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M&D
OPĚT. BISKUPA - ./radostný den v Olomouci/
Jako všichni moravští katolíci,tak i my jsme su topili na 26.srpen
1989; den biskupského svěcení v Olomouci.Jaká radost,vždy£ po 20 měsících má naše olomoucká arcidiecize opět 'biskupa.Z pověření fcv. Otce se
jím stal Mans.-ThDr .-rantišek Vaňák,dosavadní administrátor v Pýmařově.
Když jsme před
hodinou dorazili po menších těžkostech před dóm
sv. Václava /mimochodem se nám porouchalo před Olomoucí auto ř ale ochotní farníci z Ostravy-Poruby nás vzali autobusem s sebou/,byla již katedrála skoro již zaplněná.Všichni věřící byli jedná mysli,těšili se na
vlastní slavnost svěcení.
Hlavní obřad předcházela duchovní příprava.Jako odezva na to,Že
0.biskup přirovnal svůj úřad k cestě kříže,pomodlili jsme se společně
křížovou cestu.Jednotlivá zastavení se střídala se zpěvem kánonu/Orucem
tuam/. Tento školní rok má vstoupit v platnost nová ifonna vyučování
sexuální výchovy,se kterou my křes lané nemůžeme souhlasit.Na tento úmysl
jsme se pomodlili radostný růženec.Během mo llitby růžence bylo slyšet
z již zaplněného náměstí tleskání -to přijížděli hosté -biskupové z
FD?,fóaáarškaRakouska a Polska.Slavnosti se také zúčastnili naši
ekumeničtí bratři.
Pak už se přiblížila očekávaná hodina.Shromáždění věřících zpívá
"Bože cos ráčil" a začíná tleskat.Do dómu sv.Václava vstupuje slavnostní průvod; nejdříve bohoslovci,nak kněží a nakonec biskupové 3 naším
novým biskupem.Hlavním světitelem je namísto ohlášeného pana kardinála
1
Tomáška,Otec biskup Liška z Prahv. Spolusvětiteli jsou kardinál i".
lasuonno a arcibiskup trnavský J'n Sokol. Zvlóšl milým potleskem jsme
přivítali biskupa černé pleti - bernardina kardinála Gantlna x ftíma - prefekta kongregace pro biskupy. 3e lícem zde bylo přítomno 12 biskupů,
Otec biskup Liška přivítal novosvúcence.Po bohoslužbě slovu vyzv ''.
,aby bylo přečteno oověření od sv. Otce o vysvěcení O.Va.náka.Přivítár
i pověření bylo proneseno česky i latinsky. Po proslovu biskupa Liš''.v
vyznává O.Vanák víru,tu víru,kterou« nám předali od Krista apoštolovi.
Po litaniích ke všem svatým,našim přímluvcům v nebi,nastává hlavní o.
mžik svěcení - vkládání rukou přítomných biskupů na hlavu novosvěcenco k
Pak položí na hlavu nového biskupa evangeliář,nebot zvěstovat evana,eli\
je hlavním údělem biskupa.Poté jsou předány 0.biskupovi tři biskupské
znaky: prsten - symbol věrnosti ,rnitra - jako dovršení Kristova kněžství
a berla - symbol pastýřského poslání.Velké ovace a potlesk vyvolalo
uvedení 0.biskupa Vaňáka na biskupský stolec kardinálem Gantinem.
O.Vymětal nak jménem všech kněží sliboval úctu a poslušnost novému,
biskuoovi.Mladí v krojích přinesli dary: chléb a víno a také další
plody země."Pak už normálním způsobem pokračovala mše sv.
Závěrečné projevy byly s laj tečným vrcholem. Jednotlivé úseky proslovů střídal delší či kratší potlesk věřících.Nejdříve 0.biskup
Vaňák poděkoval všem přítomným biskupům a vzpomněl při tom také na
našeho Otce kardinála Tomáška,který ze zdravotních důvodů ncnohl přijet. Zástupce laika ujistil Otce biskupa o pomoci věřících při vykonávání jeho biskupského úřadu. Za kněze promluvil 0. Vojtěch Král - probošt u sv. Mořice v Kroměříži.ha závěr pak pronesl svou řeč / v Češtině/ kardinál Colasuonno.Vyslovil mimo jiné naději,že se dočkáme jmenování 0.biskupa arcibiskupem,což vyvolalo nejvštší potlesk.Za zpěvu svatováclavského chorálu,vyzvánění zvonů a potlesku prošli biskupové celým
chíámem.V závěrečné řeči náš nový 0.biskup promluvil k věřícícrc,ke
všem stavům^kněžím,řeholním sestrám,laikům,mladým i starým a vyzval je,
aby uskutečňování evangelia se pro ně stalo skutečným cílem a radostí
a vyslovil naději,že se dočkáme doby,kdy budou všechny biskupské stolCe obsazeny.
Nádherná slavnost se chýlila ke konci.Z projíždějících automobilů
tiskli biskupové několika věřícím ruce.Ta prostranství p.'ud dómem li»«
dé ochutnávali koláče.Bylo zde tak srdečné společenství,že se mnohým
ani nechtělo domů.
Modleme se za našeho nového biskupa.Vyprošujme mu u Pána mnoho
milostí,které bude ve svém biskupském úřadu určitě potřebovat.
Petr.

ftadějc v ijraáči králové.
V pondělí 28
X9É),zavítal do Hrad.¡jílové are. Francesco Colasuo n o u » m c i u s sv,dtol«$ se zvláštním posláním z $íma.
Týž den vet;r sloužil v k^.tdr. sv.Ducha česky mši sv.Doprovázel ho
Msgr.Joswf ¿•'»•¿ovic .,l:terj poch/zí z Jimramova.Pracuje už řadu let na
konkřegaci
tf
,coprovází p.orcib. a také mu vydatně pomáhá jako tlumočník^itfvbfčela-suonc po evangeliu jako kázání pronesl následující řeč;
Drazí brř.ií'1 a sestr\ v Kristu:
Velni
jsem přijal pozvání ; od p . T M r Jonáše,abych s vámi mohl sloužit mši sv.Prově dnes si drTJflná. připomíná '0 výročí,kdy řídí tuto diecézi.Tak ?í na něho vzpoTrnte při této mši sv,Přišli risrae já a kolega z
5íma,abychom byli přítomní posvěcení 3 nových b i s k u p ^ ^ j ^ U l o c i nového
arcb,v Trnav*tPředevčírem jsme byli v Olomouci přítomni nového npoŠt.ndm.
s biskup6fcýc: charakterem.Včera jsme byli v Litoměřicích v koatftle sv.Štěpártn na svačení bis.litem.Dnes jsme s vámi před velkým,důležitým ákolem,i
Zahájili js-iv. dnes ráno šetření a porady s klérem,abychom mohli dát vaší
diecézi nového bisk.Ioto šetření zn.slyšet mínění kněŽí o případných kandidátech,aby mohl sv.Otec rozhodnout, ř.ádám také s láskou o vaše modlitby.
Volit v nelehké situaci,je obtížné.Ale s pomocí Ducha sv.,žo budeme moci
přijít k dobrému konci,aby naše šetření přispělo celé diecézi,
2a 13 dní,kdy budeme pokračovat v této práci,půjdeme do diecéze Spiš
a Trasva, Douí áme,že budeme moci brzy přijít do H:ÍC: na. poov.nového oisk.
Pak také do tz.eparchie,tj.diecéze řeekokat.de Prešova.I tam sklářem projednáme, jak vybrat kandid. na patřičného bisk.rY.mc póid sebou mnoho práce,protože ještě 7 diecezi nemá bisk.Do 6 diecézi sc musíme znovu vrátit,
,abychom jim mohli dát světícího bisk.Zjevujune vám náš program,co sv»
Stolec dělá .aby se normál iaovula úplně situace v této zemi.I ilc až budete
mít bisk.ve všech diecczích v ČSSR,začne další práce té normálizace,Všichni víme,jak církev potři-buje,aby se Josáhlo normalizaci v prostoru svobodí iíiude to v 'ůsledku i obnovení duch. řeholního života ve strukturách
této situací;,ledy dlouhá práce,ale jetliže nás budete doprovázet svými
modlitbami,a vaší solidaritou,doufáme^že tp budeme moci přivést k dobrému cíli,/Potlesk./
Slyšel jsem dnes,že toto diecéze nemá svého biskupa po 32r.Některé diecéze nemají biskupa po údobí dokonce ještě delší.Tak jo zóejmá tedy nutnost normalizovat tuto situaci.A já doufám,žc dobrá vůle,která doposud
byla prokázánr z obou stran,bude pokračovat a nebude nikdy scházetrA to
je to,co čekají věřící nejen v tomto městě v v této zemi,. le celá universální světová církev.Myslete na to,s jakým zájmem a s j kou st..rootí sv.
Otec sleduje tyto události církve v ČSSP.Při všech staro,str.nh o světovou
církev mé církev Československu docela v jeho srdci zvláštní rr/sto.A jistě včera e předevčírem byla jeho modlitba a jeho myšlený;
ir>i.i zde
v československu.Já jsem jistý,2c k jeho starostem a jeho 'Y/dlvtoám vy
katolíci v Československu odpovíte s vírou ještě hlubší,procit.' i, 1m,Viděl jsem to práv"- v těchto dncch při těch biskupských svěcexvOh,¿a' : jo
hluboká a živá ještě víre v lidu a tolik slz jsem viděl n tvářící:/'alikost vaší v^ry a velikost vás jako křesťanů spočívá v tom, ab,yj
íj . ŽiMV
li opravdu víru živou a hlubokou tak jako skála.A když - jak d "": 'i - ".to
normalizace bude pokračovat,až bude plná a úplná; není utopie . : ;:...ot cuká na to,se sv.Otec přijede jednou mezi Váfl./Potlesk/.
Právě před rokem jsem byl v Budapešti v KlaS.arsku.kdyŽ primas Savm-r*.
ský mohl sdělit věřícím prostřednictvím pana apoštolského nuncia,,;. :v.
Ot^c pc-ýšlí navštívit Mocíarsko a že byl pozván.Doufám,že jednou pan
kardinál Tomášek a já budeme moci přinést,nebo říct,že máme zvláštní bullu, ve které bude pozván sv.Otec na návštěvu do Československa./potlesk/.
Eudeae pokračovat sc zbožností v« slavení této liturgie a jestli
mohu přidat ještě vm^sl k těm,která již máte ve svém srdci,tak se bučen e nečlit za 2r, Otce,za církev v Československu,za vás všechny katolíky v této zemi.

- 3 Slavnou bohoslužbu ukončil arcibiskup Colasuono požehnáním jménem sv.
Otce.
Návštěva arcibiskupa Colasuona,jeho srdečný přístup a cílevědomost,
je pro nás vařící velikým povzbuzením.Setrvávejme na modlitbách,neohroženě usilujme o svobodu církve,šíření víry a spravedlnosti.
Jako země dává vzrůst rostlinstvu a zahrada vzejít své setbě,
tak Pán Hospodin dá vyrašit spravedlnosti a lásce.
o y o x o x o y o x o y. o x o
O L O M O U C K É

A R C I B I S K U P S T V Í

č.j. : 96/89-ord.

Olomouc 26.8.1989
Pastýřský list.

František,"biskup,apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze polá kněžím,řeholním sestrám a všemu Božímu lidu cyrilometodějskému
POZDItAV A POŽEHNÁNÍ :
"milost vám a pokoj od Boha,našeho Otce o od Pána Ježíše Krista."
/ Flp 1,3 / .
Milovaní bratři a sestry v Kristu !
Rozhodnutím Svatého Otce Jana Pavla Il.jsom byl ustanoven biskupem
apoštolským admistrátorem olomoucké arcidiecéze.Božím řízením mě byla
svěřena péče o 730 farností a o jejich svatyně,kde se shromažďujete ke
službám Božím.Kněží spolu s věřícími celé arcidiecéze tvoří duchovní
rodinu,jejíí hlavou je biskup.Ten má plnost apoštolské moci.Vo Skutcích
apoštolů /<",,3-/ o prvních křesťanech čteme
Obec věřících měla jedno
srdce a jednu duši." Kéž tato slova platí také o našich farnostech 1
Mají vytvářet živé duchovní společenství Božího lidu při bohoslužbách,
zvláště při nojsvětější oběti a při liturgii Božího slova.Mají vyzařovat lásku do svého okolí službou nemocným,opuštěným a všem strádajícím.
Své biskupské požehnání posílám tedy na prvním místě všem,kteří projevují tuto živou duchovní aktivitu.Svou pevnou důvíru ve vás vyjadřuji
slovy apoštola Pavla:" Vždycka a při všem a při každé příležitosti proste a modlete se,jak to vnuká Duch.BuSte v tom velmi bdělí a vytrvale
se modlete za všechny křestany,a také za mne,aby m i bylo dáno pravé slov o , když promlouvám,abych bez okolků zvěstoval tajemné pravdy evangelia
a abych mluvil neohroženě,jak je mou povinností."/Ef 6,18-20/
Jako biskup se obracím především na vás,katoličtí otcové a m a t k y .
Dbejte,aby vaše rodiny byly krásnou zahradou,Kristem štěpovanou,která
kvete a přináší požehnané ovoce.Duch Nazareta,to je láska mezi rodiči
a dětmi,výchova v duchu víry,radostné rodinné společenství.Spasitel
vám láskyplně říká:"J oi jsciu svě
¡av Sto,kdo mne následuje,nebude chodit ve tmě,ale bude mít světlo života."/Jan 8,12/.
Z plna srdce proto žehnám harmonickému soužití v našich katolických
rodinách.Kde je opravdová láska,tam přebývá Bůh !
Dále myslím na vás ,mladí přátelé.Brzy budu udělovat ve farnostech
svaté biřmování.Svátost pravdy a síly,svátost Utěšitele Ducha svatého.
Dnes slyšte můj hlas jako vašeho biskupa:" Jste silní a slovu Boží zůstává ve vás,protože jste přemohli zlého ducha.Jestliže kdo miluje svět,
není v něm Otcovy lásky...svět však pomíjí a s ním i jeho žádost.Kdo
však koná,co chce Bůh,zůstává na v ě k y . V l Jan 2,14-17/.To jsou slova
apoštola Jana,kterého Kristus tolik miloval.Kéž tak miluje i vás.Duch
Letnic al ve vašich srdcích udržuje plamen víry, radost »čisté, svědomí.;
a optimismus Božích dětí.Nikdy nepijte z otrávených %ťu<ltít:^ nechoate
za bludičkami klamných n a u k .
; '

- 4 Ze studentských řad volám mladé lidí ke kněžské službě.Božský mistr
mel své učedníky a apoštoly.Kusí je mít také každý biskup.Máme veliká
světla z úsvitu křesťanství v naší vlasti¡učeného a ctnostného Konstantina - Cyrila a jeho bratra Metoděje.Z pohanských tfhorů lidských srdcí
vzešlo pšeničné pole duchovních plodů.Vychovali na 200 žáků . knšží,z
nichž je 5 knožír světců.Vě*ím,že i dnes jsou mezi vámi obětavé duše,
schopné pro kněžskou službu.Po vzoru apoštolů vás prosím : Opusťte všechno a pojäte za Kristem.žeň je hojná.Královna apoštolů vám bude Matkou
a Ochránkyní.Já pak se budu snažit být vám dobrým otcem.
Nezapomínám však .ni na vás,kteří jste životní dílo dokonali a jste
věkem starší.Dokuji vám za to,že jste nejlepší síly věnovali Bohu,rodině, Církvi i vlasti,Budu s^ modlit,aby vám Pán popřál slunné stáří,prozářené Boží láskou . pochopením druhých.A vy,mlL.dí přátelé,mějte r
l
' - o ke- stáří úctu r vážnost. Starší generace vám předává ovoce
své životní práce a příklad statečné víry.
Těm prk,kteří nesete kříž utrpení a bolesti,posílám zvláštní biskupské požehnání .Prosím Ducha Utěšitele, aby vám dopřával síly, a útěchy.
Vám je Srdce Ježíšovo a Matka Bolestná zvlášť blízk o.AT vám posílají
milosrdné Samaritány,Šimony Cyrcnské a Veroniky.
Mám na mysli také ty,u nichž pohasla víra a Církev ztratilo přitažlivost.Prosím vás,berte do rukou Písmo svaté,duchovní knihy,navažte přó"
telství z knězem a s věřícími laiky.Ti vám pomohou nalézt správnou cestu,
která vede za Kristem.Vždyť On je " Cesto,Pravda a Život."Kdo kráčí v
Jeho světle,nenachází se v temnotách.On vám dá pokoj,který svět ani dát
ani vzít nemůže.
Na závěr tohoto listu prosím kněžstvo,bohoslovco,řeholní sestry n v
všechen Boží lid : Podpírejte svými modlitbami a svým apoštolátem ruce
biskupovy; Vzývám vítěznou Ochránkyni Moravy.sv.Cyrila a Metod'"'jo,Václava a zvláště Anežku Přemyslovnu,všechny naše ochránce,aby mnil o všemu Božímu lidu byli ku pomoci.Chci pokračovat v dílo sluhy Božího Antonína o/rila Goojana a z hloubi duše volám: "Buä můj život jodna Boží
chvála,slastí Kristus,chotí Církev,tužbou ctností krása a mzdou lidu
spása."
žehná vám
Möns.Th Dr.Frantiöek Vaňák
biskup,apoštolský administrátor
:
olomoucké arcidiecézo.
-. o - o - o -v o - o - o - o - o - o Nemůžeme nicot !
V poslední dobo nás velmi dutěšilo jmenování a vysvěcení nových
biskupů u nás. Zvláště nás však potěšilo kázání arcibiskupa Francesca
Colasuonno nuncia sv. Stolce se zvláštním posláním,které pronesl 28.
srpna v katedrále sv.Ducha v Hradci Králové.Poprvé jsrne veřejně slyšeli o výhledech do budoucna pro katolickou církev u nás,o programu pro
nejbližší dobu.O obnovení řeholního života,o dobré vůli z obou stran,
atd.
Skoda,že my obyčejní věřící tuto dobrou vůli ze strany státních
orgánů neoocitujeme.I v těchto dnech příslušné státní instituce některým našim věřícícm odmítají udělit souhlas k účasti'na pouti v zahraničí , stále odmítají vracet většinu neoprávněně zabavených náboženských publikací,stále pokračuje diskriminace věřících.
Zvláště nás však znepokojuje trestní stíhání proti slovenským
nezávislým aktivistům JUDr Jánu Carnogurskému a Miroslavu Kusému
/na které byla uvalena vyšetřovací vazba,/ Antonu Seleckému,Vladimíru
Maňákovi a Haně Ponické.Nemůžeme tako souhlasit s odsouzením Stanislava Devátého a dalších našich moravských i českých spoluobčanů,kteří
jsou vyšetřováni a souzeni za svoji aktivitu ve věci práva,pratdy a
spravedlnosti. ^ r e d a k c i K 0 a S d r u ž e n í katolických laiků PNZ
Augustin Navrátil

- 5 Bratři a sestry,
Bůh,náš nebeský Otec,nás všechny učinil svými dětmi.Dopustil,aby někttří z nás přišli do vězení.Desítky a stovky našich biížních jsou vézntnl
pro své přesvědčení,pro své mravní a společenské postoje.tyla jim vxat*
svoboda.Frávě ve svobodě těchto lidí je ohrožována svoboda nás všech.
Proto není naše lhostejnost^pohodlnost a nezaujatost rozhodně na místi.
My všichni jsme povinni zaujmout nějaké stanovisko.Vybízí nás k tomu
naše víra,svědomí,mravní odpovědnost.
V minulém roce se organizovala nejedna akce za propuštění všíňů svě*»
domí.řetězové hladovky,posty,psaní dopisů do vězení,žádosti o propuštění. Bylo to všechno marné a beznadějné ?
Dnes předkládáme další návrh.Je to rada,která patří k nejúčinnějším
a přitom by mohla vyhovovat i těm,kteří z jakýchkoliv důvodů se do výše zmíněných akcí nemohou nebo nechtějí zapojit.Chceme se denně modlit
za ty,kteří snášejí hodiny svého vězení a skleslosti.Chceme prosit našeho nebeského Otce,aby navzdory všemu,co je potkalo a potká,věřili v Jeho lásku,aby měli sílu odpouštět,aby byli. chráněni před steskem,zlobou,
nenávistí.
V r . 1"58 vznikla ve věznici na Mírově litanie.Složili ji a modlili
se jí kněží odsouzeni nespravedlivě k vysokým trestům.I tato litanio
napovídá o síle v a naději plynoucí z víry v Krista,nebeské pomocníky a
Matku všech vězňů - Fannu Marii.
^itanii předkládáme upravenou tak.abychom se jí mohli modlit my,kteří jsme na svobodě.Chceme se ji modlit za všechny,kteří se dostali do
vězení.
Euba.
n
LITANTP
NA MÍ 0V* Z R.„L958.
Otče všech lidí - Pane,smiluj se
Bratře všech trpících - Kriste,smiluj se
Utěšiteli všech věrných - Pane,smiluj se
Surovosti strážných jsi snášel tiše,uvězněný Ježíši
- dej,at trpí důstojně a s í'ebou.
Prosil jsi za své vrahy,ukřižovaný Ježíši
- odpust všem jejich nepřátelům.
Slíbil jsi odměnu,za sklenici vody,soudce Ježíši
- odplat všem,kteří jsou k nim dobří.
Vytrvala jsi s Ježíšem až do konce,Maria
- bučí i s nimi vždycky.
Umírající Syn Tě svěřil Janovi,Matko
- opatruj jejich drahé doma.
Vysvobozený z okovů,sv.apoštole Petře
- vypros jim svobodu těla.
Vězni pro Krista,sv.apoštole Pavle
- vypros jim svobodu ducha.
Přežil jsi žalář a mučení,sv. apoštole Jene
- vypros jim důvěru v Prozřetelnost.
Mořený těžkou prací,sv.papeži Klimente
- vypros jim sílu duše i těla.
Čím jsi byl k strážcům laskavější,tím byli horší,sv.biskupe Ignáci
- vypros jim moudrou trpělivost.
Uhájila sis ve vězení víru i čistotu,sv. panno Anežko
- pros za uvězněné dívky.
Jedna rodila ve vězení a druhá opustila synáčka,sv, paní Felicito a
- proste za uvěžněné ženy a matky.
Perpetuo
Cestou do vězení s lucharistií jsi ztratil život,sv.hochu Tersicie
- 'vypros jim stálou duchovní posilu.
Výmluvně jsi hájila víru před soudem nevěřících,sv.panno Kateřino
¿,
- vypros jim dar slova.

