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Dějiny poutního místa Panny Marie Pomocná ve Zlatých Horách

O B Ě Ž N Í K

A R C I B I S K U P S T V Í

P R A Ž S K É H O

Z dopisu Svatého Otoe Jona Paila II.
Ctihodnému našemu bye tru
Františku kardinálu Svato Církve říms Sté Tomáškovi
arcibiskupu pražskému*
Dnes Stojíme po Tvém bokutctihodný bratře,a objímáme Tě,jako by>*
chom byli slcutečně pří t omni .Spolu s Tebou přistupujeme v duchu k oltáři Páně v Tvém katedrálním kostele svatého Víta, a jak rádi bychom se
připojili k ostatním bratřím v biskupském sboru a/společně oslavili tak
vzácné devadesáté výročí Tvého narození, a současné veřejně před tváří
Božího lidu,Tvého milovaného stádce,pochválili Tebe,muže Božího a sloup
Církve, svědka Evangelia a obhájce víry»
Tak jako jsme Tě s obdivem a láskou tolikrát vítali
sebe,tím
spíše ¥ě dnes z plila srdce pozdravujeme a blahopřejeme Ti k této tak
ojedinělé životní události a vkládáním svých rukou Ti udělujeme své
apoštoské požehnání.
Dáno ve Vatikánu 15.dne měsíce června,na slavný svátek ;sv. Víta,
mučedníka, roku. 1989, v jedenáctém roce našeho pontifikátu,.
Jan Pavel II.
HOLD KARDINÁLU TOMÁŠKOVI PŘI GPADUAÍKÍ SLAVNOSTI
John Carrollovy university v Clevelandu, v Ohio,USA
Šest set .^raduantů a tisícový zástup nadšeně tleskali,když rektor
John Carrollovy university Rev Michael Lavelle S.J„ slavnostním hlasem
četl citaci udělující čestný doktorát práv primasi české země pražskému arcibiskupovi Františku kardinálu Tomáškovi při nraduační ceremonii
* neděli 28/ května 19F-9.
Za nepřítomného kardinála symbolicky převzal doktorskou citaci
farář emeritus osödy P.Marie Lurdské a kaplan Cleve lands kého distriktúÍf!9> svazu vldp. Johrk Anděl /graduant John Carrollovy university z r.
t$3'2 / * Václav Kyvaar,předseda Ke rodného svazu českých katolíka v USA.
SlaUrioÄtftlm řečníkem graduační slavnosti byl chicagský arcibiskup
Joseph kardinál Bernardin ... V přátelském rozhovoru s představiteli
Národního svaau českých katolíků kardinál připoutal,že se sná osobně
s pražským arcibiskupem a označil kardinála TomáSke aa vynikajícího
činitele V Qírkwi#"
/ V časooiS'e ''Hlas národa" z 10.června 1989»Chicago«/

CEiOCÍJRKEVNÍ POUŤ MLÁDEŽE
Polle dopisu "Papežské rady pro laiky" ze dne 12. června t.r. md
3e
konat
v srpnu t.r, ve Španělsku v Santiago de Compostella "Forum
?
*• ^ m l á d e ž e a současně tam dojde k setkání se Svatým Otcem.
3í V•
i
Y Bude to setkání přátelství,dialogu a"výměny•zkušeností,z-vydávání
• svědectví pro Krista, Předseda "Papežské rady pro laiky " kardinál
Pironio vyzývá k potřebným akcím,aby tato;iniciativa měla svůj plný
úspěch. My zvláště modlitbou můžeme přispět.., k duchovnímu'zdaru tohoto
celosvětového setkání mladých křesxnnů na itak památném poutním místě,
kam putovali už v dávných dobách křestané zvláště z celé Evropy.
I
V tomto duchu se spojujme s tímto velkým shromážděním a v modlitbách vyprošujme velkou Boží pomoc a ochranu pro všechny poutník}/.
4
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Konal jsem před lety pěší túru napříč Jeseníky; krajem, kde
se před válkou mluvilo německy. Podle nedávno vydané turistické
mapy měl^ýtlesích hed Zlatými Horami poutní kostel Panny Marie Pomocné. Nechal jsem se vést značkou údolími zaříznutými do vysokých
bučin ež k cíli. Kostel tam nebyl. Ano, bylo tam místo, kde by mohl
1 .*. být, jako obrovské lůžko po vyloupnutém jádru, ale nebyl tam.
šel jsem vůbec správně? Škrábal jsem se nahoru, abych se porozhlédl, a v tom jsem ho našel. Tady, támhle a zase o kus dál. Po lese
se povalovaly kusy zdiva s omítkou dosud zdobenou ornamenty a nápisy. Na jednom se dalo číst: OKA PRO NOBIS.-Jako "ufo" po nepovedeném přistání se mezi čtyři vzrostlé buky zaklínila nevelké kostelní báň. Pak jsem se dozvěděl, že národní podnik Geoindustria
před časem /ještě před vydáním turistické mapy/ vyhodil kostel do
povětří. Nikdo nevěděl proč.
Vlezl jsem pod kopuli. Zpřístupnění běžně nedostupného prostoru zlákalo nejen mě. Omítka se hemžila nápisy, vyjadřující jednoduché e prchavé požitky. Z kulové plochy vnitřku báně na mě
shlížely starozákonní postavy, každá s naturalisticky přimalovaným pohlavím. Čísi ruka, patřící asi někomu, kdo tady v okolí prožil kdysi kus svého života, vyvedla pečlivě měkkou tužkou:GOTT
riED SIE STRAFEN! Zamhouřil jsem mimovolně oči, jakobych pojednou
hleděl do příliš oslnivého světla. Měl jsem jen propisovačku.
Klouzala zvonivě po omítce, která se zdráhala přijmout barvu její
náplně. Fyl jsem:ER HáT UNS SCHON GESTRAFT...On nás už potrestal.
Ten, jemuž jsen odepsal, byl možná v kostele křtěn nebo sezdán. Pak ho vyhnali. Po třiceti letech se přijel podívat a v prvním hnutí mysli svolával Boží hněv - na koho vlastně. Na nás všechny? Nevím. Ví to on?-Za jakých okolností smí člověk svolávat
Boží hněv na hlavy těch druhých? Existují jistě krajní situace,
kdy je člověk oprávněn dovolávat se nejvyšší spravedlnosti, protože je to jediné, co mu zbývá. Mluvil jsem kdysi s jedním starším
aužem, který prožil nacistický koncentrák, protože jsem chtěl sly8et o skonu mého otce, jehož on tam byl svědkem. Jiný starší muž,
audetský Němec, který tu směl zůstat, mi vyprávěl o masakru v
Krásném Březně v roce 1945. Znovu jsem přemýšlel o pisateli vzkazu
z kostelní báně. A také o uplynulých třiceti letech, které ani jemu neměla b£'t pouhým fyzikálním časem. Zdalipak věděl, že jsme už
trestáni a ze tomu stéle ještě není konec?
Odmítám zajisté na se :>e vztahovat barbarský princip kolektivní viny. Nejen na sebe, ale i na Čechy vůbec, na Němce, Rusy atd.
Pokud se pamatuji, byl u nás prakticky uplatněn poprvé v roce 1939
po protinacistických demonstracích českých vysokoškoláků; pak v
roce 1942 za tzv. heydrichiédy;vpak po roce 1945 vůči sudetským
Němcům; a po roce 1948 je uplatňován neustále vůči všem, kdo jsou
značeni za "třídní nepřátele". To nehovořím o masových deportacích
idů, protože je to věc notoricky známá. Existuje jistě i skutečné hromadná vina, která - ač zpravidla nezahrnula všechny příslušníky určitého společenství - zatíží v odstupňované míře svědomí
mnohých. Lze si však vůbec představit světskou spravedlnost, které
by se tím dokázala řídit? _
_x
. „
v*,-™*
Jedermann -Z časopisu Střední Evropa.
Dějiny poutního
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Ve farním chrámu ve městě,kde se nachází i původní milostný
obraz Panny Marie Poíaoíné.
Hlavní. myšlenkou poutě je: - smír s Boheíi! -smír se všemi lidmi.

~V rámci tohoto smíru - u vědomí těch skutečností,které jsou
tak bolestné pro celé lidská společenství,t.j. maření života těch
nejbezbrannějších v lůně svých vlastních matek,dostává toto omilostněné místo svůj specifický ráz, zvláště s ohledem na svůj
vznik.
Jako by nás Matka Boží přímo zvala:"Pojcíte sem ke mně,dšti
moje, oojate zde na místo milosti a proste ...."
Vždyt,uvědomíme-li si,že prvním podnětem oro vznik tohoto
místa milosti byla vděčnost Bohu a nejblahoslavenějsi Panně Marii
za darování života dítěti,která se narodilo matce,jež zde hledala
ukryt za pohnutých:válečných událostí v r. 1647,pak již jistě nebudeme váhat. Ne nadarmo -se jmenuje hora,na níž se nachází poutní
místo, B o ž í
D a r , - a to jistě právem,nebot ' byl zde'darován dar nejvyšší ž i v o t .
A tak vchází do dějin tohoto kraje slezských hor obraz - ailostný obraz Té mocné Přímluvkyně a Ochránkynš. Již tato myšlenka sara£ vrhá na kolena v prosbě za ochranu těch nejmenších - nojbezbrannějších:

/
..
"

'V Před tvým obrazem,6 Matko Páně,chceme prosby svoje
skládati, záchově j nás vždycky v své ocnraně! Začkoli
..tě budem žádati v nouzi, zármutku, v kříži, trápení, vyžádej u Boha potěšení! 0 rač nám svojí přímluvou,vždy
Štědře býti nápomocnou

X - X - X » X - X - X - X

Již hodinu před mší svatou,t.j. ve 14,oo hod bude předcházet bohatý duchovní program / sborovd zpěvy mladých,společná modlitby/, který podle možností t^do nit své pokračování
i po mái svaté*
X * X - X - X' * X - X » X
MoSnoat epojení:

Vlrakom nebo eutobuswn
emSr Jcccní;:
(^»enik - Slátá Ho^y

- 4 MODLITBY JSOU VYSLYŠENY.
NOVÍ BISKUPOVÉ.
Souhlas se jmenováním čtyř římskokatolických ordinářů.
PRAHA./CTK/- Vládní delegace ÖSSR a delegace Vatikánu se dohodly o
obsazení některých biskupských míst v České socialistické republice
a ve Slovenské socialistické republice0
Vláda CSR na svém zasedání 12cČervence udělila na základě návrhu
Vatikánu státní souhlas se jmenováním Josefa Koukla sídelním biskupem
litoměřické diecéze a Františka Vaňéka biskupem - apoštolským administrátorem olomoucké arcidiecéze.
Vláda SSR týž den udělila na základě návrhu Vatikánu státní souhlas se jmenováním Jána Sokola arcibiskupem - metropolitou trnavská
arcidiecéze a Františka Tondry sídelním biskupem spišské diecéze.
OLOMOUCKÁ

KATEDRÁLA

PROŽILA

VELTX>U

RADOST !

Plných 20 měsíců čekal věrný moravský lid na svého pastýře
- biskupa. Na středu 26.července byli sezváni knězi na dóm sv.Václava
v Olomouci,aby byli svědky jmenování biskupa olomoucké arcidiecéze.
Před polednem se sjížděli.kněží k této radostné události. Bylo jich
asi 170. Za zpěvu "Bože cos ráčil,.«" přicházel průvod k hlavnímu oltáři,na jehož samém závěxm šel nově jmenovaný biskup ThDr František
Vaňók,administrátor v Rýmařově.
Slova se nejprve ujal dómský farář L.Dýmal,který přečetl jmenovací listinu,ve které stálo,aby se ujal jmenovaný biskup uprázdněného
stolce sv. Metoděje.V několika větách uvítal jménem kněží nového biskupa prelát Vyměta1.Připomněl těch 20 měsíců,kdy věřící byli bez pastýře a kněží bez svého otce. $ylo to období zkoušky a období složité.
Pak už se ujal slova nově jmenovaný biskup ThDr František Vaňák.
Na úvod všechny přivítal na této slavnosti a svým energickým hlasem
řekl mimo jiné toto:"Ihned po svém jmenování jsem poslal telegram sv.
Otci Janu Pavlu II.,ve kterém jsem mu poděkoval za velký projev důvěry.
Napsal jsem mu,že biskupská slušba bude pro mě kříž - křížová cesta.
A na této cestě křížové vidíme ve 4.zastavení Boží Matku P.Marii,která
doprovázela trpícího Krista. I na území arcidiecéze jsou mariánská _
poutní místa. A také v 5. zastavení křížové cesty vidíme Simona z Kyrény,který pomáhá Jažíši Kristu. A proto od vás - kněží a od všeho věřícího lidu očekávám,že mi pomůžete nést tento kříž mé biskupské služby.Celou svou biskupskou službu kladu do mimořádné ochrany sv.archanděla Michaela,který je mým životním průvodcem.Působil jsem 38 let ve
Frenštátě p.Rad. v kostele sv. Michaela a také zde v Olomouci u sv. Michaela. On je stálou výzvou pro nás:"Kdo jako Bůh?" Sv. Otec Jan Pavel II
nedávno při své promluvě připomněl slova proroka Ižaiáše: Hle,přicházím
Pane,abych splnil tvou vůli! Právě Ježíš přichází na tuto zemi plnit
vůli svého nebeského Otce a to z lásky» A tuto lásku předcházela poslušnost.- A proto i já přijímám tento biskupský úřad z poslušnosti a to z
lésky k vám ke všem.Proto bučme jednotní. Jednota je základem našeho '
společenství kněží a všech věřících ve farnostech.V úmyslu apoštolátu
se tento týden modlíme:Abychom na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje byli
lěrně oddáni Apoštolskému stolci.2ijme v jednotě se sv. Otcem Janem Pavlem II.On má náš národ ve své veliké lásce.A proto co on nám řekne,s
Cím se na nás obrátí,co bude od nás žádat,to vždy dodržíme a věrně také k nejvyššímu Pastýři splníme.... To,že tady stojím,to není moje zásluha.Ale to je zásluha vašich modliteb,vašich obětí,pokání,sebezáporů
řady a řady lidí,kteří se modlili za nového biskupa.A tak tento proud
milosti přijímám jako velký fond do své biskupské služby... Modlete se
aa biskupa,kněží»vkládejte do mešního kánonu mé jméno,aby mi Bůh dopřál
sílu a požehnání pro tento odpovědný úkol."
Tato slova všechny přítomné ujistila,že před námi je pastýř,jakého
arcidiecéze potřebovala.Pak všechny přítomné vybídl,abychom společně
zazpívali píseň "Bože,chválíme Tebe."Každý zpíval a modlil se s vděčna»tí Bohu za tuto milost dne a sexírání s novým biskupem.Po závěrečné modlitbě všichni přítomní zazpívali chorál svatováclavský.Odcházející průvod byl provázen bouřlivým potleskem.

Ve službách koho ?
Lidová demokracie zaznamenala dne 24.7.1989 tuto zprávu z Moskvy "Po
více než 50 letech byl v Sovětském sviazu vydán první přesný plán Moskvy,bez zkreslování a bez bílých míst..."Je vhodné ukázat,že také v
terénu našeho církevního a náboženského života docházelo ještě v nedávné minulosti ke "zkreslování prostoru pro náboženskou svobodu a že v
tomto prostoru zůstávají mnohá bílá místa."Je nutno tato bílá místa
postupně odhalovat,protože stále ještě slyšíme tvrzení a to z oficiélť .nich míst,podepřená vedením SKD PIT právě tak jako dříve MHICD,že u
nás náboženská práva a náboženské svobody nebyly deformovány. - Jako
duchovní správce farnosti Písečná jsem v r.1961 zaslal odboru pro vnitřní věcí ONV v Šumperku hlášení o konání církevního průvodu Božího Tě
la.Dopisem ze dne 25.5.1951 rady ONV,odb. pro vn.věci jsem byl vyrozuměn, že konání průvodu se nepovoluje a to po dohodě děkanů šumperského,
zábřežského a jesenického děkanství.Skutečně také děkan Josef Wencel
objížděl farní úřady jesenického děkanství se sdělením,že OCT Smyček
zakázal jakékoli náboženské průvody a vjzval duchovní,pokud o průvod
BT žádali nebo posílali hlášení,aby písemným prohlášením .na žádosti
/hlášení/ uvedli,že se konání průvodu BT dobrovolně zříkají.Děkan Josef ,;'encel byl z toho pověření velmi nešíastný.Naprostá většina duchov
nich správců konání průvodu BT odvolala.Proč,to si každý domyslí.Když jsem v r.1968 znovu hlásil konání průvodu BT,žádal jsem současně
o vysvětlení zákazu z r.1961.0 b.šk.a kult.OftV v Šumperku dal ke konání průvodu svůj souhlas a můj dotaz odpověděl dopisem ze dne 17.6.1968
zn.°54 - JÍC-58 církevní tajemník Jackel Karel takto:
"šetřením jsem zjistil,že pří pis,kterým vám průvod Božího T-"la nebyl
povolen,byl vydán podle pokýnů,které zdejší OCT dostal z nadřízeného
orgánu.Ve smyslu tohoto pokynu b-lo uloženo projednat s příslušnými
děkany konání průvody a přes ně působit v tom smyslu,aby konání slavnostních průvodů bylo'usměrněno...'rotože šlo o pokyn n dři zeného, vykonal tedy OCT svoji povinnost a projednal v tomto smye?.u s p.děkanem
"'cnelem konání průvodu.-Nešlo tedy ani v případě OCT,ani p. děkana o
vlastní iniciativu,nýbrž o splnění udělených pokynů,které podobným
způsobem byly projednány i s druhými děkany na okrese.
Církevní tajemník
Jackel Karel.
nadřízeny orgán,který vydal tyto pokyny,zůstal utajený.Šlo o pokyny,ni
koliv o nařízení iVldp.děkani byli povinni tento pokyn nejdříve projednat s Ordináři.To neučinili,stali se poslušnými nástroji anonymní vyšší moci.To nebyl ojedinělý případ,to byl systém k postupnému oklcötování církevních práv a náboženských svobod u nás.Výše zmíněný OCT Smyček mi tehdy řekl:"Vy se mýlíte p.faráři,když se odvoláváte na ústavní
článek o náboženské svobodě.Ano,vy máte náboženskou svobodu,ale jen v
kostele.Tam si dělejte co chcete/což ovšem nebyla a není pravda,OCT
zakazoval poučení biřmovanců v kostele./
Je třeba onu větu 2 článku "Co dělat" KO 89/11 zaměřit především do
řad kněží:"Nerozumný strach není důstojný skutečného křesťana",tím méně Kristova kněze.Předpokladem pro duchovní obnovu národa není jea aktivita laiků/SKL/,ale především"důstojníků' Božího lidu,kteří si maji
vzít k srdci slova otce kardinála,Božího muže,sloupu církve,svědka evangelia a obhájce víry:"Budete o mne vydávat svědectví"/srov.J 15,^7/
a to přesvědčivě '.Musíme být bdělými pastýři,jinak by vlků přibývalo
vždy víc a více.Především,aby každý z nás byl na svém místě v tom duchu^jak to očekává Pán."
r.S.
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Kdysi byla jednomu knězi,který žil v dělnické čtvrti velkého průmyslového .raesta,položena otázka: ""Jaký smysl má tato tvoje služba ?Erpč to děláš?"pdpověděl: "Žiji aypráfcuji jako kněz, aby v tomto světě Boži úplně
nezaniknul."
Jakkoliv by se zdála1tato odpevěa podivná,je třeba říci,že postihuje
reálr.ou situaci.Fodívejýňe .se, jak lidé žijí.Cožpak se dnes většinou nežije,
•j£ko . :dyž Bůh není?Nedo",íhá na nás občas pocit, že-.Bůh jakoby opustil tento' svět,lidi,dějiny ...>:;akoby z někdejší mohutné- přítomnosti Boží zůstaly jen vybledlé vzpomínky,"hlasy"a stopy ve vědomí lidí,jakoby ti,kteX^lT Cl TI 6 5
• ID »*- *f
'
"uspokojují svěř. náboženské potřeby",byli ve skutečnosti jen zbytky zbytků ia někdejšího slavného a početného lidu Božího /a bylo množství
a kvalitní?/,jakoby se přítomnost Boží,její stopy a ohlasy ve vědomí lidí -a jejich společenství stále vytrácely ?
Argumentující odpovědí nemůže být poukázání na dobrou návštěvu kostelů. Všechno se zlepší,až vzroste počet těch,kteří sami budou cítit a s
svým životem dosvědčovat,jak je dobré a krásné být křesťanem,protože se
to v dnešní společnosti,.povážu je za nevhodné a nepřináší to žádné společenské výhody.2e je dobré a krásné věřit v Boha,Otce Pána našeho Ježíše Krista,protože je dobrý,přestože soused v domě,vedoucí v práci a jiní říkají,že "člověk je sám sobě bohem",že je dobré a krásné vzít do rukou Evangelium,uložit do srdce a v jeho čuchu'vytvářet všechny své mezilidské vztahy v rodině,farnosti,se sousedy,spolupracovníky,e-Ť si říkají,
že není zapotřebí brát to tak vážně,že člověk musí být "uvážlivý" a čas
od času i "n vlky výti",protože život už je takový,že je dobré a krásné
radovat se z nového života,dávat ho a obětovat se pro něj,protože na počátku všeho je láska,která všechno'spojuje a nechává slunce vycházet
pro dobré i zlá stejně jako c jět padá na jedny i druhé.I když jsou mezi
námi takoví,kteří říkají,že život nemá žádný smysl a. proč ho tedy dávat
- naopak je třeba ho"utrácet"a v tomto smyslu i jednat,že je dobré a
krásná nesobecky a celým svým životem usilovat o růst- Božího království
v člověku i mezi lidmi,protože tak činil i Ježíš a,protože Bůh chce konat
a koná všechno pro dobro -každého člověka,zvláší prostřednictvím těch,
kteří se cele oddali duchovnímu povolání v církvi...Stručně řečeno,hlas
Boží se změní v jasnou,-.řec a stopy se spojí v pevnou a jistou cestu, až
budou více a zřetelněji .patrna svědectví o dobrech a krásách křesťanského života aa všech místech,kde žijí lidé.
Bůh si -žádá věrohodnost.
. všechno,co bylo řečeno, je třeba poznamenat, že Bůh si žádá lidi.
To->p, zloveso "žádatl si" musíme chápat doslovně.Bůh si žádá lidi ne proč:. .
aby- jiným. říkali, co už tak či onak svět zná a o čem hovoří ,ale proto,aby
jeho slovo o míru;,lásce a smíření vyslovili skrze vlastní krev a naso,
aby se tak. hodnověrně dostalo ke každému člověku,clo jeho srdce i presto,
je zahalen mlhou nepoznání a pokřivení skutečnosti.Bůh si žádá skute?:-+
.ně a pravdivé hlasatele víry,kteří budou hodnověrní: jejich slovo bude
potvrzeno jejich životem a oni současně budou a zůstanou bohohledači.V
dnešní době je skutečně zapotřebí být bohohledačem,aby člověk mohl svým
současníkům přesvědčivě ukázat cestu k BohuJSpasiteli.
Bůh si nechtěl' svůj život a blaženost uchovat pro sebe,chtěl je dát.
světu,jako svobodný dar,A to se může uskutečnit jenom prostřednictvím jiných lidí,kteří jsou naplněni vášnivou touhu po Bohu.Je třeba je hledat,
pečovat o As a rozvíjet přes osobní následování Ježíše Krista,který ge
a zůstane prapůvodcem veškeré duchovní služby a církévních povolání.
X čemu jsou -tedy kneží,řeholníci a řeholníce?Aby uprostřed dění našeho světa ukázali na Boží stopy v dějinách i vlastním 3ivot§ člověka,aby
•-ričili, jak jo dnen třofc?. :.7.nlouchat Božíiau slovu e kráčet po äpgjich

