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- r. Slovo život?, pro věřící na září 1989.
"Bučte vnímaví pro slovo,které do rés bylo vloženo jako semeno a může
zachránit vaši duši."/Jak 1,21/
Toto slovo života patří k doporučením.která apoštol Jakub cítí jako
povinnost dát svým křesťanským společenstvím.
Abychom lépe pochopili obraz semene,kterého zde apoštol užívá,jo
třeba mít na mysli,že v Bibli slovo Boží vždy předpokládá i milost Duchsv.Oboje tvoří jednu skutečnost.Milost Duchu sv.,kterého přijímáme ve '
křtu,jo jeho životodárný princip slova.Onu působí,že slovo vniká do našeho nitra a že působí,že klíčí v našem srdci jako senu no.
"BuSte vnímaví pro slovo,které do vás bylo vloženo jako semeno a může
zachránit vaši duši."
Přirozené,aby semeno slova vzklíčilo a přinášelo plody.musí v nás
mít příhodnou půuu,to znamená dobře připravené srdce.Je tedy třeba především odklidit z pole naší duše kamení,plevel,trní,která tam překáží,
tj.všechny nezřízené vášně,které by bránily vývoji semene.
"BuSte vnímaví pro slovo,které do vás bylo vloženo jako semeno a může
zachránit vaši dui',i."
Je třeba pole zkypřit a vyorat tam brázdu a do ní semeno zasít.Someno je t*e ba chránit od různých škůdců,kteří jo ohrožuji.Zvláště potřebuje čerpat z půdy potravu nutnou ke svému růstu,
Strjně tak slovo Boží,které jsme přijali,vyžaduje,aby bylo chránSno
od všech bludů.které jc ohrožují.Zvláště potřebuje najít u nás určitou
Jávku hloubky,tj. soustředěnost,schopnost naslouchat,uvažovat,modlit
se,abychom mu porozuměli a jc ztřebali.
"Bučíte vnímaví pro slovo,které do vás bylo vloženo jako 3omeno a můŽo
zachránit vaši duši."
Jak tedy žít slovo života tohoto měsíce ?
Musíme myslet především na to,jak je důležité slovo Boží číst u do
hloubky je chápat,aby v nás vytvořilo pravou křesťanskou mentalitu.
II.Vatikánský koncil nám připomíná,Že nasloucht slovu Božímu ve múi sv.
je tak důležité,jako přijímat Ježíše v lucharistii.Málo by nám pomohlo
přijímat Eucharistii,kdybychm ji nespojovali s nasloucháním a praktický;.,
uskutečňováním Ježíšova slova,zvláště s přikázáním lásky k blížnímu.
Musíme se snažit žít slovo,kterému jsmo naslouchali.
Pak bude nutné chránit naši víru,kterou jsme přijali,od. vnějších nebezpečí.A to mnoha způsoby.Např.nebyli bychom v souladu s tímto slovem,
Kdybychom četli laický tisk,aniž bychom ho konfrontovali s jiným tiskem,
který nám může pomoci vidět věci opravdu křesťansky.Budeme-li 3 rozhodností číst slovo,které jsme slyšeli a budeme-li se starat o to,abychom je chránili,budeme schopni čelit všemu,co nám neustále, namlouvá sviV;
a budeme mít odvahu svědčit o Ježíši v našem prostředí.
A-toto je nade vše potřebné.Je to vlastně to,z čeho má každý křesťan
dnes vycházet,v době,kdy v katolické církvi a v celém křesťanství je
zapotřebí nové evangelizace.
Takže,s odvahou do toho ! Dokažme celým svým životem cele proměněným slovem evangelia,jeho nadčasovou aktuálnost a jeho moc proměnit
svět.
+ + +
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Proč zvony v našich farnostech mlčí.
Stalo se už někde zvykem,že na kostelních věžích a na zvonicích v menších dědinách se přestalo zvunit."Anděl Páně".Jak je rok dlouhý,neozve
se zvon ani jednou denně,třeba večer.Snad,když někdo zeměo se ještě najde někdo,kdo zazvoní,ale jinak je klid.Proč ? Všechno se nějak divně chápe,ztrácí se zájem pomáhat.Někdo by mohl říct,nač zvonit Anděl Páně,stojně se ho nikdo už nemodlí.Došlo-li u nás už k tomu^že se nemodlíme a zapomínáme se modlit právě hlas zvonu nás na to upozorňujo.Hlas zvonů je modlitba slavnostní a právě v dnešní .Tobě by ftlas zvonů měl burcovat všechny k~eslany mdlé,aby otevřeli svá srdce Bohu.Je dost farností,kdo zvonění obstarává elektrika;i takto je možné to řešit.Jen at so všude zvoní,
aí. vědí všichni,že křesťanství u nás žije,že nezemřelo,jak to mnozí no^>
přátelé církve měli naplánované.Začátek bude dost těžký,než se zvykne,ale
přece zvon,který nezvoní,je zbytečný.A nebyl přece zhotoven,aby mlčel.
Nebučme ke všemu tak lhostejní i toto je služba pro církev.Nečekojme,že
to někdo udělá za nás,co když to právě čeká na tebe.Bučíme hrdí na to,že
naši předkové nám zanechali opravdu příklad obětavé poctivé práce pro
Boha,církev a vlast.Ty doby,kdv zazněl-li v obci zvon a všichni se společně modlili se už nevrátí.Ale at aspoň hlas zvonů zahání všechno zlé od
našich domovů a svolává iioží požehnání naši vlasti,která ho tolik potřebuje.
Antonín Novák,zvoník ve Skašticích již 35 let.