- 6 Léty nesvobody jsi zaplatil apoštolskou horlivost,sv.arcib. Metoději
- pros za uvězněné pastýře.
Vykupoval jsi otroky a bořil Šibenice,sv.kníže Václave
- vypros světu svobodu ode všeho barbarství.
Šel jsi dobrovolně do otroctví za jiné,sv. řeholníku Raymunde
- vypros jim velkorysou lásku.
Odmítl jsi svobodu za neúměrnou cenu,bl.řeholní kanovníku Hroznato
- vypros jim dar rozeznávání hodnot.
Obveseloval jsi smutné spolurulcojmi,sv.bratře Františku
- vypros jim radost s kříže.
Nezradil jsi tajemství,sv. kanovníku Jene
- vypros jim dar mlčení.
Vorný kněžským povinnostem,sv. faráři J^ne
- pros za uvězněné kněze.
-f
Z''konu svědomí jsi obětoval ži ot,sv.kancléři Tomáši
- pros za uvězněné muže.
Orvážný apoštole v době pronásledování,blahsl.P.Edmunde
(
- vypros jim statečnost bez nenávisti.
Otče galejníků,sv.pane Vincenci
- vypros jim pochopení pro ty,kteří trpí zaslouženě.
Příteli mladých,kte~í zabloudili,sv.done Bosko
- vypros jim lásku k. nejmenším bratřím.
Pronásledovaní a věznění,všichni sv. apoštolově
- vyproste jim radost z pohanění pro Kristovo jméno.
Svědkové víry a lásky,všichni sv. mučedníci
- vyproste jim,aby se nebáli těch,kteří zabíjejí tělo.
Blažení,kteří jste trpěli pro spravedlnost,všichni přátelé Boží
- vyproste jim,co Bůh připravil těm,kteří Ho milují.
Ty,který snímá;, hříchy světa,Boží Jeránku,odpust nám.
"
uslyš nás !
"
smiluj se nad námi 1

Vážený bratr
František Hron,
předseda skupiny "Pro život"
SOV ČSL JIHLAVA

Chomutov ,6.8.1989

Vážený bratře a sestry,
byl jsem nesmírně potěšen tím,že vaše organizace ustavila skupinu
Pro život.Její idea,záchrana klíčícího života,je tak spjatá s křesťanstvím, tak totožná s 5. přikázáním desatera,tak naléhavá a potřebná,že
jste snad nemohli pro zlepšení mravnosti našeho národa učinit nic lepšíh o . Díky Vám !
Myslím,že je třeba dát této Vaší akci co největší publicitu,na toto
téma psát články do deníků a časopisů,informovat veřejnost se stanovisky
křesíanů k těmto otázkám.
Otázka záchrany nenarozených děti je jistě prvořadá pro jonnožství
potratů,pro způsobené škody na zdraví a morálce mladé a střední generace.
Ale jde ještě o víc.Akce "Pro život"by měla být zaměřena proti jakému koli maření lidského života.Tedy na otázky nemoci AIDS.nebotAIDS
končí smrtí,na otázky narkomanie a toxikomanie,nebot mladí lidé zachváceni drogovou závislostí koněí smrtí./Údajně u nás umírá' ročně 35 osob
na nealkoholickou to:.ikomanii/,na otázky rodinného společenství,nebot
rozpad rodiny je vlastně její smrt.
Chceme-li pracovat"pro život','musíme pracovat proti válce a pro mír
/i když slovo mír dnes je dost zprofanované/.Ne nějakými hesly a proklamacemi, ale na př. tím,že budeme prosazovat branné povinnosti a zrí-

- 7 zením vojenských útvarů na základě dobrovolnosti,na základ« sjednané
pracov.smlouvy mezi armádou a občanem.Již mnoho států má stálou dobrovolnou armádu s placenými vojáky.Jako první krok k tomu by mohlo být
vydaní zakona,Dež by umožnil všem,jež by z důvodu svědomí nemohli ČI
nechtěli cvicit ve zbraň,pracovat v náhradní službě.Ne ve vojsku,ale
v chantních a sociálních ústavech,kde by se mládež seznámila se sociálními problémy společnosti a poučila se ne o zbraních a bojové taktic«,
ale o těžkostech života a nutnosti pomáhat bližním.
1/ Zkušenost ukazuje,že v dějinách lidstva bylo mnohokrát více poprav «
naprosto nespravedlivých než poprav na základě nějaké viny. Viz iisíce poprav ve francouzské revoluci,- viz desetitisíce poprav v VBSB,
viz politické popravy v 50.1.unás,atd.atd.
2/ Při zjištění nesprávnosti rozsudku /t.zv. just.omyl/,nelze jej nikdy napravit.Mrtvému soudní rehabilitace není nic platná a soudce
či členové soudního senátu chybně rozhodující se dopouštějí neodčinitelného bezpráví.
3/ I nejtěžšímu zločinci -aí již způsobil jakýkoliv zločin - bude jiatS
doživotní vězení,v odloučenosti od společnosti /a tím znemožnění
páchání dalších trestních činů/,v odříkání a prospěšné práci dostatečným trestem.Ní.koliv oko za oko,zub za zub,ale možnost nechat žít
i tyto odsouzené osoby.
4/ Domnívám se.2c osoby,páchající trestné činy,za které by bylo možno
vynést trest smrti,jsou lidé vesměs mentálně postiženi a patří spíše do zvláštních ústavů,než na popraviště.
Dovolil jsem si vyslovit několik názorů,jež mohou být pro Vaši organizaci, jak doufám,jistým podnětem k činosti.
Přeji Vám,aby se Vám s elánem,houževnatostí a vytrvalostí,především
s Boží pomoci práce dařila a mohli se těšit ze své záslužné práce na morálním povznesení našeho národa,pro jeho život.
S pozdravem
Zdař Bůh !
J.K.
t
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Zašová,20.7.1989

Vážená redakce,
v Rudém právu z 20.5.1989 byla uveřejněna Vaše odpověS na dotazy
čtev
nářů pod titulkem "Osiřelé diecéze"?Dovolte,abychom opravili a š i informaci, která prohlašuje,o diecézích "osiřelých" mluvit nelze.Nemáte
pravdu.Pro věřící katolíky každý biskupský stolec,který nemá biskupa,at
je to kdekoliv na světě,je osiřelý.Tím spíše u ná3,kde někomu vyhovovalo neobsazovat jej.Nezáleží na tom,zda je tento stolec prozatímně
spravován vikářem.- U nás je dosud 9 diecézí "osiřelých"./napsáno před
jmenováním 4 nových biskupů/.Mohly by při trošce dobré vůle se strany
státních církevních úřadů své biskupy mít.Dosud však politika odkladů,
/...dohodli jsme se,že budeme po určité době v rozhovorech s Vatikánem
pokračovat.../ snad prospívala záměrům našich církevních politiků.Nyní
však po následné helsinské dohodě ve Vídni,se situace mění.^t chceme,
nebo nechceme,stává se dosavadní stav před zraky světové veřejnosti nevysvětlitelným, ba přímo absurdním.Tato situace je důsledkem deformací
socialismu z 5o let a z doby stagnace.Tyto. deformace nejsou na rozdíl
od Sovětského svazu napravovány a budou proto stálou přítěží pro naši
vnitřní i zahtaniční oolitiku,což si my katolíci vůbec nepřejeme.U nás
v ČSR po?toj státu k náboženství,církvi a věřícím zůstává i za p.Janků stejně tvrdošíjně strnulým jako za p, Hrůzy.Je vidět,že jsme se ani
z vlastních,ani ze sovětských zkušeností nepoučili.Přitom by urychlená
náboženská stebilizace byla u nás v nynější situaci velmi prospěšná i

- 8 pro vedení státu.Náš klérus ani věřící nejsou nepřáteli sociální
tiky ČSSR,přejí si ukončení napjetí a touží po kladné práci v míru.
Je r.vrr.sž nutné uvést na pravou míru prohlášení p. Janků, že to ti jí V»tikán při svých jednáních o obsazení biskupských stolců "diskriminuji*
určité kněze u nás 0 Ji¿ ^ dohody Vatikánu s první republikou je zcela
zře.jmé,že jedině církev,toj.Vatikán,má právo navrhovat kandidáty,a stát
je může přijmout nebo zamítnout >Nik řiy za první republiky si stát nena»
vři.o val a neprosazoval" své muže" „Uvědoniíme-li si, Že našimi církevními
politiky jsou odmítány desítky navržených kněží,kteří jaou v duchovní
správo,mají státní souhies a složili do rukou státu slib,pak nevíme,co
si máme myslet,To už není diskrir.inace TToboto terjnínu by měl p.Jonkít
používrt opatrněji vzhledem k tomu,co u í.ás věřící v minulých létech
a také ještě nyní prožili./Jon pro zajímavost:Jen v naší obci s 2.000
obyvateli bylo pro své náboženské přesvědčení propuštěno ze školské služb y 5 učitelů.Jaká bylo asi celostátní číslo propuštěných ze školství,
můžeme si snadno představit,U ostatních profesí to nebylo o mnoho lepší.
A počet diskriminovaných dětí ve školo je jen těžko si představit.Proti této diskriminaci se postavil na zasedání í)V CSL dokonce i předseda
ČSSL Z.Zalm3n,který dlouhou dobu mlčel /viz L.D./
Nevěříme a silně pochybujeme o tom, že by u nás byla téměř jedna třetina kněží členy PIT.Ividencc v tomto sdružení je velmi nespolehlivá.
V naší a sousední farnosti jsou materiály PlTu zasílány na farní úřady
přesto,že bývalí faráři jsou dávno mi-tví a nynější farář ve sdružení
není.Zdá se,že jsou počítány i "mrtvé dušc."K otázce tohoto sdružení:Sv,stolec jo zakázal a podporu věřících nemají .Někteří , i dobří kněží.tam setrvávají spíše ze strachu.
V Sovětském svazu se situace mění.Dle posledních zpráv byli biskupové, navržení Vatikánem za biskupy pto Litvu a Bílou Rus,okamžitě státními úřady schváleny.
Mám po ruce obsažný článek V.Garadji,ředitele Institutu vědockého
atheismu v SSSR,uveřejněný v lednovém čísle revue "Nauku i religia"
Přeložil jsem si článek, a dovolil bych si uvést několik citátů,které
mohou být pro vás a hlavně pro vedoní naší církevní politiky dosti zajímavé. V článku se píše o nutné změně postoje k náboženství a církvi v
době perestrojky,
„
V. Gnradja píše,že je třeba v době perestrojky opustit zastaralé"vulgární" koncepce doby Stalinovy,Chruščevovy a Brežněvovy/které byly a
stále jsou vzorem pro naši církevní politiku - poz<,př./a vrátit se k
pravému marx-leninskému postoji vůči náboženství,kterýž to postoj 3e
zakládá především na odluce církve od státu a ne na boji proti náboženství a věřícím se strany státu./poz.př,:Vzpomínáme si při těchto slovech vedoucího sovětského atheisty na zcela odmítavý postoj vašeho listu k požadavku katolíků o tuto odluku./
V.Garadja píše/citujeme/:"Podíváme-li se na způsob,jakým je nyní
prováděna atheistická propaganda musíme přiznat,že je nejen neefektivní,
ale zároveň i zatížena vážnými nedostatky morálními,duchovními i politickými.Pro vědce je velmi zlé,jestliže se zatvrdí v omylu a vybočí z
proudu skutečného života." /poz,př,:Což je právě situace u ná3.Zavírají
se oči před hlasy statisíců katolíků a beze studu se neodpovídá na dopisy kardinála Tomáška,volá se po dialogu,ale každý pokus o dialog je
jako protisocialistický uin znemožněn./
V.Garadja pokračuje:"Podle méhc mínění fakt,že v socialistické společnosti existuje náboženství,vyžaduje novou teoretickou reflexi.Až dosud se u nás vyžadoval pohled simplifikující.Předpokládalo se,že likvidace vykořistování člověka člověkem má vést "pravidelně a nezvratně"
k "prohloubení krize náboženství a k jeho zániku."
"Takové schéma silně ovlivnilo všeobecnou situaci socialistického
teoretického bádání ve společenských vědách.Žádná společenská disciplina se nezajímala o náboženství,o jeho roli a funkci ve společnosti.Náboženství neexistovalo pro sociology,politiky,právníky a ekonomy.Náboženství existovalo jako hodnota bez ceny,kterou možno přehlížet.V

Žádné seriozní monografii,věnované rozpracování teorie socialismu,nenajdete zmínky o náboženství v kontextu socialismu.Vše probíhá,jakoby cí«»
rkev vůbec v naší společnosti neexistovala./poz.př.:
I u nás je psaní
M
0 náboženství v denním tisku jakýmsi "tabu /"A nejen to,náboženství byl*
považováno za pathologický symptom a proto bylo administrativně potíráno."
"Opoziční vztah,který vznikl mezi věřícími a nevěřícími,výlučně nega»
tivní hodnocení náboženského faktoru a podezírání ze spátečnictví,to vát
mělo důsledky politováníhodné..."
"Dnes je nejen směšné,ale přímo absurdní věřit,že náboženství je v
praxi hlavní brzdou společenského pokroku.Tvrdilo se,že příčiny v přežívání náboženských předsudků je nutno hledat v nedodržování socialistické morálky,v nedostatcích sociálních,ekonomickém a kulturním rozvoji, v porušování socialistického práva a v ideologické divcrsi"/poz.př,:
Překvapuje nás,že s touto příčinou operuje dokonce i s.Jakeš¡p:Janků a d
další vedoucí Činitelé naši politiky.Jako kdyby věřící neměli u nás
dlouholeté zkušenosti a museli se nechat podceňovat ze zahraničil/
Pravé příčiny společenské pasivity,tak jak byly zveřejněny v dokumentech strany a státu po r.1985,nejsou ani ve vědeckých studiích,které
se stahují k období přestavby,otevřenosti a demokracie,prohlašovány za
důsledky "spátečniské psychiky věřících věřících" nebo "náboženských
předsudků".Tyto příčiny jsou mnohem hlu bší a vycházejí z úrovně základních společenských vztahů,deformovaných během lot kultu osobnosti a v
době stagnace.Ohromné masy lidu byly zbaveny životodárné radosti z práce... atd"
"Škodlivost náboženství bylo ještě zdůrazňována faktem,že náboženství jediné hlásá z kazatelny buržoázní ideologii,z nevysvětlitelných
důvodů tolerovanou v naší společnosti.Ale proč právě tornvjjn "buržoásní"?
Náboženské Vidění světa bylo přece po pravdě formováno dávno přod kapitalismem l
"Vcelku nejsou ideály náboženské vůbec nepřátelské našemu režimu,
ani našim komunistickým snahám«Podívejte se kolem sebe IPozorujte skutečnou realitu dnešního světa IV praxi podporuje náboženství naši vnitřní
1 zahraniční politiku.A to nemluvím o oblastech mravních a duchovních,
kde již tradičně tkví jeho síla,Cožpak jisté morální normy,hlásané z
kazatelny,neodpovídají těm normám,které se snažíme Vštípit sovětskému
lidu ? Služebníci církve stejně jako my atheisté bojují proti alkoholismu, drogám, proti kriminalitě a uvolnění mravů.Naše cíle jsou stejné.Reálná situace v zemi ukazuje,že my atheisté tento boj prohrajeme,jestliže odmítneme pomoc a podporu různých vyznání v mravní výchově,jestliže budeme stavět komunistickou morálku proti této obecně lidské morálce,která je uložena v dogmatech mnoha náboženství díky tomu,že vycházejí z tisícileté tradice vývoje světa." ?
"Styl nového myšlení vyžaduje dnes odmítnutí zastaralých dogmat,;
schátralých stereo^ipů ,vyžaduje prověrku všeho toho,co se dosud zdálo
být nezvyklatelným základem."
" Tvrdošíjné lpění na rychlém potlačení náboženství jasně ukázalo
svou teoretickou nepravdivost a praktickou absurditu.Ba,ještě víc :
Svou škodlivost.. .Nakonec jsme si uvědomili že náboženství patří do
kategorie jevů společenských,které nás budou provázet při rekonstrukci naší společnosti."
Nyní si dovolím uvést také názor předního představitele atheismu
na atheismus marxistický.Málo kdy jsme dosud podobnou diferenciaci
slyšeli :
"Je nutno slyšet a vrátit se ke Karlu Marxovi...Mnoho lidí si myslí,
že rozdíl mezi atheismem marxistickým a starým atheismem spočívá v
tom,že marxismus nejen odmítá Boha,ale staví člověka na jeho místo.

- 10 Tato formulace je vypůjčena z prvních rukopisů Karl« Marxe,datovaných
rokem 18-4 a toto hledisko mu bylo dlouho připisováno.A tedy připisováno i marxismu.Marxisuus prý postavil člověka na místo Boha a tím po«»
tvrdil svůj humanismus.Ve skutečnosti jo toto tvrzení absolutně klamné. KcU-irx namluvil o svém vlastním postoji,ale o postoji L.Feuerbache #
pro něhož odmítnutí náboženství je rovněž prostředkem Či jakousi hybnou pákou,díky,které můžeme dospět " k potvrzení prvního člověka",k
triunfu humanismu, i'ako vý atheismus chce osvobodit člověka v oblasti
teorie,pomocí změny názorů.Ale marxismus nachází jinou cestu k dosaže-»
ní těchto cílů - ccsxou revoluční přestavby samotného Života společenského tím, že odmítá ne Boha,ale soukromé vlastnictví výrobních prostředků.Na místě teoretického humanismu Feuerbachova se nastoluje humanistická praxe komunismu podle Marxe."
"Samotné vymizeni náboženství v marxistické koncepci spočívá v téže filosofické perspektivě jako zánik státu a všech oblastí politického života."
A V.Garadja shrnuj esvé úvahy takto: "Je nutno i ' začít laskavý
dialog s náboženstvími a církvi."
S tímto prohlášením současného sovětského atheisty souhlasím® i my,
katolíci v CSSR. - Je třeba,aby se naše církevní politiko již konečně
probudila ze svého tvrdošíjného sněn- JJocntSjí-li si její vedoucí brát
příklad ze Sovětského svazu /stále prohlašujíce u nás jo "zvláštní"
situace !/Snad by ji v církevní politice posloužil vzor N R,kdo jsou
věřící respektováni více než u nás,mají vo srovnání s námi velký prostor působnostn a žiji v klidu bez zbytečných srážek se státem.To může dosvědčit i nedávný rozhovor se zástupcem státního tajomníka pro
věci církevní N. R Hermannem Kalbem,uveřejněný v č.G/1989 Duchovního
pastýře.
Je třeba radikálně změnit naši církevní politiku.Čím rychloji se
tak stane,tím lépe.Škody,které byly napáchány,jaou nezměrné !
Doufám,že se nepohoršíte nad otevřeností mého dopisu.Jc přece doba
glasnosti»Myslím si také,že názory vedoucího atheisty SSSR mohou být
poučné a prospěšné i pro naše státní církevní úřady a mohou vyvést naši církevní politiku ze slepé uličky.
S pozdravem:
František Mallňák,
učitel v.v.
o O O O O O O O O O O O O O
Z jednoho n e proneseného projevu nad kněžským hrobe».
Dne 26.6.1989 zemřel v Brně P.Jakub Zemek,kněz řádu sv.Dominika,převor ve Znojmě /stal se jim ve svých 32 letech/,je^na z obětí monstrprocesů 50 let.Na jeho pohřbu,kde promluvilo několik kněží,chtěl promluvit také jeden laik,zdravotní stav mu to však nedovolil.Přichystaný projev proto uvádíme zde v plném znění.
Vážená zarmoucená rodino,rodáci a přátelé otce Jakuba,dovolte i
mně říci nad rakví mého staršího přítele,zpovědníka a duchovního vůdce, několik vět.
Velice mne zaujal,když jsem ho počátkem 6o let poprvé slyšel^kázat
a to jsem ještě nevěděl,že pochází stejně jako já z Dolnácka a že v
mládí chodíval kolem mé rodné chalupy na pouí k sv.Antoninu«Často jsem
ho navštěvoval v jeho chaloupečce,snad nejzastrčenějším domku v celé®
Brně,který byl nejen pro mne - místem,ze kterého jsem vždy odcházel

- 11 plný radostí a jistoty,s vědomím,že Bůh nás má opravdu rád,když nám
umožnil setkání vždy znovu a být tak veden tak velkým knězem.
Co mne a ostatní do jeho chaloupky v Husovicích táhlo ? Efylo to
jeho kněžství,které se projevovalo nejen v kázáních,ale hlavně ve způsobu jeho života.Je až neuvěřitelné,jak dovedl všechno přijímat s kli- '•
dem a humorem a být za vše Bohu vděčný I Jednou mi vyprávěl,že nejkrásnější vánoce prosil v kriminále.Bylo to tenkrát,když po hluboce prožitých zpovědích lámal ¡při tajné mši sv. spoluvězříům proměněnou propašovanou hostií.Bez nejmenší hořkosti a s naprostým klidem mi sdělovával:"Už mi zase vzali souhlas." - Nikdy jsem nezaregistroval,že by se
zlobil na někoho'z těch,kteří mu kdy ublížili a ztrpčovali život.Jednal
vždy v souladu s Horským kázáním Pána Ježíše Krista,které považoval za
stěžejní pasáž Nového'zákona.- Nebyl to však jen úsměvavý "panáček",
který si hlídal svou oblibu.Několikrát jsem ho slyšel hřímat těm,kteří
se domnívají,že účast na mšijbyí i v neděli několika násobná,nahradí
nepřijatou službu opuštěným,přestárlým a nemocným lidem.
Otec Jakub patřil k několika málo kněžím,kteří přitahují všechny
generace.Při jedné návštěvě jsem se ho tázal,k čemu si pořídil lavice.
Prozradil mi,že někdy ho navštíví tolik mladých lidí,^e Žídlo nestačí.
Když jsme jednou hovořili o mladých kněžích v Brně a okolí,někdo připoměl,že k nim duchem patří také ,otec Jakub.Bylo to zřejmě tím,že ve
věznici a stavebnímu podniku absolvoval poatraduální studium.
Jeho vztah k odloučeným bratřím,zejména k evangelíkům,byl klasickou ukázkou jak mají k sobě blízko opravdoví křoslané,kteří z různých
pozic směřují ke stejnému cíli - Ježíši Kristu.
Otče Jakube,za všechny v Brně žijící Moravské Slováky z Dolnácka,
kteří se s Vámi často stýkali a nejen za ně,se s Vámi na Vaší poslední
cestě do rodného Vlěnova loudím a za povzbuzování a optimismus,dobré
rady a odlehčování našim dušim ve zpovědnici i mimo ni a zvláště za
živý vzor sv. kněžství,Vám upřímně děkuji.Věřím,že tak jako Vy nezapomenete u nebeského Otce na nás,ták ani my nezapomeneme na své pozemské
pouti v modlitbách na Vás.
Ing.Antonín Malůšek
Brno - Grohova 63.
Vážení přátelé !
ITkulovice 5.8.1989.
S radostí jsem přijal Vaši z p r á v u o ustavení zájmové skupiny pracovníků při MěO ČSL v Jihlavě,kteří se chtějí angažovat v tak ušlechtilé věci,
jako je ochrana klíčícího života a citlivá sexuální výchova mládeže.
Na základě tohoto sdělení"pro život" se přihlašujeme ke spolupráci.
Především nám,jako věřícím,nejsou lhostejné všechny síly nepřátelské
vůči morálce a proto Vám naši spolupráci nabízíme.V těchto souvislostech
Vám podáváme informaci o pouti P,Marie Ponuve Zlat.Hérách.V sobotu'19.8.
1989/vz přil.inf./Hlavní myšlenkou poutě je:Smír.V ra.nci tohoto smíru
pak chceme prosit za ochranu těcl^ nejmenších,nejbezbranějšíoh, jak je uvedeno v inf.o konané pouti,neboí vznik tohoto poutního místa je přímo spjat
s ochranou těch nejmenších/viz dále přil.děj.pot.místa P.M.Pom. ve Z H./
Je sice pravdou,že toto poutní místo se nachází ve vzdálenějších kon- ,
činách sev.Moravy,čili putování sem je spojeno s určitými obětmi.Go
však opravdu hodnotného je bez obětí ? !
Navrhujeme proto,jedenkrát ročně konání smírné poutě jako dostiučinění
za maření života nenerozených dětí právě zde,na tomto místě u P.M. Pom.
ve Z.H._zatím ve farním chrámu,kde je vystaven původní milostný obraz P .
M.Pom.,a jednou dá-li Pán i ve znovuvybudovaném pot*chrámu na h.Bož.Daru.
Přijímáme tuto nabídku Boží lásky jako velký Boží dar.bůh naše prosby na
přímluvu své Matky jistě vyslyší 0 Budou-li naše ušlechtilé záměry takto .
podepřeny nadpřirozeným zdrojem Božích milostí,pak se budou dít zázraky
„
a mnoho,velmi mnoho se v naší zemi změní. •
Bůh Vám žehnej !