- 7 cestách.Jsou tady zapotřebí,aby oddáni Jemu,který je přizval,svou řečí
i veselostí,prací a přátelstvím s lidmi potvrdili,že Bůh je tak dobrý
a krásný,že může zaplnit celý lidský život,že dodává sílu k zvládnutí
osobních slabostí a lidských tiúpění, <e On se' s lidmi nerozešel,ani s
těmi,kteří si myslí,že se s Ním rozešli.
Lidé,kteří si zvolili církevní povolání a duchovní službu budou ukazovat, že jsou cesty víry,nadeje a lásky,spojující nás s Bohem a mezi sebou vzájemně nevyčerpatelné:pomocvzoufalému člověku,který zt^til smysl
života.Slova odpuštění,která umožňují znovu začít.Posilující rozhovor
s neutššitelnými.Věrnost a doprovázení při posledních chvílích života,
kdy všichni ostatní raději odcházejí.Vybídnutí usmíření při sporech.
Tichá solidarita s nedostižitelným utrpením.Pro tyto služby neplatí ždfené hranicejnikdy není pozdě,nic není daleko nebo neúnosně těžké,každá
prosba může být vyslovena a na každou otázku je třeba nalézt odpověči,
pokud se nedá učinit něco víc.Je tady ona tichá solidarita se světem
utrpení a bolesti a především láska k člověku,která může jít až tak daleko, že Maxmilián Kolbe svobodně obětuje svůj život za otce rodiny....
Ubývaní, duchovni,roste počet rozvodů....
Jako všechno v lidském životě má i tato záležitost svůj rub.Během
posledních 25 let byly zaznamenány až drastické poklesy počtu nejen nových církevních povolání,mužských i ženských,ale i masové odchody z kněžských, povolání a řeholí.Zajímavé je,že současně vzrostl počet rozvedených manželství a interupcí.
Uvečime několik příkladů a čísel,týkajících se duchovních povolání,
ústřední církevní statistický úřad uveřejnil k 1.12. 1987,že po&et katolických kněží poklesl v letech 1984 -85 z 405.959 na 103.480 a v r.
1988 bylo celkem 402.886 kněží.Největší pokles byl zaznamenán v severní Americe a Evropě,zatím,co v jižní Americe zůstal počet nezměněn.V
Africe,Asii a Střed.Americe se počet zvýšil více než o 1%.Některé země
se dostaly přímo do krize,jako např.Francie,kde v r.1965 bylo 40.981
kněží a v r.1985 už jenom 28.629.Podle optimistických odhadů podle dosavadního trendu se koncem století očekává,že ve Francii bude nejvýše
20.000 kněží.

Jsmeraodpovědni„ za plnění „duchovního povolání

církvi i společnosti,

; V průběhu 25 let utrpěly ztráty i mnohá ženská řeholní povolání.Jen
namátkou několik údajů:V r.1975 bylo na světě 1,017.395 řeholnic,o lir.
později se počet snížil na 908.158.Největší úbytek byl v Evropě a Severní Americe.Ke krizi tedy dochází v zemích s vysokým standartem.
; V posledních 10 letech úbytek duchovních v církvi není tak drastický,
jako tomu bylo v 60.a 70 .letech.Počet bohoslovců a noviců ve světě zvolna stoupá.V r. 1975 jich bylo 60.142.v r.1986 se počet zvednul na 87.
511.Od r. 1979 se zvýšil počet kněžských svěcení,kterých tehdy bylo
5.765 a v r.1986 už 7.206.V současné době můžeme zaznamenat pozvolný
růst,ale zdaleka ne takový,aby byly uspokojeny všechny potřeby věřících v nejblížších letech.
^ ..
Druhým pozitivním rysem je skutečnost,že stále menší počet kněží opouští svoji kněžskou službu.V r.1975 odešlo 3.001 kněží a v r. 1982 už
jenom 1.266.V r.t98"6" odešlo z kněžského povolání 633 diecezních^kněží
/ve výše uvedených číslech jsou zahrnuti i řádoví kněží,/z nichž 261 v
Evropě a lQ2 v Sever.AmericeJe potěšující také vzrůstající počet noviců a novicek.Počet noviců se z 7.675 v r.1973 zvýšil na9.648 v r.1986.
V tomtéž období vzrostl počet novicek v celém světě z 12.521 na 19.015.
Pokud hovoříme o příznivějších tendencích v souvislosti s počtem
lidí,kteří si volí duchovní povolání,nesmí"a se nechat unášet výsledky.

- 8 Roste totiž počet bohoslovců,noviců a novicek především v afrických,latinskoamerických a některých asijských zemích.Varovná situace nadále
trvá v Sever.Americe a Fvropě.V r.1970 bylo v Sever.Amer. 14.465 bohoslovců a v r.1986 pouze 7.826,v Evropě bylo v r. 1970 zaznamenáno 33.971
bohoslovců a v r. 198-6 jenom 29.197.V posle ní době počet poněkud stoupl,
ale situace je stále velmi těžká.Vyjímku činí pöze Polsko,kde můžeme o posledních dvou desetiletích hovořit jako o renezanci duchovních povolání. V r. 1970 bylo v Polsku 4.100 bohoslovců a v r. 1988 se počet zvýšil
na 9.038 IV r.1979 bylo v Polsku vysvěceno 589 kněží a v r.1988 už jich
bylo 1149
Už v r.1987 byl ve světě každý sedmý novokněz polského původu.
Jak už bylo řečeno,tato čísla byla vybrána jen namátkou.Je zapotřebí prostudovat mnohem důkladněji celkovou situaci,způsoby pastorační
působnosti a života kněží a řeholníků a konečně také život rodiny a
vztahu k otáace dávání života a výchovy dětí.Všechno je třeba* dát do
souvislosti a zjistit vzájemné vlivy.Je třeba vzít v úvahu i průměrný
věk kněží,protože se nejen snižuje jejich počet,ale i průměrný věk se
zvýšil a rozšířil se rozsah povinností a prací.Cožpak je možné,aby tyto
podmínky mohly vytvořit typ duchovního,který by byl pro mladé přitažlivý ?
Za takových podmínek roťfiče sotva podpoří rozhodnutí dítěte,pokud by
si chtělo zvolit duchovní povolání nebo službu církvi.Ale dříve než přej
deme k úvahám,které jsou vyvolané těmito statistikami,uvedeme několik,
bohužel jen neúplných,údajů o situaci v Jugoslávii.
Duchovní__po-volání v Jugoslavii^
V r. 1970 bj'lo v Jugoslávii 1.543 bohoslovců,o deset let později
822 a v r. 1982 se jejich počet snížil na 761.V r. 1987 se poněkud zvýšil na 812,V současné době máme v seminářích 462 bohoslovců.Pokud připojíme počet bohoslovců v armádě,na studiích v zahraničí a z řeholníků,
pak dostaneme číslo kolem 700,což ani zdaleka neodpovídá našim potřebám.
Podobně je tomu i z novokněžími. I bez přeshých statistik,povšimneme__li si zpráv uváděných v novinách Glas končila,musíme konstatovat,
jak jich rok od roku úbývá.Jako příklad uvedeme naše největší arcibiskup
•stvíjt.j. záhřebské,kde již dva r. za sebou bylo vysvěceno jen devět
novokněží.V tomto,ani v příštím roce nedojde k radikální změně.Teprve
za dva r. můžeme očekávat podstatnější růst počtu kněží.Je třeba ještě
uvést,že průměrný věk našich kněží je kolem 50 let s tendencí zvyšujícího se stáří.To potom znamená pro nové generace kněží větší zatížení při
stejném rozsahu práce,ale s menším počtem spolupracovníků.
Krize,která vznikla na_záp adě.,.j,e_před námi.
Velmi prudce se snížil počet řeholnic.vr.l 976 jich bylo 7.575 a
o devět let později 6.624.Jejich věkový průměr k&ždým rokem stoupá./Pokud je známo,výjimku činí pouze bosé karmelitánky./Pokud se nezastaví
tento trend,z ženských řádů budou na konci století společenství starých
žen.Otázka je ještě,zda budou mít dostatek mladších sester,které by^se
o ně postaraly.Vypadá to tak,že dojde, k nějaké "samosprávě vůči vymírání. "Není proto divu,že se musí nuceně zavírat kláštery a sestry převádět
do jiných farností.Jaké to má následky pro pastoraci a katechezi si dovedeme představit.Přiřadíme-li k tomu úbytek kněží vzhledem k úkolům^a
způsobu života,s nimiž se střetávají,pochopíme,že všechny zvony zvoní
na poplach.Krize,která zachvátila Západ,je tečí před námi.
Příčiny snižováni, jDOČtu duchovních^ppvolání,.
Vzhledem k tomu,že u nás /v Jugoslávii/ v církvi neexistují hluboké

- 9 -

průzkumy stavu z hlediska duchovních povolání,nemohou tyto úvahy zahrnout celou hloubku problému.Výzvy,které církvi přináší snižující se počet duchovních a příčiny této situace,vyžadují soustavný a seriozní výzkum,který dosud zde není/a zdá se,že tak brzy k němu nedojde/.Všechno,
co se doposud udělalo,jsou náhodné akcernšco se napíše a vydá u příležitosti dne duchovních povolání a pak jde všechno zase po stáru.
Není a nemůže být dostatek těch, kteří se rozhodli pro duchovní povolání , protože není dost"dětí."Tato kvantitativní příčina nesmí být podceňována, přesto, že není jediná.V kombinaci s jiriými nutně snižuje počet kandidátů a kandidátek pro duchovní povolání'.Snižující se počet o- byvatelstva v mnohých oblastech naší země je problém,který se týká společnosti jako celku:nejen,že nebude dostatečný počet řeholníků,řeholnic
a kněží,ale nebude ani také dostatek pracovních sil pro všechny úrovně.
Je otázkou,např.,jak se pokryjí všechny zdravotní a sociální služby pro
potřeby obyvatelstva,které v průměru stále víc stárne.
Ve svatě patříme k zemím s největším množstvím potratů.Vezměme např.
GZO Split,kde na dvě narozené děti připadá jeden potrat/Slobodna Dalmacia,13.2.1989.s.ll./Podobná situace je i v jiných oblastech naši země,
ne-li horší.Tato pouze letmo nadhozená problematika upozorňujena negativistický vztah k nenarozenému životu a současně i na celou společenská«' a církevní problematiku života našich dnešních rodin,včleněných do
konkrétních společnosti a mentality,kterou je ovládána.
Silný proces úniku z venkova do měst a současně zrychlující se urbanizace venkova mají^za následek destabilizaci nábožensky zaměřeného
člověka,což je umocňováno všemožnou služební i neslužební protináboženskou propagandou.Dokonce i tam,kde rodiče usilují o náboženskou výchovu svých dětí,soustavná ateizace naší společnosti vytváří v rodinách
pocity nejistoty a rozpolcenosti v důsledku výchovy ve školách a v rodině po dvou liniích.A není malý počet mladých,u nichž tato rozdvojenost způsobuje téměř úplnou ztrátu důvěry jak k vedoucím silám ve společnosti, tak i k církvi a k rodičům.To má velmi těžké důsledky,protože
bez základní důvěrj?- není možné přenášet a přijímat životní hodnoty.
Kromě toho neustálá honba za životními potřebami dokáže vy.tlačit náv
boženské hodnoty zbožnosti a života podle evangelia až na druhořadou
úroveň."Mít co nejvíce a žít co nejlépe,"bez jakýchkoliv skrupulí má
za následek špatné společenské v z t a h y a hodnoty křesťanského života se
ve společnosti stále méně uplatňují.Pod vlivem materialismu se šíří
duch spotřební společnosti,který převrací žebříček hodnot a ztěžuje přijetí idéálů kněžství ařehole a všeho,co s tím souvisí.
Mnozí rodiče jsou přinuceni v důsledku pracovních poviností ponech' •
vat děti v péči jiným,s náboženskou výchovou spoléhají na dědečky a babičky,pokud je mají. l\ení proto divu?že dítě od malička pojímá náboženství jako záležitost vhodnou pro děti a staré.Kromě toho by bylo zapotřebí udělat průzkum, jalce následky na rodinný život zanechali' odchody
za prací do zahraničí některých z rodičů.Kromě ekonomického přínosu,
který je jistě nesporný,vznikly nenahraditelné ztráty v osobním,mezilidském a náboženském životě.Nepochybně velký vliv má i turizmus provozovaný na jugoslávském pobřeží.Myslím,že můžeme říci,že z našich domovů
téměř zmizela ona intimní rodinná atmosféra,dosahovaná společnou modlitbou rodičů s dětmi.
Dalo by se ještě hodně napsat o příčinách duchovní situace našich
rodin v naši společnosti.Někdo však může namítnout,že příliš sledujenu
rodinu a málo to, zda my kněží,řeholníci a řeholnice jsme ve své služ
bě a životu dostatečným vzorem,který by byl viditelný a působivý na n
še věřící,aby po něm toužili,byl jim příkladem,aby to b yl způsob života v církvi a společnosti hodný následování.Je třeba upozornit na
důslednost jako projev a diisledky osobních slabin a přehmatů.Z toho v; plývá i nejistota při pohledu na naše místo a úlohu ve společnosti,kt •
rá se může rodit z pocitu,že se snižuji dispozice k přijeti a důvěřivosti lidí,které k nám mají.Přispívá k tomu i malověrnost umocnovaná
eventuálními nedorozuměními a neporozuměním jak v kruhu vlastní presb: •••

terní působnosti,tak i ve vztahu s nadřize
- lo terní působnosti,tak i ve vztahu s nadřizenými.Vedle aalověrnosti a resignace se může objevit i zastrašující úbytek přesvědčení,že lidem,kniaS
jsme posláni,máme slovem a příkladem přikázat něco,co jim nikdo jiný nepřikáže, pokud to neučiníme my sami příkladným způsobem,na čemž opět závisí prakticky veškerý smysl,důstojnost a věčná hodnota jejicft lidského
života - a tím i našeho.I zde bychom mohli ještě dlouze hovořit na toto
téma,které má své důsledky pro růst nových duchovních povolání a které '
je třeba řešit.
Důvod proč se tolik věnujeme rodinné atmosféře áako základnímu prostředí pro vznik a růst duchovních povolání spočívá v následujícím:poté,
co církev jako instituce ztratila veliký podíl vlivu na výchovu, ve škerátíha náboženské výchovy a uvedení mladého člověka jako věřícího do společností
,<£ívá na rodině. Samo zřejmě i konkrétní farnost má tuto úlohu, ale v podstatě nemůže udělat nic,pokud se rodiče drží stranou od náboženského života.
Vyjímky,které se tu i tam objevují,pouze potvrzují tuto konstataci.Náboženská výchova se tedy uskutečňuje v největším rozsahu v rodině,zejména v nejůtlejším a pozdějším věku dítěte.Hlavním "prostředkem"ovšem nejsou náboženské a morální poučení,ale příkladný život rodičů a náboženská
atmosféra doma,kterou všichni členové rodiny pěstují.Toto všechno má v
celkovém procesu socializace nedocenitelnou hodnotu.Znamená to,že zbožně žijící rodina je prvním a základním kamenem a možným předpokladem
probuzení touhy po kněžském povolání.
Do určité míry o tom svědčí anketa z r. 1985,která byla provedena v
s e m i n á ř í c h : 5 % bohoslovců přichází ze"silně" a "středně" věřících rodin, Anketa také ukázala,že bohoslovci jsou původem z rolnických rodin
a kombinovaných rolnicko_dělnických prostředí,kromě několika málo výjimek. Jesliže platí,že se náboženskost probouzí,roste a rozvíjí cestou
vnějšího i vnitřního následování zkušeného,naučeného a -zvnitřněného náboženského chování rodičů,pak musíme říci,že právě uvedené vrstvy našich
rodin vykonaly a vykonávají významnou práci náboženské socializace a hodnotově normativní orientace vůbec.Je otázka,jak dlouho ještě,co bude s
rodinami čistě dělnickými i rodinami výsloveně intelektuálskými.Sotva z
těchto prostředí můžeme očekávat nějaký příliv.
Jsme odpovědni z plněni duchovního_povolání v církvi i společnosti.
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Konstatování,že z čistě dělnických prostředí a z řad intelektuálských
přichází pouze A% bohoslovců vyzývá k zamyšlení.Jak je církev v těchto
prostředcích přítomná? Jaký podíl má na tom všelijaký "ateistická nátlak", jemuž jsou tato prostředí vystavena,ve srovnání s jinými vlivy,jaký
podíl má neschopnost a nepřipravenost církevní pastorace ? Jakou má váž nost v tomto prostředí náboženství ?Nebo vůbec žádnou -alespoň ne takovou, aby motivovalo mladého člověka k volbě duchovního povolání? Jsme
schopni proniknout do těchto prostředí? Je bezpočet otázek a odpovědi
jsou víc,než ubohé.
Pozdržme se však ještě kulturního profilu rodin našich věřících,jak
jsme to vyčetli ze jmenované ankety.První 3 místa obsadili procentuálně
téměř stejně tzv.čistě společenské hodnoty:spravedlnost upřímnost,pracovitost. Typické náboženské hodnoty se dostaly na 4 a 5. místo:zbožnost
10,5% a láska k Bohu 8%.Uvedena je ještě věrnost 7,5%,láska k chudým
6,9% a čistota 3,5%.Když zhodnotíme tyto výsledky,musíme konstatovat
převážně horizontální orientaci našich věřících rodin.Znamená to,že naše křesťanské rodiny poskytují svým dětem převážně sekulární systém hodnot kombinovaný se slabě přítomnou náboženskou orientací.Zdá se,že nijak nezaostáváme v tomto směru za západními zeměmi.Vyvstává tedy otázka:
Co je třeba učinit pro hlubší náboženskou orientaci rodin?A dále:Jaké
následky pro náboženský život a pro samotné opěrné společenské sloupy
může mít stále rostoucí dispozice náboženských a společenských hodnot
/často totiž můžeme slyšet v rozhovorech:není ani tak důležité v co a
jak silně věřlájdftbežité áe T ž£ jsi dobrý člověk./

- 11 Přesto 38,2% bohoslovců prohlašuje,že rodinné náboženské ovzduší
bylo rozhodující pro výběr duchovního povolání přes uvedený horizontální systém hodnot.
Co_je tedy_třeba_učinit ?.

Ze všeho,co bylo řečeno,můžeme učinit jenom jeden závěr:Sím víc
jsou společenské a náboženské opory mezi sebou projeveny při procesu
socializace malého a mladého křesťana,tím větší je šance,že takové
prostředí podnítí rozhodnutí pro duchovní povolání.Nesmíme ovšem současně přehlížet kvalitu svátostné přítomnosti farářů nebo kaplanů ve
farnosti a rodinách.Musí pomáhat křesťanským rodinám,aby nalezli a pěstovali ta místa rodinného života,kde se otevřenost vůči Bohu a náboženské cítění mohou povzbuzovat a rozvíjet:ověřené formy přítomnosti
víry a modlitby v rodinném životě,slavení svátků ve farnosti a rodinách, vztah k náboženským povoláním a náboženství,příprava a přijímání
svátostí,udržování kontaktu s knězem nebo řeholníky,ministrování a jiné formy v rámci farního života,poutě,kvalitní vhodné dary,dobročinnost
dobré vztahy ke starým,sl^bym a nemocným,jednání a osbní vztahy v rodinách na vysoké úrovni»pěstování pracovních návyků atd.Často to někdy
vypadá tak,že se křesťanští rodiče modlí za duchovní povolání těmito
slovy:"Dej nám Pane a své církvi dobré řeholníky a kněze,ale nepovolávej moje dětií"Jistě by byla ma místě větší odvaha a velkorysost.
Některé ukazatele svědčí o tom,že snižující se počet kněžských povolání je mimo jiné i důsledkem toho,že kněží málo pečují o ministranty:z 505 účastníků ankety v r.1984 bylo 379 ministranty.Kde nejsou ministranti,kde kněz neangažuje mladé při liturgii,sotva bude podnět pro
kněžské povolání.Je zapotřebí,aby chlapec zblízka i intenzivně žil se
svým knězem,nepostačí jenom náboženství a nevázané kontakty,ale zapojení do specifických kněžských funkcí.V souvislosti s touto otázkou,jsou
zajímavé odpovědi žáků na dotazy:Které osoby měly vliv na tvé rozhodnutí pro seminář ?Farář-120,jiný duchovní-98,přítel ze semináře -76 atd.
V souvislosti s otázkou,kdy v jejich vědomí vznikla myšlenka,že jsou
vyvoleni,199 napsalo,že"prostě ho to napadlo",194 se spojilo s nějakou
události,např.primici,smrtí kněze,prvním sv.přijímáním,návštěvou biskupa.Pro některé bylo rozhodujícím faktorem dobrá kniha náboženského obsahu.Vedle soustavné práce s ministranty /což může být užitečné nejen
při probouzení pro duchovní povolání,ale i pro vypěstování budoucích
uvědomělých křesťanských laiků/ a kromě nezbytných modliteb za povolání, je třeba ještě připomenout krátká duchovní cvičení a setkání ministrantů a katechetů v období zimních a letních prázdnin.Jsou organizována v rámci biskupství nebo řádových společenství„Při takovém sdružení při modlitbách,rozjímíní,práci a hrách se prohlubují prožitky křesťanské víry a osv®jování evangelních hodnot.Jsou zde také rozpravy o různých formách křesťanských'povolání a životě pro církev.Víc než 90% našich seminaristů bylo pouze jednou na takových duchovních cvičeních.
Tuto formu práce bychom měli rozšířit a soustavněji budovat,Kněz a řeholnice,kteří jsou v biskupstvích pro tuto práci vyčleněni,by měli vykonávat jen toto povoláníoBohužel,jak dosvědčuje dosavatní praxe,toto
poslání se připojuje ještě k dalším,už dříve určeným,Výsledkem je potom neorganizovaná a živelná práce a trpí tím i plněni všech ostatních
povinností.Snad by mohli biskupové a jiné odpovědné osoby mít dost odvahy k tomu,aby ponechali některá místo kaplana nebo faráře volné a poslali sem někoho,kdo se bude zabývat pouze organizací a vedením pastorační činnosti pro volbu duchovních povolání.Nakládat na bedra tuto
práci t*ěm,kteří se již starají o řeholaíky a klérus,není nejlepší přitup.Pastorace a animace duchovních povolání musí probíhat ve farnos-•
tech/proto je špatnou vizitkou,když řeholnice z farnosti odcházejí.Jak
jinak může dívka poznat,že je dobré a krásné být řádovou sestrou ?Ná-

