může nějaká vina od počátku dějin vyvolat situaci všeobecná hříšnosti*, '
Biblický příběh o počátcích hovoří v obrazech.Je to příběh,který
odhaluje i zahaluje.Křestan by se prohřešil proti svým bratřím,kdyby
nevyznal Krista,který nás především^vykoupil z hříchu,kdyby nevyznal
skutečnost odcizení /pádu/ a zároveň i skutečnost milosti,která nás
vykupuje a osvobozuje,kdyby nevyznal,že obnovení naší původní přirozenosti vyžaduje pomoc zvenčí,a kdyby nakonec nevyznal,že spása vyža*
duje sebezapření v lásce.
MRAVNOST
Autentická katolická etika dnes mnohým připadá Jako cizí těleso z
dob dávno minulých.V kultuře "rozvinutého" světa byl především roztržen nerozlučitelný svazek mezi sexualitou a mateřstvím.Po rozdělení
sexuality a mateřství přiělo také rozdělený sexuality a plození.Vývoj
vyústil v plození bez sexuality...Každý tea může své osobní libido
naplnovat obsahem,který vyhovuje právě jemu.Všechny formy sexuálního
ukojování Jsou povýšeny na individuální "právo".
Nejde o to prosazovat nebo doporučovat nějaký zpátečnický moralismus,Oblast morální teologie se dnes stala ohniskem napětí mezi magistériem a teology: předmanželské sexuální vztahy lze prý někdy za jistých okolností ospravedlnit - masturbace je prý normální projev dospívání - vytrvale se požaduje,aby rozvedení lidé v dalším manželství
směli přistupovat k svátostem - radikální feminismus také nápadně
získává' v Církvi půdu - v otázkách homosexuality se objevují pokusy
ji ospravedlnit - v případě encykliky Pavla VI. Húmanae vitae,která
znovu potvrdila zákaz antikoncepčních prostředků a která nebyla náležitě pochopena,početné církevní kruhy ji více méně otevřeně odmítly.
Opravdová katolická mravouka si musí uvědomit,že existují akce,
které rozum nikdy nemůže ospravedlnit,a to proto,že obsahuji negaci
Boha Stvořitele,a tím i odmítnutí autentického dobra člověka,stvoření
Božího*V magisteriu odjakživa existovaly pevné vztažné body,které nelze odstarnit ani pomíjet,aniž bychom rozvrátili vztah,Jenž pro křesťanskou filosofii-existuje mezi bytím a dobrem.Jakmile však člověk
vyhlásí naprostou autonomii lidského rozumu,a tím jej odpoutá od desatera.musí chtě nechtě pátrat po Jiných pevných .vztažných bodech:
čeho se přidržovat>jak ospravedlnit mravní povinnosti,když už nejsou
založeny na božském Zjevení a ve Stvořitelových přikázáních.Tím jsme
se dostali k takzvané "účelové mravnosti" nebo jak! raději nazývají v
USA ks "konsekvanční mravnosti".Není těžké objevit,že za mravními názory mnoha teologií osvobození často stojí v pozadí tato "proporční"
mravnost."Absolutní dobro" /kupř. budování spravedlivé socialistické
společnosti/ se stan« mravní normou ,.která ospravedlňuje věe ostatní,

• 14 třeba,i násilí,vraždy a lži.Tohle 3a jeden z mnoha aspektů,
které ukazují,že lidstvo po uvolnění vazby k Bohu propadá naprosté
zvůli«člověk pořád touží jen po jednom: být svým vlastním stvořitelem a vlastnim pánem.Ale co nás ceká na konci takové cesty,určitě
není ráj.
EMANCIPACE ŽENY
Už ve starověku věecka náboženství měla také knížky.Všecka,s výjimkou jednoho:židovského.Hájit Písmo svaté,které ani ve Starém ani
v Novém zákoně r»a*ná kněžkytvždy znovu znamená hájit lidskou osobu,
najmě druhého pohlaví«
Křestanstvi není "naia" dílo,křestanství je Z j e v e n i, je
poselství,které nám bylo svěřeno.Nemáme právo měnit Otče náš v nějaké matko naše: symbolismus,který použil Ježíš,je nezměnitelný,Je
založen přesně na tom vztahu meui člověkem a Bohem,který nám On přišel odhalit.
RADIKÁLNÍ FEmiNlSOfiUS
To,co prosazuje radikální feminismus,není už křesťanství.Je to
Jakési Jiné náboženství.Začínáme vidět do hlubin biblického stanoviska. Katolická církev a pravoslavné církve budou hájit svou víru a
své pojetí kněžství a tím i realitu muže a ženy v jejich totalitě
zrovna tak Jako v Jejich nevyvratné diferenciaci na mužské a ženské
pohlaví.
Pro Církev mluva přírody Je také Jazykem mravnosti./muž a žena
povoláni k stejně vznešeným údělům,přičemž oba Jsou věčné,ale různé/.
Protestantská tradice,a pod jejím vlivem i tradice osvícenská,
tomuto pojetí nedůvěřuJí.Círk.ev pozvedá hlas proti pokušení rozvíjet
osoby a jejich úděl podle čistě lidských plánů,zbavit Je tím Jedinečnosti a tím i důstojnosti.Radikální feminismus vyhlašuje osvobození,
které slibuje spásu zcela jinou,a navíc v protikladu k spáse v pojetí
křestanském.
/ Úplné znění rozhovoru bude Vydáno v Knihovně Křestanských obzorů/
— o — o — o— o — o — o— o — o — o —
PŘÍSLUŠNOST K NÁBOŽENSKÉMU VYZNÁNÍ SE NEEVIDUJE,ALE...
Výňatek z dotazníku SOU Zbrojovka Vsetín 88/89:
3. Podle vašeho názoru vaše rodina žije:
a/ hezky a spořádaně,cítíte se doma dobře
b/ navenek spořádaně,ale váš domácí život se vám nelíbí
c/ lépe než doma se cítíte s přáteli
d/ nespořádaně /alkoholismus,rodiče se rozvádějí apod./ - dopište
proč...
10. Co si myslíte o náboženství?
a/ Jsem věřící a náboženství považuji za správné a nutné
b/ náboženství nevěřím,ale myslím,že hlásá správné názory a zásady
c/ náboženství nevěřím,Je mi lhostejné,nepřemýšlím o něm
11. Bohoslužby navštěvuji:
a/ z vlastní vůle a náboženského přesvědčení
b/ protože si to přejí rodiče
c/ z Jiných nenáboženských důvodů
d/ nenavštěvuji
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/ (ílravní norma encykliky "Humanae vitae" a pastorační úkol /
Se zřetelem na nedávno uveřejněný příspěvek známého morálního
teologa k nauce Církve vzhledem k encyklice "Humanae vitae",který
měl v tisku velký ohlas,podáváme následující vysvětlení:
V uplynulých týdnech došlo k četným kritickým,mnohdy dokonce závažným útokům na manžeTskou morálku,jak je překládána učitelským
úxadem církve a zvlášt encyklikou Pavla VI. Humanae vitae.
Byly vzneseny pochybnosti vzhledem k výkladům této nauky,jež byly hodnoceny jako neúměrně přísné a neústupné,a byly vysloveny vážné gbav&, že církev ztratí vážnost a už nedojde sluchu u dnešního
křestana a u velkého počtu věřících,povede-li takovými výklady dále mravní linii encykliky Humanae vitae.
Sdělovací prostředky.nemlčely. S často nemístným zjednodušováním
a nesprávnými interpretacemi znovu rozdmýchaly pochybnosti a obavy
některých teologů a vyvolaly nemalý chaos mezi věřícími.
Obecně vzato vycházejí pochybnosti a obavy od těch manželských
dvojic,pro něž je obtížné řídit se mravní směrnicí vzhledem k odpovědnému předávání života,to znamená normou,jež odpovídá pastorální citlivosti a péči.
Neschází však souvislost se specifickými otázkami učení,např.:
předložený výklad některých tradičních prvků; tvrzení,že pro některé konkrétní mravní zásady neexistuje biblický podklad /jako je
norma,která zakazuje zamezení početí/; odvolání se na spíše teologicky zaměřený základ mravní problematiky /úvaha o důsledcích/; domáhání se práv osobního svědomí vzhledem k učitelskému úřadu církve.
Námitky jsou často formulovány bez oné vědecké přesnosti,jež je
znakem vážného teologického uvažování.fílnohdy se používá dokonce nenávistných a zarážejících útoků.
1.Každé manželské dvojici,která je v nesnázích,patří jistě velká pozornost a láska,především,když rozmanité,ne pouze osobní,nýbrž i
hospodářské a společenské životní poměry ztěžují plnění morální povinnosti.
Církev jako učitelka a matka je povolána k tomu,aby se inspirovala postojem svého ÍYlistra,od něhož dostává pastorační lásku k
bližnímu. Je to postoj plný lásky,porozumění,trpělivosti a milosrdenství, ale současně jasný a pevný postoj v hlásání a předkládání
pravdy a morální směrnice,jejichž zachovávání je nutným předpokladem pravdivého a plně lidského života a cesty ke svatosti, k níž
jsma všichni povoláni.
Jak dosvědčují evangelia,pravda a milosrdenství se navzájem prolínají a vytvářejí jedinečný a nedílný postoj našeho Pána Ježíše.
Zvlášt významný a příkladně jasný je Ježíšův postoj k hříšnici a
jeho slova k ní:"Nikdo tě neodsoudil?...Ani já tě neodsuzuji.Jdi a
už nehřeš!"/Jan 8,10-11/. Tím,že nazývá jménem dobro a zlo,neporušuje Ježíš mravní pravdu,nýbrž naopak ji naprosto jasně potvrzuje. A
ženě,která hřešila a litovala toho,nabízí svou milosrdnou lásku.
Vede ji zpět k pravdě a spáse.
A tak láska a duchovní péče vzhledem k manželským párům,které
jsou v nesnázích,nemůže být nikdy oddělena od pravdy,chceme-li jim
opravdu pomoci,stejně jako nemůže být zrušena nebo zmenšena povinnost nazývat jménem dobro a zlo. V tomto smyslu řekl Pavel VI. ve
své encyklice: "V ničem neslevit ze spasitelné nauky Kristovy,je
vynikající forma lásky k duším" /Humanae vitae, 29/.
Povinnost nazývat jménem dobro a zlo v oblasti odpovědného přa-