- 12 Řeč kardinála Kuharice při společné cudien«l u Svatého otce
14. ledna 1989. /Tak podobná 1 pro naše poměry/.
Svobodu každému člověku a každému národu.
Svatý otče!
Před Vámi stojí s pocity upřímné lásky, hluboké úcty a náboíen«
ské oddanosti všichni členové Biskunské konference Junoslavl®, Touto
slavnostní a významnou návštěvou au U m i n a Apostolorum chceme podat
svědectví ve Jménu celé Církve, v níž nás Duch svatý ustanovil za
strážce /srv. Sk 20,28/, i Jménem svým o pevné Jednotě s Petrovým nástupcem, protože každý Jednotlivý biskupspravuje svoji Církev a všichni společně s papežem celou Církev v míru, lásce a Jednotě /LG 21/.
Přinášíme Vám srdečné pozdravy od bratru z episkopátu, kteří už nevykonávají aktivní službu, ale stále pomáhají Církvi svými modlitbami
a patorační činností. Zastupujeme zde, Svatý otče, naše kněze, řsholníky, řeholnice a všechny vtr'cí od nejmludších po nejstarší, kteří
Vaše poslání a Vaší osobnost přechováváají ve svém srdci a modlí se
za Vás.
Dosažení souladu Je možné
Jsme příslušníky různých národů, hovoříme různými Jazyky, máme
různé dějiny, ale Jedno Jsme v Ježíši Kristu, Jedno Jsme ve svaté jednotě římskokatolické církve, J e d n o jsme v lásce, kterou Duch svaty
vlévá do Mystického Těla Církae. Chorvati, Slovlncl, Ukrajinci, Albán-cl a Jeden maďarský bratr Jsme identitou různých národů, ale tyto zákonité rozdíly nejsou překážkou k dnsažení vzájemného souladu, spolupráce a společné péče o církev, které zapustila v nás kořeny díky víc
než tisícileté

tr'jdlc.1.

Jedno Jsme ve své vzájemnosti i s Vámi při modlitbách, starostech
¿'"úsilí o to,1 aby církev Boží v této době a ve světě, Jaký je, 1 v naší vlasti b y o slouppm a oporou oravdy.
Stojíme před Vámi, Svatý otče abyste Jako Petr našich dnů upevnil své bratry /srv. Lk 22,ol/, doďaL svým bratrům biskupům sílu, abychom se osvědčili Jako dělníci, kleří <?2 ^,r?rr.ají zač stydět, protože
správně zvěstují slovo pravdy /2Tm 2,15/.
§ýt blsk,.pLn v dnešní době
Jo velm. obu' .Žnlí
Vy, Svatý otče, ziúLe duchovní i morální situaci současného světa.Je Ván zááma hluboká krire myšlení, srdcí 1 svědomí, do níž upadlo
mnoho našich bratří, přestože vyšli z křesťanských tradic. Tato krize
přesahuje zeměpisné hranice; šíří se na Západě, není Jí ušetřen ani
Východ. Veřejný život všechno sekularizuje a přivádí k atelsmu, čímž
vytlačuje duchovní hodnoty ze žívety a zaměňuje Je hmotnými zájmy,
honbou za požitkem, usilováním o moc a bohatství. Morální principy,
které vyplývají ze zjevených Božích pravd a které církev nemůže měnit
podle vkusu -světa, Js&u potla^ováhy v důsledku špatného myšlení a špatného chápání samotné osoOnosti člověka a Jeho smyslu. Proto není v ti
dnešní době -snadné být křestanem; není snadné být důsledným učedníkem
Ježíše Krista podle všech
požadavků evanqella. Ostatně snadné to nebyD
lo nikdy. Již apoštol avel psal Tlmoteovl: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zrkusí pronásledování /2Trn 1,12/.
Nikdy to nebylo snadné, a dnes cítíme, že ^e to zv láší obtížné
být bdjskupem, který má oovinnost vůči Kristů 1 Církvi neustále šířit
Pravdu o Bohu 1 o člověku a mnozí nesnesou zdravé učení a podle svých
choutek sl seženou učitale, kteří by vyhověli jejich"přáním; odvrátí
sluch od pravdy a přikloní se k byjkám /2Tm 4,1T4/.

Ovšem pevný Boží základ trvá /2Tm 2,19/ a Ježíš Kristus Je
tentýž včera i dnes i na věky /Žd 13,8/. Slovo apoštola Pavla ke
Korlníanům má i dnes svoji platnost: ... Nikdo totiž nemůže položit Jiný základ naž ten, který už Je položen, a to ie Ježíš Kristus /1K 3,11/. Dr^hý vatikánský koncil postavil celé své učení na
tomto základě, vycházeje z Pravdy evangelia, prověřené zkušeností
svaté Tradice.
5 Petrem při obraně lidských práv
Vy, Svatý otče, vykonáváte Petrův úřad v dnešní době s trpělivostí, která přivádí v úžas, s věrností, která Je pro všechny posilou, Jasnozřivostí, která osvěcuje, odvahou, která upevňuje ve
víře. Chceme Vám proto při této příležitosti vyjádřit svou uctu a
poděkování a současně sdělit své biskupské odhodlání být s Vámi v
Jednotě srdce i duše při obraně věcíBožích i poslání Církve, při
obraně důstojnosti lidské osobnosti i lidských práv, při obraně morálnívh principů, které chrání člověka před otroctvím hříchu a lidské společenství před zkázou a smrtí. S Vámi vyznáváme v úplnosti
víru Římské církve. V Jednotě srdce 1 duše Jsme s Vámi vidy, když
bojujete o skutečnou svobodu kaidého člověka a každého národa. Vo
své pastýřské svobodě Jste hlasem chudých a hladovějících po chlebu a spravedlnosti; Jste hlasem utlačených z nespravedlnosti a ubitých násilím. Jsme s Vámi při hlásání zdravého učení a věrnosti tomuto učení a vyžadujeme to od všech našich bratrů a sester ve společenství Církve.
Pomluvy ztěžuji ekumenické sblíženi
Naše církev velmi potřebuje, Svatý otče, Vaše modlitby, podporu a posilu. Některé kruhy v naší zemi, zejména v poslední době, obžalovávají chorvatskou katolickou církev a s ní Svatý stolec, resp.
Vatikán, Jak ho nazývají, ze zločinů. Tyto obžaloby v&lmi poškozují
pravdu a spravedlnost. Hluboce se to dotýká mezilidských vztahů, ztěžuje to při úsilí o čisté ekumenické vztahy. (Yly, biskupové, zde před
Vaší svatostí prohlašujeme, že chceme s plnou odpovědností usilovat
o mír, dobré vztahy mezi národy v naší zemi, které však mohou být zalomeny Jen na pravdě, spravedlnosti a lásce.
Přání papežovy návštěvy
Naše vláda Vás, Svatý otče, pozvala k návštěvě Jugoslávie. ÍYly,
biskupové, Jsme Vás pozvali k návštěvě naší církve. K návštěvě Ještě
nedošlo. Zajisté pro množství závažných problémů. Přesto však nevzdáváme naději a modlíme se, aby nás Bůh obdařil Vaším Štastným příjezdem.
Vaše setkání s církvís naší zemí by nám velmi pomohla k občerstvení víry. Přivítali bychom Vás s oddaností a láskou, která Je sta letími prověřena v dějinách mnohdy plných utrpení.
Bez Boha proti člověku
Střetáváme se s těžkýmikrizeml nejen hmotné podoby, ale i morální. Veškerá společenská výchova, která se sama označuje za vědeckou,
vylučuje Boha z vědomí; veškerý veřejný život vzdaluje Boha z lidského podvědomí. Nová společnost a nová budoucnost Jsou plánovány Jako
proces, kde není místo pro Boha; usiluje se o to, aby se přeíaly kořeny s křestanskými tradicemi ve Jménu pokroku a tzv. vědeckého světového názoru. Když se k těmto teoretickým výrokům přidruží i praktický
materialismus, vzniká mentalita způsobu života, který Je v protikladu
k Boží ^ vizi člověka a Jeho života. Rodina Je v krizi. [Tnaží se počet
rozvodů, v některých krajích interrupce převyšují počet narozených.

- 14 Snižuje se duchovní úroveň; sexuální liberalismus a množství pornografie Jsou hrozbou vzniku všeobecného etického nihilismu u mladé generace. Doléhá i vliv drog. Uskutečňuje se to, co Jste, Svatý otče,
prohlásil v Peru: Člověk si může zařídit zemi bez Boha, ale země bsz
Boha se nutně obrátí proti člověku.
V pravý čas
V tai-ové situaci my, biskupové, cítíme svoji odpovědnost hlásit
Slovo, přesvědčovat, napomínat, přikazovat 0 veškerou trpělivostí a
naučností. Evangelium hlásáme v kostelích. Na veřejnosti Jsme přítomni pouze prostřednictvím tisku, který vychází, chvála Bohu, v takové»»
počtu, Jaký naše církev potřebuje.
Svatý otče, očekáváme Vaše slovootevřené duše a budeme ho poslouchat poslašným srdcem. Slibujeme Várr trvalé spojení 9 Vámi v modlitbách.
Přesvaté Bohorodičce - ÍTatce Církve svěřujeme Váš úřad, cesty i setkání, Vaše! úsilí, aby Církev v současném svefcě byla skutečně svatou, aby
si lidé uchránili svoji důstojnost a práva, aby rodiny byly zdravé b
věrné svému poslání, aby národy žíly v míru a svobodnu. Když se srdce
otevřou Pravdě a osvojí si zákon lásky, přichází králosství Boží. Je
to modlitba Vaší duše, Je to i naše modlitba. Vaše rozhodnutí Jsou i
našimi rozhodnutími!
Prosíme Vás, Svatý otče, bbyste nám dal svoje apoštolské požehnání. Vašemu požehnání odporoučíme všechny své bratry a sestry žijící
doma i za hranicemi, kněze, řeholníky a řeholnicc, dčtl a mládež, naše rodiny, staré lidi, nemocné a umírající, všechny trpící. AÍ Vaše
požehnání napomůže k dosažení větší B o H milosti, aby so u nás a v naší církvi splnilo přání apoštola Petra: Kéž rostete v milosti o v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až
do dne věčnosti. Amen. /2P/t/3,18/.
+ Franjo kard. Kuharlc
Arcibiskup záhřebský a
metropolita
Předseda BKJ
======o8o=====
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Zašová, 8.4.1989.
Vážená redakce,
dovolte, abychom se vyslovili k článku "Pokrytectví" z vystoupení ÍYlUDr Jana Čimického na plenární schůzi SČS /KIYEN č. 14,6.dubna
1989/. myslíme, že Jako odběratelé Kmene, Jehož mnohými články Jsme
dokonce nadšeni, k tomu máme právo.
V článku "Pokrytectví" Je hrubým a cynickým způsobem napadeny
učitelka, která projevila zděěená nad uvedením obrázkového seriálu z
oblasti sexuální výchovy v pionýrském časopise. Učitelka Je z bohorovné pozice lékaře napadena za svůj správný názor pedagožky. Analogie,
které uvádí pan doktor -srovnávání s výukou zdravotních sester, lékařů a žáků průmyslových škol - Jsou zcela nelogické a míjí se účinkem.
Cožpak si pisatel neuvědomuje, že Jde o malé děti a jejich pohlavní'
výchovu a ne o předávání naučně vědeckých informací dospělým lidem?
(Ylimo to: Sexuální informování a sexuální výchova není totéž. A přístup
k malým dětem v této ožehavé výchovné otázce musí být založen na výchovných principech. Sexuální výchova Je něco Jiného než výuka biologie.
''Otázka pohls/rií výchovy J o p o v a ž o v á n a za nejtěžší výchovnou otázku." Tak začíná svou kapitolu o pohlavní výchově ve své knize "0 výchově dětí v rodině" A.S. [T.akarenko. /přeložila Jos. Slánská, Dědietví
Komenského 195Cf

- 15 Pedagogických názorů A.S. Makarenkt »1 v«lmt vážil*, • v případě, že
MUDr Čimický knihu nečetl, dovolím si uvést několik úryvků r kapitoly o pohlavní výchově.
''Mluvíce o výchově budoucího pohlavního citu našeho dítěte, musímevlastně mluvit o vypěstování Jeho budoucí lásky a o Jeho výchově
jako budoucího otce či matky. Každá jiné pohlavní výchova Je škodlivá a protlspolečenská. Rodiče, každý otec i každá matka, musí si určit takový cíl, aby příští občen, nebo občanka, které vychovávají,
mohli být Štastni Jen v rodinné lásce a aby Jen v této formě mohli
hledat i radosti pohlavního života. Jestliže si rodiče takový cíl
neurčí, Jestliže toho cíle nedosáhnou, budou jejich děti žít nezří zeným pohlavním životem, tedy životem plným všelikých tragedií, neštěstí, špíny a budou škodit společnosti."
"Proto výchova dítěte k poctivosti, pracovitosti, upřímnosti,
přímosti, čistotnostl, pravdomluvnosti, úctě k druhému člověku, Jeho
citům a zájmům, k lásce k vlasti... Je zároveň i správnou pohlavní
výchovou. Mezi těmito všemi výchovnými metodami Jsou takové, které
mají vztah vzdálenější, ale všechny dohromady do značné míry určují
i náš úspěch ve výchově příštího otce nebo matky, příštího muŽB nebo
ženy."
"Jsou však t zvláštní výchovné metody a způsoby, které prý Jsou
obzvláště prospěšné právě v otázkách pohlavní výchovy. A Jaou lidé,
kteří do těchto zvláštních způsobů skládají své neděje a považují Je
za neJmoudřeJŠí výraz tvůrčí činnosti výchovné.- Poukazujeme na to,
že právě tyto speciální rady skrývají v v sobě nejškodllvější způsob
by1 pohlavní výchovy, a že Je tu třeba mimořádné opatrnosti. Stoupenc takových "theorií" se snažili dokázat, že celá výchova chlapce nebo děvčete Je v podstatě výchovou pohlavní. Četné z těchto "theorií"
zůstaly pohřbeny v knihách..., ale mnohé z nich pronikly hluboko do
společnosti a vyvolaly nejškodlivěJšía nejnebezpečněji! domněnky."
Největší snahou bylotehdy, aby dítě bylo nějak zvláště rozumně
připraveno k pohlavnímu životu, aby v něm nevidělo nic "neslušného",
nic "tajného". Za tím účelem se projevovaly snahy zasvětit dítě co
nejdříve do všech tajů pohlavního života, vysvětlit mu tajenství plození dětí. S opravdovou hrůzou ukazovali na pros {áčky , kteří klamali
děti vyprávěním pohádek o čápovi a Jiných původcích narození dítěte.
Mysleli si, že když dítěti všechno vysvětlí, když e Jeho představách
0 pohlavní lásce nezůstane nic neslušného, že tím bude dosaženo správné pohlavní výchovy." «
Taková rady Je třeba přijímat Jen s velkou opatrností. V. otázkách
pohlavní výchovy musíme být mnohem klidn Jší a nesmíme z nich dělat
hluboké tajemství. Prav'da, dítě se často ptá, Jak přišlo na svět.
Zájem dítěte o tuto otázku nesmí být důvodem, abychom mu Již v útlém
věku vše do všech podrobností vysvětlovali." /poznámka pisatele: Mám
5 dětí a na zmíněnou otázku Jsme odpovídali: Maminka tě nosila pod
srdíčkem, rotože se s tatínkem měli rádi. A to stačilo. S přibývajícím věkem dokonce naše dětí dovedly vysvětlit bez Jakéhokoliv zlehčování a zcela vážně svým spolužákům, Jak přicházejí děti na svět/.
'...Když k nil však začnete rozmlouvat o nejdůvěrnějších podrobnostech vztahu muže a ženy, tu Jistě vzbudíte zvědavost dítětevo pohlavní život a budete podporovat předčasně vydrážděnou představivost.
Taková vědomosti Jsou pro dítě zbytečné a neužitečné, ale hra Jeho
představivosti, kterou vyvoláte, se může stát počátkem předčasných
pohlavních zážitků..."
",..Dítě si má zvykat na to, že četné stránky lidského života
tvoří intimní, důvěrnou Jeho část, o níž netřeba s každým mluvit,
kterou není třeba ukazovat celé veřejnosti."
"Proti předčasným hovorům o pohlavní otázce s dětmi máme námitky
1 z Jiných důvodů: Otevřené a příliš předčasné posuzování pohlavních
otázek vede dítě k hrubě racionalislickému názoru na pohlavní život,
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vykládá druhým lidem o svých pohlavních zážitcích. Takové rozhovory
ukazuji dítěti pohlavní otázku z úzce fysiologického hlediska. Rozhovor o pohlavních otázkách nebude v takovém případě zušlechtěn hovorem o lásce, to Jest o ušlechtilém a společensky cenném poměru muže k ženě. Jakými slovy možno malému dítěti říci,že pohlavní vztah
Je ; ospravedlněn láskou, když dítě nemáo láscs Ještě pádnou představu?
fí! movolně stanou se takové rozmluvy rozmluvami čistě fyslologickými."
''Pohlavní výchova musí být právě výchovou lásky, to Jest velikého hlubokého altu k žen£ citu zkrášleného 3polečným životem, společnými snahami a nadějemi. Tatová pohlavní výchova se všal musí provád
dět bez příliš otevřeného a v podstatě cyniekého rozboru otázek čisé
tě fysiologických."
"Nepohlavní láska, láska kamarádská, prožívaná v dětství, hlu boků sympatie k Jednotlivým lidem, láska k vlasti, vychovávaná od
dětství - to Je všenejlepší metodou výchovy budoucího ušlechtilého
společenského vztahu k ženě - přítelkyni. A bez tohoto vztahu Je velmi těžké ukáznit pohlavní život a dosáhnout ZDRŽENLIVOSTI.
To by bylo několik myšlenek k tématu, myšlenek velikého člověkB
a pedagoga, který nebyl stalinskou dobou, ve které žil, ve svých názorech a činnosti deformován. Jeho pedagogické zásady zůstávají téměř nadčasově platnými, stejně lako pedagogické zásady J.A.Komenského, který tak velice zdůrazňoval diferencovaný výchovný přístup ke
každé ze skupin mládeže. On také dovedl bez obrázkových fyslologic kých a anatomických seriálů vychovat skvělé osobnosti.
Tedy: Nejen Já, ale 1 množství rodičů, 3 nimiž Jsme o věol mluvili, zcela souhlasíme s názory paní učitelky ze Sázavy nad S., a
rozhodně odmítáme přístup (YUCr Jana Čimického.
S pozdravem
F . íflaliňák,
učitel v.v.
a nemalý počet rodičů
QdE°věď_K(TENE^
11.5.1989
Vážený s. ÍDaliňáku,
Váš dopis Jsem poslal Dr. Čimickému.
Váš Ondřej Neff
/Odpověď PS. Čimického nedošla/.
======o0o======
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Spoluzodpovědnost v Církvi
Otto (Ylilller Verlag, Salzburg 1989
Z kapitoly 9. Spoluzodpovědnost za víru
...Llcta před vírou nežádá od nás Jenom, abychom J1 neporušenou
zachovali, ale abychom se nadto Ještě snažili, aby v nás rostla.
(Tušili bychom se hanbit, kdyby naše znalosti v profánních vě dách se nedostaly dál, než za školní začátky.
Přesto však klidně bereme na vědomí,„když naše náboženské znalosti zůstávají na úrovni dítěte, nebo aspoň na té úrovni, kter' zdaleka neodpovídá úrovni našich vědomostí proffáních. Je možno velmi lehce poznat nebezpečí, které plyne z takové situace: zakrnělá víra Je
vírou ohroženou. Je nelogické a pochybené nestarat se o své nábožensW — vzdslání.*
"tsl^ov é počínání nemá věřící v dnešní době právo.
Vždyt na všech stranách, v denicích, v časopisech, v televizi a rozhlase se stále mluví o náboženských problémech. Bludné názory a nepřesnosti o věcech víry a mravů stále a ze všech stran vnikají do našich