- 12 hodná setkání nejsou postačující/.Nepřítomnost vychovatelů na místě,
kde se vychovávámnení,jak víme,právě výchovné.
Na závěr uvedme ještě,že se pro duchovní povolání rozhodují mladí,
kteří již většinou zakončili nějakou střední školu, a vysokou školu a
neprošli nižšími semináři.Je to povzbuzující,ale i zavazující pro cdoovědné osoby,nebot proces formace,alespoň v určité části,musí být uzpůsoben těmto osobám.Bohužel jsme zatím v tomto směru málo učinili.Tato
potřeba je citelná,ale je málo aktivní ochoty pro konkrétní činy«
Zakončeme tuto úvahu se sebekritickým napomenutím:Pozváním k" duchovním povoláním je,zdá se víc,než si myslíme,ale pro špatnou organizaci
pastorace pro duchovní povolání a nevyužité šance se mnohé nerozvíjí a
neuskuteční.V souvislosti s tím je třeba posoudit jakou pastorační relevanci mají semináře v našich místních církvích a jaký je styl jejich
práce.To je však už mimo rámec názvu článku.
/Závěr - 4 část/
Glas končila,Zagreb,76.4 1989 č 16.
23.4.1989 č.17
30.4.1989 č.18
7.5.1989
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Vyznávám se Bohu
Vyznávám se Bohu,Pánu Ježíši Kristu a vám sestry a bratři,že žiji v
hříchu.Ačkoliv patřím k světu,který dobrým dí3em Božím,ačkoliv patřím
k lidu,jejž si Bůh zamiloval a posvětil,k obci bratří,které si P.Ježíš
vyvolil a kterým svěřil Ducha pravdy,musím vyznat,že Dílo Božího království jsem konal neodpovědně a nepravdivě.Platí o mně,co je psáno!:
"Zlořečený,kdo dělá dílo Hospodinovo lstivě/nedbale/."/Jer 48,10/"Proklet bučí,kdo koná dílo Hospodinovo nespolehlivě"/ekumen.překlad/.
Vyznávám se,že se vzpírám uznat,že se bez člověka nemohu setkat s
Bohem.Vybírám si,komu bych měl být blížním.Nepřijímám druhého člověka, •
když se mi to nehodí.Zacházím s druhými jako prostředkem svých cílů,místo, sbych s nimi sdílel jejich život.
Často odmífám spoluzodpovědnost - zejména v situacích,které jsem nečekal a na které se mi nehodí žádné pravidlo.
Nezastavám se ukřivděných,přihlížím nečinně,když se v mém okolí dějí
křivdy a dokonce přesvědčuji sebe i druhé,že se nedá nic dělat.
Přehlížím a odmítám lidi,kteří jsou mi nesympatičtí a pohrdám lidmi
kteří se mi zdají slabí a hloupí.
Nemám ohled na svědomí slabých ve věcech,v nichž se sám čitím svobodný a silný.Své blížní soudím a odsuzuji.
Nemám odvahu přijmout a následovat pravdu tak,jak mě oslovuje a jak
na mě doléhá.Místo,abych byl v pravdě ,chci mít pravdu IČasto se nesnažím pochopit- stanovisko svých odpůrců.
Když zklamu očekávání,jsem skleslý jen kvůli sobě a ne proto,že
jsem druhým ublížil.
Jsem málo otevřený a dokonce se uzavírám - vůči světu a lidem.Odmítám přijímat od druhých,abych se jim necítil zavázán.
Ubližuji i lidem,které miluji,nepamatuji na slovo Ježíše Krista:"
Blaze tomu,kdo dává,ne tomu,kdo bere."/Sk.35/.Zneužívám druhých,jejich
lásky,jejich ochoty,jejich schopnosti,jejich času a nedovedu být vděč»,
ný.
Jednémi neodpovědně vůči druhým také tím,že se přeceňuji.Ubližuji
blížním svou nekázní a odkládáním toho,co mám vykonat.
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Vymlouvám se na svou slabost,abych se nemusel odvážit podstoupit rizik o. Nechávám se přemoci strachem a úzkostí.
Nevykupuji čas,který je mi svěřen:jenom jej vyplňuji místo,abych jej
naplnoval.Jsem na tolik v zajetí své minulosti nebo svých ilu2Í,že proto zanedbávám, přítomnou chvíli a je>jí potřeby.
Nechám se rozptylovat malichernostmi a dopouštím,abych se ztrácel
ve svých starostech.
Písmo sv.čtu málo a špatně.
Ačkoliv se mám modlit " a neustávat,"zůstávám často Bohu dlužen odpověcí.
Vyznávám,že svým životem vydávám světu křivé svědectví o Ježíši Kristu a uvědomuji si,že takto také zpochybňuji svědectví církve,do které
patřím.
Vyznávám že Ježíše Krista málo věřím:místo,abych se učil z jeho vy ~
datnosti,hledám v něm své zajištění.
A. odsuzuji se,že mi jde při tomto vyznání stále ještě příliš o vlastní ospravedlnění a uklidnění svědomí.
A také uznávám,že toto všechno,co jsem řekl»nevyjadřuje celou mou
bídu a že ji nejsem schopen až do dnes poznat a vypovědět
Sestry a bratři,modlete se za mneS
w

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Člověk__od začátku._ ___ _ _

Mudr O.Pšenička.

Patří k protikladům moderního světa,že mnoho lidí se zasazuje za udržení života a bojuje proti jeho ohrožení a že je přesto málo těch,kdo
se stejně vášnivě zasazuje za udržení lidského života v matčině lůně.
Je jeden způsob nepřátelství k životu dosud nenarozeného člověka,způsob, jenž se dovede velmi obratně maskovat a je sto uvádět dostatečně
"dobré" důvody pro zabíjení dítěte v mateřském lůně.K tomu patří také
otázka,od kterého okamžiku je člověk člověkem.CdpověS na tuto otázku
určuje základní postoj k životu vůbec.Kdo pro těhotné ženy v konfliktních situacích - nehledíc k tomu "konfliktu",který mnohdy spočívá jen
v"nevhodném termínu"považuje za východisko jen potrat,nenabízí žádnou
skutečnou pomoc.Je nutné a má jedině smysl poskytnout pomoc a odvahu k
životu vlastnímu,stejně jako k životu druhého člověka,aí už je narozený nebo ještě v mateřském lůně.
Kdo chce najít správná měřítka pro odpovědné lidské jednání vůči
životu,musí se vždy orientovat podle toho,co dnes víme o vývoji lidského života.Toto vědění udělalo v posledních desetiletích velké pokroky.
Ještě před 20 lety jsme se museli ve škole z jinak dobrých biologických
učebnic učit,že vývoj jednotlivého člověka v mateřském lůně se řídí "základním zákonem biogenetickým!"Tento zákon formuloval r. 1866 Ernest
Haeckel.Praví,že vývoj jednotlivého člověka do jisté míry opakuje v rychlém tempu různé stupně vývoje druhu.Z oplodněného lidského vajíčka
vznikne nejdříve neuspořádaná kupa buněk.Ta potom během vývoje ukazuje
různé znaky zvířecích předstupu,např.zárodek žaber jako u ryb.Tím se
pomalu uskutečňuje zcela všeobecný stavební plán savců.A jednou potom
k tomu přistoupí zvláštní ono lidské.Ještě před několika lety jsme četli v západoněmeckém ilustrovaném časopise,že co vzrůstá v mateřském lůně v prvních týdnech,je prý něco jako"meduza nebo dokonce pulec."
Ale všechny tyto představy spočívají na základním omylu,na nedostatečných možnostech pozorování a ukvapených závěrech.Kdo na nich dnes
trvá,je vzdálen od vědecky zjištěných poznatků,jako někdo,kdo by stále
ještě nezvratně tvrdil,že se slunce otáčí kolem země.V desetiletí trvající práci přesně prozkoumal mezinárodně významný biolog Trich cilechzchmidt z Go tingen všechny fáze lidského vývoje a ukázal je moderněj-
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šími technikami.Výsledek j é M práce:
"Lidský zárodek nikdy nemá zábry,nikdy ocas a také nikdy srst.Jeho
srdce není v žádné době tříkomOrové,jako u ptáků,nikdy nemá plovací blány. Vyvíjí se LIDSICÍ organismus,ještě jako rostoucí,jednobuněčný zárodek, jako selek představuje už lidský zárodek, podle biologických pravidel a nikoliv ze "vzpomínky"/na dřívější,předlidské vývojové stupně../
Nikdy během svého vývoje tady nový člověk není zvíře,nebo zvířeti
podobná.Bytost,která roste v mateřském lůně je od začátku v každém okamžiku ČLOVĚK.Že to je nezvratná skutečnost,potvrzují také jiné vědy,
které se zabývají výzkumem chromosomů.CHROSOMÝ,jak říká název,jsou tělíska, jež můžeme barvit /a tak učinit viditelnými./Leží jako obrovská
molekulo v lidských buněčných jádrech,také v buňce vajíčka matky a v
buňce semene otce.Do těchto klíčkovitých útvarů je uloženo na nepatrných vláknech "genech" nesmírné množství "informací".Ts.to "informační"
vlákna jsou v chromosomech uchovávána jako pečlivě stor-ené magnetofonové pásky v minikazetě."Magnetofonové pásky"obsahují také pro vědu ještě mnoho tajemství.Víme však,že všichni lidé,aí jsou jakékoliv barvy a
vypadají jakkoliv,mají tytéž chromosomy>- A víme také,že v nich uložené
"magnetotofonové pásky" zaznamenaly vždy jen typickou lidskou melodii,
jež zazní,když oplodněním je jaksi dán povel k hraní.
Při opldnění se spojuje 23 chromosomů a jejich "informace" z buŇky
semene otce s 23 chromosomy mateřské vaječné buňky v jedinou buňku s úplnou lidskou garniturouv46 chromoscmů-.Tím však vzniká úplně nová samostatná bytost.V ječná buňka je před tím jen částí mateřského těla.Buňka semene je předtím jen částí otcovského těla.Ale při oplodnění vzííká
geneticky,tzv,ureujíčími informacemi " magnetofonového pápku"zcela nová
bytost,plně odlišná i od těla matky a jejich buněk.Nový čřlověk.Nikdy
před tím a nikdy potom nebude na světě lidská bytost,jež»by byla přesně
taková.Je jedinečná."Magnetofonové pásky" ve spojených mateřských a otcovských chromosomech hrají od nynějška lidskou melodii,jaká dosud nebyla zaslechnuta,jedinečnou variaci na stejné téma "člověk".Od chvíle
oplodnění až do smrti se tato individuální " informační" melodie nezmění «-Zůstává, jak říká biolog,konstantni.Během vývoje reagují geny na všechny popudy a podněty z vnějška tak,že se tato nová bytost sice může vyvíjet a rozvíjet,že však při tom zůstává vždy sama sebou.Lidský vývoj,
praví Blechschmidt,se te^y řídí zákonem udržení individuality.Tím je
řečeno:Vždy zůstává zachován jednotný a jedinečný celek.Co se mění,je
jen vnější vzhled,který ve věcech svých vývojových stupních je jen projevem,jen vnějčím výrazem tohoto celku.
Je tedy nepotřebné se ptát,v jakém okamžiku se člověk stává člověkem.
Zda během vývoje k rostoucímu zárodku "přistupuje"něco,co ho teprve dělá člověkem.Vrda,přes nejpře,:.nější pozorování nemůže nelézt žádný okamžik mezi oplodněním a narozením,v němž by takový "skok"k člověku byl poznatelný.Jestliže tedy to,co se narodí,je člověk,je také už oplodněné
vajíčko celý člověk:"Člověk se nestává člověkem,nýbrž je člověkem od oplodnění."/Blechschmidt/.Vše,co tento člověk potřebuje,jsou popudy,podněty a látky zvenčí,aby mohl růst,,A potřebuje ještě ochranu v mateřském lůně,pokud nedořešte draným podmínkám okolního světa.Již první dělení oplodněného vajíčka je živý,uspořádaný,cílevědomý výkon a prací,
jež vytváří Z3ev,ne však jiný organismus.Se schopnosti proměny,jíž se
už nedosahuje nikdy v pozdějším životě,mění se od té chvíle od jednoho
vývojového stupně k druhému vzhled člověka v prvních dnech,týdnech,měsících jeho existence.
Od 6.do 7.dne . vého života určuje nepatrné embryo,jež měří asi 1 a
půl milimetrů-,svůj vlastní osud.Ono a jen ono podněcuje svým chemickým
poselstvím komplikované reakce v mateřském těle,jež měsíční cyklus přerušuj e.Tak"nutí svou matku,aby mu zachovala svou ochranu."Už si s ní
dělá co chce a Bůh ví,že v následující době se nebude omezovat."/Jerpne
Lajeunes,základní- genetik,Paříž./

Ve třetím týdnu života už vznikají zárodky nervového systému,cévního
systému a zvláště mozková část značně ve vzrůstu pokračují.Systém krevních cév a střev mu jsou podřizeny.Koncem 3.týdne začíná bít"srdce malé
ho lidského dítěte.
Ve stáří 1 mesíce měří člověk 4- a půl milimetru.Nyní má ve svém nitru komplikovanou strukturu,k níž patří štítná žláza,plíce,žlučník a led
.vinyoV nepatrných záhybech kůže leží zárodky rukou a nohou,jimiž již
procházejí nervy.
,
Ve stáří 2 měsíců měří Člověk od hlavy ke špičce zadečku / cm.Svinutý by se vešel do ořechové skořápky.Ale tento človíček je již skoro
hotový„Má nyní ruce,nohy,hlavu,orgány,mozek,vše je na svém místě a jen
se v budoucnu dále vyvíjí.Nyní již můžeme poznat linie v jeho dlaních a
mikroskopem by se dalo r o z e znfit.»fit í§ky jeho prstů.Je tu vše, co je důlfrž
té ' ]£ vystavení jeho ouobnínoVpož ořu j rme-1 i tohoto neuvěřitelně malého člověka přesně,můžeme už zjistit,že se u chlapce vyvíjejí varlata,u
děvčete vaječník.Koncem tohoto druhého měsíce má v celé své postav,? pro
porce,jak je známe u maličkého dítěte.Funguje jeho nervový systém,když
se horního rtu dotkne vlas,skloní malý "Paleček" ruce,trup a hlavu,jako
by prchal.
Když se ho v 3. měsíci stejným způsobem dotkneme,otočí hlavu,zašilhá,složí čelo v záhyby,sevře ručičky a rty."Snad se také směje",otvírá
ústa,utěšuje se tím,že si pořádně lokne plodová vody,jež ho obklopuje.
Občas se cvičí v plování na prsou a otočí se dokola v plodové vodě,asi
po jednu sekundu."
/Lejeuns/
Ve -1.měsíci se pohybuje tak silně,že jeho matka také jeho pohyby pozoruje. Díky bettížnosti ve svém mateřském "kosmickém pouzdru',' dělá mno
ho kotrmelců,výkon,který venku bude umět teprve po dvou letech.
V 5.měsíci se pevně chápe maličké hůlčičky,kterou mu položíme do ruky: začíná cumlat palec - v očekávání svého vysvobození.Jistě se většina dětí nerodí před devátým měsícem.Ale nejmladší,které se po narození
zcela normálně vyvíjelo,nebylo staré ani 5•měsíců,když opustilo ochranné tělo matky.
Není tedy smysl se /ptát,kdy se člověk stává člověkem/.A nemá'smysl
ptát se,zda je tedy tehdy člověkem,když vykazuje nejlidštější ze všech
lidských znaků,jež ho odlišují od všech zvířat;totiž
vědomí,ro
zum, chápání .Kdyby se postupovalo podle toho,pak by člověk ani při sizém
narození nebyl ještě člověkem ?Vytvářející se mozek,tělesné"sídlo?"rozumujje tu ve dvou měsících.Ale trvá 9.měsíců,než je zcela vyvinuto jeho asi 5 miliard buněk.Je tedy mozek při normálním narození dítěte po
9 měsících ukončen ? Vůbec ne.Nesčetná spojení,jež mozkové buňky navzájem spojují tisíci kontakty,jsou komplektní teprve v 7.-8.r. života,což
odpovídá asi věku,kdy se děti stávají "rozumnými."A tato nesrozumitelná
sít rozvodových kruhů může rozvinout svou plnou výkonnost teprve,když
je chemický a elektrický aparát dostatečně vycvičen,asi v 15.-16 r. života nebo také pozdějí,v každém případě ve věku,kdy je vytvořena i abstraktní inteligence."
/Lcjsane/
Na dlouhé cestě trpělivého pozorování 5bjevují lékař i přírodovědec
potom také opět přesvědčivou pravd u,kterou vždycky znala a uznávala obyčejná řeč:"Člověk není nikdy hotov"Je "Paleček" hotov,stane-li se kojencem ?Je žák hotov,dospěje-li? A je sám dospě?.ý dokončen,ten,který sa
ještě stálecfcoestát sebou samým ?
Ze člověk není hotov,nemůže tedy nikdy být důvodem toho,-v. oychon ho
neuznávali za člověka,Nikdo z nás nemůže říci,kdy člověk z nás
ani o sobě nemůže říci,kdy je "hotov".Ale věda nám říká,kdy Člověk začíná. f;íká to z jistotou- a neotřesitelnými skutečnostmi.
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C.SHA. TZING.

ICl5fc, Z lásky mi dnes moji rodiče darovali život.
15.5. Vytvářejí se mi první žíly - moje tělo dostává tvar.
19,5» Už mám ústa.
21»5. Srdce mi začalo tlouci,kdo může pochybovat,že žiji ?
22.5. Nemohu pochopit,proč je moje matka tak smutná a ustaraná ?
28.5. Fučičky i nožičky mi začaly růst.
P.6. Teprve dnes se moje matka dozvěděla,že jsem v jejím lůně.
• • r .t
Mám z toho velikou radost.
20.6. Už jeojistéyž© jsem holčička.
"4.6. Mám už všechny orgány,mohu dokonce i lépe vnímat.
6.7. Vlasy a řasy mi začaly růst,to «ne zdobí.
-»»^(PČiv.už jsou dávno vyvinuté,i když víčka jsou ještí zavřená.
:jr
vbrzy budu moci všechno vidět - všechno krásné na světě
a především svou milou maminku,která mne ještě nosí v sobě.
19.7. Srdce mi bájecnS tluče,cítím se tolik bezpečně a velice SÍasIno.
20.7. DNES MNÍ! VÁ MATKA ZABILA !!i
ť v,
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Zázrak v Rusku.

"Křesťané,kde jste byli,když ničili naäi církev ?Kdy odváděli nuSe
duchovní ? "Concern posledního tisícíletí žilo v Rusku 300.000 knČží....
dnes je jich zde jen 14.000.Kostelní zvony všude zmlkly.Dřive stávalo
v naší zemi ,60.000 kostelů a -5.000 kaplí - přitom 800 klášterů,z nich:
dnes eristuje méně než 10.A zbylo jen 6.500 kostelů S
Dnes se příliš Často hoyoří o " zázraku ".Třeba,když letí raLcta k
Venuši.Já nazývám zázrakem -jen to,co se děje působením Ducha ev&tSho.
A mohu vám. eines s vblkou radostí sdélit,že vím,že takový zázrak
se děje v Rusku.i Pronásledovaná a rozbitá církev je plni života.Víra
vůbec Tievymřela,snovu roste k životu !"
Natalja Solženicynová
Manželka nositele Nobele/y ccuT vXxv..
Přeloženo z materiálů německé biskupská konference,rnicho7 19^3.
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^Catolikůmk ssenySloní.
Jak si jedenkrát zodpovíte před Bohem výchovu svých dětí ? Se křtu"f
jích snad z donuceni, babiček, přinesete a víc vás n k d o i: ničemu iiedbáttí.
Letos u Panny Marie v kostele bylo 11 děti u první v sv. přijímání c
letos^e so přihlásili do náboženství cióně jako loni.únk si rodiče představujete výchovu svých dětí.Oo vóa s nich vyroste .?Sami ci ^odpovězte :
*
j; .
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PRODLOUŽENÍ D O S P Í Š Í
TntervTev s" T. Anatrellou.
Dospívání
je v dnešní době periodou života,která se stále více prodlužuje a zároveň se toto období stává jakýmsi "Hvězdným věkem,"který
fascinuje dospělé a dodává své zabarvení celé naši společnosti.Taková
je, vůdčí myšlenka Tonyho Anatrelly,kněze-psychoanalJtika a sociologa,
jehož pronikavým analysám je stále více a více nasloucháno v době,kdy
dospělí a mladí hledají usilovně společné styčné body.
Přijetí je přátelské,pracovna je tichá a konfortně zařízená,ale na
boční opěradlo své pohovky klade Tony Anatrella hodinky stopky: psycho
analytik,profesor psychologie klinické,vědecký badatel na škole vysoký
studií sociálních věd,tento pařížský kněz má až do extrému přeplněný
svůj pracovní rozvrh«Abychom se dostali k jádru problému,stačí jmenovat titul knihy,která, vzbudila zájem širokého publika:"Nekonečné dospí
vání 12 - 30 let,"a podtitulek:Adolescentrická společnost.
N.C.:Přicházíte se zcela novou analýzou mládeže a vztahů,které si k ní
vytvořil svět dospělých....
T.A. Nejsem sám,kdo konstatuje,že dospívání se stalo periodou života,
která se stála více prodlužuje a zároveň se toto období stalo "
hvězdným věkem",který fascinuje dospělé a dává své zabarvení celé
ší společnosti.
Dlouho jsme ztotožňovali dospívání s pubertou,avšak tato dlouhá
dráha dozrávání,která dovoluje individiu,aby opustilo dětsví a ab
se stalo skutečně dospělým,tento kompleksní proces má 3 fáze: pubertu/mezi 12-17-181%/,která je charakterizována na proměnu těla
a psychiky,dospívání/17-18 -22-24r./,kdy hledají mladí svou identitu uprostřed prostředí,které je dosud chránilo,a post-adolescece/která se nyní prodlužuje až do 30 let/ a která dovoluje konzol
dovát vlastní osobnost tváří v tvář vlastnímu světu.Jak mladí samotní, tak i rodiče jsou zmateni tímto posunem.
Neztotožňovat předčasnou vyspělost se zralostí.
N.C. Je prodloužené dospívání spíše v3%odou než nevýhodou ?
T.A. Tato prodloužená cesta opravdu ukazujB,že psychika se zjemnila,ob
hatila.Ale mladí jsou také ještě bytosti velmi křehké smluví se nyní mnoho o toxikomanií,ale už méně o jakémsi chorobném vlčím hladu, či zase o chorobném nechutenství /trend mladých/co"nejvíce uží
nebo opačně,z'cela'"Vdm7tať "způsob života okolí/,což jsou choroby,
které se často staly chorobami těžkými a které svědčí o nesnadnos
ti stát se pánem svého těla,stát se sám sebou.A to je typické pro
dospívání.
Dnešní mladí jsou konfrontováni se dvěma problémy:Jejich dospívání je mnohem delší,než dospívání jejich starších druhůTA prožívaje často zcela osamoceni se svými problémy.
Z dalšího pohledu jsou nyní mladí postaveni do sociálně nestabilního kontextu,žijí v krizovém klimatu jak v práci,talc v ekonomice
politice, kul túře/charakteristické především pro západní Evropu,,/
Žijí v laxní atmosféře,která je obklopuje,žijí bez jakéhokoliv řá
du a zákona.
Tváří v tvář těmto všem nejistotám není dospívajícímu vůbec lehké
aby poznal,jak se má začlenit do společnosti,jak získat sebedůvěru, jak nabýt pocitu .kontinuity mezi tím,co prožívá psychicky a mezi realitou vnějšího světa.
N.C. A přece slyšíme často říkat,že dnešní mladí jsou zralí dříve než
v minulosti.