16 dávání života splnil Pavel VI. s věrnou láskou ke Kristu a k duším
ze Jména svou encyklikou Humanae vitae. V plném souhlase s II.vatikánským koncilem a s uvedenou encyklikou plnil svou povinnost papež
Jan Pavel II. a činí to i nadále.
2.K této Jasné povinnosti patří potvrzení toho,že morální zásada encykliky Humanae vitae vzhledem k zamezení početí nepřipouští žádné
výjimky,protože zakazuje akt,který sám o sobě odporuje řádu. Takový
výklad naprosto není přísnou a neústupnou.interpretací morální zásady. Je to prostě Jasné a výslovné učení Pavla VI.,na které častěji navazuje a které vykládá nynější papež.
V Humanae vitae čteme:"Je-li totiž někdy dovoleno opravdu trpět
menší mravní zlo,aby nedošlo ke zlu většímu,nebo aby bylo dosaženo
většího dobra,není dovoleno ani z nejzávažnějších důvodů dělat zlo,
aby z něho vzešlo něco dobrého,tj. činit předmětem pozitivního úkonu vůle něco,co Je vnitřně nesprávné,a proto nedůstojné lidské osoby, i když se to děje s úmyslem zachovat nebo podpořit dobro osobní,
rodinné nebo sociální" /č.14/.
Toto není v žádnéq) případě teologické mínění,které Je předloženo
k volné diskuzi,nebot Jak to Jan Pavel II. dne 5.6.1987 se svrchovanou jasnotí zdůraznil,"to,čemu učí církev o zamezení početí,nepatří k námětům,o nichž mohou teologové svobodně diskutovat. Učit^
něčemu protikladnému znamená vést mravní svědomí manželů na scestí".
3.Křesťanská morální tradice rozlišovala vždy mezi "pozitivními" normami /které nabádají k nějaké činnosti/ a "negativními" normami
/které zakazují něco dělat/. Nadto neustále a jasně dotvrzovala,že
negativní normy,které zakazují činy,jef Jsou samy o sobě porušením
řádu,nepřipouštějí žádné výjimky. Nebot tyto činy jsou z morálního
hlediska na základě své vnitřní struktury,tedy samy v sobě a samyze
sebe "neuspořádané", to znamená Jsou v rozporu k sobě v Její specifické důstojnosti Jako osoby. Právě z tohoto důvodu se z morálního hlediska nemohou změnit v činy "uspořádané" /správné/ žádným
subjektivním úmyslem a žádnou subjektivní okolností,které nemohou
změnit jejich vnitřní strukturu.
fflezi tyto činy patří i zamezování početí: samo v sobě a samo pro
sebe je vždy mravním "nepořádkem" /Unordnung/,protože objektivně a
ve své podstatě /nezávisle na subjektivních úmyslech,pohnutkách a
situacích/ Je v rozporu s přirozeným výrazem "bezvýhradného vzájemného sebedarování manželů" /apoštolský list Familiaris consortio,
č. 3 2/.
Tatáž uvedená křesťanská morální tradice také vždy potvrzovala
rozdíl - nikoliv rozdělení a vůbec ne protiklad - mezi objektivním
"nepořádkem" a subjektivní vinou. Jedná-li se tedy o to - hodnotit
subjektivní morální jednání,s nezbytným zřetelem k ustanovení,jež
zapovídá vnitřní ."nepořádek" při zamezení početí,Je naprosto oprávněné přihlížet náležitě k různým faktorům a aspektům konkrétního
jednání určité osoby - nejen k jejím úmyslům a pohnutkám,nýbrž i k
různým životním pdkmínkám a v první řade ke všem příčinám,jež mohou
ovlivňovat její svědomí a její svobodnou vůli. Tato subjektivní situace není schopna sice někdy změnit v "řád" to,co Je vnitřním "nepořádkem", avšak může v rozličné míře ovlivnit odpovědnost jednající
osoby.Jak známo,Je to všeobecná zásada,Jež se aplikuje na každý morální, tedy i vnitřní "nepořádek". Aplikuje se tedy i na zamezení
početí.
V této linii se právem vyvinul nejen v morální a pastorální teologii, nýbrž i v oblasti pokynů učitelského úřadu samého pojem "zákoq odstupňování". Tento zákon yšak v žádném případě nesmí být zaměnován s nepřijatelným "odstupňováním zákona",jak objasňuje jmenovaný apoštolský list Familiars consortio/srv. č.34/.
Při hodnocení osobní odpovědnosti se nesmíme odvolávat na svědomí

subjektu. Podle své přirozenosti a zaměření musí být svědomí "čisté"
•/srv. 2 Tim
3/, schopné "poctivě učit pravdě" /2 Kor 4,2/. mravní
•svědomí křestana,tzn. člena církve,má konečně vnitřní církevní formaci, jež je činí otevřeným,aby slyšelo pokyny učitelského ú|adu
církve. 2.vatikánský koncil se obrací na manžely a píše; *'At si
křestanští manželé uvědomí,že způsob svého jednání nemohou určovat
podle své libovůle,ale že se vždycky musí řídit svědomím,které se
má přizpůsobovat Božímu zákonu,a že mají být učenliví vůči učitelskému úřadu církve,který tento zákon ve světle evangelia spolehlivě
vykládá" /Gaudium et spes, č.50/.
Všem,ale zvláště kněžím a duchovním vůdcům,je svěřena úloha,aby
provázeli manželské páry s trpělivou a statečnou láskou a aby jim
pomáhaly formovat jejich svědomí tak,aby usuzovalo podle pravdy, i
aby pečovali o stále intenzivnější duchovní život,který je nutný k
tomu,aby v málo příznivém nebo zcela nepříznivém sociálním a kul»turním prostředí chápali požadavky Božího zákona a žili podle nich.
Konečně morální teologové,nechtějí-li být v rozporu s etickými povinnostmi povolání toho,kdo studuje a přednáší mořální nauku církve,
nesmějí svědomí manželů- klást překážky na- cestě k pravdivosti jejich
lásky. To se děje především tehdy,když rozdmýchávají pochybnosti a
když se vytváří zmatek protesty /kontestaCemi/ proti opětovně pbt. vrzovaným směrnicím učitelského úřadu církve.
•i
4.Pochybnosti a obavy vyslovené v probíhající diskuzi vedou v důsledku
k zásadní otázce: k otázce učitelského úřadu církve.
Dává se najevo vážná obava o "věrohodnosti" učitelského úřadu u
věřících. Proč se však otevřeně nepřizná,že jedním •«• a ne posledním
- z důvodů,jež takovou "věrohodnost" poškozují a porušují,je právě
koncentrovaná a systematická kontestace,kterou někteří teologové
opětovně rozpoutávají proti encyklice Humanae vitae a pak proti
listu Familiaris consosrtio?
lYtezi věřícími se vyvolávají zmatky a různice, jestliže se,i ze
strany některých teologů,mluví o výrocích učitelského úřadu a zároveň se zamlčuje nebo překrucuje jeho zvláštní povaha a jeho původní
funkce. Jak by měl vědět každý věřící,nemůže být učitelský úřad církve správně interpretován,berou-li se k tomu stejná kritéria,jichž
se užívá pro humanitní vědy,nebo odvolávají-li se na čistě sociokulturní kritérium většinového nebo menšinového souhlasu s nim.
Naopak,jen ve víře může učitelský úřad dojít odpovídajícího pochopení a plného souhlasu,nebot je darem Ducha Ježíše Krista,jeho církvi
pro autentickou službu,to znamená z moci Kristovy autority "pro víru a k uplatnění na mravní život" /Lumen gentium,č.25/.
Zde si zasluhují zmínky slova Pavla VI.,která adresoval kněžím:
"obarcíma se na vas s důvěrou. Vaším prvním úkolem - zejména těch,
kteří vyučují morální teologii r 3® vykládat bez dvojsmyslnosti nauku církve o manželství. Vy první ve výkonu svého povolání se snažte
b^'t příkladem loajálního vnitřního a vnějšího kladného postoje k
učitelskému úřadu církve. Kladný postoj,jak víte,je zdravý nejen z
uvedených důvodů,ale spíše z důvodů světla Ducha svatého,jímž jsou
zvláště obdařeni pastýři církve k objasnění pravdy /srv.Lumen gentium,25/, /Humanae vitae,č.23/. A dále: "mluvte s důvěrou,milovaní
synové,přesvědčeni o tom,*e duch Boží,který pomáhá učitelskému úřa*du v předkládání nauky»osvěcuje též v nitru srdce věřících a vyzývá
je k souhlasu" /tamtéž,č.29/.
Není málo těch,kteří předhazují učitelskému úřadu církve nemístnou neústupnost u morálních problémů manželského života,týkajících
se zvlášt lásky a života. To prý je mylné a nebezpečné zdůrazňování,
které se prý - vzhledem na úplnou pravdu - zdržuje jednostarěnně u
vedlejších složek a nepřihlíží k hierarchii pravdy.
Takováto neústupnost může rozčilovat ty,kteří nesouhlasí s uče*
ním církve a kteří by dávali přednost mlčeni nebo "modernímu pro-

* 18 —
•tednávéní". Je to však neústupnost, jež je zcela oprávněná,uvážíme-li,te po teologické stránce je sexualita zakořeněna v člověku stvořeném wjako obraz Boží": "Bůh tedy stvořil člověka Jako svůj obraz,
jako obraz Boží ho stvořil. Jako muže a ženu je stvořil" /Gn 1,27/.
A sexualita dostává na antropologické rovině zcela zvláštní, i exiStenciální důraz v podstatném povolání osoby k lásce.
Tímto učením o manželské morálce projevuje učitelský úřad církve
zvlášt hlubokou úctu k Bohu a k Jeho plánu a právě tím k důstojnosti lidské osoby.
/ orig. italsky v O.R. - 16.2.1989,přeloženo z německého vydání
Q.R. - 24.2.1989/
- TĚL — o — o — o — o «• o — o —
NĚKTERÉ HVĚZDY VIDÍME SVÍTIT, I KDYŽ UŽ VYHASLY
Ani se mi to nechce věřit,že tanu bude už skoro půl století,co nám
dětem pan katecheta vysvětloval,že přes to,že už mnoho lidí do kostela nechodí protože ztratili víru,přes to morálka mezi lidmi Je Ještě
dobrá a ke^špatnému dojde až za nějakou generaci.Toto svoje tvrzení
nám zdůvodňoval tím,že přes množství lidí,kteří už s křestanstvím
nemají nic společného,stále ale ještě žijí podle křestanské morálky,
která je ctěna veřejným míněním.Proč ale časem přijde k horšímu,to
nám tehdy chtěl vysvětlit obrazně na příkladu hvězd.Vyprávěl nám,že
ve vesmíru vidíme spousty hvězd svítit,ale některé z nich Jsou už
vyhaslé,ale jejich světlo pro obrovské vzdálenosti k nám Ještě letí.
A bude Jen otázkou času,kdy poslední světelné paprsky k nám doletí,
a pak už Je nikdo neuvidí.
A tak na tomto příkladu pan katecheta dokazoval,ževaž se ze společnosti vytratí křestanské myšlení,vytratí se i křestanská morálka.
iTiy tehdy děti, Jsme tomu moc nerozuměly .Já Jsem si na slova pana katechety vzpomněl teprve nedávno a to v souvislosti,kdy Jeden můj bývalý spolupracovník se se mnou po čase setkal,sám už dlouho o kostel
"nezavadil",ale začal mi tvrdit,že přeci to náboženství za Jeho mládí mělo vliv na společnost,co ale dnes už není a proto mně ze široka
a v mnoha příkladech vyprávěl,kam ta současná morálka lidi zavádí a
nejvíce mu vadilo,jak dnešní mladí nemají v úctě starší,ba ani své
vlastní rodiče.Poslouchal Jsem jej,přikyvoval Jsem mu,ale moje myšlenky byly Jinde.Nejen,že Jsem si vzpomněl na vypravování pana katechety, ale s daleka větším smutkem Jsem než můj známý,si vzpomněl na
své nejbližší,kterým světlo víry už dávno přestalo svítit a Jsou svůj
život v temnotě pohanské morálky a tak vypadá i jejich Jednání.Stálé
nepříjemnosti a narážení do stěn svých hříchů.Rozloučil Jsem se se
svým bývalým spolupracovníkem.Cestou mně ale vrtalo hlavou.Co Já mohu
dělatTJak Já mohu pomoci třeba svým blízkým,svým už dávno dospělým
dětem?Nebýt věřícím,tak musím konstatovat,že nemohu dělat nic!Ale na
mé pesimistické myšlenky přišla Jedna nadějná myšlenka.myšlenýa vyvěrající z mé víry a v duchu Jsem se začal modlit: "Pane,vždyt nechybělo mnoho v mém životě,a mohl Jsem žít jako mnoho těch pohanů
kolem mne.A nebude to asi ani tak moje zásluha,že Jsem Ti Pane zůstal
věrný,ale možná diky někomu,o němž se to na tomto světě už nedozvím,
protože ti,kteří se za někoho modlí,to těm dotyčným ani neřeknou.A
tak Pane chci navázat na tu,v dějinách nekonečnou řadu těch,kteří se
za někoho modlili,jako se za sv.Augustina modlila Jeho maminka a on
se po sedmnácti letech obrátil.Prosím Tě tedy Pane,především za mé
blízké,protoževto mě nejvíce trápí»že nejdou po Tvých cestágh.Prosím
Tě tedy Pane,at změní svůj život,at pozanaji evá omyly.Nebot Jen ži-'
vot s Tebou vede ke štěstí zde na zemi i ve věčnosti.
. ~
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KTQ 5U LAICI?