- 17 uší a do našeho ducha. Jakpak bychom mohli bez přiměřeného náboftnskáho vzdělání zaujímat nezbytné správné postoje - a to v zAjmu via- •
stním l v zájmu druhých?
Náboženská nevědomost patří k hlavním faktorům, které jsou zodpovědné za odkřestanštění světa. v Latk bez náboženského vzdělání nemůže ->dporovat příboji, který naň útočí nespočetnými ideologiemi,
názory a morálními postoji.
Dle slov Pia XII. závisí náboženská budoucnost mladé generace
od kritické reakce jejího ducha.
Člověk s nedostatečným náboženským rozhlsdem není schopen správněrozlišovat. Je jako mořský břeh bez vlnolamú s hrází, který je vydán na pospas přívalům vln.
Cejme jen někdy vzdělancům v řadách věřících otázku: Kolik ná boženských knih jste v tomto roce k posílení víry četl? Které kře stanské časopisy nebo noviny čtete, abyste byl stále informován o
pravém životě církve? Kolik času jste během svého života věnoval exerciciím, d-iům duchovn' obnovy a účasti na náboženských přednáškách?
Velmi často bychom dostali odpovědi přímo zdrcující.
Jak mohou za takových okolností být křestané svědky víry, svědky,
které potřebuje svět? Jak mohou být tito křesíané "syny světla", sluhy slova Božího, které neznají?
P . John Courtney (íurray, americký jezuita a peritus IX. Vatikánského koncilu říkával často: "Je nebezpečné číst špatné knihy. Je
věak také velmi nebezpečné nečíst žádné dobré knihy".
/přeložil F.ÍY1./
=====o0o=====
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Vážená redakce!
V RUrÉM PRÁVU ze dne 25. srpna 1988 jsme četli Váš článek "Klidná místo v Břevhově".Článek pojednával o zchátralém stavu břevnovského kláštera. Klášter by k tisíciletému výročí svého založení měl. býtl
restaurován.
Oceňujeme objektivní a pravdivé hodnocení důležité role benediktinského řádu v našich dějinách a velmi schvalujeme úsilí, aby do raku 1993 byl klášter restaurován. Tak důstojně oslavíme výročí jeho zalomení knížetem Boleslavem II. a biskupem sv. Vojtěchem r. 993. Tento
klášter měl veliký kulturní a náboženský význam v v tehdejší střední Evropě. Víme, že jeho opat Anastazius, známý v [Vaáarsku pod jménem Astrik, má velikou zásluhu na christianizaci Uher.
K problému, jak využít opraveného kláštera si dovolujeme navr hnout: Největší oslavou jubilea bude obnovení kláštera a návrat řeholníků benediktinů. Současný přístupnašich nelvyšších orgánů k problému
řeholí nemůžeme schvalovat: V SSSR, PLR, RLR, BLR, ÍÍLR' a NDR kláštery
a řehole existují. U nás ne. V Sovětském svazu je v současnosti vráceno více klášterů církvi pravoslavné. /Viz např. obnovu a předání Danilova kláštera v (Ybskvě pravoslavnému patriarchátu./
Současný stav u nás je v tomto ohledu neudržitelný. Vylučujeme se
svým chiváním k řeholím přímo ze společenství evropských kulturních
národů a zaujímáme bez ostychu druhé nečestné rn*sto za Albánií.
Předání klášterů řeholním společnostem /které u nás fakticky zákonem zrušeny nebyly/, by bylo krásným aktem smíru s miliony věřících,
kteří současný stav těžce nesou.
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Není-li
možno, abv stát "financoval obnovu břevnovského kláštera, pak
věřící a členové CSL rádt přispěji, aby tento architektonický tftrokní klenot, dědictví po sv. Vojtěchovi, se zaskvěl opět ve své kráse
vnější.
Děkujeme za Váš článek k Jubileu břevnovského benediktinského
kláštera a prosíme, abyste náš návrh předali na patřičných místech.
Dopis' byl. Jednomyslně "
schválen na členské
schůzi ČSL
v
;
dne 4. září 1988
Výbor IY10 CSL Zašová
Na v ě d o m i :

QV Č5L Vsetín
UV ČSL Preha

František kardinál Tomášek, Praha
======oOoenB==
Jsae_s£h&pn:L_př.i.jmnu± ¿Líiě-duše-vrvč-opožděné ?
Přijmout ho jako kamaráda svých d;tí není obtížné.Mnohem náročnější je
osvojit si takové dítě,nebo i více dětí bučí ke svým zdravým dětem,nebo
tam,kde rodina touží po dětech a nemůže je mít.
Proč si máme osvojit duševn* postižené dítě nebo děti,zoptáto se,Nemají se vychovávat v ústavech pod dohledem speciálně školených vychovatelů ,psychologů a pedagogů*^ Stát se skutečně výbotně stará o takto postižené děti.V takových ústavech mají děti všo,i láskyplný postoj vychovatelů.Psychologické studie však přesvědčivě prokázaly.že rodinné prostředí, láska otce i matky jo pro zdravý vývoj dětí nezastupitelná,V žádném
případě i to nojlepí.í prostředí ústavu nemůže nahradit indivyduální péči rodičů,-jejich lásku.A láska/ne rozmazlování/je při výchově a vzdělávání těchto děti potřebná a navíc,je často dobrým lékem pro jojleh nemoc.
Zdůrazňuji - tyto děti potřebují a vnímají rodičovskou lásku více než
všechny ostatní děti„Proč by měly být o ni ošizeny ?
My si říkáme křesťané,chceme být učedníky a následovníky Krista.Uvědomujeme si skutečnost,co od nás Pán chce ? Přece solidaritu z trpícími
a ponižovanými,až do krajnosti 0 To nám otvírá účast na životě,zakoušeném
jako nezasloužený dar.To nás přivádí do bezprostřední blízkosti našeho
Pána a Spasitele.
Osvojeni mentálně postiženého dítěte je krok skutečně náročný a zodpovědný '.Důkladné zvážení a zhodnocení takového kroku a porada s odborníkem jsou nezbytné i
Zodpovědné je také osvojení cikánského dítěte,nebo dítěte,kde je prav d ě p o d o b n o s t n ě těhotenství probíhalo v zanedbané nebo rozvrácené rodině a pravděpodobnými negativními riziky tělesnými i duševními.Musíme si
uvědomit, že přcci nevychováváme děti,aby udělaly kariéx'U,aby se měly tak
zvaně dobře,ale vychováváma je k lásce a k službě druhým 0 K dobrým mezilidským zvtahům a k poctivé práci,aí je to práce uklízečky nebo vysokoškoláka.Její základní hodnota je v obou případech stejná.K čemu se může
však každá křesťanská rodina vzchopit je to,aDy pomáhala takovým rodinám,
které obětavě pečují o své mentálně postižené dítě.
^ .
Nejlépe je obrátit se na SPIIP/sdruž,pro pomoc mentálně postiženým/,
které jfe dobrovolnou organizací rodičů,příbuzných,přátel a dalších občanů/např.odborníků z řad lékařů,vychovatelů apod./,s cílem pomáhat mentálně postiženým,kteří po celý život potřebují pomoc a podporu svých
rodičů a společnosti.
Myšlenka SPIIP:
Milovat to,co je krásné,není těžké.Přilnout však k jedincům,
kterým osud vtiskl do tváře znak utrpení»vyžaduje lidí celých
se šlechetným srdcem.
Vzhůru srdce!
Adresa SPMPve vychodočeském kra^i:
Jana C-úrtlerová,Urxova č.213,Hradec Králové V I .
W J > r
0 1 d t

- 19 P>utJc_Matce_Boží Pomocné ; Zlaté Hory_+_12.__8. 198?_
M#tt«:„řlán práce pro období růstu společnosti
1/.Roztrhat na kusy představu o Bohu
2/.Roztrhat na kusy představu
o člověku
w
3'/«Roztrhat člověka

Blíží se večer, je pod mrakem, ale dusno v a skupinka deseti mladých
se vydává neznámým lesem na neradostnou pout. První půlhodina po ostrém
kamení navezeném pro lesní cestu, váhání na každém rozcestí a pak konečně zbytek po kterémsi zastavení Křížové cesty. Ze tří kamenů je na něm
poskládaný křížek, u něj zvadlá kytička. A tak stavíme křížky ozdobené
svazkem trávy na dalších pět zoytků, u posledního marně hledáme chrám.
Asi nebyl poslední, to jen ty ostatní byly zřejmě zahrnuty do kamení
cesty. Rozptýleni' bloudíme po okolí,až jeden zavolá „tady je to".
Proč nás to sem hnalo? Byla to jen zvědavost vidět trosky, výsměšnou
tříšt sloupoví, oltářů zarostlých travou a křovinami, jen snaha přesvěď
čit se, že lze Boha potupit?
Hledáme místo, kde stál ještě před. dvaceti loty poutní chrám, z něhož
stoupaly k nebsům prosby i díky nesčetněkrát vyslyšené - Mariahilfe, než
jej výbuch rozmetal po okolí a s ním se měla rozmetat i představa nějaké
pomoci shora. Pak stojíme u podstavce kříže, modlíme 9e,a když napomínám
děti, aby nelezly po kamenech, že jsou posvěcené, najednou cítím, že
milost Boží je na tomto místě stále. Nad rozbitým tělem chrámu chápu tak
jako nikdy dosud, co je to víra, co je přítomnost Boží, co je 3tálá pomoc a láska Matky Boží.
Tentýž den v jednu hodinu po poledni jsme vešli do předsíně kostela
ve Zlatých Horách. U vchodu právě dokončují nástěnku určenou poutníkům
sjíždějícím se na slavnou odpolední poutní mši svatou. Jsou na ní mimo
jiné barevné obrázky různých způsobů provádění potratů, kdy a jak usmrcování vypadá. Každý,kdo stojí nad lidskými rozmetanými ády, najednou
pochopí, co je to láska. Láska k druhému člověku neznámému a cizímu z lidského hlediska, ale mému bratru v Bohu./ Vy mí 3tarší bratři, už za3e
chcete zabít mého mladšího bratříčka? Copak jste zapoměli na hladomor,
který postihl Josefovy bratry? /
Jak jsme na tom zle, když potřebujeme k probouzení takové těžké kalibry. Ale na otálení už lidstvu opravdu nezbývá čas ...
Uvnitř chrámu vyzdobeném nádhernými opravenými nástropními malbami
svatých už sedí řádové sestřičky z Bílé v Vody a ipodlí se růženec k P.Marii
Pomocné, následují litanie, poutní píseň, už ted je tu kolem 300 lidí.
Ve 14»hod vybízí dívka, vlastně mladá maminka v rouáe~P.Marie všechny děti, aby přišly dopředu, a odsud odpovídají na její otázky, sledují vyprávění o Ježíškovi, písničky dvou skupin s kytarami. Tématem celé hodiny
je zdůraznění rodičovství sv.Josefa a Marie, snaha podtrhnou význam a odpovědnost každého z nás, kdo se zavázal slibem při přijetí svátosti manželství, nabídnout formu a zpŮ30b, jak s dětmi hovořit o Bohu a s Bohem
0 nich. Pro nedostatek času se zdá téma nevyčerpané, o to víc otevírá
prostor k vlastní iniciativě každému, kdo 3e něčím nechal inspirovat.
Slavná mše svatá v 15 hodin začíná čtyřhlasým zpěvem z kůru. Není jich
moc, jsou mladí a zpívají skladbu celkem těžkou, moderní - to si uvědomuji, když se nechci otáčet. Zpívají jemně, citlivě, s pochopením hudby
1 slova, všichni jsne již zklidněni a soustředěni. Promluva místního kněze má také cíl očistit v našich myslích pojem rodičovství a jeh* význam
v Božím plánu s člověkem. Začíná historií poutního místa /příloha KO Č.13/ •
i obrazu v chrámě, tím že Matka Boží svým zásahem potvrdila význam rodičovství. Hovoří volně, tak aby nemusel mnoho říkat a abychom přesto poc'-"pdli. A tak i závěrečná výzva c naše pro3b.y k Panně Marii, aby se její *
errr-7, znovu dostal tam, kam patří, znamená něco víc, i když svým lidským
rozumem zatím nevíme, co a jak.

- 20 Po mši je pro poutníky u kostela připraveno občerstvení v - zdarma napečené cukroví,koláčky, chlebíčky a limonády přišly obzvláát dětem velice
vhod. Uvnitř pokračuje zpěv njladých, střídají se scholy u mikrofonu, nakonec se ozve i německá píseň.
Před šestou večer vycházíme z chrámu. Byli jsme tu skupiny z Moravy,.
Slezka, Cech, Slovenska i němečtí pdtníci. Nebyly nás tisíce, jen takové
roztroušené ády se sešly a daly zde vzniknout živému Tělu Krigtovy Církve;Ty stovky lidí, které zaplnily celkem velký chrám dply zároveň vznikmout
trvalému povzbuzení a naději těm několika obětavým a vytrvalým duším,
které se o program pouti a její rozšíření postarali, že nejsou ve svém
úsilí sami. A při pohledu na zarostlé, omšelé, vyvrácené pomníky na bývalém hřbitově mě napadlo, že jsme ^nad dali novou naději na věčnou radost
těm, kdo tam odpočívají, naději, že znovu přicházejí lidé, kteří se chtějí za ně a celý svět modlit, když už jejich vlastni děti ...
Díky vám za duchovní povzouzení přátelé ze Zlatých Hor
y.
>'. y y y y y y v >•
x
Eva
Příspěvek se sev.Moravy- k-19 ti-leté duchovní obnovy našeho národa.
Nezapomenutelný den - takto lze nazvat slunný sobotní den 19.srpna 1989
-den poutě u P.Maric Pom. . ve Zlat.Horách s hlavní myšlenkou smír s Bohem
- smír
se všemi lidmi.
v
e stručném popisu průběhu poutě chci předeslat,že naprosto nojsem schopen slovem vyjádřit,co zde prožívaly stovky lidských srdcí - v ntmosféřo,
o které lze říci:"Je mezi námi Pán,prožíváme dotek jeho lásky v mateřsském objetí Jeho přesvaté Matky."
Snad k tomuto vyjádření celkové atmosféry postačí svědoctví poutníků poutnic,kteří se slzami v očích sdělují svá vnitřní pohnutí:"Za celou dobu 40 r . jsem něco podobného nezažil -nezažila...Jen srdco ví..."
A opravdu,Matka Boží měla všechno ve 3vých rukou.jako v ICáni Galilejské -o tom není té nejmenší pochybnosti.A to víno,kterého zde bylo vskutku nadbytek,chutnalo výborně.On totiž Její Syn zde proměňoval všechna ta
naše lidská trápení,slzy,bolesti,ty rance našich starostí,obav a úzkostí
v radostnou naději Božích dětí,které smějí milovat a ví,že jsou milovány
- tou velkou Boží láskou.
Již kolem 13.h. se počali trousiti k far.chrámu P . Marie jednitlivé
postavy nebo skupiny poutníků,někteří s menšími,či většími torbami nebo
jinými zavazadly na svých bedrech,- úměrně k toru,z jak velké vzdálenosti
připutovali.Někteří z Cech,Slovenska,vzdálenějších i bližších částí Moravy,! příslušníci německé národnosti.Takto so chrám postupně zaplňoval až
do celkového počtu odhadovaného na 700 poutníků.
Snad při této informaci o počtu poutníků se nejeden bratr nebo setra
pousměje ve srovnání s jinými poutními místy,kde se áčast počítá na tisíce nebo desetittsícové zástupy.Ovšem,ve srovnání s místními poměry,zahrnujíc v to i odloučenost tohoto místa od hlavních dopravních spojů,je velice potěšitelné a povzbudivé vyjádření zdejších obyvatel,že takto zaplněn zlatohorský chrám již nebyl celých 40 roků.
Zvláší pak povzbudivá byla účast dětí a mládeže - kolem 2/3 z celého
počtu.Toto všechno pak se pochopitelně promítalo i v nadšeném zpěvu,který
doslova otřásal chrámovou lodí a dojímal lidská srdce.
Něco po 13.h.záhájily řádové setř.Z Bílé vody modlitbou sv.růžence,prokládanou zpěvy.Ve 14.h. se ujalo iniciativy společenství mladých z Jeseníku a okolí.V režii sestry Ludmily bylo sehráno pásmo "Nalezení malého
12ti letého Ježíše v chrámě." spolu s dalším výkladem pro ty nejmenší.
Mluvené slovo bylo prokládáno zpěvy,- stříd-vš sboru z Jesenicka,Opavy a
Litovle.Závěrem pak této části zdůrazněna výzva za ochranu klíčícího života - za ochranu těch nejbezbranějších.Na tomto úvodu je zvláště potěšitelné to,že se dostali ke slovu opravdu ti maličtí a získala se takto přímo jejich aktivní účast na táto pouti.
t
krátce před 15.h. zahuréeslo chrámcm:"Tisíckrát pozdravujeme Tebe.o Ma-

- 21 tičko Krist?. Ježíše...3 sloky písně pak vystřídala vstupní antifona ko
mš? sv."uíS zdráva sv.Boží Rodičko..."zhudebněna magistrem Otcem J.Olovníkem v prcvciení jesenického sboru.
Ve svá homilii zdůraznil zdejší duchovní správce O.Mil.Michna hlavní
myšlenku pouto,t.j. smír s Bohem,uále podal informaci o historii tohoto
1
poutního místa : s hlavním poukazem na Matku Boží jako symbol a ochrání:; ni mateřství :' Vždyí,uvědomíme-li si,že prvním podnětem pro vznik tohoto
místa milosti byla vděčnost Bohu a nejblahosl.P.Marii za darovaní života
dítěti,které se narodilo matce,jež zde hledala úkryt za pohnutých válečných událostí v r. 1547,pak již jistě nebudeme váhat,Ne nadarmo se
jmenuje hora,na níž se nachází poutní místo,Boží Dar,- ato jistě práven,
neboí byl zde darován dar nejvyšší
i v o t.A tak vchází do dějin tohoto kraje slezských hor obraz- milostný obraz Té mocné Přímluvkyně e Ochránkyně.Již toto myšlenka sama vrhá na kolona v prosbě za ochranu těch
nejmenších - nejbezbrannějších.
A tak pokračuje slavnostní nálada v průběhu dalších částí nojsvětějš'.
oběti ež k sv. přijímání doprovázenému opět nadšeným zpěvem "Ježíši Král
vyzpívaném až k poslední sloce při podávání Nejsv.Těla Páně třemi kněžími.Opet událost v tomto chrámu za posledních 40 r. mimořádná.
Po ukončení mše sv. se znovu rozjásala celá svatyně v tou naši krás:,
nou K nebesům dnes zsleí...",a jak by neletěla ta píseň z tolika nudäo»*
ných a Boží láskou uchvácených lidských srdcí tam k nebes výšinám ko
své Matce a jejímu Synu.Slzy radosti,slzy lítosti po tvářích mnoha o m.n •>
ha...tísta dovedou vykouzlit nádhernou melodii,co uchvacuje celého Č l o v ě k
ale když zpívá srdce,to uchvacuje anděly a samu velebnost Boží.
Po pěti slokách nádherné mariánské písně přednesly varhany úvodní akordy k závěrečnému lid.zpěvu - Svatováclavskému hymnu"...nedej zuhynouti nám ni budoucím..."Kdo ještě odolával do této doby citovému pohnutí,
tak tečí jisti kapituloval.To již jinak, nešlo.V tomto finálo jakoby všeclu
no vyvrcholilo¡rozjásaná lidská srdce se spojila v jeden'mohutný chvalozpěv a současně prosbu k svému ochránci a orodovníku:.."Pomoci my tvé
žádáme,kníže smiluj se nad námi...",ano právě tecí,v tuto hodinu,v tomto
čase.. .'přimlouvej se za nás i
Někteří poutníci již odcházeli,obdarováni poutovým^koláčkcm nebo jinou sladkostí,které připravily obětavé místní hospodyňky.Jistě maličkost, alo prokázaná s velkou láskou.To budiž všem,kdo takto přispěli k poutové slavnosti,vřelý dík i
Za normálních oklností jistě by všichni očekávali., žc kostel se vyklidí, opuštěn posledními návštěvníky.Jenže to3 teprve se dostala ko
slovu naše mládež.Jedna rytmická píseň střídala 'druhou,zpěvy z Taizc
a k tomu všemu melodický,krásný hlas Otce Jančíka,který tak přispěl
svou hřivnou k důstojnému průběhu této velké slavnosti.
Bylo již témě" k 6.h. večerní,kdy poslední poutníci prokázali hold
své Matce a rozcházeli
se do svých domovů.
T
Tiky Pánu c. Jeho 'atcc z? tento velký dar nezapomenutelného dno !
A díky il/.ké všem,kdo jakkoli přispěli k této význačné události našeho
kraje !
P.S.Byli bychom velice vděční kterému koliv účastníku této poutě,který
by se chtěl podělit se svými zážitky s ostatními čtenáři KO.předem dík i
* T.
o.u
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V koloně automobilů SG 12.srpna v sobotu,kolem ,-Í.h. přiblíiujeme k
Domažlicím, ab;> chom ueL>te těsně př>.d městem byli nuceni zastavit,čeket
c. pak krokem z četnýiii zastávkami se přibližovat až ke křižov. tce ve
městě,kde odbo ujeme směr veselá hora.Ty stovky automobilů nesměřují k
Vavřinečku,ale jedou na chodské slavnosti,aby pak desetiticícc lidí v
přeplněném městě stáli fronty u všechmožnych stánků a někteří se i zúčastnili kulturnězábavných folklorních pořadů.
Přes toto nepříjemné zdržení,přeci jen vřes přicházíme ke kostelíku
zasvěceném sv.Vavřinci,kde začíná slavná koncelcbrov&ná mšo deseti kněží,jejímž hlavním celebrantem jo českobudějovický kapitulní vikář Otec
Josef Kavale.Vedlo oltáře vidíme krojovanou skupinu děvčat a chlapců,
kteří pak několikrát během mše za doprovodu kytary zpívají,Lid ale během mše za doprovodu harmonia zp ívá "FJHLT OLTÁŘ... "Otoč kapitulní má
kázání,ve kterém vzpomíná slavnou minulost tohoto poutního místa s kázněmi P,Staška v r.r">39 a v r . l-)"'-5.Puk se zmiňuje o mučednické smrti sv.
Vavřince a táže se:Nebyla tato smrt zbytečná TStaeilo přeci trochu kompromisu ¡Kompromis s vírou,který dnes praktikuje tolik lidí.Světec ale
volí mučednickou smrt,než by zapřel.Jeho vzpomínáme,ale na císaře krotovládcc si dnos nikdo nevzpomene.Světec plnil příkaz Pánův:ado mně vyzná
před lidmi...Tazatel pak pochází na téma od sv. Jana: "Bůh je láska"ale
dodává, že W?.h jo především POTOPA.Přiznám se,že takgvéto srovnání Láska
- Pokora, jsem slyšel v kázání poprvé .Kazatel zdůvodňuje, že příčinou vf.ch
sporů mezi jednotlivci,rodinami a i v Církvi,je nedostatek P o k o r y .
Mše skončila Pan děkan děkuje otci kapitulnímu,který si od chodováaů
odnáší kytici růží,velký koláč c keramiku,jako dík za jeho starosti,
péči a lásku ke sv« diecézi.Mnoho poutníků se chce podívut do kostelu.
Po chvilce čekání se nám to též podaří.Z venku slyšíme hrát dudáka a
houslistu,jdemo .JO též podívat,Hudebníci hrají uprostřed hloučku lidí,
ktoří je doprovázejí zpSvem chodských písní.Je to velmi milé ukončení
pouti k sv. VaVřinečku u Domažlic. "Za rok tví se tu opět uvidíme 1"
Co ještě dodat ? U Vavřineška před í>0 lety bylo přes sto tisíc lidí.
Lidí,to ano,ale poutníků bylo asi tolik,co letos _ asi tisíc.Mém za to,
že ta letošní se našemu milému Pánu daleko více líbila,protože tisíc
sc jich u oltáře skutečně modlilo,zatím co těch sto tisíc bylo tam,kdo
je i jejich srdce;"U hrnců plných masa,proudem tekoucího pivo a přiožraláho veselí,jLk jsme to ostatně odpoledne mohli sami vidět v Domažlicích při t.zv. chodských slavnostech.
kí sc te.S na mě nezlobí ti ješt* žijící bývalí vlastenci,Všechno to
totiž jejich vlastenčení mělo jeden nedostatek.Chybělo jim v srdci víra,Lid vedli od Boha a od Církve.A my dobře víme,že špatný strom nemůže nést dobré ovoce.Co v minulosti zaseli,to tečí na statisícech lidí
je vidět,Mají prázdné srdce.
Fane,jako Izraeli pošli i nám proroky,aby lid burcovali zc spánku !
J .S.
X X X X X X X X X X X X X X X
Z hradce Králové:
V pondělí 28,srpna jsme míli v katedrále sv.Ducha obrovskou návštěv u . Arcibiskup z ftíma s mons.Laétovicou přijeli z olomouckého biskupského svěcení zjišťovat složitý stav naší diecéze ohledně biskupa a
chtěli se setkat s věříčími,aby se mohli opřít o naše modlitby.I když
bylo pondělí,byla katedrála plná skoro jako při svěcení.Pouze u postranních schodů bylo volněji.Při promluvě,když se zmínil o biskupovi nebo
návštěvě sv.Otce u nás se 3X tleskalo a to bouřlivě.Při mešních odpovědích katedrála duněla.
Bohu díky ii!
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příloha