SVATÁ RODINA - VZOR XfeSŤANSKyCH RODIN - Í'AN£LL1Í.
Tak bych nazval zamýšlení o svých dojmech ze Zlatohorské pouti,které
jsem se zúčastnil v sobotu 19/8,
Již v lO.h. jsem dojel na místo,měl jsem dostatek volného času,abych
se seznámil s oklím a ^anou situaci.Ve fnrském kostele věřící aktivisté
upravovali nástěnou tabuli,jiní zas dokončovali vše potřebné v souvislosti důstojné oslavy Panny Marie Pomocné.Přál jsem si najít místo,kdo dříve před léty stál chrám.-Matky Boží.Informace,které jsem obdržel byly na
moje orientační schopnosti nedostačující.I když jsem rněl před očima určitý obraz připomínající to zkázonosné dílo a prochodil jsem značnou část
okolí,nezbylo mi nic jiného než se spokojit a přijat to,cu viděli druzí
již dříve.
A to se již blížil čas a já jsem s nadšením pozoroval množství scházejících se poutníků ze všech stran naší vlasti,kteří chtěli svou přítomnosti přispět k duchovní úrovni celého programu pouti.Přicházeli jednotlivě
i ve skupinách.Nechyběli ani hosté z NOR,ani. další.A to již začal program modliteb růžence se spoluúčastí,působením řádových sester,la;Jků.Dále
program krásných křesťanských písní,početných skupin.Radostný to pohled
na mnohé mladé rodiny - manžele.Celá poul,celý program byl zaměřen na sv.
rodinu.Jen v ní v těchto těžkých dobách je náš vzor.
Neobvyklá,ale krásná byla scénka:"Maria a Josef hledají Ježíše."/vhistor.oděvu/.Prochází kostelem s velkou úzkosti,vyptávají se¡"Neviděli
jste Ježíše?"V předu u oltáře ho nalézají.Webo-krásný,užitečný kontakt
mezi dětmi u'linkujícími v předu u ambonu,kde následují otázky .. odpovědí,
o dobrém kamarádu Ježíši.
Kněz ve svém kázání poukázal na nutnost denního kontaktu rodičů s dětmipři čtení Písma sv.a rozhovorech.Potom následovala mš.sv.doprovázena
scholou.Mariánskými p í s n ě m i n e b e s ů m dnes zaleí/Tisíckrát pozdravujeme.
Po mši sv.program ještě pokračoval.Všichni ze vzdálenějších míst museli
jsme pomýšlet na návratS vnitřním pokojem a radosti,že opět v nás ožilo,
co se zdálo,že zaniklo.
Děkuji P.Bohu,Panně I^arii a těm,kteří připravili tuto pout,za tak radostně erožitý den.
Bratr Mikuláš.
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Vážený br -¿"o,.'. . c'n ; Vář zdravím.
PodněteLi
roiuio dopisu jt 3«. článek ses.Marie Kaplanové a Prahy ke
koncilární: KI p; oc, R U V Jasileji, ^.k byl otištěn v KO č. 1 5 . 0 c l e o názor
správná ~ p'-'.-v
n : definovaný o dvou druzích účastníků: jedněch, íteří ině»;
li delegač:-n v*u, ale šli s on jen proto,
že mají vyšší postavení vo společno,:
sti,či v O í r v i , 1c sami jsou zde jcn do po?tu,"ale až t>e vrátí,stejně
doma nic nc.budou dělat,proto::- ti,kdo jo vyslali,si mohou konstatovat,So
delegáty v; s? li,t kžc splnili svou"povinnost."
A ti druzí,prosti oblané bez v.ivného postavení»kteří sera šli "za své",
bez pověstní, kteří nemluvili,protože niili pocit,že nemají k tomu práv?
nebo povinnost,ač by třc.ba nadšení měli
tito lidé jsou jaksi na okraji
chodníku náboženské cesty vpřed.Jedno je jisté,že bud trpíme,třeba opr\vn*ným pocitem bolesti vlastní dnešku pro upírané právo nn víru.její projevy,které mohou mít svůj základ v pocitu k -osïanského triumfalismu,který
je stejně škodlivý;,nako pocit mal.sti,slabosti..,
Nevěřím,žc by na zlepšení současnosti m*l vliv nově jmenovaný biskup-npoštolský adm.no.š:» arcidiecéze, stejn'* tak nevěřím,že by na zlepšení aktivit ČSL mělo poslední jednání tïv ČSL ustavení poradních komisí,protože
pokud se nezlepši stav l'i.norodost; v podmínkách mí st, vesnic i ¡něot,do té
doby sc nic nezlepší,protože diskusní příspěvky volají po kFostanská orientaci ČSL dozněly, ,1c jejich dis. utéři a hlasem nadšení a plumených výzev zapadli, o-.ia unomněli <- stali se směšnými don Cuijoty i když mohou
říci,že na okr.konferencích dštili oh'tii i síru spravedlivého hněvu proti
Andrsovi,Z lmanovi.. .Liohu ři'ci,z>- nebyli pochopeni ?Pochoponi uiožná byli,
ale chyba je jindoîscjai pro uskutečněn». - zde záměrně ^ouáíváw slova"'re„,
alizace"- nic nedělají a čekají n toho,nebo na ty,kdož to ueďdají za nSl
A tak je to i s vaším,Či naším
£zn.'i'žch 31 boelú stalo sc základem k
činům. A kde- jsou činy ? Nebo jich nçnT třeba,protože charta 77, char tinté,
či jiné živelně vznikající organizace zde suplují Tnebo proto,:ÍG SICL nemá
svůj orgán,Ú7 s iecézním a děkanským orgánem ? Nebo u:i není SliL zapotřebí,podmínky se změnily a dostely n>vé rozměry ? U Církve je to totéž nač by dělal; Církev,když to sv.Otoč na svých poutích,při exhortacích
řekne lépe a sán ??? :
Mnohdy se zdá,že je celá ta kurio v fiímč zbytečná,protože její pracovní náplň se dá uskutečnit i bosí ní ?A tak se zdá,že jo třeba j.;n přiměřený počet plamenných výzev,básní zapalující nitro k nadšení n další pak
už půjde seno vpřed»
Nevím,zda také někdy Čtete něco jiného,než Hlas koncila,např.i Tv.".'
č . 3 3 / 1 - , k d e je skvělý úvodník:Oni a fy /paradoxy/.A tak i zde je mnoho"
úděsného a 0 3ovaho,co bychom měli si dát do svého pracovního plánu i k d ^
0 tom nemluvil žádný Otec biskup a nepěl o tom žádný zbožný aovyj za C
provodu kytar.T toto patří rio okruhu témat,které bychom m.'li i.di ri: y 'ti
1 toto patří k mezilidským pocitům blížcnecké lásky iJo paradoxem i to,ž.
hledáme ve svém nitru chyby,nedokonalosti,hříchy v myšlenkách,slovech i
skutcích-ne^ativ. ,c.lc nezajímáme so o pozitiva.v myšlenkách,slovech i skutcích. První se tím nezabyvc.jí naši teologové - même vůbec nájaké ?A pak
se tím nez,.byv .jí tí^kdo :;sou v Církvi na to kompetentní il'i zase s oblibou o sobě říkají, žL jgou Církvi trpící,pronásledovanou,v katakombách..
A tak Aa buče u nás Církev svobodná,žt potom o tom budtm iny.slit,mluvit
a jednatLPCJCM? J.O už bude pozdě :
Zdá se proto právě,že jo třeba to,co píši Vám,že bychom to měli poslat
novénu apošt.adm.,protože Cn jo na to konpetentní ! Přece my laici,otom
můžeme _ můžeme ?- si psát,u~ažovat-řníc víci Přece právo na rozhodování
mají dáno funkcionáři kur
jsme po koncilu oslovováni,
v i o a Bo'ží lid,jak
má právo ^oslorchat
& r L l et
- r-ul halten und veiter diencm i
::
v
Poslání tohoto kacářs'^ o"doa'' rv r.otkví v tom, že bych popíral sv.pravdy v záklrc.u i v zás- -V*. v".o řbyo!. a -"-il klima, ffežse může zdát z dob
l-sstrç. Jan-:jeho porl<7:'-- jo w - y
- : a nutnost PO zamyslit,promyslit