V súvislosti SO synodou o laikoch Je nevyhnutné vracaí sa často
ku koncilovým dokumentom.V nich sú rozsiate prvky ,ktoré,ak sa pripoiá Jeden k druhému,tvoria mnohorakú skutečbost,akou Je obraz ka*
tolickeho laikátu v celom ~ svojoiii rozsiahlom bohatstvo.
NbjÜe'tü všek o statické vysvetlenie.Je to čosi živé,čo má v sebe jasnú životaschopnost a Je žriedlom praroenistej vody.To nás
spStne privádza k božskému původcovi Cirkvl a skrze Krista k prvotnému zdrojů.ktorýrn Je Bob.
Kto sú laici?
V odpoved£ sa koncil neobmezuje len na označenie,že sú to tí,čo
nie sú ani knazi,ani reholníci či reholnice,teda len na akusi negativnu definíciu,že laici nenáležia do týchto skupin. Nie. Kapell sa
snaží otvorit pozitivny pahÍad*Tento má základ v Božom pláne,ktorý
Je obsiahnutý v Zjavení„Preto hovoří,že laici spolu s híerarchiou,
klérom a rehoíníknii sú "Boží. íud".
Dogmatická konštitúcia "Lt.:nen gentium" /Svetlom národov/ obsahuje
základný text,ktorý po döslednom preskúmaní a presondovaní tajemstva
Církvi a jej trojičného píivodu v skutočnosti Kristovho tela /v duchcvných ako aj viditelných rozmeroch/,hovoří zoširoka o Božom lud«.
Cirkev je týmtn ' íúdcrru Je to Jednotný a organizovaný lud.Nie Je to
beztvára masa,zhluk jednotlivcov.z ktorých q>á každý rozličný konečný
osude,Je to pravý- lud?tsda shromazdenie krestanöi* a krestaniek,ktorí
vyznávájú společný p0vod,spoločné Božie otcovstvo,ktorí majů spoločnú epstujktorou Je Kristus - Vykupiteí,a ktorí majů spoločný konečný
ciei' v Bohu.
Laici sú so všetkými dösledkami členovia tohoto privilegovaného
íudu,ktorý Je pre celé íudstvo platným zárodkom Jednoty..."přijatým
Kristom«aby bol nástrojom vykúpenia všetkých,a ktorý akö"světlo
svota a sol zeme Je poslaný do celého světa". /LG.9/.Nie Je v tiom
žiarina nerovriqs£,či už z dtívodov rodu,národnosti,spoločenských podmienok,či pohlavia»0c"Spolo.čná Je im dSstojnost článov,spoločná Je
milost synov,spoločně Je povolanie k dokonalosti"e/LG 32/«
Ako v každom iílvqm organizme, aj v Božom íude Je - a^nemfiže
ináč - rozličnost úluhoPredsa však "platí pravá rovnost vzhíadom na
döstojnost a na spoločnú činnost všetkých."
M
Qn je náš Boh a my lud jeho pastvirty". /Ž 95-94,7/
Vo zväzku s trojitým posláním Krista je tajemstvo pre dozrievanie
laikovo
Kto sú laici?
Este raz sa vrá£me k odpovědi koncilu:"Pod menom laici rozum*ema
všetkýsh veriacichc • *ktorí pptorpjčo boli začlenení do Krista krstom
a stali sa tak Božím íudom...soínajú v Cirkvi a vo svete poslania
vlastné všetkému krestanskému ludu'; /LG 31/o Krstom začlenení dov
Krista: toto Je tajuplná döstojnost každého veriaceho.Tu je kořen
nového života,úplné nového a úplné darovaného,který Je kres£er. povolaný rozvíjai a dosvečovat. Sv.P^vqI vyjadřuje s pevnou rozhodnostou
tento nadpřirozený fakt,ktorý dáva v základe každéj osobnosti nový
životadarný zdroj,ktorý pxefniería následne velké Jestvovanie dvnamizmom milosti a slobody. "Všetci,ktorí ste böli pokrstení v Krista#
Krista ste si obliekliVGal 3,27/.
Prehlbujúc túto vznešená skutočnos£,ktorá uschopňuje každého laika, aby sa stal soíou zeme a svetlom sveta,koncil na základe teologické j tradicie vyzdvihol,že krestan má účast na trojakom Kristovom
úřade: Knazskom, prorockém a kráíovskom.
Laici majů účast Qa knozrskom úřade skrze Krista,ktorý obětoval
sám seba na kříži,ksd sa s ním zj^dnocujú v obete seba samých a svojej činnosti.ffiodlitby,dobré skutky,každfcťdtenná práca,rodinný život,
duchovný a telesjrjý odpučxnok^ak sú konané v nadprlrotízenom duchu,
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skrze Ježíša Krista s§ stávajú Bohu milou obetou.KeS takto majů
účasť na Kristovom knazskom úřade,laici sú zvlášť povoláni zesväcovat sa Bohu./LG 34/•
.. 1
y
Účast na Kristovom prorockom úřade robi zvlášt sposobilym vykonával "evangelizačnú činnosť vo svate" /LG 35/, a to slovom,svedectvom,apoštolátom,rozsievanim múdrosti a nádc-Je,po ktorých ludstvo
tak túži,bez toho žeby si to uvědomovalo.Koncil podčiarkuje predovšetkým význam manželského a rodinného života,lebo manželia sú si
sami vysluhovatelmi manželstva - laici tam vykonávajú prorockú
úlohu. /LG 35/.
- O - O - O - Q - O -

ÚLOHA A flflIESTO LAIKOV V P0K0NCIL0VEJ CÍRKVI
V súvislosti s celocirkevnou synodou biskupo?,ktorá sa konala v
oktobrl 1987 v Říme,kde rokovala o poslaní laikov v Církvi a vo světě, sa objavilovv cirkevnej i necirkevnej tlači vela komentárov.mnohé
zachádzali priďaleko v kritizovaní,připadne v úplnom odmietaní cirkevného postoja v tejto veci.Přitom neraz bolo badat,že autoři komentárov nepoznali,alebo keď,tak iba velmi skreslene,náhíad Cirkvi
na laikov a na ich úlohu.Za účelom oboznámenia sa s autentickým
stanoviskom Cirkvi,prlnášáme nedeínajšie prejavy pápeža Jána Pavla
II.,ktoré prednisol na túto tému v období synodálnych príprav:
Téma biskupskéJ Synody;"0 povolaní laikov a ich poslaní v Cirkvi
a vo svete" Je hlboko zakorenená v II.vatikánskom koncile,ktorý
představil,veriacich laikov ako aktívnych a zodpovědných členov
Cirkvi,ktorí majů svoje poslanie v dějinách spásy.Koncil tak yrobil
na rovině vieroučnej ako aj pastoračnej na podklade "ekleziologie
spoločenstva",ktorá Je zřejmá zo všetkých koncilových dokumentov,
kde vo všetkých sa v istom zmysle hovoří o úlohe laikov.
Týrnto zpösobom dal novů pozitivnu úlohu funkcii laikov v kontexte "Božieho íudu" a "Kristovho mystického tele",rozšířil perspektivy ich zvláštnych chariziem a ich tvořivosti.
z hutného ^edičstva koncilu prúdi a rozkvitá značné bohatstvo a
účinnost.Účast veriacich laikov sa na cirkevnom živote citeíne rozšířila a zintenzívnila.Od priamej účasti na slávení liturgie sa
rozširuje na ostatné úseky života,akými sú katechéza,r0zne formy
apoštolátu a obzvláši v službách integrálnej spásy člověka,ktorů
Církev v duchu solidarity s íudom našej doby.
Jedným z pozitívnych Javov,ktorý zaznamenávame všeobecne,je rozvoj rozličných forlem združovania sa tak dospělých ako aj mládže.
Zrodili sa nové hnutia,došlo k spontánnemu založeniu křesťanských
komunit,ktoré sú duchovným obohatením svojich členov s ušíachtilým
zameraním.íYlužovia a ženy každého veku si vzali rözne závSzky.V mnohých prostrediach rozhodujúci přínos majů ženy,zvlášť vplyv matky Je
rozhoduJúci.
Z vonkajších znakov,z ktorých som vyměňoval len niektoré,m0žeme
prist k závěru,že plodom koncilu Je dozrievanie "povedomia Cirkvi"
v katolickom laikáte.Vedomie,že aj veriaci laici tvoria Cirkev,sa už
hlbšie zakořenilo aj v m ý c h zložkách "Božieho ludu",zvlášt hierarchie,ktorej koncil určil naliehavú povinnost úprímne rozvíjať uznanie důstojnosti laikov.
Objektivny prieskum celkovej situácie dosvedčuje.že vSčšie ťažkosti a iaté pOlaxizieíé,ktorá' sa týkdjú"täk otázok cirkevného u'če-"
nia ako aj uplatnenla koncilových dokumentov,pochádzajú z neúplných,
čiastkových pohladov a zlomkovitých vysvetlení,ktoré sú často v
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rozpore s duchom koncilu a nebecú do úvahy upresnenia,ktoré podává
učitelský úrad Cirkvi.
Tak sa spolu s intuícami a platnými zaujímavými návrhmi vynárejú
aj pochybné diskutabilně vysvetlenia,ktoré privádzajú do zmetkov
vlastnú prirodzenos£ laického povolania. Zdöraznili sa isté híadiská na škodu m ý c h . Toto potom vledlo ku krajnostiam tým,že presúvalo úlohu laikov výlučné do steedu hierarchickej štruktúry,alebo odpútavalo od viery tých laikov,ktorí boli angažovaní na poli kultury
a spoločenskej činnosti. Oboje sa končilo ochromením životaschopnosti organizmu Cirkvi.
Třeba však tiež přiznat,že tomu napomáhalo aj nesprávne uplgtnovanie pastoračných směrnic daných koncilom. Istá nerozhodnost a
používanie tradičných formulaci! Sa nevyhlo komplikáciam. Dokonca
sa hovořilo o "krize identity".
Toto sa obzvlášt prejavilo vo vztahoch medzi Cirkvou a svetom s
poíutovanihodným ustupováním duchu světa,tomu duchu,ktorý náš Pán
odsúdil. Sv.Pavol to přeložil do tvrdého napomenutia: "Neprispöso*bujte sa duchu tohoto světa" /Rim 12,2/»
Pozitivny kvas však predsa len hojné převažuje nad negativnými
snahami. Týmito problémami sa bude tiež dösledne zaoberat synoda.
N^JsvSteJšia Panna ílflária,ktorú tiež vzýváme ako "Pomocnicou
krestanov", nech Je všetkým oporou pri tejto dflležitej úlohe.