EXISTENCE MORAVY VI. STŘEDNÍ EVROPĚ
-

Již delší dobu můžeme pozorovat podivuhodný fakt, jak s e z masových médií zdejších i zahraničních vytrácí historický a kulturně
svébytný pojem Moravy. Morava se zP současných slovníků jednoduše
škrté, nanejvýše se připouští ve formě pěveckého sdružení /Moravan/ nebo skupin písní a tanců /Moravanka, Moravěnka/. Občas se můžeme ve sportovní rubrice brněnských mutací deníků Práce, Lidová
demokracie etd. dočíst o tom, že "moravské kluby slavně zvítězily".
A dost. Spíše se s tímto pojmem setkáváme v mešních písních stále
zpívaných. /Kupř. Ejhle oltář Hospodinův září, v cyrilometodějské
písni v páté sloce končící slovy " - když se na Moravě slavilo/
první oběí tobě přemilá,"nebo v nísni Bože, cos ráčil. Tu bych připomenul refrén sedmé sloky:"Víře vždy věrní budou Moravané, dědictví otců zachovej nám, Pane."Zajímavý detail: v Kancionálu českých
a moravských diecézí z roku 1965 je toto sloka vypuštěna, píseň
k sv. Cyrilu Přistup, Morevěnko, vynechaná úplně. Ponecháme však
dnršním kancionálům jejich starosti; lid stejně zpívá podle starých.
Důvodů, oroč je kulturně historická existence Moravy a její
životaschopnost soustavně z mimomorevských médií vymazána, je v í c b
Jsou sterého data. Ve vskutku svobodných volbách v roce 1946 vollo jádro Morevy /Slovácko, Valašsko, Horácko s centrem Vysočiny,
3rněnsko, na severu slezské Hlučínsko apod./ kandidáty nekomunisticicé. Z tohoto geografického jádra si ovšem musíme- vzhledem k tehdejší době odmyslet pohreničí /někdejší Sudety/, jehož novousedlíci se dostali tam, kam přišli, na základě legitimace komunistické
strany, a proto také -volili komunistické kandidáty. /Konkrétně Znojemsko, Břeclavslco, Svitavsko, Jeseníky./ Jaký tedy byl politický
úkol pro nejbližší budoucnost? Zemi moravskoslezskou desinte&rovot,
roztříštit a posléze zlikvidovat úplně. Stalo se. Zemské zřízení
se zrušilo záhy po únoru 1948./1/ Z Brna, někdejšího hlavního města Země moravskoslezské, se dnes úpornou prací stalo defakto spádová obec, jejíž zásobování, služby o vůbec terciální 3féra je hluboko pod úrovní měst jako Polička, Jemnice atd.
Dostávám se k historické zkratce, pouhému nástinu tohoto, opakuji, svébytného tc-ritorie, odsouzeného svým nekomunlstickým přesvědčením, vyplývajícím z věrnosti tradicím, ke zdánlivému zániku.
Nedávné cyrilometodějské oslavy poskytly příležitost k mnoha pohledům. Existenci Velké Moravy a před tím Staré Moravy nemůže zpochybňovat nikdo. "Legati Marvanorum" se připomínají sice až roku 822
na sněmu svolaném franckým králem Ludvíkem Pobožným do Frankfurtu
nad Mohanem, ale to již byl dovršen sjednocovací proces kmenů na
staromoravském a nitranském území. Archeologické nálezy v jihomoravských Valech u Mikulčic, na hradišti Staré Zámky u Brna a na Zelené Hoře u Vyškova dokládají existenci moravských kmenů již v druhé polovině 7 . století./2/
Kníže Mojmír I. sjednotil po roce 830 Starou Moravu a Nitransko v jediný státní útvar, skládající se z jedenácti "měst". Mojmír I. a jeho nástupce Rostislav, obakřesíané, předávají Svatopluku již značně rozsáhlé území, které po roce ?74 obsahuje Panonii
k řekám Drávě a Dunaji, na východě sahá k ZemplínU, na západě Velká
Morava ovládá Čechy s Kladskem a Lužickými Srby po Krakov na sever u . Velkomoravská říše se dotýká samotné Vídně; v Dolních Rakousích
to doložil,y^i archeologické nálezy z této doby./Moravané, kam sahá
signál vídeňské televize, je mohli spatřit na vlastní oči./ K tomu
netřeba čí3t byzantského historiografs jie dvoře císaře Konstantina
Porfyrogeréta s jeho moravskými inf o m o t o r y , tlumočícími zde třeba

zkazku o Svatoplukových prutech a užívajících i slova Nemidzici
/Němci/ pro germánské kmeny. /Dílo De administrando imperio pochází z poloviny 10. století./ Písmo svaté pro Moravany překládá sv.
Cyril /Konstentin/, který nejdříve sestavuje první slovanské písmo - glagolici. Za šest let po příchodu obou bratří, Konstantina a
Metoděje, je tento v roce 969 ustanoven v Římě jako arcibiskup moravský a panonský. Vědecké liteřetury o tom je sdostatek, jen po
ní sáhnout./3/
Přemyslovci, vlestně nástupnický stát po Velké Moravě, svébytnost moravského teritoria respektovali e byli nuceni 1,ak Činit.
/Ostatně sám Český kníže Bořivoj I. byl pokřtěný na Moravě někdy^
před rokem 8 8 5 . / M o r e v e , uzevřu-li tento odstavec, st stala první
slovanskou zemí mající samostatnou církevní or£ani¿ace s církevním
právem, vlastním písmem a s překlady b i b l e . / M
Ani později nebyl z Čech a Moravy vytvořeny jediný správní celek a Morava od roku 1182 zaujímá postavení markrabství, nepodléha-jící zpočátku na jistou dobu českému státu, nýbrž přímo Svaté říši
římské. Moravská svébytná správní jednotka nerušila jednotu Českého státu, i když si uchovávala a střežila svou neodvislost jako
jedna ze zemí Koruny české, pražskému trůnu vždy pomáhajíc /u Suchých Krut na^den svatého Rufa 2G.srpna 1278 zaplatili Moravané daleko větší daň krve než Čechové, po vymření Přemyslovců 1306 se
postavili proti Habsburkům, opírajíce se o svá zemské práva, Čelili
roku 1423 Albrechtu Rakouskému ve prospěch Koruny české atd./ /!?/
Historické zkratke by přestala být zkratkou, kdyby dále rozváděla svébytnost markrabství moravského v dějinách, odlišný vývoj
tohoto teritoria od Čech, zastavme se u nedávné minulosti. I nacistické Třetí říše uznévala moravskou svébytnost už v nézvu Protektore t Čechy a Moreva. Existence markrabství moravského o déle Země
moravskoslezské jc svým způsobem stéle přítomné v mysli dnešního
mladého Moravana, ve vědomí odlišnosti od obyvatel Cech a Slovenska
a o to mně především jde. /Pomíjím tu odlišný průběh feí'orrnacc o
doby pobělohorské na Moravě i názor Karla staršího ze Žerotína no
události směřující k Bílé hoře./ /6/
Cyrilometodějské oslavy nedévného data daly ožít dávnému dědictví, které v minulém století obnovile Sušilova družina^ z hlubin
baroka /a gotiky/ a olomoucký arcibiskup Stojan později rozšířil a
prohloubil. Velehrad v tomto moravském slova smyslu se stal vlastně
už v minulém století pojmem povědomí národního e politického. Dnešek navazuje vcelku logicky, historicky i ideově, na'mileniové oslavy z druhé poloviny minulého století. Jak je zřejmé, hovořím stále o Moravě a až podružně o osiřelých Slovácích "uherských". Shrnu:
instituce markrabství moravského e později Země moravskoslezské se.
v myslích obyvatel tohoto kulturně historického území stále udržu-•
je, jsouc navíc spjaté myšlenkou náboženskou. Idee "moravského duchovníhotnářečí", mluveno s Arnem Novákem, jsou dodnes živé; nelze
je chápat jako podivný historický stesk, zahalený sentimentalitou
provinčního rázu. Spatřoval bych v nich zdroj oprávněnosti k sebevyjádření a k znovusebevyjádření. Jednotlivé moravské regiony v sebereflexi hledí k žité rodové tradici půdy, k dědictví otců a rodu.
Ale to předbíhám.
Co objevuje prostý pohled na mapu střední Evropy? Ideální útvar,^ jenž z rakouských Alp navazuje úrodnou nížinou ha fóoravu,
vztyčivší si ze západu česk^inoxavskou vrchovinu, z východu Javorníky e Moravskoslezské Beskydy a přes Hanou směřuje k Slezsku a dále
slevnou jihoseverní cestou k Baltu. Se semmerin^em v zádech se nám
spíže z d e b ý t odcTělotrf Cechy jako provincie uzamčená Šumavou,
ne obývatelnými «rušnými horami, Krkonošemi a Českomor&vskou vrchovinou. Jádro ideálního A p o l i t i c k é h o teritoria, ustavivšího se ta-

ké sdílením společné kultury, dějin a mentality, tvoří Lekouslco,
Morava, Slezsko, Čechy, Slovensko a Madarsko. Idea Mezimoří s moravským srdcem v pravém středu přistupuje k nám z budoucnosti jaksi
přirozeně a samozřejmě a mé v tomto smyslu své legitimní předchůdce. /I/
Oeopolitický střed poznamenávající ono "duchovní nářečí" celého teritoria, řekli jsme, tvoří Morava. Její umělé rozdělení na
kraj Jihomoravský /bez Olomouce a s uštípnutou Hanou, 'Dnčickem a
fvitavskem/ a Severomoravský je zcela bezperspektivní, nemluvě ani
o tom, že se v dějinách nikdy nepodařilo vytvořit z Čech a Moravy
jeden správní celek. /Nynější propagace názvu česko je záležitostí
spíše klinickou./
Dlážka Moravy nebo "moravský problém" se čas od Času objevuje
ne hladině národního dění, znovu je odsouván popřípadě znicotnován,
odkládán ad acta nebo zesměšňován. Riziko zesměšnění, jemuž, zdá se,
se nevyhne nikdo, kdo se o Moravě vůbec odváží hovořit, ostatně
podstupujeme stále.
"Co s tou Moravou" ptal se dr.Hugo Rokyta roku 1969, když se
stala aktuální česko-slovenská
federace dvou republik. "Dualita ne1
bo jeda.ota?- kladl otazník drflohumil Svoboda a o "Malé Moravě" se
bystře rozepsal dr.Augustin Uher. /{?/ O moravské problematice se
začalo v roce 1968 /po kolikáté?/ znovu veřejně uvažovat - vznikla
dokonce Společnost pro Morevu a Slezsko - a znovu se /pokolikáté?/
odložila do regálů. Debaty na toto téma neslyšela ráda ani Praha
ani Bratislava; trojfederace uskutečněno nebyla, vskutku, kdo Kdy
slyšel o národu Moravském, kdo slyšel o "morav.itině"? Pokud v dávných dobách tato slova přece podia /od císaře Konstantina Porfyrogenéta s jeho Velkou Moravou přes Pěšinu z Čechorodu a Komenského
k minulému století a k menším písním dneška/, moravský národ se nekonstituoval a moravštin© neexistuje. To je pravda. Nás však především stále zajímá dnešní moravský životní pocit o současné společné povědomí obyvatel této části republiky. Ohledávejme tento fenomén mezi Slovenskem a Čechami očima dneška dále vezměme v úvahu
třeba hledisko ekonomické.
V tomto pohledu je kupř. Jihomoravský kraj jediný soběstačný
v obilovinách a šířeji v celé zemědělské a potravinářské produkci,
v průmyslu kožedělném a gumárenském /Gottwaldov-Zlín/, v textilním
/Prostějov/, ba "vyváží" značné přebytky ovoce, zeleniny, zrnin a
průmyslového zboží do jiných krajů. V mnoha sortimentech a v celých
odvětvích znamená i co do počtu obyvatel mezi kraji velmoc. To však
v nejmenším neodpovídá investiční a inovační politice v kraji, jeho
infrastruktuře a životní úrovni, již se vzhledem k svému bohatství
zasluhuje. /Pomlčel jsem o rozvinuté těžbě uranu na západní Moravě./
Vezměme znovu Brno: kdysi hlavní město země, potom město krajské, nyní na úrovni nikoliv okresního města, ale spádové obce /bylo
mu odňato i civilní letiště; po odnětí bohoslovecké fakulty v Brně
v poúnorových letech se Moravě odnímá i bohoslovecká fakulta v Olomouci/. Projekční zmatky se navzájem popírají, urbanistickou bezkoncepčnost vidí každý /stavba
' podchodu u Hlavního nádraží,
jakož i léta se vlekoucí opravy hotelu Grand jsou předmětem posměchu./ Po kulturní stránce připomeňme instituce a organizace od roku
1945 do roku 1948. Ediční činnost vyvíjí Sdružení katolických spisovatelů a publicistů /měsíčník Akord Jana Zahradníčka, edice Akordu/, Sdružení moravských soisovateJů /měsíčník List s edicí/ ; Moravské kolo spisovatelů /rovněž s měsíčníkem a rozsáhlou ediční činností/. Hovořím tím zároveň o nakladatelské činnosti těchto organizací a spolků, k čemuž je nutné připočítat Brněnskou tiskárnu s řadou edicí, nakladatelství M í r , bratří Stejskalů, Průboj až po Pojerov> ediei Atlantis. V Brně samotném vycházely čtyři samostatné de-

- IV niky /Nerodní obroda, Slovo národa, Cin a Kovnost/, přirozeně se
svými kulturními stranami s jeden nezávislý deník /Svobodné n o v i n y / .
Připočteme-li k výčtu kulturní středisko olomoucké /edice dominikánů s několika měsíčníky, Pružinu literární a uměleckou s revuí archa po deník Našinec/, ostravské /rovněž s několika nakladatelstvími a s deníkem Hlas/, e delší kulturní střediska /Staré Říše Josefa
Floriana, Reynkům Petrkov, ediční činnost !.'arie Kosy Junové v Demlově basově a další menší nakladatelství po celé Moravě/, vysvitne
jesně mocensky uplatňované likvidace Moravy a Slezska jako svébytného teritorie kulturně soběstačného a elonomikcy převyšujícího ostatní kre,'e. Dnes existuje v 3xně jediné krajské nakladatelství s
rozsahem místy subprovinčním, jediný deník a večerník úrovně komunální. Jedno nakladatelství mé Ostrava/Profil/; tol vše. Kulturní
měsíčník není žádný. Kdo může srovnávat někdejší stav s dnešním, ať
se činí. Pražské deníky si v Brně pořizují tzv. mutace, v nichž je
jeďn, dva sloupce se záležitostmi komunálními.
Zůstaňme u 3rna. Stavební podniky rozesílají tisíce svých zaměstnanců, dělníku, mistrů a techniků přes Prehu /stavba metra apod.
od České Lípy po České Budějovice až na Slovensko, pro jejichž zuměstnence je tu stimulem tzv. preferenční příplatek. Ale zato se v
Brně hodně bouré, místy celé předměstí. K jednotlivým bodům současného moravského pocitu, jichž se tu dotýkám se tak přirozeně pojí
vědomí křivdy e řeknu rovnou, ždímaného bohatého příbuzného.
Hledisko lingvistické. neopomeneme-ii ani tento úhel pohledu
ne moravský fenomén, se zdá být oproti všem předcházejícím celkem
za nedbatelné. Ale opravdu? Přirozeně se prestižní jazykové útvury
/spisovný jazyk, hovorové čeština P obecná čeština/ mísí s ostatními složkami národního jazyka /běžně mluvený jazyk, interdielekt,
treáiční územní nářečí/ a - třebe - s typicky brněnským "hantecom",
v němž nalezneme množství slov jasně německého původu. Zase anachroničnou:Němci, vlastně Rakušané, už přes čtyřicet let v Brně nebydlí
ne škodu jeho pluralitě, v brněnském slovníku jsou však stále přítomni. /9/
Při hlubším lin£vistickém pohledu kupodivu zjistíme, že Moravan mluví dvěma jazyky, lim jedním ve své,regionální oblasti či v
městské aglomeraci; jakmile přijde třeos do Prahy nebo vejde ve styk
s centrálními úřady, usiluje o jazyk spisovný, eventuálně o hovorovou Češtinu. Jazykově vůbec je Morava dsleko diferencovanější než .
Čechy. Jazyková složka tedy, vzdor našemu zpochybňování, přece svým
způsobem přispívá k "moravenství", i když o nějaké "moravanštině"
nemůže být řeč. Nicméně sledujme třeba v Českém snáři Ludvíka Vaculíka, jak zde přechází místy hovorová čeština k východomorevskému
terotoriálnímu stylu jazyka. Povšimněme 3i dále, proč postevy próz
Jekuba Demla či Jana Cepa jsou "morevské" a na jiné, ne pouhým dějstvováním v tomto plenéru, ale teké v jejich dialozích.
Jako nejdůležitější se mi jeví hledisko etnografické při stálém vědomí, že problematika Moravy a Slezska je vysloveně záležitostí interdisciplinární, na níž by se podílel sociolog, jazykovědec,
historik, filozof kultury a řada dalších specializovaných odborníků,
přirozemě s etnografem a folkloristou. Jsme totiž stále na půdorysu
historicky prověřených danností územních, přírodních, civilizačních
a společenských, které se 3nažíme postihnout pohledem syntetickým a
pohledem dneška s obzvláštním zřetelem k povědomí mladých a nejmladších generací.
C o se nám tedy vyjevuje? Morava se po etnografické s t r á n c r rozlišuje sama v sobě na několik celků. Východněji položené Slovácko,
Morevské Valašsko, na západě nazvěme různorodější oblast Siřeji Horáčkem s Vysočinou, zahrnujíce do ní možná nepřesně i tzv. Malou

-XXXIHanoti /Dreh-snská Vysočina navalující na SvttDvsko/, severněji bd
Brna pak vlastní Henou a konečně střední Moravu s vylišujícím se
fenoménem Brněnska a brněnské městské aglomerace. Ještě různorodější pohled poskytuje Slezsko, což historicky vyplývá ze souběhu a
prolínání tří národnostních prvků, kultur a společenského vývoje:
prvek český /moravský/, polský e německý. Jmenujme tu Ostravsko se
zvláštním okruhem Karvinska /havířské specifikum/, Těšínsko a Opavsko s významnou podoblastí H.lučínska. Můj vhled se ovšem nesoustřeďuje výhradně na projevy kultury lidové.
Jaroslav štika ve své příkladné knize o Valašsku praví:"V české jdborné literatuře byla problémům etnografické regionalisnce věnovéna větší pozornost až v posledních letech. Je to těžko pochopitelné zejména u Moravy, jejíž kulturní diferenciace je jedinečná i
ve středoevropském měřítku." /10/ Podobné dílo o ostatních moravských a slezských regionech nám doposud chybí. Ke kritériím, vymezujících etnografický region, počítá Štika odlišnost lidové kultury od kultury sousedního území a vědomí obyvatel o této vlastní odlišnosti. Jako diferenciační moment uvádí samotný název regionu a
jeho obyvatel, zvláštní dialekt, případně fyzický vzhled a psychické zvláštnosti. Jeko důležitý integrační faktor regionu, kromě vlivu geografických podmínek, určitého způsobu obživy a starého kmenového uspořádání jmenuje autor dále také dlouhé soužití obyvatel,
vliv církví a církevních institucí, jež podle něho "podstatně ovlivňovaly ráz lidové kultury, psychiku obyvatel i jejich vědomí sounáležitosti. "Při této příležitosti vyzdvihuje význam církevní správy
a její základní jednotky, farnosti, jež představovala důležité kulturní centrum s^roocným vlivem na Život rodiny, zvykosloví o folklór.
Výslovně se zmiňuje o dosud nedoceněném významu poutí, představujících vejvětší shromáždění obyvotel regionu během r)Jcu, arovnutelné
snad jehom s dévno vymizelými výročními trhy. Z dalších faktorů
tvořících region zdůrazňuje Jeroslav štika historickou tradici obyvatel, jejich etnické složení a jazykové předěly. Velice správně
vyzdvihuje vědomí sounáležitosti obyvatel regionu, spojený s pocitem odlišnosti od regionů jiných.
Nemíním rozlišovat už tak jako tak bohatou literaturu o regionalismu a provincionalismu. Stručně: v povědomí lidí sám pojem regionu označuje cosi omezeného, běžně měněného s lokálními fakty bez
obecnějšího dosahu, mnohdy cosi s pejorativním nádechem. Samozřejmě
jde o omyl, etnografové a jiní badatelé už desetiletí houževnatě čelí tomuto mínění, již dávno F.X.Šalda příkře oddělil regionalismuS
od provincionalismu a Miloš Dvořák, tvůrčí osobnost nadreglonálního
významu to v roce 1969 pohotově připomněl. /I1/ My však, majíce na
mysli Moravu a Slezsko, se raději budeme přidržovat termínu teritorium.
Morava totiž především není region.
Co tedy je? Provincie, gubernie nebo prostě "venkov", kde se
dělají vynikající klobásy, pěstuje se víno, slivovice a verbuňk, při
Čemž se "folklorně" juchá? Anebo odpedkový koš pro radioaktivní deriváty, které pochopitelně nebudou skladovány ani na Slovensku ani
v Cechách? Zúžení moravského a slezského problému na pouhý folklór
v malovených truhlách se odsuzuje sám svou naivitou. Samozřejmě tento prvek je tu přítomný také, tu více, tu méně, ale jako organická
součást -celku daleko většího se středobodem daleko hlubším.
Už několik let lze pozorovat v povědomí obyvatel této částí
střední Evropy intenzivní znovuvynořovánl. moravské identity, sdíle né stále rostoucím počtem obyvstel a umocňované pocitem noKolikar/—
sobných křivd. Jinými slovy: zřetelně se artikuluje vědomí nore v
pospolitosti a sounáležitosti, vědomí odlišnosti od Čech a Slov-.
moravský životni nocit.