r>
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I.A. Jsou více informováni,jsou chytřejší ale citová zralost a schopno
reflexe jim naopak chybí.Když přijdu do škol nebo na setkání se skupí
nami mladých,musím konstatovat,že otázky,které jsem mohl řešit z chlap
?-i a děvčaty osmnáctiletými,není dnes možno řešit před dvacátým rokem.
To,co nás uvádí v omj'l^je praxe mladých :Např. mají předčasně sexuální
styky.A jsou to vzájemné vztahy,které charakterizujeme jako "manželé
děti".Při tom všem,nemohou skutečně růst.Mohou mít již také zaměstnání
ale psychickv zůstali osobami velmi nezralými.
Dospělí.>uchovatelé dospívání.
v CTÍ

NoC. Mnoho anket ukazuje,že i dnes jsou mnohdy vztahy rodiče - děti,
dobré a že mnohdy jsou mladí rádi,že mohou zůstávat doma.řiení to pozitivní jev ?
T.A. Je pravda,že mladí a dospělípociíují velkou radost,mohou-li být
pohromadě a to muže být jem konstruktivní.Tak např.vídávám dospívající",
kteří rádi tráví prázdniny se svýai rodiči,i když tito je nutí,aby šli
s kamarády svého věku !Je tu skutečně důvěra a to je dobrá věc.Přece
však pozor na určité klima přílišné důvěry v rOiině,které se může stát
exhibicionisměnu Rodiče r děti se mají svěřovat navzájem,ale ne ve
všech věcech-.Jo důležioe si uvědomit rozdílnost generací.Avšak to,co
charakterizuje naši epochu,to je úplný zmatek.Nejsou to již více děti,
které se indentifikují s dospělými,aby duševně rostli,ale jsou to dosj'
pěli,kteří se indentifikují s dospívajícími-protože také jejich. dospívání nemělo řád.Někteří mladí mě navštěvují,aby si postěžovali ňa rodiče a aby su ptali:Co mohu pro ně udělat ? Tato fakta ukazují,že řetězec předávání zkušeností a hodnot mezi generacemi je přetržen a že
jsou to dospívající,kteří musí žádat od svých rodičů,aty bj'li dospělými.
N.C. Když mluvíte o adolescentrické společnosti,chcete asi říci že
naše společnost je obrácená k dospívajícím.;*..
T.A. A zároveň je samotná nedospělá.Velké množství dospělých se stalo
uchovavateli dospívání.Kladou problémy v těchže termínech,jako dospívající.Máme dojem,že existuje jen jedna jediná generace:Všichni jsme
bratři,kamarádi,kámoši.Obraz otce již není vůbec napadán,on již úplně
smizel,aby uvolnil místo"strejdovi",náhražce otce...Je zvláštní vidět
mladé,kteří potřebují pomoci,že se obracejí spíše k dědovi,ne k vlastnímu otci.
Podiče dneška,kteří prožívali své dosr„vání po zlomu r.1968»nechtějí,
jak se zdá,dosáhnout skutečné zralosti,ale spíše chtějí do nekonečna
prodlužovat^sv$ mládí.Vyhýbají se jakékoliv konfrontaci se svými dětmi a zdůvodňuji to spontánností & laskavostí.Možno to také zdůvodnit^
slabostí.
Madona u Jan Pavel II:
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N.C. Mladí nemají otce,to znajnená jak říkáte,že nemají vzory.Nabísejí
jim jen idoly.Jaký je rozdíl mezi vzorem a idolem ?
T.A. Idoly,jako Elvie Presley nebo Madona /nejpopulárnější zpěvačka
v USA/ jsou přirozeně nepřístupné.Je možno je jenom uctívat jako nepřístupné vzdálené modly.Vzor,ten však bývá blízký.Jestliže se s ním
identifikujeme,můžeme na sobě reálně pracovat.Tak je vzorem Ježíš Kristus ^protože k němu přistupujeme,stáváme se Jeho a zároveň žijeme s
ním*Ján Pavel II.odmítá rezolutně idolatrii své osoby,kterou chtějí
vzbudit sdělovací prostředky.Cn přijímá svůj status otce a je velmi
blízký mladým,s nimiž mluví,jim naslouchá a vstupuje do konfrontace
B nimi.NeC. Co charakterizuje adolescentri' ckou společnost,kterou odha-lujete,
Jíž strháváte masku ?
To A. Nar cisismus, t • j • nezřízená lráska k sobě.

Dospívání je normálně periodou narcistického chování.Pak se tento nare is s ismus »který má v tom období samozřejmě svou užitečnost,vyvíjí postupně podle toho,jak osoba dělá své plány,konfrontuje se s druhými a
získává smysl pro hodnoty.Ale v dnešní době velké množství dospělých
zůstalo zablokováno v tomto stadiu narcissismu,říkajícímu:"Nejdříve já"
či "vše pre mne".Jediný zákon,který uznávají,je ten,který si sami vydávají .Odtud plyne současná krize morálky:"jesliže mne zákon převyšuje,
pak ho odmítám."
Jejich vztahy manželské jsou zbudovány na modelu citového života dospívající mládeže.Jejich činnost výchovná se dá v určitých případech definovat jako výchova pomocí svádění /zahrnování dary/.Vždy se' ječná o nezralcstjovpřomrštěný subjektivizmus,o tendenci zmocnit se druhého jestliže mne to přinese okamžité potěšení...
Velké nedostatky^
N.C. Jak je dnes možno nejlépe pomoci mladým ?
T.A. Tím,že je naučíme uvažovat,že je naučíme reflexi lTo,co mě překvapuje u většiny z nich,je nedostatek vnitřního života.Mají krátké
myšlenky,mají inteligenci videa:slovo jim stačí.Zaměňují informace se
znalostí,s poznáním.Mladí mají zapotřebí pracovat na svém nitru /na
svém zvniternění/a proto.-je správné mladé vést,aby hledali a aby zapisovali svého hledání .Je 'třeba je přinutit,aby sami pracovali,než, aby
si myslili,že všé mají a vše vědí»Modlitba může hrát velmi důležitou
úlohu v úsilí odstranit tento nedostatek vnitřního života.Vychovatelé
mají uvádět mladé do dialogu s Bohem,,
Na úrovni sociální,mladí mají zapotřebí'kulturní.potravy,musí živit
svou parně*;,svou obrazotvornost.Proto jsou tak důležité symboly,důležitá je vychovávat smysl pro svěcení svátků,to vše není již předáváno
detenu Strácí se celé kolektivní vědění,tradice,celý komplex orientačních životních bodů ^společenských kodů,ztrácí se veškerá spiritualita.
Televise bohužel neslouží,jak mnozí myslí,ani k růstu vyjadřování,ani
k rozvinutí obrazotvornosti.ijaopak.Potlačuje parně"E a smysl pro čas
stejně jako možnost soustředění.Během 48 hodin,témě? vše,co jsme viděli na obrazovce,je zapomenuto,zůstává jen stopa vzrušení.
Sexualita není nemoc.
N.C. V důsledku vašich prací o dospívání byl jste jedním z expertů Výboru pro výchovu ke zdraví.Tento výbor byl vytvořen k boji proti nemoci
AIDS.Co nám můžete říci o preventivních kampaních-proti této chorobě?^
T.A. Konstatuje,že se mládež cítí těmito kampaněmi dotčena,ale zároveňse tváří„jakoby se ji to netýkalo.Zaujímá mnohdy odmítavý postoj, proto
že má dojem,že dospělí se chtějí míchat do jejich sexuálního života.
A je pravdou,že dost rodičů se pokouší přes své děti dávat do pořádku
své vlastní nesnáze a frustrace sexuelní.
Z druhého pohledu nevěřím.,že by opakované publistické kampaně vedly
rozhodujícím způsobem k účinné prevenci,Lepší by bylo každodenní informování,zaměřené ke změně chováníoA všeobecná informace o lásce,která by nebyla zaměřena jen na informace čistě sexuální»Sexualita není
nemoc,je to objev.Mladí mají zapotřebí,aby je někdo doprovázel a jim
pomáhal,aby se mohli orientovat v tomto vesmíru citů,pudů,složitých
mechanismů fyzických a psychických.Mají zapotřebí dospělých,kteří by
jim před oči stavěli'světlé vzory,aniž by se míchali ďo jejich int5-míhá života.
.... . v . ,
Jestliže mluvím ke třídě nebo skupině mladých,snažím sc jim ukázat,žo
jejich sexualita se vpisuje každému do jeho vyvoje,do dějin lidské láshy-.fííkám jim např.-:Ve vašem věku se zamyslete,co váš vývoj znamená.
X.-ošli jste jedním stadiem vývoje a přicházíte k delšímu.Kůžete začít
žít růsnýn životem.Můžete si volit cestu.Můžete se připravovat na stabilní, varný manželský vztah - nebo můžete mít také touhu nabýt mnoho

- 20 zkušeností,vystřídat mnoho partnerů.Uvažujte ! Nenechte se ovlivňovat
okolím,"normami">které dnes např. vyžadují,aby všichni mladí měli pře^.
časné a početné" sexuální vztahy.Tyto "normy" nejsou správné.Buäte si
vždy plně vědomi toho,co děláte a k čemu to vede - vás i ty druhé.
Nejedná se o to,abychom jen moralizovali., ale abychom zjišťovali,jak
dospívající žijí a pomáhali jim,aby žili zodpovědně.
Morálka j.ako_diktát vědců ?
N.C. Jste velmi kritický i co se týká různých "etických výborů",jejichž
počet nyní vzrůstá.
T.A. Etické výbory mohou být užitečné svou podporou rozhovoru mez různými filosofickými i náboženskými skupinami té které země.
Není však dobré,jestliže se v oblasti morálky obracíme hlavně na vědce a lékaře.Etická reflexe je zde zcestná a pak se tyto výbory rychle
dostávají do slepé uličky.
Interview připravil
France Falguiere
K hlubší informaci doporučujeme:
" Interminsbles adolescences,les 12-30 ans"
par Tony Anatrella /Cerf/ Cujas -collection Bthique et Societé"-78 FF
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Ve světě je dnes mnoho dobrých duší,ale chybí jim odvaha.
Jsou žízniví,ale bojí se požádat Boha o nápoj,aby jim jej nepodal z
kalicha utrpení.
Je jim zima,ale mají strach přiblížit se k ohni živého Boha,že kromě
očištění a zahřátí,je též osvítí.
Ví,že jsou uzavřeni ve své obavy jako v hrobce,ale mají strach,že by
jejich vzkříšení,právě tak,jako Kristovo,bylo poznamenáno ranami,utrženými v boji.
Mnoho lidí by podalo Bohu prst,ale mají strach,že by se chopil celé
jejich ruky a uchvátil jejich srdce.
Nejsou však daleko od nebeského Království.!
Touží po něm,ale chybí jim odvaha -projít krizi a být zdánlivě poraženi,aby mohli poznat,že jsou vlastně vítězi v Božím zajetí l
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Tři pravidla pro náš život.
I. Snášejte se navzájem v lásce l
II, Odpouštějte jeden druhému !
III,Pozdravujte se navzájem !
Naučili jsme se létat jako ptáci,plavat jako ryby.
Odnaučili jsme se však
prostému umění žít jako bratři,
/Martin Luter King,/

Kořenem všeho zla je láska k penězům.Z touhy po nich někteří lidé
zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení„Ty se však tomu,
é«.ko Boží člověk vyhýbej ! Usiluj o spravedlnost, zbožnost,víru lásku,
dobrý b o j d o s á h l věčného života.
/1,Tim.6.10-12/

- 21 Musí_žena £racpvat_?

V křeší, obzorech č.11/1989 byl pod titulkem Rodina před životni výzS
vou otištěn překlad návrhu pracovní skupiny rady pro problémy rodiny
jugoslávské biskupské konference^Snad by bylo prospěšné připojit k da- -M.
nému tématu ještě několik poznámek a našich vlastních zkušenosti.
Zkráceně řečeno,problém současné rodiny je především problémem otců.
- Tak lze shrnout obsah zmíněného materiálu z Jugoslávie.Podle jeho autorů se úloha otce a matky v rodině v posledních desetiletích značně změnila. Žena musí vydělávat prací mimo domov,na svou tradiční úlohu při výchově detí a v rodině už z tohoto důvodu časově nestací,je uštvaná,cítí se nespokojena,osamocena.Východisko vidí autoři tohoto pojednání
především v tom,že chybějící působnost ženy v rodině nahradí muž.Navrhují, aby mezi úlohou matky a otce v rodině nastalo jakési vyrovnání.
Běžný čtenář v Československu je v nevýhodě,protože skutečnou situaci rodiny v Jugoslávii nezná.Bude se nejspíš domnívat,že je shodná
se stavem u nás a navrhované řešení bude považovat za východisko a model
použitelný i v našich podmínkách«,Jsou-li v rodině problémy,nemají-li .
manželé na sebe a na děti čas,pod vlivem citovaného dokumentu z Jugoslávie najednou uvidí příčinu:za všechno může muž.Zatím,co žena se přizpůsobila a vzala na sebe v daleko větší míře úlohu ve společnosti,muž
je zneklidněn a"podobně jako Josef myslí na útěk."Co k tomu dodat.?
Dí_tě_potřebuje^ma.tku^
Zaměstnání "'ženy má kromě pozitiv i své silné negativní stránky. Dejme slovo odborníkovi.Profesor MtJDr Josef Švejcar,DrCs.,pediatr,který
věnoval celý svůj život otázkám výchovy zdravého,šťastného dítěte,říká:
" Příliš jsme si zvykli dávat přednost průměru".Na jedné straně jsme
svědky obrovského civilizačního a mravního vývoje,který vede k nečitelnosti a až k hrubosti.Člověkje člověkem nejen svou stránkou fyzickou a intelektovou,ale i citovou a mravní... Dítě ke svému intelektuál'
nímu,citovému i mravnímu vývoji potřebuje až do tří let jedinou osobu,
aby si mohlo vytvořit pevné citové vazby,platné potom na celý život:
je dokázáno,že každé přecházení dítěte z ruky do ruky brání právě tomuto vývoj i.Ani členové rodiny,např. babičky,nemohou v té době plnit
nějakou náhradní funkci.žena by měla být o této skutečnosti předem poučena, aby pochopila smysl této "oběti" a nelitovala přestávky ve své
životní kariéře,pro kterou se ujalo chybné označení "seberealizace",
protože ta patří především její mateřské úloze,dané jejím biologickým
určením.
Říká se,že dítě,kterému matka"neobětovala"3r.života,je daleko samostatně jší , lépe připraveno do života."Je tomu však právě naopak,"říká
frof.Švejcar.Zní to jako paradox,ale zkušenostivukázaly,že děti vázané na matku se mnohem lépe a snadněji osamostatňují.Je to nápadné proti nejistntě,nesmělosti a pozdější agresivitě nebo bázlivosti dětí bez
mateřské ocrany.Takové děti také později těžko navazují citové vztahy
k jiným lidem»Zvláště se to projevuje v erotických vztazích.Hrubost
bývá většinou zakrýváním nejistoty,nevědosti,jak si počínat v citové
oblasti,kterou sami poznali tak málo.Dítě v prvém roce potřebuje mámino mazlení,které je nerozmázli,jak se dříve myslilo.
Ženy by moly zůstat obrazem vlídné,pečlivé matky,dobré hospodyně a
půvabné milenky,svého manžela.Má-li se žena tomuto ideálu přiblížit,musí být její nejdůležitější činnost pro společnost -a tou je výchova dětí - postavena na první místo v její činnosti.Měla by se proto zvažovat doba jejího zaměstnání a jeho náročnost.To,že žena pracuje,není
dobrodiní.které ji prokazuje společnost,ale naopak.Ona sama si přidává ke své'výchovné práci ještě další,také významnou pro společnost,file v ni může být nahrazena.
Jenom matky jsou schopné postavit do služeb naší společnosti lidi
Čestné,pracovité a obětavé,schopné hlubokých citů a mravních závazků.
Pokud veřejné ocenění nebude klást na první místo právě roli ženy •

•22 matky,pak se budeme stále pohybovat v začarovaném kruhu a konstatovat,
že nastupující generace jsou stále necitelnější a lhostejnější.
Ženská rovnoprávnost tkví v něěem jiném,než v tom,že zastává ve spc
lečnosti stejné funkce jako muž v přehodnocení ženského postavení ženkého ve společnosti.Jaké máme matky,taková bude naše společnost»"/Halo sobota 7/1989/.
"Kojenec potřebuje více individuelní péče,aby se vytvořily solidní
základy jeho dalšího tělesného a psychického vývoje.Tuto péči mu mé
za normálních okolností poskytnout jeho matka"/doc.dr.Jaroslav loch,
CSc.,Výchova kojence v rodině./Otcovská výchova mé mateřskou doplňovat, ale ne nahrazovat nebo rovnoměrným způsobem střídat.Muž i žena má
každý svou roli.
V případě mateřských škol,tedy dětí starších 3 let,nebude odmítavý
postoj ke kolektivnímu výchovnému zařízení už tak vyhraněný.Ze zdravotního hlediska zde není podstatných námitek.Zůstává riziko protináboženské nebo nenáboženské výchovy se kterou je nutno v mateřských školách v současném Československu počítat.Rodiče by měli pečlivě zvažovat, je-li jejich finanční situace natolik závažná,aby bylo zaměstnání
matky mimo domácnost v předškolním věku dítěte nutné.Důvodem svěření
dítěte mateřské škole by neměla být jenom touha ženy po uplatnění ve
společnosti.Každodenní honička se dotýká i dítěte.Část výchovného -vlivu kře^anské rodiny se vzdává ve prospěch ateistické společnosti.Kůže školka nahradit dítěti 3 r. láskyplné péče vlastní matky 7 Dostatek
spánku,hru podle vlastní chuti,za pěkného počasí dopolední vychlsky z
vlastní maminkou,očekávání tatínka,který se nebude muset odpoledne věnovat nevykonaným pracím v domácnosti,ale bude mít čas ?
"Měli bychom si uvědomit,že čím déle matka pečuje o dítě,tím víc
uznání si zaslouží.Rovnoprávnost bychom neměli chápat tak,že oba rciiče jsou zaměstnáni,ale i tak,že otec pracuje a matka - dočasně - vychovává děti''/Mudr.Růžene Rafajová,Vlasta 20/1989/.
Rozhodně lze odmítnout názor,vyslovený některými věřícími rodiči,
že je mateřská škola vhodnou prevencí nebo způsobem k vytvořeni imunity před ateistickým prostředím školy.Je možné si vytvořit imunitu proti zlu? Třeba tak,že člověk chodí tam,kde se děje nebo mluví něco z'._ého,jen tak tiše si to sleduje a tím se zabezpečuje pro případ,že by sc
sám ke zlu aktivně dostal ? Ani posloucháním případné ateistické propagandy se proti ní nikdo nestane imunní,ledaže by byla úplně hloupá.
Ale to by děti stejně nepoznaly:.Je naivní,myslet si,že z protináboženské propagandy,která by působila už od tří let,v dítěti vůbec nic negativního nezůstane.
"Rodiče,poněvadž dali dětem život,mají největší povinnost vychovávat své děti,Proto mají být považováni za první a hlavní vychovatele
svých dětí.Te -uto jejich vychovatelský úkol je tak závažný,že stěží
může být nahrazen tam,kde chybí.Úlohou rodičů je vytvořit takové,láskou k Bohu i k lidem prodchnuté rodinné prostředí,které napomáhá plné
osobní a společenské výchově dětí.Rodina je tedy první školou společenských ctností,které potřebují všechny společnosti,Predevším však v
křesťanské rodině mají se děti už od útlého věku učit poznávat a ctít
Boha a milovat blížního...AŤ si tedy rodiče dobře uvědomí,jak velký
význam má opravdová křesťanská rodina pro život a vývoj Božího lidu"
/GF 3- Prohlášení o křesťanské výchově II.Vatikán.koncilu./
Vlivjía soužití a stabilitu rodiny x
PřT problématice'zaměstnanosti žen však nejde výlučně jen a jen o děti
a jejich výchovu."Velké zatížení žen-matek,které současně pracují v
zaměstnání.starají se o výchovu dětí á o domácnost,patří mezi factory,
které ohrožují i samotnou stabilitu rodiny"/RP 11.3.1988/.Statistiky
říkají,že rozvodovost je v určitém poměru k době,kterou manželé stráví spolu.V Řecku je to prý asi 9hod.denně/nepočítaje spánek/ a rozvodů je v této zemi velmi málo.V Maáarsku jsou manželé spolu prý jen necelé 3hod, denně a jejich rozvodovost je jeäna z největších v Evropě,