- o - o - o - o - o - o — •

Kraj: Jihomoravský

Okres: Jihlava

Členové AflO ČSL Jihlava,shromáždění na mimořádné schůzi této organizace dne 17.5.1983,se rozhodli zaslat vyšším stranickým orgánům
následující dopis:
V období demokratizační a hospodářské přestavby se zájem většiny
naší společnosti soustředí převážně na otázky politické a hospodářské.
v
Ze svého křestanského přesvědčení - respektujíce žádoucí řád
hodnot - však docházíme k závěru,žs v naší společnosti nebyly dosud
positivně vyřešeny otázky mnohem závažnější.
První z nich je tzv. umělé přerušení těhotenství, u nás od r.1957
zákonem přípustné a novelou zákona z r. 1987 povolené do prakticky
neomezené šíře. Jsme přesvědčeni,že 2ákladní právo člověka,které by
mělo zákonodárství zajistit proti sobectví ostatních členů společnosti,Je jeho právo na život. Jestliže biologická věda nehodnotí
žádné období vývoje lidského Jedince za podřadné nebe méněcenné,Je
nutno z tohož pohledu kvalifikovat Jakoukoli formu ukončení tohoto
života Jako zabití resp. vraždu. Pokud vedení strany Již konečně
uvažuje o formulaci určitého politického programu,žádáme,aby úsilí
o odvolání zmíněných zákonů bylo jejím prvním bodem.
Druhou váfnou otázkou Jsou sílící negativní vlivy působící na
•mládež. Vždyt Jde o budoucnost národa,všeobecně se konstatuje zvyšování kriminality,rozvodovosti,nárůst PN a AIDS,přehlíží se však skutečnost, že Jsou to důsledky výchovy mládže v uplynulých desetiletích. U mladé generace byla praktioky znevážena tradiční morálka,
vedoucí k pocitům zodpovědnosti zejména v oblasti manželských vzta*
hů,vytvořen přitom však nebyl žádný Jiný spolehlivý morální základ; "
V letech intenzivního budování socialistické společnosti jsme měli
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ještě sílu ostře kritizovat úpadek výchovy v kapitalistických státech a právem jej považovat za projev zavrženíhodného úpadku konsumní společnosti. Dnes však už nejsme daleko od snah implantovat
do našeho výchovného systému některé - na západě už prokazatelně
neosvědčené - metody sexuální výchovy jako pokrokové novinky, I v
tomto směru by měla právě ČSL jasně formulovat své programové cíle
a samozřejmě je též v politické praxi hájit. Připomínáme,že jde o
celý komplex otevřených problémů,v jejich základu stojí postoj společnosti vůči odkazu Ježíše Krista - at už jej chápeme v jeho náboženské plnosti anebo jen v rovině čistě lidského poznání.
Současně s oběma náměty pro politický program předkládáme vyšším
stranickým orgánům k novému uvážení palčivý problém naší politické
representace. Není tajemstvím,že na vedoucích místech strany a v
poslaneckých orgánech státu zastupují křestansky smýšlející členy
funkcionáři,z nich ne všem je křestanství vlastní. Ti pak ve své
politické praxi zaujímají postoje,jež jsou pramenem trvalé nespokojenosti věřících. Důsledkem je již řadu let trvající hluboká nedůvěra členů ČSL i ostatních věřících vůči vedení naší strany.
Křestanský pozdrav všem bratřím a sestrám
Členové flflěO ČSL v Jihlavě.
V Jihlavě dne 17.května 1989

— o— o — o — o — o — o — o —

PRO ŽIVOT ! •
SESTRY A BRATŘI,
navazujeme na závěry z naší členské schůze dr.e 17.5.1989 a zasíláme vám k diskutovaným tématům stručný přehled literatury»uvedených filmů a článků v časopisech,které jsou ovšem běžně dostupné.
Doporučyjeme knihu PHDr.Heleny Rozinajové,C3c "Etika heterosexálních vztahov", 51ovenské pedagogické naklad.,Bratislava 1989,
21, Kčs. Dáleseriál výchovných článků Dr.Jany ffiarhounové "Vyšší
dívčí a chlapecká" v týdeníku "Sedmička pionýrů",roč. XXII/198&-89/,
č. 9,12,15,18,22,24,27,30,33,36,39. Velmi potřebný je rovněž seriál
článkůffiUDr.Květ.Sipra,CSc "Plánované rodičovství" ve všech 12.
číslech /vždy na str.13./ XXXI ročníku /1988/ měsíčníku "Zdraví"
CsCK ve vyd. Naše vojsko,Praha. Dále články Dr. J.IYlarhounové "Promiskuitní chování" /Zdraví,1989,č.5,str. 8-9/ a "K problematice
interrupcí" /Zdraví,19E9,č.6,str. 10-11/ a pak v témže čísle na str.
19 velmi důležitý referát ÍYlUDr. A.Brzká o XIV. mezinárodním kongresu o rodině /duben 1989 v Bonnu/ na téma "Rodina je budoucnost".
Pozitivně lze hodnotit i televizní film "lék proti AIDS" ^zodpovědnost/, promítaný na I.programu čs. televize pro 8. tř. ZDS při
vysílání pro školy dne 7,6.£§ od 9.00 do 9.25, s jednou výhradou
/pedagogicky nevhodné prezentování "zkušenosti" problémové a tedy
dle slov sexuologa v téže relaci zcela atypické skupiny 12-15 letých ahlapců a dívek/.
Ve shodě s názorem řady odborníků je však nutno současně varovat
před tzv. "výchovnými -filmy":
"Poznej a rozhodci se sám" nebo "Chceš zabít?", které se nyní
promítají hlavně učňovské mládeži v SOU s cílem "prevence nemoci
AIDS", ač tyto filmy ve svých důsledcích mohou šíření sexuální revoluce a AIDS spíše nagomáhat. Místo správného informování, mládež
desinformují a zneklidnují a místo formování /výchovy/ jj. spiše
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deformují /kazi/ či dle názoru mnohé diváků "navádějí" a mohou být
nedospělou mládeží přijímány Jako náhrada západních perno»filmů
/jejichž Síření je u nás zákonem zakázáno/. Podobně je nutno odsoudit i tzv. "proti-aidsové" pseudovýchovrté programy dávané v kině
nebo v televizi
S pozdravem
ing. Sedlák Jan
jednatel ÍTIěO ČSL

Hron František
předseda ÍDěO ČSL

"
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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,.

PRO ŽIVOT I

Při ÍYJěO ČSL v Jihlavě se ustavila zájmová skupina pracovníků,kte£í
chtějí pomáhat snahám o účinnější ochranu klíčícího života a žárovou
snahám o zodpovědnou a citlivou sexální výchovu mládeže. Pro tento
náročný úkol hledáme spolupracovníky: lékaře a pedagogy psychology,
právníky a sociology,kterým nejsou lhostejné některé současné a - bohužel - téměř celoevropské krizové proudy»nepřátelské vůči dětem,
protože právě ony Jsou nejvíce ohroženy interrupcemi, "sexuální revolucí" ,nemocí AIDS, rozvraty rodin,ekologickými katastrofami,atd.
Kdo z vás by chtěl a mohl pomoci,at nám napíše na adresu:
Sekretariát OV ČSL,ul. 1. máje - 15, PSČ 566 01 Jihlava/t. 22254/.
Kromě svého jména,adresy,telefonu a oboru napište i svoje připomínky, náměty,event, kontakty na další odborníky. Dále i upozornění
na hodnotné studie nebo články k daným tématům /i cizojazyčné/ s uvedením možnosti zapůjčení nebo okopírování.
Spojeni společnou starostí o naše děti
Vaši
ing. Sedlák Jan
Jednatel
%

Bernardové Sylva
místopředsedkyně
taj. skup. "Pro život"

Hron František
předseda
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TYTO NOŽIČKY
UŽ NIKDY
NEPOBĚŽÍ •