- VI *febt*3u horořit O tom, co dal»- Morenra české kultuře a světu,
tato kaoitola by začínala svrchu zmíněnými spolupatrony Evropy Cy-^
rilem a'Metodějem, nepominula by první vědeckou akademii ve střední
rrrop* /Olomouc, 1745/, první gymnázium ve střední Evropě v ditrichstejském Mikulově, desítky osobností světového významu atd., zastavme se znovu u otázky-, co tedy pod pojmem "nejideélnějšího administrativního celku pro teritoriální správu" /Hugo Rokyta/, pod
pojmem Moravy e Slezska rozumím. Je to kulturně historický útvor
geopolitický, vědomý si jak své odlišnosti od sousedním celků jinak
se vyvíjejících, tak sounáležitosti obyvatel v celistvosti území
několika vzájemně spjatých, i když různě diferencovaných etnografických regionů, rostoucí ze svých vlastních zdrojů duchovních i
materiálních a schopný autonomního vývoje, což historicky dokázal.
K onomu moravskému životnímu pocitu přistupuje v posledních
dvaceti letech dynamicky růst religiózního cítění a jeho otevřené
manifestace při noutích u převážné části mladé generace. Nepřispěl
k tomu teprve cyrilometodějský rok. Obrodu mariánského poutního
hnutí lze nozorovet u* léta ve státě oficiálně ateistickém. Napomůže nám orostá meoc 3rněnska e nejbližšího okolí, nezestavíme-li
se přes ^rovodov, Štípu, Hluboké Fešúvky, Kostelní Vydři, Svatý Kopeček u Olomouce a Hostýn ve slezském Cvilínu. Brno poutní místa
doslova obkličují. Tak Vranov se každou zářijovou neděli stává místem setkání tisíců věřících, podobně "Perla Moravy" nebo "Soutum
Moreviae" v Křtinách u 3rna s poutním místem v Rajhradu a ŽaroŠice,
poněkud východněji položené, leč vzdálené pouze čtyřicet minut autobusem od Brna. V dosahu městské dopravy se nalézají neméně navštěvované Tuřeny s Beloínovou Divou Turzanensis. /I2/
Sociologickými důvody tohoto faktu se tu zabývot nebudu, slovem tredj.ce šetřím jako šafránem. Konec konců svou "tradici" má; i
selhávání nérodních vůdčích elit, teké lež má "tradici" a mé ji i
současná české kulturní diskontinuita, jak ji nazývám já, nebo kulturní amnézie, jak j.i nazývají jiní. Přes religiózními prvky v "duchovním nářečí Moravy" je marné si zastírat oči. Mohlo by se pak
mnohému přihodit, že - filozofiky řečeno - terminologické a mentální retardace subjektu zaostane za rozvíjející se "moravskou" realitou.
Bylo by jistě omylem soustředovat moravskou s slezskou problematiku výlučně do náboženské oblasti, vázat pocit tohoto teritoria
výhradně na tuto síéru, o to se ani nepokouším. Moravský Velc-hred
však roku 1985 promluvil poprvné od roku 1948 řeči naprosto jasnou
a tak zřetelně artikulovanou, že ji s podivuhodnou přesností pochopila i ne tak vzdálená 3erbara Coudenhove Calergi. Nicméně zdůrazněme, že i v tomto ohledu se Morava liší od nábožensky laxnějších
Lech blížíc se Slovensku, s nímž vyrovnala krok.
Nepřirozenost současného stavu je se silnou intenzitou pociťována i v kruzích establiohmentu bývalého i současného a v jeho oficiálních vzdělanostních kruzích. /13/ Je už nejvýš načase podtrhnout fakt, že Moravě se ustavičně provincionalismus vnucuje, méněcennost a lokální podprůměr sugeruje mocenským tlakem, kulturní revue Akord, přenesená z Prahy do Brna se svého času neinspirovala
"moravsky", ani Host do domu v posledních pěti deseti ročnících
/o Mahenově Indexu a o měsíčníku Der Monat nemluvě/, a přece tato
periodika moravská byla. Moravsky duchovní úkol musí dnes navzdory
všemu majít notou kvalitu syntetické povahy odstraněním kulturní
diskontinuity, osvojením vlastního historického prostoru, sebeuvědonováním a nalézáním sebe ve vlastních zdrojích. Ty zdaleka vyčerpány nejsou a dějinná únava se jich netýká.
Moravský faktor mezi Slovenskem a Čechami očividně narůstá.
Ratzel, dovozuje Jan Patočka, k problematice malého národa, nevic„'

- VII závislost tohoto celku a jeho úkolu na přirozeném, kvantitativním
prostoru, nýbrž ne stavu osvojení si historického proatoru."Být dědicem bývalé velikosti není samozřejmostí, "praví"déle Patočka.
Kontinuita řeči mnoho nezdůvodní. Patočka shledává nutnost "hledat
úlohu, pro niž bychom se obětovali." /14/
Duchovním nářečím Moravy teto úloha vyslovena být m ů ž e . Historický prostor země moravskoslezské se kryje s mentálním prostorem
Středoevropana". Od Středozemního moře Rakouskem, Moravou, Slezskem
a Polskem k 3altu vede tisíciletá tvůrčí cesta kulturních hodnot,
směrů i celých epoch /gotika, renesance, baroko atd./, historicky
ustavená, osvědčená a nezměnitelná. Druhá cesta rovněž historicky
ustavená a stvrzená sdílením společné kultury vede od atlantických
oblostí na východ Moravou. Načrtneme-li tyto tisícileté cesty, ve
tvaru kříže, v protnutí obou nalezneme Moravu. V domýšlení tohoto
nikoliv jen geograficko-metaforického faktu by spočívalo nová'syntetická kategorie jakožto morevský duchovní úkol, k němuž je toto země jako by předurčená.
Přihlédne-li se k rádiotelekomunikační realitě, lze současný
stav již dnes charakterizovat jako anachronlcký. /Značnou Část Moravy včetně 3rna pokrývá rakouský televizní signál./ Tok zvaný moravský seoeretismus, z něhož desetiletí šel strach jak západně od Brna,
tak východně od něj, je již dávno archiválie: nejde totiž o nějaké
separování, ale pr^vě naopak o sebevědomé rcintegrování do prostoru
střední Evropy, odkud je země moravskoslezská nepochopitelně vylučovaná, ačkoliv je jeho zjevnou o nedílnou součástí, svébytnou ve
své různorodisti více než Korutany nebo Štýrsko. Básník, umělec, vědec rakouský se nestydí za to, že pochází a tvoří třeba ve Vorarlbergu, v Dolních Rakousích apod., ve sdělovacích prostředcích so tento fakt výslovně uvádí, u nás se existence Moravy a Slezska prostě
vymazává.
Nespornou zásluhou Brňana Milana Kundery, nyní nejvýznamnějšího českého exilového autora, prvořadého i no plátnu světové literatury, je právě vnesení středoevropskýho tématu do evropských intelektuálních k r u h ů . Diskuze se zúčastnil Gyorgy Konrád, Adam Michnik,
Václav Havel, přešla do západního Německa, nedávno do Rakousko. Bude užitečné se - závěrem - zabývet knihou Projekt Mitteleuropa autorů Prherde Buška a Emila Brixe konečně také proto, že vztahy k
Rakousku by nás v reflexi nikdy neměly opouštět. /15/
Podle Erharda Buška znovuoživený zájem o střední Evropu nemůže
být nahlížený z hledisek mocensko politických struktur v rozdělené
E v r o p ě . Projekt střední Evropy je mu v podstatě životní perspektivou,- více mu záleží na hlubším ohledání reality než na chimérách a
utopiíoh. "Mitteleuropa ist nicht mehr ein allein machtpolitisches
Konzept - se sit ein Handlungsprinzip, zu einer Lebensperpektive
geworden." Zabývání se středoevropskou + problematikou se pro Rakousko stalo otázkou existenčníc /die E x i s e n z f r a g e / , ale také výzvou
ke vstupu do X X I . století,"principem neděje" pro mladé generace.
Reálný život navazuje neustále na středoevropský prostor v Praze,
Budapešti, Krakově, v Terstu, Lublani či ve Vídni. Tento prostor není vizí, pouhým snem, nýbrž skutečností. Znovuobjevením střední Evropy lze přehodnotit i rakouskou identitu, tvrdí Emil Brix po položení otázky Co je střední Evropa, při níž hned zpočátku varuje před
iluzemi. Na cestě k definici střední Evropy připomíná tázání mladých
evropských generací "Jak překonat Jaltu", tázání v podstatě André
Glucksmanna a cituje jeho odpověá:"Větrem přihnaný radioaKtivní m r a k ,
"rozumí se z Černobylu, je mu odpovědí."Hranice ho nezadržely ignoroval svaté právo na sebeurčení, neprokázal žádný respekt před státy, které si navzájem daly právo svobodně manipulovat svým obyvatelstvem." "Jalta ist out", tvrdí Brix s Glucksmarmem. Jestliže region

- VIII hlede svou identitu a obzváště struktura několika regionů jakou je
Morava, dodávám, nemůže stéle pozorovat Západ a Východ a ptát se,
zda jeho existence je zde či onde příjemná. Střední Evropa žila vždy
v přirozeném soojení Slovanů, Němců a románského prvku. Československo objevuje, že sice v XX. století získalo svou řeč, ale ztratilo místo řeči. Poláci si uvědomili, že na jejich státním území sice
leží Osvětim, ele nikoliv Lvov. Nebudu se zabývat detaily, svou řeč
naše území nikdy nemuselo získávat, z hlubin barokní češtiny prošla
oorozením do současnosti, ale ne tom nezáleží. Horší je to u autora
se zacházením s historickými fekťy jinými. Mluví-li o zničení "dos
sogenanten" /v uvozovkách/"Grossmahrischen Beiches", nezmiňuje se o
významu Velké Moravy vůbec. Sympatičtěji vyznívají připomínky vztahů českých vědců a umělců k tvůrčím osobnostem rakouským a uherským,
připomínky Palackého, Masaryka, Pekaře, Smeteny, Dvořáka, Janáčka
atd., podnětné působení pražského lin^vistického kroužku, ale především návrh, co a jek v této části Evropy nyní dělal. Nespoléhá se
tu na oficiální kontakty /a jak by také!/, nýbrž na konkrétní práci
husté eítě kontaktů přes hranice, od fary k faře, od školy ke Škole,
od kapely ke kepele, od spolku, ke spolku nikoliv no rovině prezidentů a vysokých funkcionářů, ale od rodiny k rodině, od člověka k člověku. Návrh přitažlivý, reelizc.ce už ošidnější, leč důvěřujme jí, a
m ě 0 m e naději. Češi, Poláci, Mačaři, atd. jsou právem uraženi když
je označujeme za východoevropady, "oni jsou stredoevropané, jako my,
"pra/í Emil Brix. Zmínka o moravském Velehradu sice padla, leč v
souvislosti se svědectvím o "životnosti víry ve slovenské Části zem ě . "Vztahy Moravy k Rekousku se opět přehlédly. Morava a Slezsko
pro Erherda Buška a Emila Brixe neexistuje. Autoři vhodně poukazují
na nebezpečí malých států v oddání se "bezdějinné osudovosti" zesílené neutralitou, na to, že rakouská řeč neexistuje, zato existuje
rakouská literatura, jež je literaturou středoevropskou. V dalších
kapitolách /třeba v Utopii e realitě, v kapitole Rakouská idea?,
Křesťané a hranice/čteme vesměs s porozuměním výborné rozbory středoevropské skutečnosti a nakonec i konkrétní návrhy, co pro středoevropskou myšlenku dělat /Kultura jako prostředek setkání, věda jako motor budoucností, Akademie pro střední Evropu, internacionali1
zace masových médií atd./"Pokoušejme se o malé kroky' , k nimž je
povolán každý jednotlivec.
Autorům kupodivu, opakuji, unikla existence Moravy. Proč z faktu intimního a rodinného soužití jižní Moravy s Rakouskem a Vídní
nevytěžili více? Není přece tomu tak dávno, kdy z Brna /toho "předměstí Vídně"/, z Třebíče i z Uherského Brodu putovali poutníci pěšky do Mariazell. /V minoritském kostele v Brně autoři Projektu Střední Evropy mohou dodnes spatřit kopii této Madonny./ Kdy mladá děvčata z Moravy jezdila do Vídně "do služby" a vracela se s bohatou
výbavou. Bušek a 3rix vycházejí ze současného správního rozdělení
na kraje a dvě republiky a přehlížejí úzké rnoravskorakouské vztahy
v minulosti, která zase není tak dávná. Jsou v této minulosti i temná místa /kupř. ničím^nezdůvodněné brutální vysídlení Němců z Brna
do sovětské rakouské zóny v době hladu, kdy švýcarské e norské instituce vypravovaly vlaky k odvezení tisíců rakouských dětí do svých
států a do rodin, tam připravených k okamžité pomoci podvyživeným/.
Mladý Moravan nad tím žasne, stejně jako žasne nad likvidací klášterů, tisíců kněží, řeholníků a řeholnic několic málo měsíců potom,
po únoru 1948, jako žasne nad poúnorovými procesy a nakonec nad
procesy s členy ÚV KSČ, popravovanými vlastními lidmi ve vlastní zem i . Tato fakta je nezbytné uvádět do vzájemné souvislosti .-vysídlení
Němců /vlastně Rakušanů/ a fyzickou likvidaci nekovunistické části
Worsvy, posléze i fyzickou likvidaci strůjců února. Mají tuto hanbu
nest i mladé generace, jejichž rodiče tehdy byli dětmi?
Brno 7 listopad 1987

•

převzato z časopisu Střední Evropa.
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Orientierung, 1971, Švýcarsko:
/výňatek z článku/
Keinen Fahneneid ausser auf Je ou û Cl".ristus
Žádnou vojenskou přísahu cir.o přísahu Ježíši Kristu
.... Do tohoto celkového obrazu /ponoru prvních křesťanů k Vojenské
službě - kterýžto poměr byl negativní, i když mnozí křestanští mladíci byli zařazeni jako synové vojáků, veteránů, do armády/ se velmi dobře hodí historie sv.Martina z Toursu, jak nujii bylu zachována
jeho životopiscem Simpliciem Severem:
Katolickou theologii vždy uvádělo do určitých rozpaků, že tento význačný světec Západu opustil vojenskou službu, protože považoval za
neslučitelné být zároveň vojákem a křestanem. Tento fakt se, at již
vědomě či nevědomě, zamlčoval. Martin je slaven jako světec křesťanské lá3ky k bližnímu, který se před branami Amiensu rozdělil o svůj
plást s žebrákem. Ale téměř neznámý zůstává Martin jako odpůrce vojenské služby. A přece pro tohoto muže oboje /křestunnlví a od::>or
k vojenství/ souviselo. I když Život Martinův "Martinus vita" tíulpicia Severa má mnohé legendární rycy a není lehké co dopátrat historické pravdy, přece v našem případě platí, že zobrazení vojenského
období Martinova zcela odpovídá tradiční theologii "militia Christi"
- vojska Kristova, a že právní pojmy odpovídají rovněž prvotnS křesťanským a tehdejším politickým poměrům. Rozhodující jo interpretační
model Sulpiciův, který je zcela v tradičním pojetí Tortuliánově a
odpovídá předkonstantinevskércu křootonskénu postoji. Cr.Lpicj.ua to prohlašuje Za cíl své "vita":
"Čtenáři mají být touto četbou podníceni k rr.cuťlrému Životu,
k nebeské vojenské službě a k božským ctnoutem."
Pro Martina se stav křesťana a stav vojína rodají dohromady sloučit.
Prvotní církev měla vždy odraítavý poctoj k vojenské službě. /Zakazovala účast na pohanských vojenských slavnostech a prolévání krve/.
Martin odepřel r.3í?6 u Wormsu při t?.Žení Jel i an a Oípedlíka proti Gormánům přijmout gratifikaci / donatiu.M - vyznamenání a vojenskou oumtnu:
"Až do dneška jsem sloužil císaři. Dovol nyní, abych sloužil Bohu.
Tvůj dar může přijmout ten, kdo chce táhnout do bitvy. Ja však jce.r.
vojínem Kristovým. Není mi dovoleno bojovat,"
Z tažení proti Germánům však sešlo, takže Martin mohl bez závEsV."!, obejít z armády.
Martin
byl statečný také jako biskup: Vystoupil veřejně proti cíeaři
r
I a::inovi a biskupům, kteří obžalovali a soudili heretika Priscilliána
v.Sób v Trevíru. Odsoudil rozhodně popravu montenisty Priscilliána a
jyho přívrženců, a také se postavil proti sboru biskupů, kteří po3luâ& plnili roskea císařův. Poznal nebezpečí 1konstantinovekého obratu,
lověk jeho f o r o t u se nedal oslepit císai/c "; u rnocí.
Po 1'cnstcjitinovi v£a> nastal zlom, i papežové vedou xúlliy, král i généralité j'3ou křeetsndrá. Uart;.n včak C/L
, ¿r-V postoj guá S»vi' - V j F , M .
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Evropské ekumenické shromážděni " ír ve Spravedlnosti", které bylo
svoláno Konferencí evropských církví a Radou evropských biskupských
konferencí, a zasedalo od 15. do 21.května v Basileji, mělo heslo:
"Spravedlnost s pokojem si dají políbení" /žalm 85/.
Výsledky a doporučení tohoto shromáždění jsou shrnuty v obsáhlém dokumentu, který byl 20.května schválen.
Následující text je poselství, které ekumenické shromáždění posílá
křestanůc. Evropy, a které krátce shrnuje výsledky zasedání;
Milí bratři a sestry:
1. Poprvé se sešli delegáti ze všech církví Evropy - z východu a západu, ze severu a jihu, bez ohledu na politické a konfesionální hranice, které se ještě nedávno zdály nepřekročitelné. Al jsou rány
evropské minulosti jakkoliv hluboké, ukázaly se silnějšími svazky,
které nás spojují s Kristem. Roste společenství, které nám dodává
naději. Za to jsme vděčni.
2. "Spravedlnost s pokojem si dají políbení". Tato slova žalmu jsou
vůdčí myšlenkou našeho shromáždění. Ale jak velice jsme ještě vzdáleni tomuto prorockému příslibu! Miliony mužů, žen o dětí hynou
v nouzi, hladu a válkách. Nejzákladnější lidská práva jsou stále
porušována. Rostlinné a živočišné druhy jsou nenahraditelně hubeny.
Život nás i budoucích generací je dnes uváděn v pochybnost.
3. Co nám, křestanům Evropy v této chvíli říka evangelium? Předpokladem každého hodnověrného svědectví je vnitřní obracení - obrácení
ke Stvořiteli, který ve své lásce se stará o každičké ze svých
stvoření, obrácení k Ježíši Kristu, Synu božímu, který nám da.l
příklad pravého lidství.
Jako evropští křestané máme veliký podíl na příčinách dnešní krize.
Proto prosíme Boha o odpuštění naší viny, o sílu k obrácení, abychom se stali nástroji Jeho pokoje.
4. Boží úradek o osudu lidstva zůstává nakonec tajemstvím, které nikdo
neodhalí. V důvěře v evangelium však máme jistotu, že Bůh chce vést
všechno své stvoření ke spáse. Na základě této jistoty odmítáme
fatalismus. Jako apoštol Pavel máme povinnost také dnes dále předávat tuto výzvu: Smiřte se s Bohem! Smířit se s Bohem však zároveň
znamená odporovat mocnostem zkázy a smrti.
- Každý člověk bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti o jazyka nese
v sobě obraz Boží s je proto zcela rovnoprávným Členem lidské společnosti. Máme za povinnost naprosto jasně svědčit, že sám Kristus
trpí v těch, jejichž důstojnost je pošlapávána. Následujte Ho tím,
že se postavíme na stranu utlačovaných, bezprávných a trýzněných.
Budeme bránit práva uprchlíků a zavážeme se, že vybudujeme společnost, v níž muži i ženy budou stejným dílem nést odpovědnost.
-

Nouze © hlad jsou skandálem, který nás nesmí nechat v klidu.
Zavazujeme se, že se budeme jak ve vlastním okolí tak v rámci celosvětovém dělit s potřebnými a budeme podporovat každý krok, který
bude přispívat k tomu, aby bylo odstraněno zadlužení mnoha zemí
třetího S v ě t a .