- 23 "Je-li matka dští zaměstnána mimo svou domácnost,je to vždy na ú~
koř soužití rodiny a na úkor výchovy dítěteVkardinál Tomášek,velikonoce
1988/.0 Sas být spolu připravují manžele navíc ještě i schůze,veřejná
činnost,sport, kultura a koníčky,pokud se jim věnuje každý z manželů
sám.Stabilitu rodiny zřejmě neupevňuje ani společné sledování televize,
která představuje rodinu vždy jako narušené společenství s nevěrou a
hádkami a šíří názor,že rozvod nebo potrat jsou normální.
Odbornice na otázky ženského hnutí ve Spojených státech Deborah
Fallowsová hájí názor,že místo matky je u dětí.Podle ní a několika
dalších feministické hnutí nejen přecenilo klady a výhody profesionální kariéry,ale podcenilo i význam ostatních zážitků a zkušeností v životě ženy.Ve skutečnosti,tvrdí,mnoho mladých matek zjištuje,že nelze
dobře plnit rodičovské povinnosti a zároveň vykonávat náročnou práci.
Nedávné studie Aileen Jacobsonové a Patrice McBroomové vypočítávají,
co se očekává od žen,které aspirují na místa nejvyšší.Především ty,
které byly vdané,musely jednat tak,jakoby žádný rodinný život neměly.
McBroomová se navíc setkala ce známkami toho,že tyto ženy začínají být
přemrštěně agrasivní a ve svých projevech mužné a pošlapávají tak veškerou svoji ženskost.To v ní vyvolává pocit úzkosti,který se odráží v
titulu její knihy Třetí pohlaví/Third sex/,v němž se proměňují ženy,
které dávají přednost práci /Spektrum 59/1987/.
Zaměstnanost^ žen_jvzrostla.
Zaměstnanost žen je v Československu a považuje se za jednu z nejvyšších na světě.Např.1988 bylo u nás 7.048 tisíc pracovníků v socialistickém sektoru/bez JZD/ 3.313 tisíc žen,tj.47%.Připočteme_li ženy
na mateřské dovolené,které sedo evidenčního počtu pracovníků nezahrnují,ale jejichž pracovní poměr trvá,vzroste jejich počet na 3.659 tisíc,
což už činí dokonce 51,9% ze všech zaměstnaných mimo JZD.To znamená,že
je u nás v produktivním věku v pracovním poměru téměř 100% žen.Pro
srovnání - v USA bylo v r.1985 zaměstnáno něco přes 70% žen v produktivním věku.20 let před tím.v r.1965,to bylo jen necelých 50%/Práce a
mzda5/ 1989,Spektrum 59/1987/.
Mujsejíjjiebo chtějí^
Životní úroveň v ČSSR je ve srovnání se západními rozvinutýmivzeměmi poměrně nízká a kupní síla naší hodinové mzdy,která pak ovlivňuje
dostatečnost platu muže pro ekonomické zajištěni rodiny,je často jen
zlomkem kupní síly hodinové mzdy našich západních sousedů-.Např.na obstarání potravin je třeba v ČSSR pracovat 2-3 krát delší dobu než v Rakousku nebo NSR,na nákup oděvů a obuvi potřebujeme průměrně 2-4 krát
delší výdělečnou práci,vybrané druhy průmyslového zboží nás přijdou
dokonce na 5-10X delší dobu práce než v Rakousku a 6-15X delší dobu
než v NSR /Práce a mzda 5/1989/.
Výše uvedená fakta snad vysvětlují,proč je u nás zaměstnanost žen
vyšší než na Západě.Přesto počet žen v pracovním procesu roste všude.
Naopak k nižší zaměstnanosti žen by u nás mělo vést všeobecné nemocenské pojištění.z něhož je hrazena pomoc rodinám s dětmi.Finanční částka této pomocí může představovat i dosti značné procento v poměru k
základní mzdě živitele rodiny/otom podrobněji viz dále/.Zdá^se tedy,
že ekonomické důvody nejsou jedinou příčinou zaměstnanosti žen.
I když si zaměstnané ženy stěžují na to i ono,mnohé z nich pracovat
chtějí a pracovaly by i tenkrát,kdyby měl jejich muž příjem třeba dvojnásobný. Některé ženy už se po mateřské dovolené doslova těší do zamesy'
tnání.Přiznejme si,že je pro ženu někdy mnohem příjemnější odvést deti
ráno do jeslí a do školky,zbavit se nonotÄnni práce v kuchyni,hezky
se obléci,přípádně namalovat a nechat se osm a půl Hod. obdivovat v roli odborné pracovnice,sekretářky vedoucího pracovníka nebo i v méne
atraktivních profesích.Žena na větší část dne unikne domácnosti,únavným otázkám malých dětí a třeba získá i jakési alibi,kdyby ji chtěl
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staré rodíce.Je přece zaměstnaná zena a všechno stihnout nemuze! *. A v
zaměstnání ? Je uznávána,uplatňuje své vzdělání,dělá co ji baví,celý
den může komunikovat s kolegyněmi a je ctěna cizími muži /možná víc,než
doma svým vlastním manželem./Peníze pro vlastní a rodinný rozpočet se
hodí vždycky.Keni to až příliš mnoho výhod,než aby se dalo odolat ?
Z jednoho platu.
"Z jednoho platu se žít nedá,"říká se běžně a toto tvrzení se přijímá skoro jako axióm.Pravděpodobně se u nás z jednoho průměrného platu
muže,nedá papř,postavit rodinný domek nebo splácet půjčku,kterou si
taková stavba vyžádala.Ale ostatní případy ? Když platíme jen nájem
ve státním/nebo i družstevním/bytě,nemáme auto,video,osobní počítač,ani
chalupu na venkově,když nemusíme mít oblečení podle poslední módy,když
obnošené ošacení po starších dětech využíváme pro mladší a když se nestydíme vyjet i s prvním dítětem ve starší libertě,kterou jsme koupili
za třetinovou cenu na inzerát ? 3Ma dovolenou se jezdí někam na faru,
ke známým,nebo za nevelký peníz prostřednictvím ROH.Každý den nemusí
být na oběd maso.Věci se pořizují postupně podle skutečné naléhavosti,
zachází se s nimi šetrně,opravuje se,přešívá nebo půjčuje mezi přáteli
/zde může mít široké pOle působnosti křesťanská pomoc ve farnostech/.
Jsou to rozumné zásady,jejichž všeobecné přijetí možná v blízké budoucnosti lidstvu doslova vnutí katastrofální* ekologická situace a vyčerpanost přírodních zdrojů naši planety.
Takový životní styl není nepříjemný a při výchově dětí má i své výhody. Věřící rodina se může konkrétně přesvědčovat,jak se Bůh stará o
ty, kteří mu důvěřují a kteří se snaží hledat nejprve jeho království
/sr.Mt.6,33/.Bůh přece ví,čeho je nám zapotřebín a není-li jiná možnost,
neváhá pomoci i zázračným způsobem»Často ovšem čeká až do té doby,kdy
se vzdáme všech jistot a vystoupíme z loSky/sr.Mt 14,29/.Ostatně i církevní dějiny znají"chudáky Boží",kteří vybudovali obrovská díla.Je
možné,.že svět bude očekávat určitý model rozumného skromnějšího životního stylu právě od křesťanů.Konstatování,že z jednoho platu se nedá
žít na stejné životní úrovní jako ze dvou,je celkem logické.Ale je životní standart dosahovaný rodinami se dvěma příjmy měřítkem a normou,
kterou bychom museli přijímat za závaznou - se všemi nezbýtnými důsledky - i pro sebe ?
I doma__sj. lze £řiv rděl a't_.
V opravdu tíživé ekonomické situaci rodiny jsou ještě i jiná východiska než běžné zaměstnání matky mimo domácnost„Slušného výdělku
lze dosáhnout i při domácké výrobě,při níž neodchází žena z domova a
kontakt s dětmi se pepřerušuje.Vůbec totiž není na závadu,když děti po
část dne vidí maminku pracovat*I to je výchova.Takto některé ženy např.
šijí rukavice,vyrábějí ozdobné předměty a bižuterie,opisují na stroji,
překládají z cizích jazykůyPřipomeňme si,že u domáckých pracovníků vzniká účast na nemocenském pojištění i důchodovém zabezpečení.Při vykonávání práce na dohodu o pracovní činnosti na nemocenském pojištění v^
měsíci,v němž dohoda trvala více než 6 po sobě jdoucích pracovních dní
a měsíční výdělek činil nejméně 400 Kčs.Tyto měsíce se také započítávají jako odpracované pro důchod/podr.viz^vyhlo165/1979 Sb./.
Jiným kompromisem se mohou stát alespoň vhodně zkrácené pracovní
úvazky nebo oddálení nástupu do zaměstnání až na dobu,kdy je nejmladší dítě starší než 3 r.
Pomoc státu.
Ač to může vypadat tendenčně,je dobré vědět i pomoci,kterou poskytuje stát a kterou např. ženy v USA vůbec neznají.
Pokud jde o zaměstnání matek malých dětí,stojí zato připomenout,že
péče o dítě do 3 let věku se ženě započítává jeko náhradní doba pro
účely důchodového zabezpečení /též pro získání nároku na 4.týden dovolené/ .Mateřský příspěvek náleží ženě,která celodenně pečuje o dítě a

- 25 to při prvním dítěti ve výši 600 Kčs po dobu r r ; ^ ř j drťihém dítťti
600 Kčs po dobu plných 3 let^při třetím a dalších dětech 80Q Kčs rqw*
něž po 3 r.Nastoupí-li žena v táto době do zaméstnání,nárok na teufe
státní příspěvek atrácí.
Peněžitá pomoc v mateřství/Proplacení mateřské dovolené v délce
týdnů ve výši 90% posledního průměrného čistého platu/náleží v soutjflosti s porodem ženě,která měla v posledních dvou letech alespoň 2?Q
dnů účast na nemocenském pojištění.V praxi jde zpravidla o trvání pracovního poměru,který účast na nemocenském ppjištění 2akládá.Může ,však
jít též o dobu^kdy je žena vedena v evidenci okresního národního výboru jako uchazecka o zaměstnání.Takto mohou získat nárok na nemalou částku nemalé pomoci peněžité v mateřství ženy,které nemohly najít zaměstnání přiměřené jejich kvalifikaci,kterým předchozí pracovní poměr
skončil drive než trvá ochranná doba pro tehotné/TZjN., jestliže má nastoupit mateřskou dovolenou později než za 6 měsíců po skončení pracovního poměru/ a kterým se nový pracovní poměr uzavřít nepodařilo a pod.
Pracovní poměr ovšem trvá i přci tzv. další mateřské dovolené do 3kr.
věku dítěte/ do té doby má žena nárok vrátit se a vykonávat práci odpovídající pracovní smlouvě,nemusí jít přesně o stejné pracoviště/,
takže narodí~li se žene např.3 děti po 3 r.,může být nepřetržitě 9r.
v domácnosti,3X bude dostávat peněžitou pomoc v mateřství,bude v plné
výši čerpat mateřský příspěvek /s výjimkou 2.a 3'V* věku prvního dítěte/ a celá doba se ji započte do odpracovaných let pro důchod.
Výše přídavků na děti je poměrně známá,ne to dávka nároková,která
nijak nesouvisí s oklností,je li matka dítěte zaměstiianá či nikoliv.
Rovněž podpora při narození dítěte /"porodnén2.oooKčs/náleží každé rodičce a není-li v pracovním poměru,vyplácí se z nemocenského pojištění manžela,
V souvislosti s finančním zajištěním rodiny však stojí za to podrobněji se zmínit o tzv. příspěvku na výživu dítěte p&dle §74 zákona
. o sociálním zabezpečení č,100/1988 Sb.a § 107 vyhl. 149
/1^88 Sb.Nedosahuje-1i čistý příjem rodiny stanovené hranice sociální
potřebnosti,poskytuje okr.nár.výbor k dosažení této hranice příspěvek
až do 800 Kčs.měsíčně na dítě.Do příjmu rodiny pro tyto účely se započítávají mzdy po odečtení daně,peněžité dávky nemocenského zabezpečení nahrazující mzdu,ale také přídavky na děti,mateřský příspěvek nebo
sociální stipendia žáků a studentů.Hranice sociální potřebnosti je různá podle poctu osob i věku dětí.Například pro rodiče/s jedním dítětem
do 6 ti letmí do 10 lBt,l starší 10 letú/.S jedním do 10 let je 3400
Kčs,se 3 dětmi jde o částku 42oo
Kčs apod.podle § vyh!.149/1988Sb.Má-li muž nízký plat např.2000 Kčs,
3 děti a manželka nepracuje,mohou si touto ce,stou rodinný příjem poněkud zvýšit,Obavy z naprosté bídy tedy v naší zemi přece jen mít nemusíme.
SvědGcjví |enJy_v_domácnositi.
• "«Jsou mezi námi ž"eny,"které se domnívaly,že "musí"do zaměstnání.Ocitujeme z dopisu jedné z nich:
Už 25 let pracuji jako žena v domácnosti,Naším nejdůležitějším úko- •
lem bylo vychovat děti pro Pána Boha a všechno,co s tím souviselojpoflřídit této radostné skutečnosti,Již v předškolním věku mohly naše děti přijmout Pána Ježíše v Eucharistii.Od té doby nebylo jediné mše sv.,
ve které by se s ním nespojily.Říkala jsem tehdy P.Ježíši:"Dávám je
tobě,ty se o nš postarej,tobě kéž patří jejich vnitřní svět,Já také
nesložím ruce v klín,chci dále spolupracovat»přispívat podle svých sil."
Takto vybavené nastoupily haše dšti do školy.Kdy2 jsem pak přicházela
na třídní schůzky,bylo mi řečeno:MJe poznej,že jste doma,že se svým
dětem věnujete,jsou vždycky čistě upravené."Bovněž na vysvědčení se
objevily pochvaly za vzorné chování a výborný prospěch.Nebyla to pro
mne nezaplatitelná odměna ?Učitelé od začátku věděli,že vychováváme
děti ve víře a respektovali naše přesvědčení.
Když dě-ti povyrostly a, pafcr povály na střední a v š k « l e , p j e p ř á -

-2* ly si,abych šla do zaměstnání a prohlásily:"Me minko,my chceme mít domov. "V té djbě naše děti všechny dostávaly stipendium ve vyšší částce,
prospě.cfc.dvl^sociální, takže výdaje spojené se studiem,ubytování na kolějích,cestovné,stravování a oblečení si mohly hradit z těchto vlastních
prostředků.Opravdu jsme se nemuseli starat úzkostlivě,co budeme jíst,
do čeho se oblečeme«,
Sloužím svým nejblížším a všem,kdo k nám přicházejí se svými staro
tmi nebo prostě pro krásné setkání.Přicházejí,protože mám na ně čas.
Najdou se však i lidé,kteří nedovedou pochopit,proč jsem zůstala doma, padne i poznámka,že jsem líná,vždy£ děti jsou už velké a co důchod
atd.Myslím,že emancipace ženy,zapojení matek do pracovního procesu,svěw
řování malých dětí jeslím a školkám se stalo něčím samozřejmým,zatím
případy,kdy matka zůstane doma s dětmi,jsou výjimkou.Je to jistě velké škoda.
Závěrem __
Nebylo by určitě správné zavrhnout zaměstnání ženy a prohlašovat,že
jedině křestanský způsob je setrvání vdané ženy a matky v domácnosti.
Jsou obě možnosti,nebo jak jsme si ukázali,i jejich kombinace.Bylo by
dobré,kdyby mohla zůstat matka s dětmi co nejdéle v domácnosti.V žádném případě v šale nelze učinit z ženy podřízenou vykonavatelkou mužových
/bý£ i ideálních/ rozkazů a ignorovat její vzdělání a touhu po společenském uplatnění.Má svobodnou vůli.Jedině,když se zcela dobrovolně
rozhodne k trvalému domácímu prostředí,lze to z více důvodů vítat.
Tento článek nechce přesvědčovat ženy " na dobrých místech",které
jejich práce baví a které v ní našly uspokojení»Spíše se obrací na ženy dělnice,které za nevelkou mzdu prodávají nejkrásnější léta svého
života v zaprášených výrobních halách,při pásové výrobě,fve zdravotně
rizikovém a higienicky závadném prostředí nebo třeba vyčerpávajících
nočních směnách,a to jen proto,že snad ani nevědí nebo je nenapadlo,
že by mohly zůstat doma a že by se jejich rodina také uživila.Lidsky
život je vlastně krátký a malé děti velice rychle odrostou.Promarní-li
žena tento čas,už se znovu nikdy nevrátí.Mámino pohlazení nenahradí
sestra'v jeslích nebo učitelka v mateřské škole.Může se stát,že bude v
citovém svatě našich potomků chybět po celý jsjich život.
0 tom,jaký důraz budou klást na rodinný život v porovnání s uplatněním ve společnosti,by si měli vážně pohovořit už snoubenci před svatbou. Výsledek se bude lišit v závislosti na mnoha okolnostech případ
od případu.
A na adresu mužů přece jen také něco:Začněte ctít ženu,která udržuje
váš domácí krb p. vychovává vaše děti,a ona bude doma šťastná a nebude
toužit po uznání cizích lidí v zaměstnání.Vytvořit harmonickou milující se a vzájemně si pomáhající rodinu je jedna z největších hodnot,
které může člověk v tomto světě dosáhnout,a jeden z největších darů,l který může sprostředkovat svým dětem.
Dysmas,
18.6.1989.
Za peníze si^můžjes^.....
ale nepořídíš si šťastné manželství,
pořídit nádhernou svatbu
ale nekoupíš si domov
koupit dům
ale ne chuí k jídlu
koupit potravu
ale nekoupíš -si spánek
koupit krásnou postel
ale ne zdraví
koupit léky
ale nezískáš spokojenost,
pořídit mnoho různých věcí
ale ne jejich důvěru
získat mnoho lichotných přátel
ale ne přítele,
pořídit skvělou společnost
ale přesto zůstat hlupákem
zajistit studia
To"vše mnozí uznává jí, ale přest<5 vynakládají obrovské úsilí, aby nějaký majetek získali a tak se do budoucna zajistili.
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Katolický universalismus.
Všichni občané naší země se ocítají uprostřed "horkého "léta J9Ö9,
kdy krize společnosti se začíná prudce prohlubovat a uměle zastírané _problémy a rozpory vystupují napovrch„Každému je jasné,že další vývoj nebude lehký a nebude snadný,Je to dokonce jasné i úzké vládnoucí
špičce.Mělo by to být jasné i nám,aktivním věřícím - katolíkům.Pokud
tomu tak ještě není,pak je to smutné a nebezpečná.
Stále více věřících si uvědomuje,že věřící,aktivní katolík není a
nemůže být člověk pouze slušný.pracovitý.hodný,který pevně stojí na
svém přesvědčení a nenechává sé zvyklat okolním světem a vývojem.Je
přirozené,že tento vývoj je neustále cizejší,nám věřícím přímo nepřátelský,Tkví totonpřátelství a přinejmenším nepochopení jedněch vůči
druhým pouze v nevíře ?A pokud ano,proč tomu tak je ?
Sekularizace světa a společnosti naší země pokračuje již velmi,vel*
mi dlouho»Přes nejrůznější reminenscence se dá tento vývoj vystopovat
od konce 18,st.,tedy od nástupu osvícenství z důvodů,které není možno
v této stati rozebíratoProbíhá pak prakticky celé 19.st.a určité vyvrcholení nastalo ve 20.st.V naší zemi pak vznikem CSR v r. 1918,nikoliv
však vlastním vznikem samostatného státu,ale pohledem části duchovenstva \fkatolické inteligence věřících právě na vzniklo^epublik".wepochopení nutnosti ukončit austrokatolickou éru,která příliš spojila moc a
církev,navíc moc cizí a nenárodní vedla v ryze demokratickém systému 1c
rozporům,které byly živeny s obou stran0Omyl některých katolických intelektuálů,který viděl v rozpadu republiky v r. 1938 a následně 1939
Boží trest za protikatolický přístup první republiky je dnes zcela zřetelný. Je namístě ovšem poukázat na to,že většina představitelů církve
a věřících jasně cítila národně a chápala nutnost odboje.Tato éra naší
minulosti nebyla dle mého soudu nikdy dostatečně přesně zmapována a vysvětlena. Stovky a tisíce postižených i laiků během okupace o kterých
se ví jen sporadicky a nebo dnes již vůbec ne,je toho dostatečným dokladem.
Velmi krátké období demokratického vydechnutí po skončení 2.světové
války,kdy navíc část katolických politiků uvažovala velmi chybně»nestačilo na dostatečnou orientaci našich věřících v nových podmínkách.Přišel osudný únor 1948 a puč a dlouhých 40 let temna.V tomto období,kdy
teror fizycký se střídal s terorem duchovním nutně zahnpl nás všechny
do velmi kritické situace.ha jedné straně nesmírné hrdinství.obětavost,
vytrvalost značné části duchovních a laiků-.lva druhé straně zbabělost,
přizpůsobení a zmatek.To vše je nám všem obecně známo,ale není to známo mládeži,není to známo dostatečně ani světu a není to známo přesně a
podrobně.Na tom je třeba pracovat a zhodnotit nejen historicky,ale i
politicky.Vžďyí, toto období je nejhorší a nejtemnější v celé naší historii.
Ovšem pro ohromné množství věřících nastalo období,které bychom mohli nazvat období přetrvání za každou conuöI*ejenv důsledku přímého pronásledování, ale i v důsledku nebezpečí ochladnutí,ún^vy a beznaděje.
Ano,i pro věřícího může nastat toto období,především,když trvá příliš
dlouho a zdá se,že Bůh nás opustil a naše modlitby neměly odezvy.Toto
období,kdy došlo i k .výrazným sociálním a dokonce k národnostním změnám/ zprůmyslnění zemědělských krajů,prudké,i když dočasné zvýšení životní úrovně koncem 50 let,tzv.združstevňování,násilné odebírání půdy,
ale i dalšího majetku,zběsilá výchova ve školách atd./to vše vedlo k
nutnosti uzavření se do sebe,upevňování vnitřní víry a přesvědčení./To
vše bylo velmi nutné,ale zároveň vyčerpávající a vedlo k nedůvěře ke
všemu mimo církev,mimo naše přesvědčení.Jednoznačně se také ukázalo,že
vše,co nestálo na opravdu duchovních a morálních principech oklamalo,
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to vSe odvál vítr událostí.
Počátkem let šedesátých pak zde stála vnitřně silná vrstva věřících,
kteří však byli nutně izolováni,uzavřeni.Tato situace se podstatně nezměnila ani v současné době.V myslích duchovních,ale i značné části naší mládeže převládá přesvědčení,že význam má jedině víra,prokazovaná
dobrými skutky.Došlo k renezanci řady zcela základních principů naší
lásky k blížnímu.Jde o jednotlivé činy,které jsou jistě nedocenitelné,
to je nepochybné,ale přec jen roztříštěné a v rámci lidské společnosti
zatím okrajové.
Můžeme každý získat několik nevěřících pro víru,můžeme svými silami
pomoci několika starším,nemocným,osamělým lidem.Dokonce- snad dokážeme doste
tu a tam některého bloudícího ze zmatku a omámení alkoholu,drog a nebo
sexu,ale víc nemůžeme,prostě to nejde.A protože převládá vědomí,že tato
individuální»jednotlivá pomoc je jediná forma a nad ní není.Jsme stále
jen zlomek a stále se naše úsilí a práce neproměňuje v proud morální
přeměny národa.
Jediná změna naší drobné práce v sůl a kvas společnosti jako celku,
je nutnost pochopit změnu našeho konání a snažení.Vedle každodenní činnosti na poli lásky k blížnímu je nezbytné soustředit síly na dosažení
společenských změn.Nemůžeme zůstávat osamocení,sice dnes již menšina,
které se naslouchá,ale stále ještě nejsme prosáklí bolestí celého národa, jeho touhou,Na námitku,že ne všechny cíle národa jsou přijatelné,
dobré,lze říci,že jsou zcela přirozené vzhledem k evropské tradici.řJapř.
otázka určité životní úrovně,spotřebitelského způsobu života,atd lzeodpovědětjže zvýšování životní úrovně při současném ovšem růstu duchovních
hodnot 5e jev zcela přirozený a dokonce nutný.Jinak je společnost vždy
nějak nemocná.
Toto spojení s národními tučbami je naprosto nutné.Tam,kde církev a
národ jsou jedno /Polsko.Španělsko,Irsko,ale i mnoho dalších/jde o zcela přirozený jev,kdy s růstem národa roste církev a naopak.Tento národní duch vůbec není protismyslný katolickému universalismu,ale nutně jej
doplňuje,neboí jinak je církev jev nepevný a cizí,i kdyby měla mimořádné úspěchy v teologii.
Dnes není nic důležitějšího,nežli aby slova a morální přesvědčení
katolíků přešlo do praktické činosti.Strach z politiky,který díky předchozímu chybnému vývoji hluboce zakořenil v myslích duchovních i laiků,
je velmi škodlivý omyl.Jak jinak dosáhnout změny potratového zákona,
změny škodlivé výchovy ve Školách,změny restriktivních opatření proti
církvi a věřícím,jak dosáhnout toho,aby věřící byl rovnoprávným občanem
tohoto státu ? Nejde nám a nikdy nepůjde o moc.Prohlašování,že politika je bojem o moc je hluboce nemorální projev materialistického světa.
Politika je práce o potřeby obce a má být jistým projevem služby,jako
je služba péče o nemocné a staré lidi.Nic více a nic méně.Ale i toto
hledisko se neprosadí odmítáním jakékoliv veřejné aktivity,Věřící katolík, hořící touhou po změně jak své^tak i celé společnosti se nezbytný
musí plně angažovat ve věcech veřejných a společenských.Nezbývá nic ji»
ného,nežli vstoupit do zdánlivě cizího světa a měnit jej pomalu,ale vy»
trvale k podobě obce Boží.A zde je nutné spolupracovat se všemi lidmi
dobré vůle,i těmi.kteří sice dosud nedostali milost víry,ale podle víry jednají a se chovají.
K překonání krize,která je tak hrozivá a nedozírná,že hrozí zahubit
náš národ,aniž si to uvědomujeme,je nutné spojit síly se všemi.Je nutné
a nezbytné se naučit orientovat se ve spleti informací a desinformací,
které jsou na nás chrleny ze všech stran.Musíme všichni pracovat na dí«
le Božím jak v jednotlivostech,tak i v celku.Každý tam,kde žije,pracuje a kde něco umí,kde je doma.Beze strachu a spochopením riziK plně,
ale i složitosti situace.
Jiří Stříbrský.