Ježíši můj Pane,
skrze přímluvnou moc Marie,tvé matky
a Josefa,který Vám byl oběma statečným
ochráncem,prosím Tě za život nenarozeného
dítěte,které Je v nebezpečí zabití
v lůně své matky,
PŘIJÍM&Y] TOTO DÍTĚ DO DUCHOVNÍ
ADOPT ACE.
Ježíši můj Pane,
volám k Tobě znovu,dej roWičům, matce
tohoto dítěte milost, dej odvahu
donosit dítě ke zrození.
Odvrat od ní tak krutý úmysl odstranit .
bezmocného člověka,JemŽ Jsi urSil ž£vpi
zde na zemí. Amen!
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Česká národní raáa
Věc: Vyjádření' k novému zákonu, ze dne 20. října 1986.
Jsem mladý věřící člověk a stejně Jako všichni věřící lidé v
naší vlasti,Jsem byl hluboce zklamán tím, když 20.října 1986 poslanci České národní rady Jednomyslně schválili
nový
z á k o n
o
u m ě l é m
p ř e r u š e n í
t ě h o t e n s t v í
/s platností od 1.ledna 1987/. V této souvislosti ve všech církvích
naší vlasti,probíhala široká diskuze k tomuto tématu. Rád bych se
k této problematice vyjádřil i Já, z hlediska věřícícho katolíka,
otce dvou dětí.
Byly mi dva roky, když byl v roce 1957 schválen zákon o přerušení těhotenství. Bilance těchto zhruba 30 ti let Je pro nás podle
číselných faktů,které se zdovídáme z našich sdělovacích prostředků,
přímo otřesná. Ročně se u nás přerušuje více než 100.000 těhotenství /některé prameny uvádějí až 150.000/, přičemž počet porodů
neustále klesá. V současné době tento vývoj vrcholí. Naše republika
vstoupila do situace»kdy v průměry každé třetí těhotenství končí
interrupcí.
Je potřeba si uvědomit i další závažnou situaci,že za necelých 30 let,co zákon platí,,se vyvinula i technika umělého přerušení těhotenství. Jakousi modou se stala tzv. "miniinterrupce"
/odsátí plodu/, velmi vřele doporučovaná v našich sdělovacích prostředcích. Tyto nás také informují,že nový zákon ruší interrupční
komise a že těhotná žena,nyní sama rozhoduje o budoucnosti svého
dosud nenarozeného dítěte.
V této souvislosti se hovoří o plné svobodě ženy,budoucí matky.
Jako věřící člověk se hrozím této "svobody" ženy. Je možné,aby
někdo rozhodl o bytí, Či nebytí druhého člověka? Každý počatý život
Je pro mne, stejně jako pro každého věřícího člověka,svatý, a přikázání "nezabiješ", pro nás platí od samého začátku početí a pro
každý lidský život. I přirozená morálka většiny civilizovaných zemí
hodnotí úkon umělého přerušení těhotenství,Jako vraždu,! když chráněnou zákonem. Přímo cítím,že tento lidský zákon Je namířen nejen
proti člověku,ale že přímo útočí na Boha. Kde Je zákon o právu na
'život v neJvlastněJším slova smyslu?
Jsme dnes svědky toho,že i lidé, kteří by si podobný krok /osudný pro dítě a někdy i pro matku/ rozmysleli, Jsouvutvrzováni právním ustanovením v názoru,že Jde o věc dovolenou. Čas od času v novinách čteme,že matka zabila novorozeně. Taková zpráva v nás vyvolá
vlnu oprávněného rozhořčení. Je však zarážející,že většiny lidí se
nedotkne,dochází-li k podobným případům masově,Jenom o několik měsíců vývoje dítěte dříve. Jsem plně přesvědčen a myslím si,že každý
člověk,který se řídí hlasem svého svědomí,cítí a věří,že lidský plod
Je od samého začátku své existence člověkem. Nikým jiným se nemůže
stát! máme vůbec právo stanovit hranici /a kdo Ji vlfstně může stanovit/ , co už člověk Je a co člověk Ještě není? Vždyt pak se tu otevírá nebezpečné pole působnosti,totiž kdo člověk Je a kdo člověk
není.
Na základě Jasných argumentů,které Jsem Vám zde vypsal,cítím ve
svém svědomí povinnost Jasně se vyjádřit. Jako věřící člověk odsuzuji celý tento zákon a tzv. umělé přerušení těhotenství /to znamená
vlastně ukončení těhotenství/ nazývám plným jménem:
Je
to
v r a ž d a !
28. 12. 1986

Pavel Záleský
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UKÁZKA "NÁBOŽENSKÉ SVOBODY" U NÁS - podruhé
Navazuji na článek "Ukázka náboženské svobody u nás",který vyšel
v KO č.13/89. Zaujal mě předavším tím,nakolik se podobá mé vlastní
zkušenosti s touto otázkou v naší zemi. Není tedy skutečně v žádném
případě ojedinělý.
Po ukončení studia jsem poslední týden v měsíci srpnu v roce 1985
nastoupila do svého prvního zaměstnání v LSU ve Vyškově.Asi třetí
den po mém nástupu,kdy jsem si vyřizovala nezbytné formality na ONV,
byla jsem pozvána k "pohovoru" na odbor školství k panu B.Seberovi.
Postupně se jeho řeč stočila na náboženskou otázku,s níž,prý předpokládá, jsem se vyrovnala.Já jsem mu odpověděla,že jsem katolička.
Značně ho to zarazilo,asi s takovou odpovědí nepočítal. Zeptal se mě
ještě,jsem-li aktivní katolička a je-li manžel stejného názoru. Pak
se podivil,že jsem vůbec mohla studovat konzervatoř. Nato mi řekl,že
tímto se všechno mění,že si sice váží mé upřímnosti,ale ža za takových okolností se musí všechno ještě projednat,ale že ve školství
být zaměstnána nesmím. Bránila jsem se asi podobně jako paní Jakoubkové,bylo mi stejným způsobem řečeno,že pedagogičtí pracovníci musí
děti vychovávat v duchu vědeckého světového názoru marxismu-leninismu. Dovolila jsem si opáčit,že přece budu učit hudbu0(Ylimo to však
prý musím na žáky působit i ideově. Pokusila jsem se tedy ještě o
poslední možnost,jestli bych tedy mohla vykonávat korepetici u tanečního oddělení,jak jsem měla původně na plný úvazek. - Neexistuje!
Podle slov pana Sebery bych nesměla být ve školství zaměstnána ani
jako uklízečka...
Druhý den mi pak bylo jasně řečeno,že odbor školství se mnou pracovní poměr rozvazuje a musím si najít zaměstnáni mimo pedagogické
instituce, třebaže studium na konzervatoři mi k tornu dává potřebnou
aprobaci. Nato mi jednoduše škrtli razítko zaměstnavatele a já jsem
hyla bez místa.
Pracovala jsem pak nějaký čas jako dělnice v podniku,kde pracuje
otec,protože jsem vůbec nevěděla,kde bych si měla hledat místo.Nehledě na to,že v našem okrese nejsou takřka žádné pracovní možnosti.
Při této manuelní práci jsem si však pohmoždila ruku,a tak jsem po
měsíci i tady ukončila pracovní poměr.
Protože rodiče se odvolávali i na presidentskou kancelář,dostala
jsem nabídku,abych učila kurzy klavíru pod Sdruženým závodním klubem
ROH. Nebyl to však pracovní poměr,pouze jakási vedlejší•činnost.Tyto
kurzy jsem učila asi půl roku,než se nám narodilo naše první dítě.
Paradox je ovšem v tom,že ve školství učit nesmím,abych neměla na
děti "špatný" vliv,ale tytéž děti,avšak v .kurzech,učit mohu.
Ztotožňuji se se vším,co ve svém dopise a článku žádá paní Jakoubkové. Plně souhlasím a podporují petici 31 bodů o vztazích mezi Církví a státem,v této souvislosti samozřejmě ;i program Sdružení katolických laiků"Pokoj na zemi",který z požadavků petice vychází. Svým
podpisem se ztotožňuji také s peticí "Několik vět",která mimo jiné
žádá,aby byly respektovány požadavky všech věřících občanů. Kromě
toho svými požadavky přispívá k ozdravění ovzduší a situace u nás.
Když se vrátím ke svému "případu",už teď v žádném případě nemluvím sama za sebe,ale je smutné,jestliže filowěk/a rtvajnásobně,jnstliže
je to mladý člověk,který vstupuje do života/ dostává takové'a ^odobné"rány pod pás" od svého vlastního národa a od země, ve které vy-'
rostl a pro kterou chce žít. Ale přesto,nebo právě proto,bychom se
mělivkonečně přestat za pravdu stydět, zvláště chceme-li se nazývat
křestany.Vždyt je to to,co náš národ zvláště v dnešní době tolik potřebuje. Jak říká v minulém čísle pan Navrátil: "Naše svědomí nám '
přikazuje,abychom v této době nemlčeli a jednali podobně jako sv.
Tmáš íYiorus před několika staletími,když řekl své mínění králi".
Marie Šitková
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P.Ing. Přemysl

COUFAL

Dne 23.února vzpomínáme opět výročí tragické smrti svého
milovaného Jediného syna,dvojnásobného inženýra
P. Ing. Přemysla C o u f a l a CSc,člena řádu OSB,
samostatného vědeckého pracovníka,hlavního specialisty
pro statiku a stavebnívfyziku v Bratislavě,rodáka z Hrubčic u Prostějova. Necht odpočívá tiše,na Jeho bolest nezapomeneme. Byl naší velkou láskou a radostí.
Kdo jste ho znali,vzpomeňte s námi.
Zdenka a Leopold Coufalovi, rodiče.
Tak čteme každý rok v novinách. Vzpomínají nejen rodiče,ale i
všichni známí a neznámí,kterým Jeho tragická smrt není lhostejná.
Kdo byl P.Ing. Přemysl Coufal CSc - OSB?
Kněz benediktin a v civilním životě vynikající odborník,vynikající vědecký pracovník.
Narodil se 9.ledna 1932 v Prostějově,až do 19 let žil v Hrubčicích,kde Jeho otec byl učitelem a později ředitelem školy. V r. 1951
maturovalvna gymnáslu v Prostějově a stal se posluchačem lesnické
fakulty V5S v Brně,kterou ukončil v r.1955 Jako absolvent technického směru. Současně byl externím posluchačem filosofické fakulty
J.Ev.Purkyně v Brně,a zde studoval obor angličtina a francouzština.
Po absolutoriu si našel zaměstnání v Bratislavě. Tam vystřídal několik zaměstnavatelů,ale vždy převzal náročněější a odpovědnější úkol.
Zúčastnil se na rozsáhlých projektech hydromelioračních staveb. Od
roku 1956 do r.1962 současně při svém náročném zaměstnání studoval
na fakultě inženýrského stavitelství na VST,kde promoval v r.1962.
Vypracoval několik rozsáhlých projektů, v r.1964-66 pracoval na publikaci "rneliorace". V r. 1975 obhájil několika významnými pracemi
kandidaturu na katedře Vysoké školy technické a dřevařské ve Zvolenu.
Posléze byl přeřazen do kádrových rezerv Ministerstva polnohospodářských staveb a výživy SSR pro zahraniční a expertivní činnost pro
obory statiky konstrukcí inženýrských a pozemních staveb,stavební
fyziky a hydromelioarcí.
Hovořil plynně anglicky,francouzsky,německy,rusky,španělsky j a dersky ,výborně ovládal latinu,starorečtinu,hebrejštinu a samozřejmě
češtinu a slovenštinu.
Procestoval téměř celou Evropu a to několikrát,byl však i v přední
Asii,v Africe,hlavně v Tunisu a Alžíru.
Pohled na život P.Ing.Přemysla by byl neúplný»kdybychom se alespoň
krátce nezmínili o něm Jako o knězi a členu řádu benediktinů. V celém Jeho okolí bylo známo,že byl upřímným,zásadovým katolíkem. Jen
několik málo Jeho přátel vědělo,že Je knězem a řeholníkem. Nepátráme
po tom,kdy a kde byl vysvěcen na kněze,ani kdy vstoupil do řehole
benediktinů. Nebudeme pitvat události,které jsou Ještě příliš živé a
nedozrálé...
Ta druhá tvář P.Ing. Coufala však velice zajímala státní úřad pro
věci církevní a hlavně státní bezpečnost,od chvíle,kdy zjistily,kým
vlastně ten vynikající vědec také Je.
Když se v září 1980 vracel z dovolené ve Francii,Anglii a Belgii,
musel se na hranicích podrobit důkladné osobní prohlídce a když pak
přišel domů,zjistil,že v bytě byla provedena prohlídka. To se pak
nekolikráte opakovalo.
Dne 9.12.1980 byl poprvé vyslýchán Bezpečností a pak Již pravidelně až do konce svého života,často hlavně v noci. V té době na něm byla vymáhána částka 20.000 Kčs s tím,že přestanou výslechy. V přítomnosti dr.Stefana Trkoně složil 14.2.1981 v 9 hod. v Jedné vinárně
blízko Sovětské knihy v Bratislavě 14.0CKČ3 a za tři dny zbytek.