doma,ci 'ZL. r\.-?c\ p aia :ardinála,.§ y l intsz. rotovat v ICO,zde doporučuj
si pr ostudo* ..i i ¿vodník c.3'J/8 ¿Vor «fy. 1:3$ sc píko už i o antikristovi
Zde vidí to, . m . I.liv. je op\n>
t : i.c> a no o vjýtiiyslj chorobnéh
myšlení .A tíh zelo pl. ':í známe:
. . 4. « :I $
Defenzor ťidci.
DOPIS Ř E D I N U ČSL.TELEVIZE
Vážený pán riaditel.
Na iskladě vyjadrsní vi§cerých veriacich som M dna 30.j0na.19 39 obrátil
na Vás listom so žiadostou o zaradenie priamelio pronesu z kanoni$óc;J,e
Anelky Přemyslovny 2 uaziliky sv. v Petra v Říme, ktorá 3a má konat dna
12. novemora 1939, do vysielania Československaj tepoví?,io.
Kedže som do dnešnéhc dna nedostal žiadnu odpověď, opéltovne Vám předkládám predmetný návrh a prosím'o zaslanie Váihu stanoviska, resp.g bii:
šie informácie týkajúce sa krokov, ktoré Československá telovízia podnikla pro zarádenle tonolo přenosu do svoj^.c vysielania.
Návrhujem tiež odvysielanie dokumentu imormujúceho československo
veřejnost t životě Anežky Přemyslovny vo vhodnom termíne 1 čnsa, pri
z racov-aní ktorého Dy Vám i st» vyšiel v 0,střety pražský Arcibiskupský
úřad pos ytnutím roznych materialov a dokumentov csvetlujúcich příčiny
a dovody, ako i přípravu jej santifikácie.
Som presvadčeoý, že zaradenie santifikácie Anežky Piliny a lovný v Říme
ako i případných dokumentov z jej života do vysielania Če ikoslovanskéj
televízie by přivítali všetci veriaci a kladné hodnotili L ostatní 0b~
čania nasej vlasti.
Aorhan Pavol