- III PROSTÍ Cl?NOVÄ I VYSOCÍ FUNKCIOiUSl CSL JSÜÜ £•*..SPOKOJ
8.zasedání tfV ÖSL
2 <5. června 1989
Bohumil Servus

člen Ptfv ČSL
předseda Jra KV ČSL
Kraj:jihomorvský
Okres:Prostějov
Sestry a bratři !
Původně jsem dnes nechtěl diskutovat a nevystupuji zde za jihomoravský kraj,ale za sebe.Jsem členem ČSL od r.1945,v ústředním výboru jsem
nepřetržitě od r.1961 a v předsednictvu ÜV jsem s bratrem Holubem také
funkčně nejstarší.Mé dlouholeté členství ve straně mi snad dává právo
vám tedy dnes říci svůj názor na současnou situaci.Zdá se mi,že nikdy
nebyla tak zlá.Nikdy nebyl v naší straně takový rozpor mezi slovy a činy a'opravdu nikdy nebylo vedení naší strany tak odtrženo od členské
základny a od místních,okresních a krajských organizací.
O přestavbě a demokratizaci se v naší straně hodně mluví,není žádný projev ani úvodník,aby se tam tato slova neskloňovala ve všech pádech, Vyzývá se k větší otevřenosti,ke zdravé kritice a hlavně k dialogu a výměně názorů,prostě k novému myšlení«Ale jak to vypadá v praxi?
S prvním náznakem kritiky nebo podnětu,s prvním názorem sice politicky
správným a bezúhonným,který je v souladu s politikou Národní fronty i
našimi Stanovami,ale který je iniciativní a neobvyklý,se už vyráží do
boje.Kritika se nepřipouští a výměna názorů,směřující třeba přes pluralismus ke společnému a správnému cíli,je posuzován jako nepřípustné
kacířství-.
N::še strana prošla za poslední rok obdobím složitým a neradostným
a dnes můžeme plným právem mluvit o těžké a složité vnitrostranické
krizové straně panuje hluboká a oprávněná nespokojenost,naše členská
základna se ve všech krajích brání byrokratickému a direktivnímu řízení a potlačování kritiky,brání se kultu osobnosti,který se za poslední
léta v naší sžraně zakořenil.členové jsou desorientování,instiktivně
se staví na stranu "mučedníků",vyučovaných ze strany a těm,kterým byla dána dnes výpověS ze služeb v ČSL.A čím více se f ústředí šíří zastrašování a demagogické obviňování některých funkcionářů a antisocialistické Činnosti a polického klerikarismu - a to i těch,kteří mají
vysoké stranická a veřejné funkce,jako jsou naši dva přední vedoucí
krajští tajemníci,br.Bi\rtončík a sexra Bc.rtošková - tím více se členská základna pobuřuje a radikalizuje,ztrácí důvěru k vedení naší strany a více méně se dostává do opozice proti našemu stranickému vedení.
A*" to přece nikdo ne chceme, ne jaký rozkol ve straně nebo odtržení členské základny,která by se mohla časem dostat pod vliv jiných vůdců.
Postoje našeho vedení v procesu přestavby a demokratizace ve straně
jsou pouze proklamativní.I já jsem sestry a břatři,členem tohoto vedení a i já jsem zpočátku mlčel k některým příkrým demagogickým odsouzením těch členů,kteří se přes své stížnosti na pracovní a kádrovou situaci v sekretariátu tfV CSL dostali na pranýř.Ale v posledních měsících
už nelze mlčet,je to už otázka základní etiky a svědomí každého ze členů předsednictva tfV,kde v dubnu nám místopředseda strany br.£ana přednesl argumentačně velmi dobře odůvodněný návrh na odstoupení ústředního tajemníka z funkce,protože on a jeho kádrová práce je zdrojem problémů a napětí ve straně.
Zásadně jsme teä v předsednictvu ÜV vždy půl na půX;5,kteří chceme
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e problémech otevřeně mluvit a řešit je a pak 5 těch,kteří nechtějí nic
vidět ani slyšet,vůbec o ničem jednat
jiic vědět.Ti,za zdroj neklidu označovali nejdříve Dr.Tuleškova,pak br.Stchera,teä,když je .propustili a
nespokojenost a napětí ve straně neopadly,tak usiluji o vyhození 2 vedoucích krajských tajemníků-.Paradoxem je,že to jsou - nejpilnější a
nekvalifikovanější,kteří mají ve svých krajích jednak pořádek,jednak
úctu a vážnost a kteří se nemuseli tajných voleb na krajských konferencích obávat.
Proč naše vedení.místo,aby se sebekriticky zamyslelo nad příčinami
nespokojenosti a nad podstatou kritických hlasů,hledá stále další vah- "
niky»rozpoutává emoce v úvodnících nebo se zase zaštituje voláním po *
jednotě strany.?Ale vždy* snad jednotu strany chceme všichni i Ale chceme jednotu zdravou a pravdivou,demokratickou.Chceme diskuzi,nebojíme se
své názory obhájit v konstruktivní kritice a v dialogu,a odmítáme zastřešováni - jako poslední důkaz těchto praktik vám zde mohu ocitovat větu z oběžníku určeného všem vedoucím krajským tajemníkům a odeslaného
tento týden,v němž se jim ukládá;"Zí.bezpecit v krajích r. okresech řádný průběh 8.zasedáníUV ČSL.Je nutno čelit připravovaným rozvratným akcím."
Copak otevřená a demokratická diskuze jo rozvratná akce ?J: k si vůbec
mohou dovolit takto nás členy uV,urážet podobnými invektivami ?
Potlačováním a zastrašováním ae neřešené problémy neodstraní,naopak nespokojenost narůstá a mohlo by ae třeba stát,že by se nám vymkla z rukou.Mohu vám říci,setry a bratři.že $sem vůbec neměl dobrý pocit z naší krajská konference v 0rně.z diskuse o návrhu usnesení,do něhož se pak dostal i požadavek na odstoupení ústředního tajemníka z funkce a vyjádření nedůvěry jeho činnosti.na němž já,jako předseda jihomoravské krajské konference organizace cSL,musíij trvat a zejména na
nějž by naše vedení mělo už nějak reagovat seriosním jednáním a ne jen
to přecházet mlčením.
Chci vás sďtry a bratři.vyzvat,abyste vy,ústřední výbor naší strany jakožto nejvýšší orgán CSL v době příprav našeho V. sjezdu prosazovali důslednou a skutečnou demokratizaci,trvali na plné otevřenosti,
na pracovním rázu a neformálnosti našeho jednání,abyste bránili právo
na kritiku a na zdravou socialistickou výměnu názorů.Nedovolte,aby v
naši straně pciiovslü atmosféra strachu a zatuchlosti a aby stranu řídil
jeden člověk nebo 2 lidé i haše strana potřebuje zdravý vítr politické
přestavby jako vyprahlá země úrodnou vláhu.Už Xarel Marx definoval vývoj jako boj protikladů a náš básník Jan Neruda napsal už více než před
sto lety:* Kdo chvíli stál,už stojí opodál."
Zamyslete se nad tím všichni,sestry a bratři,naše Členská základna
nám dala na posledním IV.sjezdu důvěru,jsme tu jejími mluvčími a jí budeme zakrátko skládat účty.V ústředním výboru nezastupujeme jen sami
sebe.Chci vás vyzvat,auyste zde vystupovali nikoliv ve jménu svých osobních zájmů a cílů,ale čestně v souladu s názory a požadavky svých
členů.! '
Vefikerá Činnost naší strany»včetně ústředního výboru a předsednictva ústředního výboru,musí vycházet zdola,opírat se o členskou základnu,
o místní a okresní organizace.
Tem je zdravé jádro i naše síla a to jc přece také základní princip naší vnitrostranické demokracie.
A jedině s tímto vědomím ^usíuío připravovat náš příští sjozd i
Navrhuji,aby právo na kritiku a důsledný dialog se všemi členy strany
a zároveň postih profcfe%|éhb,kdotomu bránil a bude bránit,bylo zapracováno do dnešního usnesení.
Zdař Bůh !
Zveřejněno bez vědomí autrra.
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DISKUZE' ČLINů ČSL 0 KŘESŤANSKÉM CKARAKTIRU STRANY.
Chomut ov,15.kvě tna 1989
Vážený bratr
Jan K A 5 T / N F. K
šéfredaktor KP
Karlovo nám.5
Praha 2
Věc: Otištění článku.
Přečetl jsem si váš úvodní článek v i\P ze dne 4.5.89 s názvem"ČSL
a křesťanství" a protože s ním nemohu souhlasit,rozhodl jsem se vám
napsat a prosím o otištění tohoto příspěvku:
DISKUZE K ZllUYJJ
" ČSL A KSlSŤAřiSTVÍ.
Již v prvních větách úvodníku "ČSL a křesťanství" autor píše,že se
"výrazněji než v minulosti různí názory skupin členů na vymezení charakteru strany." Jsem přesvědčen,že jde o zásadní omyl.Názory na vymezení charakteru strany se "nerůzní",ale výrazně sjednocují.Právě,že se
tak děje,autora zřejmě vyprovokovalo k napsání úvodníku.Ano,převážná
většina chce mít stranu křesťanskou a nikoliv dle vaší terminologie
"stranu s křesťanským charakterem."
Podívejme se na tyto termíny blíže:"Strana křesťanské"čili stranu
sdružující křesťany.Kdo je to tedy křesťan ? Odpovědi mohou být různá,
ale myslím,že většina z n£s bude souhlasit s definicí /Malý bohovědný
slovník str.271/,že "křestané jsou všichni pokřtění,kteří se též ke
Kristu přiznávají",jinými slovy pokřtění věřící.Takto bych stranu chápal. Autor úvodníku však chce mít "stranu s křesťanským charakterem"a
vykládá tento termín tak,že je to strana,která sdružuje "především křesxansky smýšlející občany".Tento výklad dle mého názoru není správný
/i když je pisatelem přeshě opsán ze Stanov/a to ze dvou důvodů:
1/žádný křesťan,či nevěřící gbčan na otázku po víře neodpoví,že je
křesťansky smýšlející nebo křestansky nesmýšlející,ale.chce-li hovořit
jasně a bez předtvářky odpoví,že věří,nebože nevěří,že je křesťan nebo
ateista.heize mít za solidního lidovce a občana toho,který křesťansky
smýšlí a není křesťan /proč tedy dle svého křesťanského smýšlení není
pokřtěn?/,nebo.který je křesťan a smýšlí "nekřesťansky."To by byli občané - i tací se mohou vyskytnout - kteří nemají o svém vztahu k Bohu
jasno.Věřím,že takových je menšina.Je to záležitost charaktéru,ujasnění si základních životních otázek.A ty by si měl každý takový občan j.e$"tě před vstupem do ČSL vyjasnit,upřesnit.
2/Je tu termín "především".ČSL "sdružuje především křesxansky smýšlející občany." Znamená to,že je možno do naší strany přijímat i občany s protináboženským cítěním.A v našich Stanovách či Poslání vůbec
není uvedeno,že by křesťansky smýšlejících/použijeme-li tohoto nevhodného názvu/měla být většina.Pak ať se pisatel úvodníku nediví,že jsou
členové i občané mimo naši stranu,kteří pokládají ČSL za stranu ateistickou,protináboženskou,proticírkevní.Sám autor článku k tomu přispěl
i tím,že vydává"inovované" tiskopisy přihlášek do ČSL,ve kterých již
není rubrika "náboženství",takže v současné době není zjistitelné,kolik je ve strano křesťanů a kolik nekřesťanů.Takto pozměněné přihlášky
byly odsouhlaseny PlJV ČSL,aniž by se o tom širší členská základna dozvěděla. !
Podle dosavadních stanov a praxe by tedy ČSL vůbec nemusela mít vět.šinu z věřících občanů,je-li otevřena pro všechny.Tím by se její "specifické poslání" nejen rozmělnilo,ale nakonec ztratilo.
Autorovi článku ovšem vyhovuje,že je strana otevřena pro všechny.

- VI Je to cílevědomá snaha legalizovat ateiétickou linii ve straně.S tím
jistě většina členstva nesouhlasí a proto je zcela správná a logická
navrhovaná změna-Stanov v tom smyslu,že"ČSL sdružuje v ekumenickém,bratrském duchu křestany všech vyznání."Touto změnou stanov by se teprve
stala ČSL stranou,která sdružuje křestany,věřící.
Jiří Krotký
čestný člen OV & L
4300' Chomutov
plk.GOvorova 4591
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MANŽELÉ KOŘÍNKOVI PROPUŠTĚNI
Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 13.6.1089
Okresní soud v Kroměříži.

NA

0

0 0 0 0

SVOBODU.
Nt 145/89

Usnesení /výňatek/
Okresní soud v Kroměříži rozhodl ve veřejném zasedání dne 13.7.1989
ve věci ochranného léčení u Jindřišky Kořínkové,nar. "'9.11.1929 v >lomouci,V domácnosti,bytem Prostějov,2árka 3 a u Karla Kořínka,nar. 5.2.
19?9 v Prostějově,akademického malíře a restaurátora,bytem Prostějov,
Šárka 3,ťakto:
Podle § 353 tr.ř. se propouštějí,Jindřiška Kořínková,gen.shora a
Karel Kořínek,gen.shora z ochranného léčení psychiatrického ústavního,
které jim bylo uloženo usnesením okresního soudu ve Znojmě,ze dne 13.2.
1985 č.j. Nt 64/84 - 110 ve spojení s usnesením Krajského soudu v urně
. : ze dne 15.5. 1985 sp.zn.8 To 157/85.
O d ů v o d n ě n í .
Usnesením okresního soudu ve Znojmě ze dne 13.2.1985 č.j. ivt 6./
84 - 110 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15.5.
1985 sp.zn. 8To 157/85 bylo přeměněno ochranné léčení psychiatrické
ambulantní u Jindřišky a Karla Kořínkových na léčení ústavní.K přeměně léčby došlo proto,že dne °4.3.1q83 oba manželé přerušili bez vážného důvodu ambulantní léčbu a na další vyzvání ambulace o IÍNZ Prostějov
se odmítali dostavit.Takto nařízená léčba byla vykonávána až od 11.5.
19P9 v PL Kroměříž.
Jindřiška Topinková i Karel Kořínek podali návrh na zrušení ochranné léčby,Jsterý podle obsahu je návrhem na propuštění z ochranné léčby
psychiatrické ústavní.V návrzích uvedli,že se cítí zdrávi,že nejsou
žádné důvody k ochranné léčbě a internace v psychiatrické léčebně je
závažným zásahem do občanských práv.Psychiatrická léčebna v Kroměříži
rodala rovněž návrh na propuštění obou manželů s ochranné léčby s odůvodněním, že v současné době se jeví léčba jako anachronismus,duševní
stav obou je dobrý a podrobnou explorací byla vyloučena dříve uváděná
diagnóza a byla konstatována pouze určitá neobratnost v jednání s úřady,při čemž podobné projevy nemají ráz duševní choroby.
Jindřiška Kořínková při veřejném zasedání trvala na podaném návrhu s tím,že se cítí zdráva,léčbu nenastoupila,protože se necítila nemocná.Po dobu léčení v PL "Cioměříž nebyla psychiatricky léčená.
^•arel Kořínek trval rovněž na na podaném návrhu.Poukázal na to,
že psychiatrická léčba * ambulantní vykonávána v 0ÖNZ Prostějov narušovala jeho psychickou rovnováhu a měla dopad na jeho zaměstnání•Dodal,
že se cítí zcela zdráv a během doby,kdy se skrýval,se dostal do dobré
kondice.

- VII , Svědek MUBr Jiří Pejchl zastupující přednosta oddělení IIB a 17 B
OuNZ - PL Kroměříž uvedl,že po stránce diagnostické bylo od samého počátku zřejmé,že u manželů Kořínkových nejde o duševní chorobu.Pacienti
nejevili známky psychopatie,i když nelze vyloučit,že oba trpěli psychickými stresy,zejména kvůli-odebrání dětí do domova a rozhodnutí o nezrušitclné adopci jejich syna.Dodal,že oba pacienti příznivě působili
na ostatní pacienty oddělení,měli volný pohyb po areálu léčebny,tento
nezneužili,stejně tak,jako dovolenky,která jim byla umožněna.Pokud jde
o odborné lékařské vyjádření,poukázal na to,že se jednalo o kolektivní
posouzení 2 přijímajícími lékaři,dále se posouzení zúčastnil MtíQr Vašíček a také ředitel Oui\iZ~PL Kroměříž prim. Jvliffir Vladimír Mikula,CSc.
Soud dále provedl důkaz odbornými lékařskými vyjádřeními o duševním
stavu manželů Kořínkových a obsahem spisu okresního soudu ve Znojmě
sp.zn.Mt.534/84.
Vycházeje z provedených důkazů,které soud hodnotil jednotlivě i ve
vzájemné souvislosti dospěl k závěru,že jsou dány zákonné podmínky pro
propuštění obou pacientů z ochranné léčby podle '§353 tr.ř.
proto podaným návrhům vyhověl.Bylo prokázáno,že Jindřiška ani Karel Kořínkovi
nepotřebují žádnou léčbu a proto nebylo ani uvažováno o přeměně léčby
na ambulantní.
Okresní soud v Kroměříži,odd.3
dne 13.července 1989

Předseda senátu:
JUDr Jindřich Urbánek

- x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x - x «
DODATEK.
Toto usnesení OS v Kroměříži je takřka historická.Manželům
Kořínkovým totiž v minulosti stanovili soudní znalci z oboru psychiatrie většinou diagnosu paranoia. Poprvé při soudním řízení vystoupil
zastupující přednosta oddělení 11B a 17B PL Kroměříž MUDr Jiří Pejchl,
který podle pravdy a podle svého nejlepšího svědomí p r o h l á s i l . v současné době se jeví léčba jako anachonismus
podrobnou explorací byla
vyloučena dříve uváděná diagnosa.....Po stránce diagnostické bylo od
samého počátku zřejmé,že u manželů Kořínkových nejde o duševní chorobu."
Proto nebylo ani uvažováno o přeměně léčby ústavní na léčbu ambulantní, jak obvykle zástupce PL u soudu navrhuje.
MUDr Jiří Pejchl se zachoval podle svého svědomí a podle svých
odborných znalostí,tedy jinak,než dřívější psychiatři jak v případě
manželů Kořínkových,tak i v mém případě a v případech dalších.
Proto mu náleží naše upřímné poděkování.
Toto usnesení OS v Kroměříži a zásadní vyjádření MUDr Jiřího
Pejehla, s kterým se ztotožnili i další lékaři t PL v Kroměříži, *
potvrzuje má dávné přesvědčení,že v případě manželů Kořínkových šlo o
zneužití psychiatrie pro nezákonné účely. To jsem také prokázal ve
:.> své třináctistránkové studii o zneužívání psychiatrie v CSSR ze dne
14.2.1983 a v mých otevřených dopisech na obhajobu manželů Kořínkových zveřejněných v pozdějších letech.
"
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Augustin Kavrátil
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VIII

Konciliární proces v Basileji
Ve dnech 15. - 21. 5. t.r. se konalo, evropské ekumenické setkání
,:
Mír ve spravedlnosti" v Basileji. Jaký byl cíl tohoto setkání?
Situace na naší planetě je neutěšená. Člověk, jemuž Bůh svěřil vládu nad zemí, jemuž dal poslání pečovat o veškeré tvorstvo a moc spoludotvářet vesmír, jemuž vepsal zákon do srdce a skrze Mojžíše i do kamene, tento člověk, jemuž Bůh ve svém Synu Ježíši Kristu ukázal cestu
k následování i naplnění života, cestu dokonalé lásky, - tento člověk
selhal, zneužil a zpronevěřil, co mu bylo svěřeno. Proto stojí člověk
proti člověku, národ proti národu, člověk proti tvorstvu s necitlivostí nerespektující zákony přirody. A. v této kritické situaci, v tomto
ohrožení člověka i země povstal muž jménem oroí. "'eizsäcker, známý fyzik, který vidí důsledky vší destrukce do šíře i hloubky, aby svolal
angažované věřící všech vyznání a mnohé světové osobnosti ke společnému hledání východiska z krajní nouzová situace, v níž se tvorstvo nachází« Tým soolupracovníků po několikerých setkáních vypracoval návrh
na řešení z této krize a v Basileji se 70.0 delegátů ze všech zemí vyjadřovalo k jednotlivým bodům, aby se sjednDtili v optimálním řešení
k záchraně člověka i přírody. Přítomno bylo asi 6 000 lidí celkem. Volební právo měli jen oficielně delegovaní. Toto setkání melo podtitul
"Ochrana stvoření".
Tak jako všude jinde, kdykoli se začíná něco nového, došlo i zde k
některým nedopatřením. Tak např. delegáti byli vybírání podle funkcí
a vysokého postavení ve společnosti či církvi, aniž by se uvážily specifické rozdíly, dělící •
země východní od zemi západní chTak mezi delegovanými zdaleka nebyli jenom ti, jimž osud a budoucnost lidstva leží zvláší na srdci a mnozí z těch, kteří pro právo a
spravedlnost ve svých zemích trpí a obětují mnohé, mezi delegovanými
chyběli, a£ už proto, že jim vlastní země odepřela právo na přítomnost
či proto, že jsouce prostými občany bez vlivného postavení, nebyli pozvání. Přes všechna nedopatření a chybičky jde o velkou myšlenku, o níž
věříme, že uvede v pohyb vpřed stále větší počet obyvatel, až nakonec
každý člověk pochopí, ze jenom a ngažovaná solidarita s trpícími či hladovějícími kdekoliv na zeměkouli může zachránit lidstvo. Společná a
usilovné hledání pravdy a únik ze života ve lži je jediným východiskem
Z krize.
V příštím čísle zveřejňujeme závěrečný dokument, který odhlasovalo
97 % delegátů.
Marie Kaplanové,Praha
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"Slunce at svítí kde jsi ty..."