*

Válka jako prostředek řešení konfliktů mu3Í být odstraněna. Každý
ve své zemi se bude zasazovat, aly ír clila být uskutečněna vize vše*
obecné bezpečnosti. Zavazujeme se dnes, že bez ohlodu na hranice
budeme napomáhat vytváření důvěry, z níž by zob.la \yristat ochota
k odstranění jak atomových a cherických, t-jk i-.crrvončnioL zbraní.
K cestě smíru patří bezvjhraána r „ ? : ; ú ' , i 3 v ě č " C t v í .

-

Vypovězme boj iluzi, že nemohou byt \ oloveny hranice vykořistování
přírody. Pokojný vztah k přírodě přec oklúdá odmítnutí život ohrožujících struktur v hospodářství a společnosti. V těchto dnech jsme
si opět jasně uvědomili, že dnešní zvý šená spotřeba přírodního bohatství a energie musí být dri>tieky s ížena. Od nas ode všech se
vyžaduje radikálně změněný, prostý živo'ní styl.

5. Máme-li tuto povinnost splnit, máme zapotř^Bí svorného úsilí. Náš
svazek s Bohem v Ježíši Kristu je pevný. V této důvěře chceme vždy
stut v pevném bratrství a solidaritě.
_'r_itické a společenské změny, které dnes v Evropě vidíme, nám dév í ; p o d n ě t k naději. Společně chceme svým podílem přispět k tomu,
aby se prosadilo více spravedlnosti, více ochoty k dialogu a více
úcty k darům Stvoření.
Tak jako krize překračuje hranice států, tak musí tyto hranice překračovat i naše společenství. Musí být otevi >ným pro přátelství a
.spolupráci se všemi, kdo hledají pokoj a spr.vedlnoat, aí už jsou
jakéhokoliv náboženství nebo přesvědčení. Jenim tak se tato spolupráce stane znamením naděje v tomto ohroženém a rozděleném světě.
Duch Boží, který nús zde shrorráždil, bude působit 3tále a stále
nad všechna naše očekávání. Věříme, že Duch rtvatý je v Činnosti,
aby dal vzejít setbě, které zde byla zaseta. To je naše noéléje. To
je naše modlitba.
95 procenty hlaáů přijali delegáti ekumenického tíh. omóždění v Basileji 2o.května 1969 závěrečný dokument. Z 504 přítc ihých hlasovalo
4c1 "ono", 12 "ne" o 11 se zdrželo hlasování.
Na okraj ekumer.ického shromážděni: Z 636 delegátů bylo 65 /II %/
mladších než 30 r., 212 /33,5&/ ve věku mezi jO a 50 léty, a 359
/55>5%/ starších než 50 let.
Shromáždění se zúčastnilo 639 žurnalistů z 15 zemí.
Závěrečná pobožnost 21.května na bacilejskám Mtinsterově nám ě ¡Stí
byla přenášena Eurovizí a 10 dálkovými televizními stanicemi.
Přeložil P,M.
— 0 —0 — 0—O —Q —O —0 —0Městská konference ČSL- v Praze, 20.kvc t«a 19£9
PhDr. Bohumil ^ o b o d ^ , místopředseda OY í i»
Musím p ř e d ě s í m vyjádřit nesouhlas a ti u pasáží projevu br.místopředsedy strany J.Kani, v níž odsoudil rů:lé podpisové a dopisová
akce. Musel by totiž Členské základně napi
poradit, jakým způsobem
se může tfcmoei, aby její hlas byl slyšen,
dopředu ví, že lidovecl^ý tiak jí aeáAuhl&Sný projev neotip&ie a ¿e známo^ jak se jna ¡|e#
kretařiátu ústředního výboru zachází a ker spondencl.
2 úvodnílPu předsedy CSL Zb.Žalmgma V du< tu stranické jednoty z 12.5.
ted tedj Time, žt jsme strana křestanaká, L c n&g to potěšilo, protože
v táto přesné formulaci jsme to neslyšeli e neüetli po celá desetiletí*
lo další v Článku už nás potěšilo ¿ i n ě , pro )že se v něm mnoho věcí
pro«tě nesřovnává se skutečností a pravdou, 'st například věta: "Vf
své €innt)éti jsme nezapomínali a nezapomínán, na ppecifikuia naší strany v našem politickém systému - že ¿ame etrai ;ou* jejíž Členskou zákl~'>
nu tvoří občané křestanského smýšlení, tzn.vi icí obča/vé bes rozái-.a

nábošenaV-é přtTtn^j»cti." A. dál«: ^ W ^ l i - e
s*ciw,a v minulosti v
vždy plnila"své úkoly ..." Pravě, že je
naplnila je po desetiletí a neplní je ještě ani dnes. Za cel., léta, ba desetiletí jamo
nebili svědky ani jednoho politického pokusu - osobni intervence v aájcu jednotlivců sem nemohu počítat - ba ani náznaku pokusu o politickou akci v oblasti náboženství a věřících.
Kdyby totiž strana skutečně plnila své úkoly, pak si mohli bratři
Sachar, bývalý ředitel ÚPŠ, TuleŠkov a další ušetřit spoustu potíží
a nepřijacmostí, vyhazov, zákaz vstupu do prostor Sdv, soudní tahanice
atd/ - všechno protistranické a protidemokratické postupy, o křesťanských už vůbec nemluvě - které dodneška ještě zdaleka neskončily. To
je právě ona dvoukolejnost, o níž psal v jednom ze avýah známých dopisů br.Sacher, kdv strana, %j. její vedoucí představitelé hlaholí seshora jedna, a strana, tj. Členská základna se ve své většině domáhá
něčeho jiného. A pak se v LD dočteme o jednomyslném ^ouhlasu PÚV
odsuzujícím protistranickou činnost některých ambiciózních avanturistů
nebo jak to tam bylo. Všimněme ai toho posunu - kritika vedení se mění v protistranickou činnost. Takže vzniká otázka, kdo je vlastně
strana, ti nahoře, co jsou lidem spíš k smíchu nebo k pláči, or-^bo
ti dole? Pak že není ve straně krizová 3ituace..* Jestliže se seshora
prostě prohl^ší, že žádná kriae neexistuje a LD a NP prostě zamlčí
všechno to, co se ve straně děje, tím se ještě situace nevyřeší. A
skutečnost, že se V posledním usnesení ÚV objevila věta o tom, že ae
bude prošetřovat politická činnost br.Sacheru - na níž, mimochodem,
už mezitím ani kádrová komise Ú V neshledala nic závadného - tedy Že
se bude prošetřovat činnost oběti persekuce a nikoliv těch, kdo parsekuci nařídili a prováděli, jsme museli považovat a považujome za skandální nehoráznost a drzost. Byli jsme proto velmi potěšeni , že při
hlasování o této pasáži usnesení UV se přítomní zástupci IraUy postavili - až na jednu výjimku - jedAómyelně proti. (Jdúlooti posledních
týdnů bohužel ukazují, že předsednictvo naši strany zřsjmě není v stavu současnou situaci, nepochybně kriaovou, jak uzkázala řada materiálů
a tisíce dopisů z Členské základny, řešit, A je otúz.\a? z*!n je schopen
ji řešit ústřední výbor v současném složení. Ze by muii někteří představitelé odstoupit dobrovolně v zájmu qtrany, to s a m o / ř e n i k o hro
z představitelů ani nanapadne. Místo toho 3e k některým lu o,j ¡1 í v ii Konferencím povolává policejní asistence pro zajištění řudného průběhu
- nebo snad Osob?
Naopak, ve vedení strany se během doby, kdy je ústředním tajemníkem J.Andrs, pevně konstituovalo protikřesťanské centrun, které ovládlo SÚV, značnou část aparátu a tisk a působí naprosto kontraproduktivně vůči cílům a úkolům ČSL tím, že věřící občany přímo odpaluj.o.
Mluví se tecí a píše hodně o aktivizaci složek NF. Má-.li nn..'.e ctrc.a
začít opravdu efektivně a úspěšně pracovat, nutně musí zastupovat zájmy věřících občanů všech vyznání. Zatím ^e věřící c¿ ¿.ti ij-.'/i^üuati.
spíš k smíchu, případně k nadávkám. Má-li tedy strana úspěsno pr • vat
- a při ekonomické a politické přestavbě je toho mimořádná zapotřebí
- musí k tomu mít především politický prostor, a ten může v naší společnosti najít pouze mezí věřícími občany. Pokud jim nemůže nic poskytnout - ani program, ani záruky - nemůže se divit, že 3e ve veřejnosti setkává většinou s odmítavým postojem. Předpokladem je totiíl důvěryhodnost, důvěra lidíl Jsem přesvědčen - a vT.ka větvina ncAich
členů se mnou - a říkáme to už dávno: dokud nebudeme mít co mluvit
do otázek náboženství a církví, do otázek vztahu stá+u a církví, pracovat na jejich skutečné normalizaci, čekud se o věřících bude jednat
o nich^bez nich, neicůž^ie úspéšré yrliticky pracovat. Právé v této
oblasti se /vede ekonon.iky/ nahrc ladilo enal nc.yv'cv chyb a nedostatků
počínaje špatnými a dá.vr.o překora.r '"i zí.a.y,: je.'ic ž z.^íní je až paradoxní a často v roí;po,/u s pc-dev:: .: /ni zx.' ¡ r.ár:•!•:.'¿i i-vk'-.y, nepř.
záiTiZ dovozu náboženfki literatury
v - ; p o r r r v ifj.'V, a^řshovani do personálních věcí posejí tzv» U á U d h o
atd* Ld^Ž

generální tajemník dv KSC M.Jakeš - a1 mnozí jiní před ním - řekne, že
věřící gbčuni ve svá naprosté většině poctivě prácu-jí ve pxospěch socialismu, je xo jistě pravda, ale vůbec to neznamená, že věřící jsou
s daným stavem v náboženské oblasti také spokojeni. Pražští věřící jsou
např. v současné době velmi pobouřeni připravovaným přeložením faráře
od sv.Jiljí v Praze 1 P.Vagnera z Prahy, Takové akce zbytečně jitří věřící občany, vyvolávají podpisové akce atd. Podobné kroky pak napomáhají ke vzniku tzv. nelegálních struktur, které jsou nelegální jen proto, že nemohou být legální. Stálo by možná za úvahu, .zda si zbytečně
nenecháváme pro propagaci socialistického zřízení v československu ujít
takovou příležitost jako je svatořečení bl. Anežky České. To je událost,
k jaké u nás dochází jednou za cela staletí. Místo získaní valut s příchodem cizinců, kteří by sem určitě přišli, budamc statisíce dolarů vydávat na cestování našich poutníků do hír.a.
Jsme toho názoru, že oblast náboženství a věřících je logicky o organicky politickým prostorem pro naši stranu. Jestliže tento prostor
strana získá, mohla by mnoho, daleko víc vykonat kdyby například převzala ollast terciální sféry /družstevního a drobného podnikání, služeb atd./, ve zdravotnictví, sociální péči, mohla by významně pomoci
při jednání se zahraničními křeotonskými partnnry, s příslušníky křestanekvch politických stran, zatímco dosud není k rozhovorům u nimi
ani přizváváne. Naše strana zatím dělá všechno možné, jenom ne to ? co
by měla. Ústřední výbor vytvoíil asi pět komisí, ele kupodivu mezi nimi
chybí taková komise, jako je zdravotnická, škola'.a a zejména komise
pro otázky náboženství, církví a věřících obutij.
Navrhuji proto a prosím o zařazení do usnesení zřízení takové komise
při OV i na městské úrovni.
Teá se hodné mluví a píše o socialistickém pluralismu - ano, to je
skutečné a správné vyjádření politické struktury noŠí společnosti, které také umožňuje realizaci našeho specifickebo poslání ve společnosti.
Přes všechny chyby a nedostatky uplynulého oLdobí představuje pro nás
socialismus ve své obrozené podobě, ale jenom v té ? naději pro budoucnost. Náš politický systém je tedy ve srovnání o jinými socialistickými,
státy ve výhodném postavení - má už instituci ČSL, které otázky a problémy ob.la.3ti církví a náboženství logicky náležejí a nemusí tedy tukový nějaký orgán teprve vytvářet.
Všichni asi víme o procesu náboženské obrody, který už několik let
v naší společnosti, zejména mezi mládeží, probíhá. Nový zájem o náboženství je pro mnohé z nás překvapivý, i když na druhé straně zase tak
moc překvapující není. Považoval bych za velmi ncŠtaotný, přímo tragický vývoj, kdyby se nám nepodařilo uvést tuto nově probuzenou aktivitu na pozitivní cestu budování obrozeného socialistického zřízení. Nedokážeme-li to, půjde totiž další vývoj mimo na3, přesněji irnt-.no, on
už mimo nás jde a toto je snad poslední příležitost, j^k naskočit do
rozjíždějícího vlaku. Jinak určitě vzniknou nové politické struktury,
které nahradí to, co nedokážeme my. A to by byl praktický konec této
strany. Je to obtížný úkol, ale snad ještě uskutečnitelný, pokud ovšem
bude strana vedena lidmi důvěryhodnými a schopnými, nikoliv schopnými
všeho, lidmi s politickou fantazií a vůlí. Cestou k tomu může být jenom
co nejrychleji uspořádaný sjezd s delegáty volenými zdola, z místních
or°ani,;ací a c-ki-osů, který by se na celoetranické diskusi v tisku mohl
sojít už končen tohoto roku. Cclortranická dj.3kuse je bezpodmínečným
předpokladsrn, aby sjezd a jeho náplň nemohly být zmanipulovány. Pro
jeho přípravu jo třeba vytvořit schopné 0.-7Jny z lidí oddaných reformě.
Jiným řemením vedle celcstrr-r.iekí dis krs o ty mohla být celostátní« konfererro krajských v'';i ort. pÍJ>
rozvířených o delegáty z konferencí.
Musíme ?a zrovn n? i';it chc.at se
V o nezávislá strana, jako ecunoetntr.á poLviicl-á sť.la ve ev?.«
Národní í;rowty. kle masíao se to n&u-

»
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XIV
Stanovisko POV KSČ k připravovaným církevním akcím v okrese Prachatice
v měsíci červnu 1989 /výňatek/
/vnitrostranická informace/
Jednou z nejčastěji diskutovaných otázek poslední doby je otázka
církevní politiky našeho socialistického státu.
Například severní Čechy jsou dnes nejméně religiózní oblastí v celé
Evropě. Proto také závěry našich nejvyšších orgánů ukazují to, že církevní politika se musí přenést ke každodenní práci s věřícími a duchovenstvem. Nicméně však s řadou duchovních jsou spojeny nelegální stru' ktury a zejména jejich centrum je v systému církevních laiků, kteří
jsou napojeni především na Chartu 77 a další 'protisocialiatické skupiny. Metodou jejich činnosti je především psychický teror a heslem "Je
třeba zvednout ne Kristův kříž, ale moč". Že se dnes oficiální církevní představitelé římsko katolické církve nedistancují od Charty 77,
ale podporují ji, máte možnost sledovat na jejich praktických činech.
Hledají proto také dnes nové formy ve své činnoati jak jít na konfrontaci se státní mocí, kladou požadavky, které již dávno vyřešila sama
doba.
Římsko katoličku církev se rozhodlo uskutečnit v Prachaticích
ve dnech 16.-18.června 1989 tzv. celonárodní pout věnovanou Přuchatickému rodáku sv.Janu Nepomuku Neumanovi.
Je třeba, soudruzi a soudružky, na tyto akce reagovat především
jednotným postupem komunistů, společným vysvětlováním a objasňováním
zásad naší církevní politiky, je .třeba být bdělí a ostražití, nebol lze
předpokládat, že připravovaného shromáždění se budou snažit využít pro
své cíle i protisocialiatické síly.
, *
Je třeba také ukazovat to, že takovéto akce nemají v našem okrese
tradici. Že zejména náš okres je naopak pevně spjat s husitskými tradicemi, a že takováto pout je pokusem o znevážení památky M.J.Husa i
tradičních Husových oslav, jejichž již 120.výročí budeme ldtos organizovat v Husinci. Nehledě k tomu, že uvažovaná pout již dnes je předmětem kritiky ostatních církví. Argumentovat lze také tím,' že okres
patří jen k slabě religiózním oblastem, což potvrzuje to, že naší občané zde ke svému vyspělému ekonomickému a kulturnímu rozvoji církev nepotřebovali. Dále je třeba vidět rodovou epjatost Jana Nepomuka Neumana
s německou menšinou, která zde, zejména v letech 1938-45,, sehrála historicky negativní roli ve vztahu k českému obyvatelstvu a spolu s římsko katolickým klérem i reakční a pro fašistickou úlohu. Ještě i dne3
jsou snahy turistů z lad odsunutých Němců nebo jejich rodinných příslušníků, organizo- • ; v kostelích našeho okresu vlastní bohoslužby a
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další akce. To vše je třeba vidět v souvislostech a plně využívat
v kontrapropagandě. Stale platí to, že kde nepůsobí strana, působí nepřítel.
Ze střeny představitelů římsko katolické církve je absurdní, že
usilují o to, organizovat takovou akci v centru hustě osídleného města,
kde pro to nejsou potřebné podmínky. Není zde prostor pro takovéto
shromáždění, místo pro parkování, existují složitosti dopravy uvnitř
města, což může mít negativní dopad do omezení pohybu místního obyvatelstva, na zásobování a vůbec na celkový chod okresního město, jehož
obyvatelé z něj v uplynulých letech vybudovali vzorné město 7.pětiletky.
Faktů a argumentů je'tedy více než dost. Je na čem dokladovat a
jednoznačně ukazovat, že tato snaha římsko katolické církve, organizovat takovéto akce, je vyvolánu záměrně a nema své faktické opodstatnění. Neodpovídá historickým tradicím zdejšího regionu, je vyvolána snahou aktivizovat církev v této málo reli 0 iózní oblasti. Církevní tolerance našeho socialistického státu zrovnoprávňuje všechny církve o náboženské společnosti v naší vlasti, avšak římsko katolická církev jde
takovýmito akcemi proti nim, proti všem poctivým občanům nauehv okresu.
Proto teké za možné negativní důsledky musí nést plnou odpovědnost zase jen ona.
,
Soudx^uzi a soudružky,
věříme, že budete působit ve svém okolí, odsoudíte akce cizí socialismu, akce, které narušují klidný život našeho okresního města.
Prachatice
2.května 1989
- o - o - o - o - o - o - o - o Sociologický prieskum
libor Benkovič / Michal Kaščák
Sociologický pneskum^ukázal
kde sa naša spĎločnost nachádza
ako správa áalej uvadza
je to zlé
je to zlé
s alkoholizmom nášho obyvatelstva
je to zlé
s obezitou nášho obyvatelstva
je to zlé
s pracovnou úrazovostou nášho obyvatelstva
je to zlé
s dopravnou nehodovostou nášho obyvatelstva
je to zlé
refr:
Percentuálně vyjadrenie
poopravilo pevodné znenie
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a to, že nám kročik ku špičke chýba
to nie je naša vec, ale ani chyba.
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Odtnite mu hlavu
Lubor Benkovič / Michal Kaščák
Odtnite mu,hlavu
nech nevytrča z davu
nepotřebujeme takých ozembuchov
nech si ju nosí pod pazuchou.
Odtnite mu hlavu
nech nevytrča z davu
armáda potřebuje rovné šiky
nebudeme sa muznat s nikým.
Aby neunikol našim zrakom
aby bol celý v našom zornom poli
aby sa neskrýval v mrakoch
aby si nerobil po voli
oby nezatienil našu slávu
odtnite mu hlavu
aby sme si boli všetci rovni
aby sme mu viděli do očí
eby sa dodr_ali normy
aby nas nikdy nepřeskočil
aby neunikol nášmu právu
odtnite mu hlavu.

•
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Vykrvácí křestansky Libanon ?

Cm.

'

Všichni jsme v současné době plně zaujati situací ve středníma východní
Evropě,situací v naší zemí,kde prudce stoupá Gelospolečehská"krize a
stěží nám zbývá Tas a do jisté míry i chuí se zajímat/o vzdálenější
oblasti
Ječnou z takových oblastí je.střední Východ a konkrétně«Libanon.V
této malé/jako Morava velké zemi/probíhá nepřetržil^,.občanská válka
již bezmála 15 let s malými pře stávkami. A to spolu s núf/jatóu a výbušnou
situací na celém středním Východě vede nejen nós.nezůčasněhé pozorovatele,ale i celosvětové společenství k pasivitě,«: určité lhostejnosti.
Vždyx z této oblasti přicházejí nepřetržitě s.toreotipní zprávy o útocích, atentátech,únosech, vraždách á přestřelkách.Téměř níkd«/'nevidí
žádné východisko.USA podporují silný Izrael -jednak v důsledků- neobyčejně
vlivné menšiny v samotných UsA,jednak z důvodů ztráteglckýoh^nebot tento stát je opravdu jediným záchytným bodem demokracie a prosperity v mo<
ři fanatismu a nejistoty.Západní Evropské státy by si přály nějaké
stuts cuo,během něhož by snad sé výbušná situace uklidnila a buržoásnjítjarybské státy by získaly možnost získat převahu nad radikálními silami v oblasti.Froto podporují vznik samostatného palestinského státu,
který by se smířil i s Izraelem a v budoucnu by 1 s-^rstal průmyslově
rozvinutým státem a tím uklidnil velmi napjatou situaci v oblasti.