20.2.1981 naposled navštívil své rodiče a dle jejich sděleni,přijel k nim velmi vyděšený,čekal nějaké ultimátum. Když se vrátil do
Bratislavy,2jistil,že v bytě:nejde elektrický proud /při odjezdu bylo vše v pořádku/ a nebyl schopen sám závadu odstarnit. Přes Jeho
urgence. nepřišel nikdo ani 22.2, a ani 23.2. provést opravu a tak
23.2. večer se v bytě opět nesvítilo.
Dne 24„2. a 25,2.81 nepřišel do práce. Nepřišel však ani 26.2,81
a tak Jeho přímá epolu^ftjccivnice ing.Kopcová zatelefonovala paní
ÍTflachovičové,která mu uklízela a měla klíče od bytu a ptala se Jí,co
je s ing.Coufalem.Paní [Yiachovičová-se ihned vypravila do jeho bytu,
chtěla otevřít,ale do bytu se nedostala,protože zevnitř byl klíč.
Zavolala tedy Bezpečnost,která byt otevřela...
A naskytl se příšerný nbraz.V kuchyni podél kuchyňské linky leželozohavené mrtvé tělo ing.Coufala.Přijelo ihned 16 členu Bezpečnosti
s nimi též PfiUDr.Oberučová,která se po ohledání vyjádřila, že příčinu
smrti nelze Jednoznačně určit. V kuchyni i koupelně bylo množství
krve,v kychyni na zemi se válely tři prádelní šuůry. V umyvadle zakrvácené žiletky,v pokoji rozbité okno,koberce i podlaha zakrvácená,
všude veliký nepořádek»
Bezpečnost zaslala rodičům zesnulého telegram a ti 27.2.81 přijeli do Bratislavy»Teprve však 2.3«ál byli:předvedeni příslušníky SNB
do budovy soudního lékařství v Bratislavě.
Sami takto popi sují ?, "Otevřely se dveře, syn ležel na nosítkách,
přikrytý až po bradu,krk nebyl vidět„Pravou stranu obličeje měl protáhlou, pravé oko měl vyražené na hlavě jako velký ořech,v celém obličeji byla velká hrůza.li oka byla'Jizva asi 3 cm dlouhá,noc měl malý, rozmáčknutý.Levé oko neměl.Horní ret byl potrhaný,kolem úst červené skvrny,zuby neměl.Levá strana obličeje zmačklá do měsíčku,levé
ucho natržené,zmodralé,na čele zmodralý otisk podpadku.Na levé straně proražená lebka v průměru asi 3 cm nebo i více,díra zcela otevřer
ná,krvavá. Na levé straně krku rozřezaná tepna.Obličej byl červený,
černý,modrý.Zaměstnanci odmítli odhalit prostěradlo s těla mrtvého,"
Dne 4.3»81 byl nařízen převoz do rodiště zesnulého - du Hrubčic.
V hřbitovní kapli byla rakev otevřená,aby byly dokončeny poslední
úpravy před pohřbem,Sešli se spoluobčané ze vsi a viděli,co všechno
musel ing,Coufal prožít,než odevzdal duši svému Stvořiteli.Jasně viděli,že nešlo o sebevraždu,jak se snažily namluvit státní úřady,viděli zcela Jasně i Jako laici,'že šlo,L o .surovou vraždu. Nasvědčovalo
tomu nesmírně zohavené tělo,zohavené ruce,nohy i obličej.Tolik utrpení není schopen člověk sám sobě způsobit!
Příčina smrti není dosud objasněná,Jako příčina smrti Je v soudním protokolu udáno krvácení z dostatečně hlubokých řezných ran v
loketních jamkách obou paží a.hlubokých ran na předloktích.Protokol
podepsal prf.[YlUDr.íTiilan Kokavec a íTUJDr.Jaroslav Sochor.V protokolu
nejsou uvedena ani ostatní poranění na těle mrtvého,vyJma jedna oděrka na čele.
Tak žil,své vlasti sloužil a svpu smrtí dosloužil kněz,benediktin
a vynikající vědec P.Ing.Přemysl C o u f a l CSc - OSB.
Dle různých zápisků a výpovědí zpracovala (Ytarie Michaela.
-O -
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Dne 6.7.89 podal Augustin Navrátil odvolání na OS SNB odd.pasů a
víz v Kroměříži,kde mu byla zamítnuta žádost o povolení cesty do NSR,
Francie,Rakouska a švýcarska,a kde chtěl s manželkou navštívit různá
poutní
místa»V odůvodnění
rozhodnutí je uvedeno,že Jeho vycestová—
ní není v souladu se státními zájmy ČSSR. Augustin Navrátil pokládá
toto rozhodnutí za závažné porušení základních občanských práv a svob
°d^včetně článku 16 závěrečného dokumentu vídenské následné schůzky
K3SE,v němž se zaručuje svoboda vyznávat a praktikovat náboženství
nebo víru .Účast na pouti je pro ,.yěřícího praktickým vyznáním víry.
Žádá proto bezodkladné zrušení tohoto nezákonného rozhodnutí.
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POZNÁflKY KE SLOVENSKÉMU FILIYU "SOLUNŠTÍ BRATŘI*
/výňatek z dopisu soukromého znalce/
Byl jsem na ten film upozorněn od svých známých a viděl Jsem oba
díly,i když sám televizi nemám.Neručím ovšem za úplnost,protože člověku může ledacos uniknout,když to vidí pouze Jednou.
Vcelku možno říci,že autor z toho udělal historický román.Několik
základních historických fakt Je obaleno mnoha nehistorickými výplody
fantazie.Autor by se mohl vymluvit,Jak to dělával Jirásek,že nepíše
historii,ale romány.Ovšem v úvodě televizní redakce uvádí,že film
podává věrně historická fakta,což není pravda.Nehistorické Je už základní tvrzení,že papež Hadrián II.na začátku slovanskou bohoslužbu
odsoudil a potom kdysi později na zákrok císařskéha vyslance Ji povolil a sněm se neodvážil postavit proti rozhodnutí císaře.To je
nejen zcela nepravděpodobné,ale není žádným historickým svědectvím
podepřeno.Císařský vyslanec vystupuje Jako nějaký "deus ex machina",
který rázem zvrátí celé jednání sněmu.Důležitou roli hraje dcera
papeže Hadriána II.,v románě Je Jmenována Agata,ale Její Jméno z
pramenů není známo.Její chování vypadá,Jako by byla milenkou Konstantina - Cyrila,což Je nehistorické a také nevkusné. Není vůbec
nic známo,že by přišla někdy do styku s K.C.
Také Je naprosto nemožné,že by se o ni ucházel kardinál Formosus
s odůvodněním,že i Jako kardinál může dostat od papeže dispens a
oženit se s ní.To Je také v rozporu se vším,co je známo o Formosovi.
Není také pravda,že Formosus poštval lid proti papeži a vyvolal
vzbouření,aby papeže donutil k abdikaci.
I smrt Agaty Je podána zcela Jinak,než to ve skutečnosti bylo.
Jsou to prostě románové fantazie.
Cyrilometodějský žák Laurentius Je znám Jenom podle Jména z Theofylaktovy tkzv. Bulharské legendy a jinak se o něm nic neví.Že prý
byl původně otrok,Jehož K.C. vykoupil z otroctví,a pak se stal zrádcem,který pracoval proti dílu cm.,to Jsou Jen holé výmysly,nemající
žádného podkladu.
Také opat Qtfrid z Weissenburgu Je sice historická osobnost,ale
že by nějak přímo zasahoval v Římě do jednání o slovanské bohoslužbě
a že při cestě z Říma domů byl zavražděn,nelze ničím podepřít.Připouští se,že slyšel o díle cm. a že některé myšlenky přijal za své
/předložil evangelium do nářečí rýnsko-franského/,ale není jisté,že
by přišel přímo do styku se slovanskými apoštoly.
Autor postavil do popředí sféru kolem papežovy dcery a kardinála
Formosa a tím své dílo v očích našich věřících znehodnotil. V tom
se Jeví tendence protikatolická a speciálně proticelibátní celého
díla. Naši lidé,kteří nejsou s těmito věcmi obeznámeni,Jsou zmateni.
- o - o - o - o všem

ČLENBÍÍ)

o - o - o ÚV

TAJNÉ !
/povídka od Josefa Slováka/
Ideologická komise předkládá všem členům ÚV výsledky šetření o podvratné činnosti náboženského disidenta J E Ž Í Š E,zvaného Nazaretský. J E Z 1 S pochází z Nazareta a Je jako Jeho otec Josef,tesařem.
Nepovolenou činnost,za účelem nezákonného sdružeování provádí už třetím rokem.Vytvořil kolem sebe výbor dvanácti mužů a na sedmdesát aktivistů působí jako pořadatelé při masových shromážděních.S nadšením
za ním jde neinformovaná mládež a venkovský lid.Prohlašuje o sobě,že
přišel osvobodit národ,že Je onen mesiáš,kterého slibovali proroci.
Vytvoří prý nové králoství a on bude králem.Nenávistně vystupuje