Především ti,svatý Otče,děkujeme,že jsi veliký
a žes všechna svá díla učinil v moudrosti a lásce:
Člověka jsi stvořil k svému obrazu
a svěřil jsi mu celý svět,
aby vládl nade vším tvorstvem
a sloužil jedině tobě,Stvořiteli.
A když ti člověk odepřel poslušnost
a ztratil tvá přátelství,
tys ho nenechal napospas smrti.
Slitovával ses nad lidmi a pomáhal jim,
aby tě hledali a nacházeli.
Častokrát jsi jim nabízel smlouvu
a kázáním,proroků je učil očekávat spásu.
A tak jsi,Otče,miloval svět,
žes k naší spáse poslal
svého jediného Syna,
když přišla plnost času.
Mocí svatého Ducha se stal člověkem,
narodil se z Panny Marie,
žil náš život
a oodobal se nám ve všem,kromě hříchu.
Chudým zvěstoval spásu,
zajatým vykoupení,
zarmouceným radost*
A naplnil tvou vůli:
Sám sebe vydal na smrt,
svým vzkříšením smrt zrušil a obnovil život.
A abychom také my nežili sami sobě,
a žili pro něho,
tvého Krista,pro nás ukřižovaného a vzkříšeného,
poslal jako svůj první dar těm,kdo uvěřili,
tvého svatého Ducha.
A ten dále koná ve světě jeho dílo,
všechno naplňuje a posvěcuje.
/IV.eucharistická modlitba-výňatek/

Dopis Otci kardinálovi a jeho odpov53,
Lutopecny 12.7.1989
Ctěný Otče kardinále,
upřímně Vás zdravíme a sdělujeme Vám,
le jsme začali vydávat Přílohu Křestanských obzorů pro mládež s názvem
Slovo mladých,s podtitulkem "Slunce at svítí,kde jsi ty..."'
Jak jsme v jejím úvodu vvjádřili,její vznik je reakcí na nepřirozenou situaci v naší zemi,kdy pro nás,křesťanskou mládež,neexistuje
JSédný časopis s náboženským zaměřením.Také náboženské knihy,ale i zpěv<
niky s náboženskými písněmi ,nejsou bud vůbec dostupné,nebo jen některým z nás.Proto se budeme snažit v této oříloze mladých, zveřejňovat
ty materiály,které vlastníme,a které by mohly zajímat i ostatní.
Jsme si však vědomi své nedokonalosti a nezkušenosti,proto se bude»e snažit co nejvíce spolupracovat se staršími sestrami a bratry a
a duchovními otci.
Také od Vás bychom rádi uvítali rady»povzbuzení a požehnání pro
naši činnost.Mělo by pro nás velkou cenu,kdybyste nám uvedl a nastínil
linii pro naši činnost,kterou bychom se měli řídit.
2a Vám oddaná mladé sestry a bratry
Pavla Navrátilová
Lutopecny 14
7/8 ji Slobice

Praha-Hradčany 17.7.1989
Pokoj a dobro:
Děkuji za upřímný oozdráv.
Bíky za Vaše sdělení,že jste začali vydávat přílohu Křesťanských obzorů pro mládež s názvem Slovo mladých,s podtitulkem
"Slunce ai svítí,kde jsi ty..,"
Máte pravdu,žc ýc u nás nedostatek náboženské literatury.
Volíte správně,že chcete zveřejňovat ty materiály,které máto Vy,o kterépotřebují ostatní.Jde především o látku časovou,ale také o základní
naučení naší Církve.Je Velmi mnoho nevědomostí a ty nrávě zavinují,
že neznáme správnou ecstu»Hemusí to být vždy náoadně přitažlivé.ííssem
sc zájem sám dostaví,když se budeme o to modlit,o tom přemýšlet.Starší jistě
své zkušenosti, jak laici,tak kněží .Hlede jte u nich rady
a oak orrxe Vám taká ukáže,
Provázím vás modlitbou a požehnáním.
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský
Děkujeme Otci kardinálovi za jeho povzbuzující slova,za jeho
připomínky pro naši práci a »a modlitby a požehnání, kterým nás
provází.

- 3m u

JSHS v m i m o o B J t «

% září L.P. 1938 jsme navštívili poutní místo -Medjugorje.Maličké
městečko,které se zapsalo do podvědomí milionům lidem na celém světě.
Události,které se zde staly a jež dle nejnovějších zpráv nadále pokračují , probudily celý kulturní kresíanský svět.
Podle svědectví šesti mladých lidí se jim zjevila /a některým stále
zjevuje/ Matka boží - Parma Maria.'Zjevení začala 24.června 1981,kdy v
podvečer děti;Ivanka Ivánkovič a Milka Pavlovič,Mirjáma Dragičevič,
Vička Ivenkovič,Ivan DragiČe-vič a Ivan Ivánkovič viděly na místě zvaném Podbrdo,krásnou mladou ženu s detátkem v náručí.uěti však dostaly strach a tak se bály přiblížit.Hned druhého dne se však domluvily,
že ve stejnou dobu půjdou znovu na Pobrdo,v naději,že ji znovu spatři.
Najednou se zablesklo a dětí spatřily Gospú/t.n.krajový název pro Pannu Marii5/tentokrát bez děťátka v náručí.byla krásná,radostná a usmívala se,2 dětí,které první den Gospu viděly, nepřišly Milka Pavlovic
a Ivan Ivánkovič.Místo nich přišly jiné 2:Maria Pavlovic,a Jako v Colo.
Od tohoto dne,tedy 25.června*198j,se 6 dětem'každodenně zjevuje Matka
boží.V -současné době jsou však pouze 4,nebofc Mirjaně a Ivance zjevení
již skončila.Jisto zajímavá je i ta skutečnost,že Milka Pavlovic a Ivan Ivankovlč,kteří byli s ostatními vizionáři,Gospu nikdy více-nespatřili ,ačkoliv se později několikrát k ostatním v naději,že ji opět
uvidí.T.zn.,že zjevení nepochází z nějaké sugesee,hypnózy či halucinace, jak se nám to někteří nevěřící lidé snaží "vědecky vysvětlit."
Ostatní mnoho významných světových vědců,psychiatrů a sociologů,kteří vizionáře vyšetřovali pomocí ne jmoderne jsích přís.trojů, došlo k jednotnému závěru; ""Děti jsou duševně a tělesně naprosto zdravé s normál»»
ní a zjevení překračuje současnou vedu S"
"Poznáte je po jejich ovoci..."/Mt 7,15/.Ano,strom poznáte podle
toho,jaké ovoce plodí.A Medjugorje plodí dobré ovoce,nebol Panna Maria nás skrze své vyvolená děti chce dostat do nebe.Proto k nám přišla a proto nám sděluje poselství,jejichž naplnění nám zajistí mír
na zemi a spásu nesmrtelné duše.Poselstvích je celkem pět.
X/ Pokoj - Již třetí den Go spa 2>I zopakovala: "Pokoj musí zavládnout
mezi člověkem a Bohem a mezi lidmi !"Z toho tedy vyplývá,žc pokoj pochází jediné od boha,který Pomoci Penny Marie dokonale zavlá dl v Kristu Južíai,"Ne ten,kdo dává ve světě-,dávám já vám."/Jan 14,27/
2/ VÍK'A - Druhé poselství Gospy je víra.Bez víry totiž není možné dosáhnout pokoje.Vírou se v člověku posiluje pokoj s bohem i lidmi«člověk, který přijímá Boží slovo,se tak stává novým člověkem a má podíl
na Božím životě."Protože totiž máte víru,chrání vás Boží moc a vede
ke spáse,která se mé ukázat v konečném čase.Vt Pt 1?5/
3/ cLK/g NÍ - Obrátit se,znamená uvařit a očistit srdce.NeboS zkažené srdce vytváří zlé vztahy,ncspravedlivé zákony a otrocké režimy.
Proto Gospa tak často vybízí ke sv.zpovědi,nebot "nikdo není spravedlivý , m i jediný..."/Lk 1,35./
4/ MD'OuIiLiA - Modlitba povzbuzuje a upevňuje víru člověka, jeho kladný
vztah k Bohu a pomáhá tak šířit pokoj mezi lidmi.Slova modlitby tak
obohacují život a práci lidí,"Bděte tedy a modlete se v každé době,
abyste se stali hodnými ujít všemu tomu,co se má stát a stanout před
Ssynogi Člověka!"/Lk 1,35/.
5/ HT-'T - V době,kdy r/ist z církve prakticky vymizel,nás P- nna KrStu
vybízí,-abychom se k němu opět vrátili.Požaduje od nás 2 dny v týdnu,
středu a pátek,za obrácení hříšníků a spásu světa.V Medjugorje se dodržuje po oba dny o chlebe a vodě.Postem si člověk ověřuje moc nad
sebou samým.Pomáhá mu se osvobodit od kaž-ého otroctví,hlavně od hříchu.Kdo není sám sebou,stává se otrokem.Postem se dá zmírnit i rozdíl
mezi bohatými a chudými,lze snáze pochopit utrpení blížního.
Mimo tato poselstvíjkterá platí pro celý svět»sděluje Panna Maria

d*tem deset tajemství,které se týkají budoucnosti světa a církve,Mirjams a Ivanka je již znají,proto jim zjevení již skončila.Ostatní 4
znají 7,resp„8 tajemství,Zjevení mají skončit tehdy,až budou všichni
vizionáři znát všech deset tajemství.
V "ob"' našeho pobyt« v Hedju ;orje jsme viděli 2 z vyvolených - Ivana Dragiěcviče a Mariu Pavlovičovou,Oba dva na nás působili přirozeným
dojmem.A nijak na sobě nedávali znát,že patří mezi vyvolené.Maria se
nám dokonce jevila jako plachá, zakřiknutá,ale vždy usměvavá a radostná.
I tam jsme pochopili,proč si bůh pro své záměry a plány vybírá obyčejné
a prosté lidi.učenci by z toho udělali "koktejl" lidských věcí a Božích
pravd.Ale děti ve své prostotě a nevinnosti zachovali původní charakter poselství.
Každý den od božího rána je před kostelem a v jeho blízkosti rušno.
Už od 6 hod.začínají bohoslužby nejprve v srbochorvatštině a po té následují mše sv. pro poutníky v anglickém,německém,francouzkém,španělském a italském jazyce.To,že tyto jazyky neovládáme,nám vůbec nevadí,
protože všude byl přítomen P.JÍŽÍŠ ve svátostech a jedině v Kristu je
možná obnova světa a mír.Nikoliv v konferencích na nejvyšsích úrovních
a honosných řečech o odzbrojení.To všechno jsou bohapusté fráze státníků,kteří nemají dar Ducha sv.a proto jsou zaslepeni sVou slávou,bohatstvím a hříchem.K míru na zemi vede ale jiná cesta,která začíná u zpovědnice zvoláním:"Pane Ježíši ^milosrdenstvíí"
To už qsme se dostali ke sv. zpovědi,kt' rá kvůli velkému množství
lidi,probíhá zásadně venku,což je pro nás nezvyklé,ale působí to opravdu silným dojmem.Stačí si představit asi 30 kněží/každý má u své židle
tabulku s nápisem,ve které řeči zpovídá/ a u každého je zastup lidi čekajících na ev. zpoveä.Ostatní v kostele eck.olo něj se modlí růženec a y
vše je naprosto přirozené a normální.To probíhá od 17 do 18 hod.večer,
kdy také začíná slavnostní večerní mše sv, v srbochorvactině.Slavnostní
proto,že před 19 hod. probíhá na kůru zjevení.Je to zvláštní atmosféra,
když si uvědomíme,že Panna Maria je na zemi a je o d nás vzdálena na
pér metrů-.Po skončení mše sv. ještě pokračují modlitby,tak»jak si to
přeje Panna Maria.Mnoho lidi Čeká před kostelem na to,až budou vycházet
vizionáři.Každý jc chce pozdravit,vyfotit,pohladit,podat ruku...
Silným zážitkem na nás zapůsibila pondělní zjevení,která neprobíhají v kostele,ale na Podbrdu,tedy na místě,kde se Panna Maria zjevila
poprvé.Jsou to zjevení,která probíhají před 23 hod. a na kopci se vždy
sejde asi tak 5.000 lidi.Při tom cesta ve tmě po úzké a kamenitévcestičce není žádná procházka růžovým sadem.Na posvátném místě jsou četné
kříže,svíce,fotografie a vzkazy lidí Panně Marii.Kameny jsou omleté,
Často od bosých poutníků,někteří tam nesou i tělesně postižené osoby,
neboť se zde stalo již mnoho zázračných uzdravení.
Dalším známým místem v Medjugorje je kopec Križevac,ns jehož vrcholu
ční velký betonový kříž,který místní obyvatelé vybudovali v r.1933,tedy na památku 1900 umučení výročí našeho P.Ježíše Krista.Cesta na vrchol je ještě více náročná než na Podbrdo.Vede zde i křížová cesta a
mnozí poutníci ji konají bosi nahoru i dolů.Zde jsme zažili i pout na
svátek Povýšení sv.Kříže dne 14 září.V ten den se zde sešlo téměř 200.000
poutníků,'z nichž většina se zúčastnila slavnostní mše sv. na hoře Križevace.Pro všechnv přítomné to bylo spojeno i s obětí,protože bylo obrovské vedro,ale žádná oběť není zbytečná,zvláště,když je přijmutá s
láskou za obrácení hříšníků a za odpuštění hříchů.
V debě našeho pobytu jsme měli i to štěstí,že zde byli i 3 kněží z
Československa a tak jsme měli odpoledne mši sv. i v našem jazyce.Bylo
zde i mnoho krajanů,několik bohoslovců a setkali jsme se i s lidmi,kteří už delší čas žijí v zahraničí a živě se zajímali o dění u nás.
Těch několik málo dní uběhlo jako voda a my jsme se museli pomalu
připravovat na odjezd.A i když všechnp vzpomínky po nějakém tom čase
vyblednou,nebo zmizí i v zapomenutí,jedno nám navždy zůstane v srdci.
Panna Maria přišla opět k nám na zem.A nepřišla jenom tak s prázdnýma

- 5 rukama,ale přišla nám říci,že nás-má ráda.a že Bůh chce naši spásu.
Přišla k nám opět jako naše matka,skrze níž vede cesta ke Kristu.Přišla
v době,kdy i bohužel do naši katolické církve vane protestantský,protimariánsiký duch,který nám znesnadňuje cestu k věčné spáse.Děkujeme Panně Marii za lásku,za milosti,za cestu ke spáse skrze Krista našeho Pána, Amen.
My všichni,kteří ctíme a milujeme naši nebeskou Matku s radostí v
srdci zpíváme:".... Panno slavná,Panno svatá,
bez poskvrny jsi počatá,
v
květe rajské líbeznosti,
kdo by vychválil tě dosti í
Maria,Maria,denice vítězná,
Maria,Maria,lilie líbezná !
Oroduj za nás,Matko v každý čas,
Královno nadhvězdňá..."/Kancionál 802,M 12/
DodatekíPostoj církve ohledně Medjugorje je zatím opatrný",což je jistě
na místě.Vše bude podrobně prošetřeno až zjevení skončí.Ale
pozitivní názor biskupů,kněží a mariologů,kteří Medjogorje
navštívili,jakož i velké duchovní plody nám ukazují na věrohodnost zjevení.
/Manželé Brzoňovi - Humpolec./
0 0 0 0 0 0 0
2AKLÁDT JME SPOLEfc NSTVÍ MODLITBY. S
Skrze děti nám Matka Boží zjevila své přání,aby se lidé dobrovolně
a bezvýhrady oddali Jí a Ježíšovi.Místní páter Tomislav Vlašič tyto
"skupinky společenství modlitby" představuje:Jejím členem se může stát
každý,kdo si to přeje.Matka Boží se obrací hlavně na mladé lidí,kteří
ještě nejsou vázáni rodinnými a pracovními závazky a také na ty,kteří
mají v úmyslu se později zasvětit Bohu."
Od každého člena Matka Boží vyžaduje:
1/Zřeknout se vášní a nezřízených žádostí.Např.přehnané sledování televize,hlavně nevhodných vysílání,nadměrnému sportování a kouření,přehnanému požitkářství v jídle a pití,hlavně alkoholu....
2/Dokonale se odevzdat Bohu.,
3/Jednou provždy se zbavit strachu.Kdo se spoléhá na Boha,ten nemá ve
svém srdci místo pro strach.Těžkosti budou vždy,ale jejich překonávání
nám pomůže k duchovnímu rňštu a k šíření slávy Boží.
4/Začít milovat nepřátele.Nepřechovávat v srdci žádný hněv,trpkost
nebo opovrhování,ale naopak lásku a odpuštění.
5/DvRkrát do týdne se postit o chlebu a vodě./středa a pátek.
4
6/Jednou týdně se sejít v rámci skupiny.'
7/Denně věnovat modlitbě nejméně 3 hod.Do toho se počítá i mše sv. a
růženec.Podle možnosti denně se účasnit mše sv.,v modlitbě se dokonale odevzdat Bchu,modlitba musí provázet i naší práci.
8/Mít se na pozoru,nebot satan pokouší všechny,kteří se rozhodli za_
světit se Bohu.Vnuká jim,aby se méně modlili,vzdali se postu,atd.
Kdo je silný ve víře,tomu satan nemůže uškodit.
9/Velmi so modlit za papeže,biskupj a církevní představené.Je třeba za
ně obětovat polovinu modliteb a postu.
/Jistě příklad hodný následování i pro naši mládež,ale i ostatní
věřící,pro duchovní růst farnosti i celé naáí země./
.
0
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go vložil eůh do Stvořeného světa?

«/ víru
b/ přírodní zákony
c/ rozum
2. Co to snn^ená, že Bůh so 3jevuje v Písmě svatém?
a/vede lidi světem
b/Bůh hovoří o sobě
c/vykládá sny
3« Která část Písma sv. má celkem 45 knih?
a/Starý zákon
b/Kový zákon
c/celá Bible dohromady
4« Podle Čeho si vytváříme představu o Bohu?
a/z Vyprávění rodičů b/podle řečí kněze
c/na základě vl^tností B.
5. Co 2naínená, že Bůh je Duch?
a/je rovný a nehmotný b/zjevuje se c/je neviditelný a nehmotný
6» V jakém obraze je podáno stvoření vesmíru?
a/v obraze o Mojžíšovi b/v obraze šesti dnů c/v obraze člověka
1, Sím se podobáme Bohu?
a/ rozumem a svobodnou vůlí b/ řečí c/ délkou života
6. Jaké je lidská duše?
/
a/ všudypřítomná b/ nesmrtelná a duchová
c/vševědoucí a svatá
9. čím nás Bůh povýšil?
a/ dal nám účast na svém životě 1/ odpustil nám c/ vychoval nás
10.Jak říkáme životu Božímu v nás?
a/ království Boží b/ milost Boží posvěcující c/ radost Boží
M . O o oznamují andělé ?
a/ smutné zprávy
b/ Boží poselství

c/ proroctví

12.Kdo je to archanděl Michael ?
a/ jeden ze stvořených lidí
b/ vůdce dobrých andělů c/padlý anděl
13.čím je zaviněno veškeré zlo ve světě?
a/ špatnými anděly
b/ prvotním hříchem
c/ vedoucími států
14.Jaké jsou následky prvotního hříchu ?
a/ lidé přestali žít pro Boha,ale on jim odpustil
b/ lidé trpěli bolestí hlavy a nohou
c/ lidé přestali být dětmi Božími a byli smrtelní
»5.Kdo zavinil.že jsme se narodili s dědičným hříchem ?
a/ naši rodiče
b/ první lidé
c/ zavinili jsme si to sami
16.Kde je první zpráva o příchodu Vykupitele ?
a/ od anděla Michaela b/ po pádu prvních lidí

c/ od proroků

17.Jak se nazývá služba pohanským bohům ?
a/ bohopocta
b/ modloslužba
c/ bohoslužba
!8.Kam odchází Abrahám na pokyn Boží ?
a/ do Egyptta
b/ do svá domoviny
c/ do země Kanaán
19-Co je slíbeno od Boha Abrahámovi ?
a/ veliké potomstvo b/ objevení pokladu
c/ silné vojsko
20.Kdo je otcem Ezaua a Jákoba ?
a/ Sáraj
b/ Levi
c/ Izák
21.Podle koho se nazývá národ Izraelský ?
a/ od Davida krále
b/ od izraelských hor
c/ od Jákoba
22.Jak říkáme smlouvě,kterou uzavřel Bůh s Mojžíšem na hoře Sinaj ?
a/ Starý zákon
b/ smlouva nová a věčná
c/ kamenný zákon
23.Kdo přivádí Izraelity do země Kanaán z Bg.otroctví?
a/ Jákob
b/ Jozue
c/ Jezrael

M

JE HOJNÁ...