- XVII Libanon nejen pro svoji malou rozlohu a menší počet obyvatel,ala pro
zdánlivě druhořadý strategický význam v celé oblasti není řešen nikým.
OSN,i velmoci vydávají občasné výzvy a prohlášení o nutnosti klidu,
spravedlnosti a neutralitě tohoto státu,ale prakticky nemají chuť a řehněme přímo,ani odvahu něco konkrétního udělat.Vždyt je ještě v dobré
paměti neúspěch americké flotily,která za spolupráce několika evropských
zemí se pokusila situaci řešit i vojensky a vysadila v Bejrútu několik
tisíc svých výsadkářů.A za této neschopnosti Západu.které jsou si plné
vědomí i fundamentalisté mohamedánského ražení se situace v Libanonu
prudce zhoršuje.V posledních dnech se i my zde můžeme dočíst a občas i
vidět záběry z krvavých dělostřeleckých soubojů mezi křesťanskými silami a společnou frontou všech arabských fanatiků.Neboť na stranufundamenstalistů/kteří se jinak zle pobíjejí/ se postavily v současné době všechny síly,která v Libanonu jsou.Od syrských okupačních sil,přes tz.levicové síly,až po OOP a přívržence irénskýoh fanatikůrTato 'převaha je velká
a strašná.Libanon^kdysi švýcarsko středního Východu je dnes zcela rozvráceno jak hospodářsky,tak i politicky.Díky neutuchajícímu přínosu palestinců.kteří pechali přad izraelci se poměr mezi křesťany a mohamedány
prudce stoupl na stranu mohamedá nů a ti pak,aniž nějak přispěli k rozkvětu a stabilitě země,která je přijala jako utečenco se rozhodli získat
si zde převahu nejen početní,ale i právní a politickou.Křesťané-moronité
jim marně vysvětlovali nutnost zachovat zvláštní postavení Libanonu.země, která byla vytvořena na konfesních základech po odchodu Francouzů.
Postupně,tímjal: se stále více probouzel fundamentalismus mohumedánů,který je novým jevem v celém světě.rostl vliv a neústupnost vůdců této strany. V prvních bojích v letech 1975-76 ještě neměli dostatek zkušeností a
zbraní.To se však brzy nahradilo mohutnými dodávkami prakticky z celého
světa a po dohodě se sirskými jednotkami a převaha fundamentulistů zdrcující .Křesťané dnes žijí pouze ve východní části hlavního města Bejrútu
a v nejblížším okolí.Zde vytvořili jakousi poslední enklávu křesťanství.
Fundamentalisté se rozhodli buS je přinutit k naprosté poslušnosti,tedy •
k přijetí všech podmínek vejenských i politických,což by ve velmi krátké
době vedlo lc naprostému poarabštění celého Libanonu a nebo je prostě vojensky likvidovat.Ano,dá se další postup posoudit jako jasná genocida
křesťanů v Libanonu až příliš podobná genocidě na konci křižáckých válek.
A příčina je stále tatáž.Vypadá to,jakoby křesťanská západní kultura byla
sama v troskách a před zánikem,především morálním.Není chuť a hlavně vůle k odporu a k boji.Boj je vždy na posledním místě,ale pokud se někdo '
rozhodne vyhladit celou kulturu,celou oblast,pak není jiné'volby než obrana i s mečem v ruce.A to vše dnes západu chybí.Tomu Západu,který mi
zde často vynášíme do nebe.
A tak ,co zbývá,modlitby,prosby a výzvy na rozum a lidská práva.Je
to stejné jako v době,kdy turečtí útočníci obklíčili Cařihrad.Všichni
to viděli,ale nikdo nic nedělal.Především mocní tohoto světa,kteří se
hlásili ke křesťanství,jako se dnes mnozí hlásí aspoň ke křesťanské tradici, nechávali vykrvácet statečný lid.Cožpak jsme všichni nepoučitelní?
Cožpak nevíme,co nám všem hrozí?Co následovalo po pádu Cařihradu.Nejde
jen o ohromné krveprolití,ale o otevření dveří nástupu nebezpečného a
zavilého nepřítele,s kterým Evropa pak bojovala po 3.století.Každému zlu
je třeba čelit od samého počátku a zcela rozhodné.Jinak zlo se rozmnoží
a zesílí a je k nezastavení.
. Nikdo z novinářů,kteří baží pouze po senzacích neříká celou pravdu
o. útočnících.Nepíše se o tom,že zajatí lidé jsou mučeni,že dochází k
únosům i malých dětí,o uřezaných uších,prstech a dokonce přirození,které je posíláno jako ukázka pro vysátí peněz.Je zcela nezbytné říkat
pravdu,abychom si uvědomili o jakého nepřítele jde.A tento nepřítel se
tlačí do Evropy/zatím v mírnější podobě/i jinde.Modleme se za libanonské
křesťany,za to,aby Západ se obrodil a pochopil.
J.Stříbrský.
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"Slunce at svítí kde jsi ty ..."

Proč nejsem takový L jaký skutečně jsem?
Už léta nosím masku,
stala se mou druhou tváří.
Jednoho dne se ti stanu lhostejným,
nebot ty chceš, abychom se před tebou neskrývali.
Chodím v převlečení sebejistého,
rutinovaného mladého člověka.
Naučil jsem se,
jak skrývat své slabosti
a nedávat najevo své pocity.
Můj obličej otupěl.
Zdvořile so usmívám,
ale můj smích není pravý.
.Na oči stavím jistotu,
ale ve skutečnosti hraji divadlo.
Dělám, jako by mi všechno padalo do klína,
jako bych se nikdy nemýlil,
jako bych neměl ani touhu ani stesk...
Proč nejsem takový, jaký skutečně jsem?
&dyž jsem sám, maska s obličeje padá.
Sedím a je docela možné, že začnu brečetzklamáním nad sebou samým.
Kdyby tok v'té chvíli někdo přišel a řekl:
Já tě mám prostě i'-d,
chci tě takového, jak-/ jsi, potřebuji tě...
Děkuji ti, že mě od sebe nezaháníš,
i když ve své zvrácenosti vypadám tak ošklivě.
Děkuji ti, že mi dáváš šanci,
abych se pokusil znovu začít
před tvýma očima, pod tvou ochranou.
ftebot vím,
že život začíná teprve s tebou.
/úryvek z knihy Alfonso Perélry "Myšlenky a modlitby"/
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Na setkání katolická mládeže jsme se všichni těšili. Měli jsme
trochu strach z cesty, ale oo požehnání, kterd nám udělil náš duchov
ní otec, jsme byli klidnější.
V neděli 13. 8 . jsme oři jeli do Paříže nočním rychlíkem z Prahy. Naše orvní zastávka bvla na mši sv. v Notre-Dame - v katedrálo
Matky Boží. Musíme se však přiznat, že více se nám líbila bazilika
Nejsvětějšího Srdce na Mont Martre. Sami jsme se ptali, or>č? Bylo
to "Lír., že tam byla krásná liturgie s hudbou, kdežto do Notre-Dame
jsme přišli brzy ráno ještě na tichou mši sv.
Na druhý den nastala dlouhá cesta do Lurd, která bvly orvní zastávkou téměř všech ooutníki cestujících do Santiagu. Přijeli jsme
tam pozdě večer před svátkem Nanebevzetí °anny »"árie. Bylo jíž po
půlnoci, když jsme došli k jeskyni. To však byla neňvhodnější doba,
protože přes den byl v Lurdech nával až 300 000 lidí. Prostora před
jeskyní byla nlná lidí. Bvla tam celonoční adorace. Slovy sq dá těžko vyjádřit atmosféra hluboké zbožnosti. Bylo to zvláštní chvíle prá
vo v orvních hodinách velkého Mariina svátím. Další večer jsme tam
již tuto zvláštní atmosféru nenašli, i když pobyt před jeskyní zanechává vždycky mimořádný dojem. Proto jsme si mohli jeskyni.lépe
prohlédnout a oodívat se i do pramene, který tam tryskal ze skály.
Ale i všechny ostatní obřady a náboženské ceremonie se hluboce vrývají do pamoti. AÍ. je to požehnání se Svátostí oltářní, večerní světelný průvod, křížová cesta nebo mše sv. v některém z kostelů.
Ted jsme v Santiagu. Ze všech stran se valí davy lidí - mládeže
Pestrobarevné kroje, vlajky, nevíme, co dřív vnímat.
Přijeli jsme sem ve čtvrtek 17. B . Nejdříve jsme zašli do katedrály sv. Jakuba, abychom vykonali ritus noutníka; v prostředním
sloupu schodů jsou vyhloubeny otvory pro vložení ruky. Příchozí se
zamyslí, poděkuje z. to, že šíastně dorazil a skloní své čelo k čelu sochy sv. Jakuba. ?ak následuje návštěva aooštolova hrobu.
Ubytováni jsme byli ve stanovém táboře. Ve čtvrtek v něm bylo
asi 10 000 lidí, v pátek již 30 000 lidí a celková se pouti zúčastnilo téměř půl milionu lidí. V takovém návalu jsme S v . Otce zahlédli
jen krátce.
Vyvrcholení naší cesty však byla nedělní mše sv., kterou celebroval S v . Otec. Na počátku mše sv. ho přivítala mládež řízných zení. I';adšení mladvch se setkání se Sv. Otcem vyvrcholilo skandováním
a zpěvy. Svatý Otec nás vybídl, abychom po vzoru sv. Jakuba nesli
evangelium světu a žili ho tak,^aby svět toužil žít jako m y . Pravda
nás osvobozuje a láska nás naplňuje radostí ze životaí
Mrzelo nás, že nás nebylo více a že s námi nobyl žádný český
kněz, abychom mohli mít Českou mši sv. v Lurdech i v oantiagu i na
jiných místech. Ale snad příště.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám, českým a moravským poutníkům zajistili toto nezapomenutelné setkání se Svatým
Otcem a také nám umožnili konfrontovat náš Život s mladými křesťany
mnoha jiných zemí.
Poutníci z hradiské a kroměřížské farnosti
"... Musíte se odevzdat Kristu, abyste mohli nést Krista světu?
/ z promluvy Sv. Otce v Santiagu /
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Chmurné myšlenky \v.ak neodešly jen tak. Přiřly dny, kdy ani
zpěv ptáků, ani teolé sluneční paprsky a modrá obloha nemohly utišit
Eateřinin bol. Vysilující boje trvaly dlouhé
hodiny o dny. Myš leníc;/
f
nn^ neveselou budoucnost se střídaly s Y3 čitknm^ svědomí a1 vrývaly
to": do její duše 7 nové rány. Hledala ted odpověd na jedino otázku:
orkou mór noději .. Ale otázka ..r.ěla vždy do prázdna. Pro mám ještě
žít? Jaký je smysl toho ví oko kolem? Najednou jí z ničeho nic vyvstal
před očima obraz z dětství, na který si nikdy dřív nevzpomněla. Uviděla před sebou umírající babičku. V t e ř i n ě tenkrát bylo rsi nes.t
lpt, ale pamatuje si nn to dobře. Ležela v posteli se soujatýma ruka::.-:, oči upřeny na stěnu s křížem a usmívala se. Kateřina si vzporíni, že tenkrát nemohla pochopit babiččin úsměv. v Dnes se jí tato
scúr.a z dětství znovu vybavila. Nechápe ji ani ted, ale presto na to
irusí r.vslet, aniž ví dobře proč.
Prochází ted v mysli své dětství i dosavadní život. Vzpomněla
si, jak jednou ze zvědavosti zašla do kostolo. Bylo tnm ticho n chlad.
Přesto šla pomaly až lc oltáři a měla při tom zvláštní, neklidný pocit.-Ano i .í Vždyt přesně takový pocit má i tea, když si vybavila
smrt babičky!-Ten pocit se nedá popsat. Není nepříjemný, nle je v
něm určitý druh neklidu... Poprvé jej pocítila u 1 ůŽkc-i tě:ice nemocné babičky, ''odruhé. když stí la v kostele před oltářom n nyní jej
cítí jako tenkrát. Snad ony vzpomínky jej p.novu oživily, snad Katnřininy úvahy. Kateřina přivřela oči a zamyslela se. Sama nechápala,
proč prá\ě tyto zážitky jí přicházejí na mysl. Nebyl; zvyklá pří]iš
přemýšlet a uvažovat; vyčerpávalo ji to, ale z á r o v m cítila, ro tady
někde musí hledat východisko a cestu, tady někdo musí být nadějjo...
Musí..? A kde je? -Kde ji mám hledat? - ¿»naSila se zůwtnt klidj'i.úi'
vev spáncích jí zase začínalo „to nepříjemný bušení. Co íjnninenú tbil
ne 'lid, který ji jakoby burcoval a zároveň přitahoval? J<$ to snnd
Poprvé se odvážila pojmpnovat, poprvé se před rjí'objevil ťonř
to výraz. Nik^y v životě se s Bohem- nesetkala., nikdy o něm nic ne slyř-elo-, A ted najednou se před ní objevil - neznámý', cizí,'beze
jmčna, i když právě před chvílí mu jméno sama dala, aniž sí to snad'
příliš uvědomila. Copak je možné, aby Bůh' oxistovaJL?.. Co o to/n
•vlastně vím? Znovu se jí vrací minulý život, ale tentokrát jej prochází pozorněji. Sama neví proč; snad najde-li v něm Boha? Najednou
se jí z£ají prožité dny jejího života jako bezcenné a zbytečné. Alé
ano, ted si vzpomněla. Ještě na gymnáziu si dopisovala s kamarádkou,
ktv:-' byla věřící. Dostávala od ní dlouhé a přátelské dopisy, v
nichž se občas objevilo slovo "Bůh". Kateřinu to vždycky nějak popuzovalo a otevřeně dávala své přítelkyni najevo nesouhlas, až někdy
výs.iěch. Tato se brzy začala Kateřině nepříjemnému tématu vyhýbat,
alo přesto posléze žádný další dopis nedostala. Kateřině se prostě ;
přestalo chtít psát a nestála o takové kamarádství, které, jí, nepři-,
naholo žádné vzrušení. Potřebovala vždycky mít vedle sebe "zájímáv//"
lidi, potřebovala se stále bavit a být bavená, vyhledávala tak trochu obdiv a ráda koketovala. Tím horší je to pro ni dnes. Tím hůř
snáší svoji méněcennost. Chce se jí plakat, všecko se jí to v hlavě
honí a těžko hledá souvislou myšlenku. Vždycky když má,pocit, že ji
něco napadlo, už nemá^sílu dál uvažovat a nemůže 'se prostě soustředit. Stále jí však ted leží na mysli jediné slovo : Bůh. Neví, -má-'J.i
to být pro ni ta hledaná naděje, či je to jenom výsledek bezmocnosti
a rouíalého volání po záchraně. Naděje je to však v každém případ
i když v tom.druhém jenom vysněné. Ale v čem je ta naděje? Co se múze zlepšit? 'rátí m i Bůh zdraví? Co mi může vůbec dát? Ani si nev.vědcr.cvsla, jak se chod jejích myšlenek mění, jak roste její poznání.
Vždyt první reakce byly zoufalství a bezmocnost, pláč a holá-, z jednc'.o pohledu viděné a chápaná tragédie a životní zlom. Dnes už se
snaží najít i ten druhý pohled a bezmocnost tak začíná ustupovat

hluboké životní myšlence* Pozná její tíhu ještě mnohokrát, vrátí se
i chvíle beznaděje a pqu^alštví, ale důležité,je, že se jim nechce
poddat navždycky, že chce hledat a najít«. Žádná 'životní situace není neřešitelná a bezvýchodná, z knšdé lze najít východisko, kcďdá
skrývá - byt i hluboko pod povrchem - něco, co může člověku dát a
čím ho může obohatit, něco, co je třeba najít, -Jen je nutné hledat
na správném místěj. totiž u sebe samotného. 2'ebot skutečný životní
poklad je skrvtý v kr."dém z nás; a jak Často jsme vzdáleni jeho
pokladnici ....
/pokračování příště/ •
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• Čtvrt hodiny před Nejsvětější svátostí
I

Drahé dítě,
jestliže se mi chceč líbit, není nutné mnoho znát. Všechno,
co je zapotřebí, je mnoho mě milovat a litovat, kdyko.Hv jsi mě
urazil a být mi vždy věrný v budoucnosti.
Nyní-mluv ke mně, jako bys mluvil se svým n p j d r r š í m přítelem. Řelmi mi, čím je tvá mysl nyní naplněna u co je'v tvém ¡¡rdcí.
Je to někdo, koho mi chceš svěřit? Vyslov jejích jména o řo ;;J;1. ml,
co si přeješ, abych pro ně udělal. Neboj se, žádej nnoho. Miluji,
šlechetná.srdce, která zapomínají na. sebe o přejí'dobré druhým*
Vypravuj mi o ubohém, kterému přeješ útěchu. Řekni mi o nemocném, kterému přeješ, aby se mu ulevilo. Žádej ode mho něco pro v ty,
kteří byli k tobě ne laskaví,, nebo pro ty, kteří t" opomíjeli,, žádej
pro ty všechny mnoho,všechny je svěř mně celým svým'sr !cem.
A žádej mnoho milostí pro sebe. Cožpak není mnoho mil ortí,
které můžeš jmenovat a které by tě 'učinily štastnějším, užitečnějším a milejším a cennějším v lásce ke mně, ne jdroLŠímu Pánu, Ml .v-tru
a Spasiteli „tvé duše? Vyslov úplný seznám laskavostí, které ode
mne chceš. Řekni mi pokorně s vědomím,, íe jsi-bez nich ubohý, že
nejsi schopen získat je sám ze sebe. Žádej je s velikou láskou, vj>
ce se mi zalíbit jejich účinkem. Se vší dětskou prostotou mi pověz, jak jsi podnikavý, jak lenivý v prápi, nejistý ve svých dobrých rozhodnutích, a potom žádej ode mne,, abych ti po'ehnal o slavně dokončil tvé snažení. Ubohé dítě, neboj se, nerdi se, když v:.-'
díš tolikeré selhávání. Jsou svatí v nebí, kteří měli stejné chyby
jako ty. Přicházeli ke mně s láskou, modlili se ke mně se vší vágností a má milost je učinila dobrými a svatými před mou tváří.
Měl bys být tělem a duší mou. Neboj se Rroto ,'žéCzt ode mr.e
dary pro tělo i duši: zdraví, soudnost, pamět a úspěch - 4ádej ode
mne pro mé jméno,a by Bůh byl oslaven ve všech věcech. Mohu propůjčit cokoliv a nikdy neodmítnu
to, co činí tvou čuci mně dražší,
b
aby lépe mohla plnit vůli o ž í ,
Máš plány do budoucna, které zaměstnávají a snad zarmucují
tvou mysl? Řekni mi o svých nadějích a obavách. Týkají se tvé!:o budoucího stavu? Tvého postavení mezi tvory nebo snad dobra, které
přeješ druhí/m? V čem ti mohu pomoci a požehnat tvé dobré vůli?
A pro mne musíš mít - j a k p a k ne? - zanícení a nějaké přání,
abys konal dobro pro druhé. Možná, ře někteří, kteří tě milují

a stnrají se- o tebe, zklamali a přestali jít cestou, jak mě poznávat a zajímat se o m n e . Mám jim dát sílu, moudrost a takt, abych
přivedl tyto ubohé duše- blíže k mému srdci? Zklamal ty jsi v minulém čase? Řekni m i , jak jsi jednal a ukáži ti proč jsi nezískal
vše to, co jsi očekával. Spolehni se na mne, pomohu ti a povedu tě,
abys vedl druhé ke m n ě ,
A jaké kříže máš ty, drahé dítě? Bylo jich hodně a byly těžké? Některé ti způsobily 7 bolest? Některé zranily tvou sebelásku?
Přezíraly t ě , zranily t ě Polož si hlavu na mou hrud a řekni m l ,
jak jsi trpěl. Pocítil jsi, že někdo byl nevděčný a bezcitný vůči
tobě? Řekni mi všechno a v teple mého srdce nalezneš sílu, abys
odpustil a zapomněl na vře, co tě bolelo.
A jaké máš obavy, mé dítě? Má prozřetelnost tě utěší, má láska ti dá odolnost. Nejsem nikdy nepřítomen, nikdy tě neopouštím.
Někdo snad ochlcdl ve svém zájmu a lásce k tobě? Modli se»za něho
a obnovím to, co bude pro tebe lepší a co tě uspokojí.
j^otkolo tě řtěstí, o kterém mi chceš povědět? Co so událo od
té doby, kdy jsi naposled ke mně přišel, abych tě utěšil, potěšil,
daroval ti radost? Copak to bylo? Známko pravého přátelství ř kterého se ti dostalo? Neočekávaný úspěch, ve který jsi nedoufal? Strach
který se náhle rozplynul? A zdalipak sis vzpomněl v tu chvíli, že
ve všem tom byla moje vůle, má láska, která vše to přivedla do tvého srdce, abv bylo plné radosti? Byla to má ruka, drahé dítě, která tě vedla a všechno připravila pro tebe. Podívej se ted na mne
a řekni, mé drahé dítě:"'Drahý Ježíši, děkuji ti."
Za chvíli mě opustíš. Jaké sliby jsi udělal? <Jen aby byly upřímné, pokorné, plné lásky a touhy zalíbit se m i . Řekni m l , Že ke
pečlivě vyhneš každé příležitosti ke hříchu a všemu tpmu, co. škodí a poskvrňuje a velice podvádí duše.
Slib být laskavý k chudým, odpouštěj nepřátelům, měj rád přátele kvůli mně, bud shovívavý ke všem nejen slovy, ale ve skutcích
a v hloubce svého smýšlení. Když máš málo lásky pro souseda, kterého vidíš, zapomínáš na mne skrytého.
Miluj mé svaté. Hledej pomoc u svých patronů. Rád je oólnvuji
tím, že dávám hodně skrze n ě . Miluj předevSím mou sladkou n r.lavnou Matku - je i tvou Matkou. Miluj ji, ml,uv k ní často a povede
tě ke mně a kvůli ní zamiluji si tě a požehnám ti každý d^n.
Vrat se brzo ke mně a přijď se srdcem vyprázdněným od světa,
protože mám daleko více laskavostí k rozdávání než v í š . Přines své
srdce, á>ych je mohl naplnit mnohými dary své lásky.
Můj pokoj buď s tebou!
/ A simple prayer book/
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'Dnešní svšt_od křesťanů žádá,abv zůstali křesťan/.;
~/£l5ert Camus/
To je náš stále nový úkol,0ř03tý,a téměř neuskutečnitelný.Svět
očekává - očekává ode rr.e - že otevřeme ústa,když se nikde děje násilí a křivda.
Dej,ať nezůstávám němý.Nesmím se věnovat 'věčným v ě c e m ^ d o k u d
o -.Dirám sebe druhým lidem.::á odpovědnost začíná oři nejblížším pozdravu, s opravdovostí modlitby,při všem konání - pří všem,coonomíjím z malovšrnosti.
Posilni nou víru./ Alfonso ?ereira: Myšlenky a modlitby /