- 29

•

proti vedoucí úloze strany a ostouzí její členy a funkcionář«.Nebezpečnost jím vyvolaných shromážděních je nejen ve vyolávéní protistátních
nálad,ale i v případném vojenském zásahu Římanů nejen proti tomuto hnutí, ale i proti nám v domění,že tomuto všemu tajně přejeme.Proto navrhujeme tato opatření: Při nejbližší příležitosti uvězniz Ježíše,postavit ho před soud a vynést nad ním trest sm;cti! Nebot likvidaci tohoto iniciátora nepokojů,znormalizujsme život společnosti,upevníme jednotu a sepětí^strany a lidu.Společnost se vrátí k činorodé práci.Všichni členové UV jsou povinni získávat usvědčující materiál proti Ježíšovi a dát jej jejímu předsedovi,Všechna,co zde bylo řečeno uchovat
v přísné tajnosti,aby se lid proti nám nevzbouřil.
,
Kaifáš v.r.
Na zasedání UV tuto tajnou informaci obdrželi i Nikodém z Jeruzalémá
a Josef z Arimatle.Oba byli dlouholetými přáteli,protože je k sobě poutala upřímná zbožnost a snaha na zasedáních UV se zastávat, chudých a
být vždy na straně pravdy a spravedlnosti.Za tyto svoje postoje je ironicky nazývali "dvojčata",V soukromém životě byli až askety.Své děti
vedli přísně v Hospodinově zákoně.0 Ježíšovi toho spolu už hodně prodebatovali. Shodovali se spolu v názoru,že hlavně mimořádnými schopnostmi a hlavně Četnými uzdraveními nemocných a jinými zázraky^které nikdy před ním žádný prorok neuměl,Jde pravděpodobně o slíbeného mesiáše.
Nepohoršovali se nad Ježíšovou kritikou farizeů,protože své soudruhy
dobře znali a věděli,že jejich politické pletichy mají jen jeden cíl,
získat větší vliv ve straně a tím i více peněz a majetku.Oba byli přesvědčeni, že k mravní obrodě v národě může přijít jen důsledným dodržováním Mojžíšova zákona,což věděli,že hlásá i Ježíš»Obě Jejich manželky
se též přátelily a navštěvovaly bohatou jeruzalémskou ženu Marii Markovu, v jejímž domě byl i se svými učedníky ubytován Ježíš,když byl v
Jeruzalémě.Nikodém a Josef se proto domluvili,že je nutné seznámit Ježíše s vražedným úmyslem Kaifášovým.Nikodém požádal Svoji manželku,
aby s^Marií Markovou domluvila schůzku s Ježíšem.A t3k se stalo,že
člen UV Nikodém,jedné noci přišel za Ježíšem.
Ježíš přijal Nikodéma s úsměvem a přátelsky,z čehož byl překvapený.Měl
totif ot?avuf£;a na něj jako farizee bude přísný.Ježíš viděl Nikodéma v
rozpacích a proto sám začal rozhovor tím,že o každém člověku,který k
němu přichází,už předem ví,proč k němu přišel a jaké má úmysly.Nikodém:
Už jsem o tobě slyšel,že vidíš každému do srdce,že jsi mimořádně inteligentní,že máš moc uzdravovat ba dokonce i mrtvé oživuješ,ale proč tedy kolem sebe shromažduješ negramotné a bezvýznamné muže?Ježíš:Vysvětlím ti to podobenstvím.Přišli dva před trůn nebeského Otce.Jeden takový znalec Písma,že jej znal zpaměti.Druhý negramotný,který znal Písma
jen ze čtení v synagoze.Otec je mile přijal a začal od Adama vyprávět
o kráse Božího slova.Ten druhý se posadil k nohám Otce a dychtivě poslouchal.Ten první ale znechuceně odešel,že ho Otec nepochválil za znalost Písma a též,že t0,co slyšel už dávno zná.Nikodém vpadl Ježíši do
vypravování a řekl:Chápu,co tím chceš říci.Ti,co jsou v srdci pyšní,odvrací se od nebeského Otce.Ale jak to myslíš s národy? My jsme jediný
národ co zná Písma,a ty říkáš,že u Otce se shromáždí všechny národy.I
ty negramotné?Ježíš:Bude to stejné jako s jednotlivým člověkem.Ty národy, které dychtí po slovu Božím,budou u Otce,ale ty ketří pyšně odmítají
radostnou zvěst,zůstanou ve smutku.Ježíši,proč ale ostřeji nevystupuješ
proti Římanům,kteří Písmu nepřejí?Nikodéme,ty nevíš z Písma,že Bůh i
zlé v dobré obrátí?Národy.které utlačuji jiné,nebudou mít u Otce tolik
svých synů,jako ty,které jsou utlačované.Ti první jsou pyšní na svou
sílu,ti druzí spíše čekají pomoc od Hospodina.Ježíši,ty kritizuješ naši
modlitbu,jak se tedy máme modlit?Modlete se tak,jako když dítě přichází
s prosbou k otci«Tedy s vědomím své malosti a ne v domění,že jsem lepší
než ti druzi.Ježíši,ty vidíš do srdce každého,my §le ne.Jak máme posuzovat toho druhého?Nikodérne,nikoho neposuzuj,Nebot to,co lidé mají za
moudré,je u §oha pošetilost,tovo čem lidé říkají,že nemá úroveň,u něj
cenu má,nebot všechna to podcenování,vychází z pyšného srdce.Ježíš do
noci rozmlouval s Nikodémem a na rozloučenou mu řekl:Jen ten,kdo má v
srdci Boha^který je Láska,je pokojný.Nepokoj u lidí svědčí,že v srdci
nemají Boha,ale nenávist,to jest hřích.
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Rozhovor * kardinálem Faulem Poupardem

/část 2/
Ve dnech 5. až 8. května 1989 zasedala v Záhřebu oapežská rada pro
dialog s nevěřícími. Hlavním tématem jednání bylo ''Hledání štěstí".
Předsedou zasedání byl kardinál ^aul Poupard, který ooskytl redaktorovi novin Glas končila M. Mihaljovi interview.
GK.; Uvedl jste, že existují lidé dobré vůle, předstože v Boha nevěří. Setkáváte se také s těmi, kteří jsou protinábožensky zaměřeni?
^ougard: VSichni se shodujeme v tom, že ateismus jako takový má v
naS3P3oSS~stále menší vliv. Takových, kteří jsou skutečně přesvědčeni,
že Bůh není, je maximálně 5$. Ti, kteří zastávají názor, že se o Bohu
nemůžeme nic věrohodného dovědět, se nazývají agnostici. Existují však
vlažní věřící, nevěřící a bezvěrci. Většinou jsou to lidé, kteří se
vzdálili společenství věřících. Pak jsou ještě takoví, kteří se vůbec o
náboženské otázky nezajímají. Síkáme o nich, že jsou lhostejní.Ti jsou
skutečným problémem pro církev. Jak promlouvat k lidem, které víra nezajímá? Jinak však ateismus ve svých klasických formách, který vycházel
z Kietzscheho, Frewda a Marxe, je dnes v podstatě mrtev. Znepokojující
je tot že roste počet lidí, kteří žijí, jakoby Bůh neexistoval. Je ta
raktAQká nevíia reso. lhostejnost. Když jsem hyl rektorem vysoké Šlcoy v Paříži, hovořili jsme o nich , že je to "boff pokolení'1. Když
jsem totiž někomu řekl, Se je třeba to nebo ono učinit, společně se do
něčeho pustit, tak by mi oroste od >ovčděl:B OF' " /amer. sl. odmítnutí, facka/. Když ho nic ne za \ór% tak o bychom mohli společně podnikat? Problém je, jak dnes probudit zájem, touhu, zvědavost. VŽdyi člověk je bytost toužící. Jfyslím si, že je velmi důležité zkoumání problémů hledání Štěstí, protože každý člověk touží po tom, aby byl šťastný. Lidé jsou dnes unaveni ideologiemi, teoriemi, dokonce i vědami bojí se jich zejména po Hirošimě ä Černobylu. Jediné co současníci při
jímací, jsou muži a ženy s hlubokou osobní zkušeností z víry. Náš svět
otřebuje ze všeho nejvíce světce a básníky.