Jcko každ.ý rok, tak i letos se celá naše arcidiecéze a s ní i celá
církev těšila na svěcení kněžstva. Ve dnech 24. a 25. června bvlo v naft leh Českých zemích vysvěceno 35 novokněží. V naší olomoucké arcidiecěbyl světitelem Otec biskup Liška z Prahy, který 24.5. v olomouckém
domu sv. Václava vysvětil 16 nových pastýřů lidu, těch, kteří poslechli hlas Pána a šli za ním. Této krásné a důstojné slavnosti se zúčastnilo také velké unožství věřících, takže katedrála sv. Václava byla
«cela zaplněna. Potěšitelné bylo to, že jejich velkou část jsme tvořili my, mladí. Pěkné bylo, když jsme společně se sborem zpívali kánony
£ faizé, žalmy i jiné zpěvy. A tak jsme všichni ve sto}tečné radosti
prožili tento krásný deň, takže nám déšt, který nás po slavnosti přivítal, vůbec nevadil.
Knozí z nás sc také zúčastnili primičních mší sv. našich novokněží.
2 primicí, které jsem shlédl já, mě zaujala slavnost v Odrách /?. Pavel Eliáš/ a v Chropyni /P. Roman Jurečka/. "Oderáci" byli na svou
prinici velmi dobře připraveni. Perfektně vyzněly zpěvy oderského sboru i mladých. A kázání 0. Holoty nemluvilo jen o novoknězi, ale mělo
co říct i každému z nás. Podobně bych moř?l referovat o primiční slavnosti v Chropyni.. Zde však měli o potíž víc v tom, že kostel je dost
mnlý. Takže věřící přivítali možnost sledovat dění v chrámu na televizních obrazovkách prostřednictvím videokamery. Pěkné bylo také například to, že na mnohých primicích se po mši rozdávaly pravé primiční
koláče.
A tak pro na§e novokněze začíná nová etapa života. Přicházejí na
svá první oůsobište. Těší se na ně věřící a tím i celá církev. TistS
je čekají mnohé problémy, alo také radosti. Proto na ně vzpomeňme ve
svých modlitbách, aby Pán byl jejich stálou posilou a vzorem při práci na Jeho vinici.
XXXXXXXXXXXXXXXXX

"Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se...,ř
Tato věta zní jako pořádná výhružka, jako důrazné varování...
"Raději si.to rozmysli, než..."
Je to pár dnů. Jeden mladík se ptal - zřejmě v souvislosti s těmi
našimi novokněžími: "A co když si to rozmyslí a chtěli by založit rodi*
nu?" Jo samozřejmé, že člověka občas napadnou pochybností, že by třeba
měl i blízko k větě: "Vůbec jsem se neměl stát knězem..."a čím více by
hledal v torato povolání vlastní Seberealizaci, tím více by měl k takovým úvahám blíže.
Právě tak, tím více by hledal muž v manželství r.ěco jen pro sebe,
tím by měl blíže k tomu, že se jeho manželství rozpadne, že se v něm
ohlížel zpět. Manželství jo v naprosto stejném smyslu povolání.
Jestliže ale poctivě hledá
modlí > S3, svěřuje svůj život Bohu,
pror.í o světlo
.pi-teuje na sobě, tím více může být klidný, ikdyž ví,
qak je slabý a i kd- 5 cítí, že povolání, které mu Bůh svěřuje je nad
jeho síly a možnosti, přesto si může s velkým pokojem v srdci říci:
''Euh mne povolal - Bůh mi v mém upřímném hledání dal tuto cestu zahlednout a proto už je v tom povolání příslib Boží pomoci, příslib toho,
že Bůh sám za to mé volání bore kuš odpovědnosti."
K a ybys stál len na tom svém lidském rozhodnutí, bud bys nenaplnil
nejhlubší podstatu tohoto povolání nebo bys neobstál. í?ys ale ten upřímný slib dal Bohu a on jej prostřednistvím církve přijal. A když máš
dobrou vili, tak se nemusíš trápit, že ta cesta bude trnitá, BUD'S,
A JAKÍ Ale nabudeš na ní sámi A kdyby ses ohlížel zpět, tak to nebude
znamení toho, Že ta cesta je neúnosná, ale bude to znamením tvé malé

- 8 lásky a nedůvěry, a mluvím obecně o D o v o l á n í - tedy o kněžství i manželství.
Když manželé položili ruku na pluh rodinného života a ohlížejí se
zpět, je to v prvé radě jen a jen znamení malé lásky, čili zneužití
lásky a
důvěry vůči Bohu. . A proto ve stejném smyslu nejsou hodni
Božího království.
Bůh v každém našem povolání bere odpovědnost i za to, že jsi slabý.
I za to, co bys mohl vykonat. Jen musíš mít dobrou vůli. Kolik lidí mi
řeklo: "Manželství je chomout." Nedávno jsem slyšel jednu starší paní:
"Kněžství, to je zkažený život."
V každém povolání můžeš z víry pochopit jeho nejhlubší smysl?
smysl Dovolání manželky, manžela, řeholnice, kně2e. Pak už přestává
být smysluprázdně tvrdé a dostává obrys vůlí namáhané, ale naplňující oráče, která je mi svěřena, ve které se se mnou počítá, ve Které
mne bere Bůh vážně a ve které na mne spoléhá, A Bůh je věrný v tom,
co slíbil a proto i věta:"Kdo položí ruku na pluh..." nemluví ani tak
o tom, že tento člověk je slabý, jak.o tom, že tento člověk opustil
na cestě svého povolání Boha a proto zůstal sám, se svou vlastní silou.
To, k čemu mne Bůh volá, je vždycky nějak tvrdé, nějak těžká. Bůh
nikdy nevolá k pohodlnosti, ke zmškčilosti, k .zájištěnosti, k zahrávajícímu klidu - vždycky bere něco z toho, čeho si nenechává a sobecké
srdce váží... ale šťastný člověk, který se nebojí něco ztratit oro Bo
ha:
A to někdy zatrne, zamrazí, jak málo je ve skutečnosti takových
opravdově věřících křesťanů - jak šafránu - těch kteří toho dokáží,
Z promluvy katolického kněze
x - x - x - x - x - x
Marie Sítková:

H L E D Á N
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/ ivaha nad životním příběhem/
t.
Zdálo se jí,že snad právě prozívá ty nejhorší chvíle ve svém životě, když opět po dlouhé době začínala vnímat své okolí.První okamžiky, kdy si plně uvědomila svou reálnou skutečnost,byly naplněny jediným smyslem - nežít;už není pro co.Její myšlenka byla tak vytrvale silná, že lékaři ztráceli naději ve zlepšení .Kateřina však opravdu nechtě'la žít dál,teá se jí okamžiky bezvědomí zdály být slastným snem,ze
kterého se musela probudit.Nejprve to byly chvíle nejistoty a tápání,
ale jakmile si začínala uvědomovat svoji skutečnost,pomalu se měnily
ve chvíle a hodiny beznaděje a zoufalství.Asi týden se potácela v tomto psychickém stavu mezi životem a smrtí.Týden bojovali lékaři o její
živo';, jehož cenu si přestala uvědomovat, jehož smysl přestala hledat.
Pak se zdálo,že nastalo zlepšení,ale Kateřina se přesto nepřestala- ova +
poddávat zoufalství a pesimismu.Pomalu však začínala víc a víc myšleni,
třebaže to byly zatím stále jen matné či zřetelnější vzpomínky.
Všechno vlastně začalo před rok^m.Nejprve to byly nejisté začátky na vysoké škole v cizím místě daleko od domova,nová známost,parta,
mejdany,které se však brzy obrátily v poněkud jinou formu zábavy.Kateřina si ani neuvědomovala,do čeho je vtahována a jak rychle se mění
její život. - docházela z vesnice a její dětství probíhalo v-klidném
rodinném prostředí.Rodiče,sami kdysi aktivní křesťané,nechali své děti
pokřtít,to bylo však všechno,co pro jejich duchovní život udělali.Sami se nechali strhnout konzumní společností a honbou za majetkem a
prestiží.Když se syn a za rok i mladší dcera dostali na vysokou školu,
měli pocit,že už se dál o své děti nemusí starat; neboť mají budoucnost zajištěnou.Jak moc se mýlili i Starší Pavel už po půl roce byl

- 9 nueea fikolu opustit; a Kateřina....? Začínala se snahou,ale okolnosti
byly silnější.Brzy se v menze seznámila s o tři roky starším Davidem
• jejich vztah velmi brzy přestal být přátelský.Pak ji jednoho dne
seznámil s partou.Bylo jich šest,většinou ti,kteří už se drželi na škole jen zázrakem.Od té doby Kateřina spolu s Davidem navštěvovala schůzky pravidelně a přestože tam uvnitř jí něco říkalo,že to není to,co
vžáyclgr hledala,nedokázala si poručit.Měla vždycky slabou vůli a málo
odhodlání.Brzy poznala,že vztahy v partě nejsou přátelské,ale S D Í Š
silnS egoistické,usilující o ukojení sebe,k čemuž mají napomáhat ti
druzí,brání-li se pak se z nich stávají nepřátelé.To všechno si Kateřina uvědomovala, snad by i měla sílu toho nechat,ale teč už se začínala
bát.Ani Davidovi nic neřekla,vždyt i on patřil mezi ně.Když viděla,že
se stejně jako k ní chová i k Aleně a Janě,byla zoufalá.
Pak přišel ten osudný víkend,který strávili na chatě jednoho z
Členů party.Domů se vraceli na motorkách pozdě večer a ne zrovna střízliví .Kateřina s Davidem jeli jako poslední.Najednou si David vzpomnžfcl,
ie tady zná zkratku a prudce odbočil na lesní cestu.Tma byla,že by se
dala krájet,motorka nadskakovala po nerovné cestě a David stále přidával ryc&lost.Kateřina byla trochu omámená cigaretami a alkoholem,a tak
se jen blíž přitiskla k Davidovi a zavřela oči.Zdálo se jí,že letí .
Vzduchem.Pak najednou uslyšela kvílení brzd a Davidův výkřik.Ještě cítí hroznou bolest a pak už nic nevnímá.V bezvědomí zůstala pět dní,
David už k vědomí nepřišel.
Zlořečila osudu?že ji tak potrestal.David aspoň o ničem neví.ona
už nikdy nebude chodit.Teč na ni čeká jen invalidní vozík.Má pocit,že
se jí hlava rozskočí.Kdyby aspoň to bušení ve spáncích přestalo ,které
jí nedá spát.Zavřela oči a snažila se na nic nemyslet.Zdálo se jí,že
je to to nejkrásnější,co může být;o ničem nevědět,nic nevnímat.Chtěla
«apomenout na svět,na lidi,na sebe. Zapomenout ...Zoufale se rozplakalaltoědomila si,že vlastně ^eště neplakala,nemohla;ta bolest byla v ní,
krutá a nelítostná,hlodala ji ve dne v noci,nedávala jí spát, vháněla
jí před oči obraz minulého života a jakoby s úšklebkem připomínala
Všechny její poklesky a viny.Teč se poprvé bezmocně zmítala v zoufalém
pláči; cítila se najednou pokořená a položená na lopatky.Pocítila moc
"osudu",uvědomila si,že člověk není pánem světa,ani sebe sama. Otřela
Si slzy a potlačila vzlyk.Zahleděla se na rozmazanou stěnu před sebou.
T» Btyšlenka ji jakoby zaujala - člověk není pánem ... Dřív si to nikdy neuvědomila,vždycky jí byl vštěpován spíš opek.Zavřela oči a ztěžka
polkla. A zase se před ní objevily obrysy minulého života.Sase ty výrčitky svědomí a s nimi všechna ta tragika,ta bezmocná touha nežít.
Jako bezvládná schránka leží už dva týdny přikovaná na postel.
Jsou to dny duševního vyčerpání a krize.žila vždycky spíš "tělesné",
nikdy se nezabývala příliš přemýšlením a filosofií.Stačilo jí uspokojit tělo,nikdo jí neřekl o větších hodnotách.
Tečí najednou je nucena uvědonit si svou duchovní stránku,nutí ji
to vysvětlit si,co se s ní děje,proč se to stalo a co přijde,Zatím ji
to dost vysiluje. J^yšlenka se pokaždé obrátí ve výčitku a Kateřina už
nemá sílu dál bojovat.
Při každém novém probuzení se opakuje to,co prožívala po pěti .
dnech bezvědomí. První vědomá myšlenka je vždycky zoufalstvím. Někdy
Se jí chce křičet hroznou bolestí,kterou cítí ne na těle,ale v srdci',
jindy cítí,že by měla sílu ukončit svůj život,o který už nestojí,který
UŽ pro ni nic neznamená,který už jí nic nepřinese,nic nedá....Může si
vůbec zdravý člověk uvědomit stav její duše? Může někdo pochopit,jakou
bolest prožívá? Zoufalství se pro ni stávalo, pohledem na peklo,na pekelný chřtán,který se před ní tak často otvírá. Věděla,že v tom ji
iádný doktor nepomůže,jen nevěděla ,co bude dál.Chce se jí zemřít,ale
musí žít. Tak divné myšlenky ji v životě nenapadly a teč se jimi obírá celé dny.Točí se však stále dokola, místo aby jí pomáhaly dostat se
ven. - Co vlastně chci? Copak je tu nějaká záchrana? - Najednou má pocit,že jen čistý rozum nestačí»nechce,aby stačil,protože v něm je

- 10 bezmocnost a bída! V něm není naděje! A teči si uvědomila, že to, co
dávalo jejímu životu smysl a význam, byla naděje; že přijde něco lep
šího, že před ní něco stojí* Ano, vlastně tedy je to naděje, co dává
Člověku chuí žít, životní optimismus. A říká se, že naděje umírá poslední. Mám ještě nějakou naději? Anebo už zemřela soolu se mnou?
Sice žiji, ale jako kdybych už nežila. Kateřina se pokusila o nepatrný pohyb a otočila hlavu k oknu. Sluneční paprsky vstupovaly otevřeným oknem do pokoje a bylo slyšet zpěv ptáků v parku. Chvílemi zaslechla i hrdličku. Ty hlasy jí pronikaly do celého těla, nechala se
jimi na'chvíli jakoby obejmout; a najednou jí vytryskly slzy v očích,
chtělo se jí žít. Znovu se rozplakala, ale už to byl pláč jiný; byla
y něm bezmocnost, ale už ne zoufalá. Toužila vyběhnout ven, bosa běhat v trávě, tvář nastavovat sluníčku a jeho paprskům, naslouchat
hlasu skřivánka a točit se s vánkem kolem šumících stromů. Na světě
je tolik krás, a přece je spatřila až dnes. Nevážila si jich, snad
jimi pohrdaly zdály se jí všední, málo "originální". Ted by jí k
šťastnému životu stačilo tak málo...Znovu a znovu naslouchala ptačímu koncertu léta, až usnula lehkým a neklidným spánkem.

Feu et Lumiere
září 1987

Interwiev při příležitosti poutě
komunity "Lev z Judey",
červenec - srpen 1987

ZÁZRAK VE VESNICI EVOLÉNE
Helena Gaspoz, 43 roků, matka 3 dětí, původem z Evoléne - švýcarsko, postižená rakovinou, která zachvátila celé tělo ./rozptýlená
rakovina/.Lékaři prohlásili její nemoc za nevyléčitelnou, zázračně
uzdravena během modlitebního shromáždění Otcem Emiliano Tardif
1« června 1985*
Setkali jsme se s ní v Lurdech o 2 roky později a můžeme dosvědčit, jak radost ze Zmrtvýchvstání proměnila celou její bytost.
"Ten kdo vzkřísil z mrtvých Ježíše, dá také život našim smrtelným tělům skrze svého Ducha, který v nás přebývá."
Helena: Mé uzdravení začalo 1. června během modlitebního shromáždění v sobotu večer. Přišla jsem tam,.£bych si poslechla kně z e mi s i o—
náře. V hloubi duše jsem však chtěla svěřit svého manžela a dcerku
Pánu, vědoma si toho, že smrt se kvapem blíží.Byla jsem již deset
let nemocná.
/
FL: Trpěla jste mnoho?
Helena: Poslední dobou jsem trpěla strašně. Působilo mi bolest, je"štlize jsem jen měla pohnout malíčkem. Každý pohyb mi působil příšerné bolesti. Už 10 let jsem se nemohla obrátit na lůžku. Obracel
mě Antonín, můj manžel.
Shromáždění se modlilo modlitbu za nemocné a hned po ní promluvil
Otec Tardif, kterého jsem viděla poprvé."Je mezi námi jedna dáma,
která je nemocná rakovinou. Rakovina napadla nejdříve kosti.Jíž před
dlouhou dobou pnhlásili lékaři její stav za beznadějný, V tomto okamžiku ji Pán chce uzdravit. Ona pocítí velké teplo". Řekla jsem si:
"To je divné, je tu nějaká žena, která je na tom stejně jako já»"
Já jsem neprosila za své uzdravení a proto jsem nic neočekávala.
A pak ještě pravil:"Jestliže chceš být uzdravena, vstaň- aby lidé
viděli, že tě uzdravil." Říkala jsem si sama sobě:"Proč ta dáma nevstane, když se jí děje taková milost?" Nikdo se nezvedal. Potom
Otec ještě dodal:"Neuzdravíš se rázem, protože teplo Boží je tak
silné, že by ses spálila, ale do jednoho měsíce budeš úplně zdravá."
Nevěřila jsem ještě, že se to týká mě, a přece jedna z mých

- 11 dcer, která seděla vedle mně, pravila:"Mami, jak jsi červená." A skutečně, cítila jsem po celém těle krásné teolo. tíylo to kouzelné.
Začala jsem tušit, že se to všechno týkalo mne, když jsem se
zvedla, abych odešla. Nebylo již zapotřebí, abych udržovala rovnováhu
při chůzi. Obyčejně jsem s námahou vstávala, a když jsem stála, musila jsem se snažit o rovnováhu.
Když jsme vyšli, čekali nás přátelé před vchodem. Když jsem objala syna mých přátel, pravil mi: "Ale co se to s tebou děje, Heleno,
vždyt ty úplně hoříš!" Žertem jsem pravila: "To je asi žár ^oží!" Jeho matka mu řekl&:"Ona nám to zítra poví."
krátili jsme se domů, vůbec nic mě nebolelo, ale pořád jsem si
myslila, že je to vzrušení ze slov kněze,aniž bych věděla, co se opravdu děje. Domnívala jsem se, že lidé mohou být uzdraveni když jdou
na poul, např. do Lurd, áLe že k tomu nestačí pouhá modlitba. Tu noc
se stalo, že jsem prožila dotek lásky Páně, protože jsem se probudila
a mohla osem se sama 'obracet na lůžku,. Myslila jsem, že se mi to_ zdá.
Několikrát jsem udělala světlo, a opravdu, já jsem® obracela. %
jsem vzbudila manžela, který pravil totéž jako matka našeh. ořitele:
"Pokus se usnout, zítra uvidíme." Ráno jsem se probudila: žádná bolest. Jako vždy ráno šla jsem vyplivovat krev, orotože rány krvácely.
A hle: tečí už nic!(
Jaká radost! ^ítila jsem znovu voňavku, kterou používal manžel,
předtím jsem cítila jen zápach nemoci: mívala jsem dojem, že mé tělo
hnije a necítila jsem žádnou vůni,ani žádnou chut, mohla jsem se nyní sama zvednout. Běžela, jsem vzbudit dcerky. Plakala jsem a zpívala
zároveň volajíc:"Pán mě uzdravil!" Ony si myslily, že jsem se zbláznila a měly ze mě strach. Potom jsem šla vzbudit své rodiče a telefonovat přátelům. Měla jsem chuí. vystoupit na zvonici vesnice a křičet
na celý svět:"Pán mě uzdravil!" - "On žije, to je zázračné!" A pak
během pěti dnů zmizely bolesti.
V průběhu tří týdnů se každý den jedna část mého těla uzdravovala. Byla to vždy po několik minut prudká bolest, a pak klid. Jak to
řekl Ježíš/ústy Otce T./ "Během měsíce budeš úplně zdráva."
A stále jsem měla takovou chuí zpívat a chválit Boha. A ten mír
a radost v mém srdci mě už vůbec neopustily. To vse se přenášelo i do
srdce mého manžela a hlavně do srdcí mých dcer. Tak je tomu už dva roky.
PL: A i nyní máte stále takovou radost?
Helena: Stále takovou radost a mír. Je to kouzelné. A je to krásné,
gaSTPan zve celou naši rodinu, abychom se stále více poznávalisříkali lidem, aby se dali milovat Ježíšem. Celá moje rodina vydává toto svědectví. Tři měsíce po mém uzdravení jsme utvořili první modlitební skupinu a scházeli se u nás v domě. Pak se ještě utvořily dvě
další skupiny v jiných vesnicích. Naše dcerky měly vždy touhu utvořit modlitební skupinu mladých. Přišly toho roku do Lurd všechny tři
a rozhodly se uskutečnit první modlitební setkání ve čtvrtek po našem
návratu. Dlouho se mi zdáio, že sním, zdálo se ni nemožné, aby ty bolesti utichly jedním rázem.
FL: A vy jste začaia normálně pracovat?
Helena: Ano. Mé dcerky mi říkají:"Ty ses nejenom uzdravily ale také
ňě3ši~ani normální." Protože nejsem nikdy unavená. Mohu pracovat celý
den, necítím únavu, nic mě nebolí.
FL: V jakém fyzickém stavu jste byla před vaším uzdravením?
Selena: Moje rakovina začala v r. 1975 a sice rakovinou kostí.' Zlomil
šě~pilec. Udělali mi transolantaci kosti. Ale když to pokračovalo pří*štím rokem opět, odmítla jsem operace, protože jsem jich už měla na
svém těle 13. Nemohla jsem © dívat na to, jak se mé tělo po kouscích
drobí. Když jsem se dověděla, že mám rakovinu, plakala jsem. fiekli mi:
"Hlavně když není zasažená páteř, kosti se mohou stále transplantovat,
a pak, až vám vezmou konce žeber a část holeně, to už budou vaše dcery
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dospělé." Nev$d§la jsem však,že už páteř byla také napadena...
A potom se to roztočilo.... měla J S E M krutá bolesti po celém^těle,a JI
mé tělo se plnilo vodou,měla jsem dojem,že se to tělo rozletí na kous*
Cítila jsem, jakoby nějaká Lysalxr.n z žírala -relé mé tělo.A při každém pohybu to byly s+ra2né bolesti,a£ jsem seděJ.a,ležela nebo stála.
A Pán dal všechno do po řádku. V2 e chňy mé orgány fungují velmi dobře,
nemám žádné problémy,žádné boles ti.Jak je to nádherné? Fernem vůbec
chu£ oslavovat své narozeniny 14.2., ale 1. června,v den uzdravení.
Přeložil František Maliňák
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"...Pane^řekl jsem,tam,na té větvi stromu sedí krkavec.
Chápu^že se Tvůj majestát nemůže, snížit k mluvícímu.
Ale w já ootřebuji znamení.Až skončím svou modlitbu,
učiň.,aby ten krkavec odletěl. Bude to pro nine pokyn
a znamení,
že nejsem na světě docela sám
A díval jsem se na ptáka.Ale on seděl na větvi a nehýbal se.
Pak jsem se znovu obrátil ke kameni.
P^ne,řekl jsem,máš pravdu. Tvůj majestát se nemůže nížit
k mým prosbám*Kdyby ten krkavec odletěl,zbyl bych ještě smutnější.
Takové známení bylo by znamením,které mi dává někdo mně rovný - čili zase já sám,
zase by bylo odrazem mých orání *
A já bych dál tkvěl ve své samotě.
Vstal jsem © vrátil jsem se.
4 právě tehdy ustoupilo mé zoufalství
neočekávané radosti...."
/Antoine de Sait-Exupéry "'Citadelle"/
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