S

SK.: K nakým závěrům dospěla papežská rada oro dialog s nevěřícími při

posuzovaní otázky probuzení zájmů o víru v Boha?
Poupard : Máme soojení se 101 biskupskou konferencí, se všemi biskupst
vími, katolickými školami, teologickými a filozofickými fakultamia jinými náboženskými instituty. Všechno, o čem hovořím, je výsledkem informací, které shromažďujeme a pravidelně uveřejňujeme v časopise
"Ateismus a dialog", který vychází čtvrtletně. Závěry a postoje, k
nimž touto cestou docházíme, přenášíme odpovídajícím způsobem do biskupských konferencí v eeléqi světě. Pracují také komise a sekretariáty
pro dialog s nevěřícími.
Gk.: A jak tedy máme vést dialog s těmi, kteří sé skutečně staví proti
víře?
Poupard^: Vloni v říjnu jsme se v Amsterodamu sešli s představiteli mezinárodního svazu pro osvícenství, ^odle nich světlo rozumu potlačuje
tmářství víry. Jsem přesvědčen, že setkání bylo užitečné, protože jsme
se zbavili některých předsudků. Pavel VI,v encyklice Pacem in terris
přesně vymezil rozdíl mezi ideologií a hnutím. S monolitními ideologiemi nelze vést dialog, s dějinnými hnutími, která se mění s vývojem
lidstva, je dialog možný. Každý člověk, až je stoupencem jakékoli ideologie, má v sobě skrytý kousek svého člověčenství, v němž se odráží
Duoh Boží. Do tohoto koutku může Boží slovo proniknout. Jak jinak by
tese nám mohlo dařit už dva tisíce let hlesání evangelia?
GK: Na tomto zasedání se také hovořilo o satanismu a podobných jevech.
Vyskytuji se mezi námi ti, kteří slouží "černé mše", označují se znakem 666 a jinými satanskými znaky...
Poupard i Pavel VI. v encyklice ^ocSvaia» «uaan u£k*«ottíí1 na to., že
3«ou okamžiky, kdy dialog může být jenom pr»fce»tem, křikem, žertem i
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i modlitbou. Kyslím, že není třeba přehánět. Sdělovací prostředky mají
dnes velkou moc. Jeden Členek píše o tom, že Bůh. je|mrtev, jiný, že
Bůh přichází. V jednom televizním vysílání se jedna hlasatelka divila,
že jsem mohl prohlásit, že 3ábel existuje. Četl jsem také článek Mens.
Poupard ještě věří v číábla. Podával jsem tehdy výklad, že
jsem cenzorem evangelia. Lidé to přijímali jaksi bolestivě. Dnes už by se tomu
nikdo asi nedivil. Je jiná moda. Ale zlý duch existuje, působí ve světě
a pociíujeme ho v různých projevech. Protože vstupujeme do nového období víry, návrat k nábožnosti přináší s sebou i návrat satanských jevů.
GK: Spolubratr ze Skandinávie, dominikán, prohlásil na tomto shromáždění, že hnutí "New age" má v sobě i něco pozitivního, tedy že by byl
možný i dialog...
Poupard^ "New"age" je beznadějný projev hledání něčeho jiného, někde
3 Inde "/""nějakého protipólu, poselství, mystiky. Mnozí se k němu přidávají, orotože nenašli nic leošího. Jsem toho názoru, že se jedná o základní protest proti racionalismu a scientismu, o silnou touhu po mystice.
Proto musíme toto hnutí považovat za velkou výzvu církvi. Je na nás,
abychom- jim dosvědčili svoji víru a nabídli skutečnou mystiku založenou
na Duchu Svatém.
GK: Na našem shromáždění se hovořilo i o moderní hudbě, která přivádí
až k extázi, resp. do různých forem okultismu...
Poupard: V jedné kanadské brožůře jsem četl, jak určité rytmy mohou vyvolat citová hnutí a duševní poruchy. Je to možné. Ale zlo se může zničit pouze dobrem. Dějiny dokazují, že zlo se šíří tehdy, když dobro
oslébne. Kde jsou křesianská společenství zdravá a šťastná, tam lidé
nemají touhu z nich uniknout. Když je dobrá cesta, ť&kdo z ní neschází
na' rozbitou obchůzku. Jsem nadšen, když vidím jak hnutí vycházející z
původní katolické spirituality, jako jsou např. fokolaristé, dosahjí
.žitím podle evangelia tolik úspěchů mezi mladými%
GK.: Referující z Německa upozornil na to, že je jasné , že katolíci
nemohou být členy zednorských lóží.
Poupard: Řekl bych to asi takto! jeden člověk nemůže být současně dobrým katolíkem a marxistou-leninistou. Nebraní to však tomu, aby spolu
rozmlouvali. Nejdůležitější je však dialog života, K základnímu dialogu. dochází již ve Škole, při obchodování, na ulici, v zaměstnání, prostě kde se setkávají lidé. Před několika měsíci jsem byl v Hong Kongu.
Ptal jsem se biskupa Macaa, zda je po přičleněni k 2íně nezadusí ateismus. Odpověděl mi
: "Žijeme v radosti, protože pracujeme pro Boží
království. Misionář, který pracuje, nemá čas na to, aby myslel na takové otázky. rt Řekl mi, že nemusí vyhledávat nevěřící, protože za ním
sami přicházejí. Když přijdou do kostela, vidí jaká je to krása, ptají
se proč také nejsou kře stany. Nedávno mu řekly dvě mladé Cíňanky při
odchodu z kostela: "Otče, chtěly bychom se dát pokřtít." Podíval se do
svého kalendáře a řekl, aí přijdou příští večer do katedrály.
Ne každá pravda má stejnou důležitost
/část 3/
GK.: Svatý Stolec a západní křesťané očekávají od nás věřících v zemích
s marxistickým společenským zřízením, že povedeme dialog s marxisty.
Taká se očekává, že povedeme úspěšný dialog s pravoslavnými sousedy...
Poupard: Jsou tři druhy dialogu: mezi křesťanskými církvemi, s vyznavači jiných náboženství a s nevěřícími. Ze zkušenosti víme, že se snáz
vede dialog se vzdálenějším než s blízkým. Každý den v modlitbách opakujeme, dej aí miluji svého bližního, ale nějak se stává, že je mí
bližní někdy tak blízko, že bych si přál, aby se poněkud vzdálil. Řekl
bych, že je' úkolem Svatého Stolce zprostředkovat, aby se ti, co mají k
sobě nejblíž, počítaje v to i planety, nakonec po dlouhém putování
e-ešli. Věřím, že setkání v Lublani a Budapešti jsou počátkem něčeho,
co trvó a pokroč« jo, Neás-esiGT-o-rok, abyotr pr^djxrví-daig co se stgtue eít-
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ra. Držím se myšlenky vyslovené .Newaanaeas "Stačí m i j o n jeden krok."
Činím krok, který je pro mne dnes možný. Myslím si, že tajemství dialogu spočívá v hluboké víře v sílu evangelní pravdy, která je schopna
odstranit i zdánlivě neodstranítelné překážky.
GK.": Nezdá se vám, že je :dnes snazší zahájit dialog s marxisty nsz
se Stoupenci jiných ideologií?
Poupard: Ano, marxisté a leninisté,u£ dnes nejsou přesvědčeni o tom,
že mají klíč k řešení všech problémů. Krize není jenom ekonomická, ale
i morální. Ideologie, která si o sobě myslela, že je zbudována na vědeckých základech, sc s tím nemůže vyrovnat. Je třeba hledat člověka,
vážit si jeho velkých hodnot. To je tod hnutí, které hýbe celým světem.
GK. : V Paříži vás mladí rádi poslouchali-. Jak je třeba dnes k mladým
promlouvat?
Poupard: Tajemství je tam, jak to známe z Malého prince, v srdci. Zahradníci dobře znají, že růže nepotřebují mnoho vody ani slunce, ale
mnoho lásky. Nejsilnějším poselstvím evangelia je poznání že • Bůh je
láska." Jan Pavel II. říká v encyklice Redemptor hominis: 'Člověk nemůže žít bez lásky." Mládeži se dává u Denise, kupuje se jim, na co
si vzpomenou, ale to k šťastnému životu nestačí. S úžasem sleduji, jak
mladí objevují a přijímají sv. Františka z Assisi. Miloval nejen lidi,
ale i tu nejmenší rostlinku, sestru vodu a bratra slunce. Když jsem
byl rektorem pařížské univerzity, bylo tam 15 tisíc studentů ze 118 národů a nevím kolik rozličná víry. Kdykoliv jsem sc S někým setkal, nikdy jsem se neptal, v co věří nebo zda je nevěřící. Věděl jsem, že je
tady, že ho sem Bůh poslal, že ho miluje. Když se pracuje s mladými,
nesmí se myslet na pracovní.dobu a sledovat určité hodiny, kdy je třeba jít spát. Je nutno být jim neustále k dispozici a prokazovat jim
úctu. Ani jedna jejich otázka nám hesmí připadat směsná, nesmí nás zarazit jejich zvláštní nebo. agresivní chování. Nesmíme sc nechat strhnout hněvem, ale naslouchat a umět se s nimi zasmát. Na každou otázku
odpovědět, neobcházet ji. Když neumíme odpovědět, umět to přiznat. I
mně se to stává. Pak takovému mladému člověku řeknu, že to nevin, a
pozvu ho, aby přišel ke mně společně hlodat odoověči. Toto' pozvání ke
společnému hledání je velmi důležitě. Víme, že pravda vzala na sebe
podobu Ježíše Krista. Proto pravdu můžeme milovat. Protože nehledě na
obřady, znamení a mýty - Čeho je náboženství'plné - věříme v Krista,
který je člověk, syn ženy, který miloval a trpěl s námi - a tento
člověk je Bůh - a lide ho zabili - a On žije. V tom spočívá veškeré
tajemství křesťanské naděje.
GK: Na konferenci se také hovořilo o hledání štěstí a zdálo se, že mladí lidé prožívají křesťanství jako něco příliš vážného, dokonce víc
smutného než radostného...
Poupard: Přestože jsem Francouz, nijak nejsem hrdý na známého Francouze Ernesta Renana, který knihu 'Budoucnost vědy ukončil tvrzer 'm, že se
nakonec pravděpodobně odhalí skutečnost, že pravda je smutná. Jsem
přesvědčen, že pravda je radostná, že je skutečná radost, což také
potvrzuje poslední část Deváté symfonie. Jistě, existuje hřích a boj
mezi milostí a hříchem, ale my* žijeme v radosti, protože jsme milováni.
Nejsem "neužitečná touha", jak říká Jean Paul Sartre, naopak jsem stvořen z Lásky, která mě chtěla a přála si to. Co činí z lidí zoufalce
je poznání, že si připadají jako před nějakou
'zdí. Mohou cestovat
do vesmíru, chodit po planetách, mohou dělat všelijaké pokusy, ale
nakonec dospívají lc tomu, co jednou Stalin řekl generálu De Gaulleovi:
"Nakonec zvítězí smrt." Ale jakmile mladý člověk pochopí, že tomu tak
není, že život není cesta ke smrti, nok se všechno mění. Jinak se cítí
jako.ve vězení a technika mu jenom rozšiřuje vězeňskou celu. O to je
větší jeho uzavřenost.
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GK: Mladí jsou však svědky toho, že v církvi se mnoho mluví o lásce
a radosti, ale v praxi tomu tak zcela není...
Pouoard: To je náš problém a záleží na nás, jak se změníme. Zda naše
písně budou radostné a liturgie krásné. Jakmile je v církvi vše ztrnulé, není divu, že to nikoho nezajímá.
GK.: Mnoho se mluví o dialog s těmi, kteří nejsou v církvi. Jak je r
to však s dialogem uvnitř církve?
Pouoard: Ěekl bych, že tento dialog je to nejtěžší, Drotože je to onen
případ, kdy je bližní nejbližší. Vrací se nám evsngelní podobenství
o třísce a' trámu. Je zapotřebí mnoho pokory, laskavosti a trpělivosti.
Jeden z nejdůležitějších textil XX. vatikánské ho sněmu f£ei Verbum"
se zabývá hierarchií oravd a připomíná, že ne každá oravda má stejnou
důležitost. Mezi křesťany dochází ke střetům, protože nejen každou
pravdu, ale i každý ZDUSob orojevu víry absolutizují. Budeme-li všemu dodávat stejnou důležitost, tj, způsobu vyznání víry, církevním
zpěvům, liturgickému oblečení a jazylcu, pak dialog nebude možný. Závěry sněmu o hiererchii hodnot nám však říkají, že pravdy nemají
stejnou závažnost. Jsou pravdy, které musí přijímat každý věřící, tedy i biskuo a teolog. Jsou to hlavní pravdy víry, z nichž první místo
zaujímá, že B ů h
je a že
nás
m i l u j e . Dále pak existuje mnoho různých způsobů projevu biskupa, '.teologa, věřících podle
mentality, dějinného vývoje a kultury. Je nemožné, aby Afričan prožíval a projevoval svou víru stejně jako Evropan.
Z týdeníku: Glas končila, Zagreb, 28.5. a 4.6. 1989

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

"V žádném případě nebuč tvrdohlavý; jestliže jsi však něco dobře začal, pokračuj v tom horlivě dále tak,že nebudeš klesat ani na mysli,
ani zbaběle utíkat."
"Málo záleží na tom,sloužíš-li světu nedbale; zanedbávat však službu
Bohu to je neomluvitelné."
"Je to tvá malomyslnost,která dělá áábla smělejším,podobně jako jsou
Ženy odvážné jen tehdy,mají-li co dělat se soupeři zženštilými."
"Kdo se bojí,je již víc jak napolo poražen,je přemožen svou vlastní
zbabělostí,ne statečností nepřítele. Má někdo soucit s tak zbabělým
bojovníkem?
Nepřítel je krutý a nesmiřitelný,ale jenom vůči tomu,kdo se bojíj
ustupuješ—li,útočíj postav se mu na odpor,nebude škodit,možná,že nebu«»
de ani pokoušet. Stydí se být poražen,proto se raději nepouští do boje, který by prohrál."
/ Hevenesi

- Citáty a reflexe /