Cyrilometodská 22,940

Na vedomie: František kard. lomášek

Piové Zámky

arcibiskup pražský

Nové Zámky, dna 9.aup;u5ta IQ39

Praha-HradČ >ny lj. 3.19 39
Pokoj a Dobro!
Děkuji za Víš iniciativní dopis a jeho přílohu jako žádost na úrtřed/
ního ředitele Československé televize o zasazení přenosu svatořečení
Anežky Přemyslovny; v jsem Vám vděčný, že jste žádost opakoval, když
jste nedostal odpověď! Doufejme, že 33 nám t* spojenými sil:.mi podaří.
Byl oy to velký přínos zvláště pro ty, kteří se nemohou osobně
slavnosti účastnit. Těší mne Váš zájem a radost Slovenska.
Budeme se na ten úmysl modlit a vy;jeJn'vat.
5 pozdravem a s požehnáním
Fr. kare. Tomášek
arcibiskup pra.;ť.:ý
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Psgr Ján S o k o ^ arcibi skug_trnavský_a jr.e^
Dna 11. novembra 1987 vo veku 74 rokov vo svolej rezidencí:! po dlhej a
tažke-; chorobě umřel dr. Julius Gábriš, apoštolský administrátor trnavskej a^cidiecézy. Odmietol komplikovánu operáciu v Hradci Králqvé,
00 ktorej sa bcziak nedrlo očekávat zlepšunie Jeho zdravotného stavu.
Krátko pred sortou důrazně žiadal převoz z lntenzivnéhooddelenla ťr¡.avskej nemocnice do biskupského paláca. Chcel umrlet doma, obklopený
modliacimi sa.
Biskup Gábriš už dlhší čas předvídal svoj konlec a preto podia
predpisov nového církevného zákonníka menoval arcidieceznych konzultornv, ktorých úlohou Je medziiným voíba tvz. diecézneho, resp. arcidiecézneho administrátora po smrti biskupa.
14. novembra o 11,oo sa konzultori zlšli k volbě. Dostavil sa
1 (Yikuláš Turányi, v bývalý biskuoský sekretář, hoci nepatřil k zboru konzultorov. Hdovodnoval to.tým, že zastupuje štátnu správu - čo
přítomným vyrazilo dych. Jdporúčal konzultorom, a^y zvolili osobu
lojálnu voči š+átu. Na to predeseda zboru farár Zar^d odpovědni, že
budú volit podía svojho svedomla.
Arcid i ecéznym arim' n l.strátorom por
dia volby sa slal serďský arár-dekan Ján Sokol. Sv. Otnc J'>n Povol
II. ť'm, sústrastný telegram duchovenstvu a verlácim trnavkej nrcidiecézy zo 14. decembra adresoval na Jána Sokola, de ^akto potvrdil
volbu. Zosnulému biskupovi Gábríšovi, ktorý bol iba apoštolským administrátorom,udelil v tom istom telegrame titul arcibiskupa in memoriam.
Zádušné bohoslužby sa konali v trnavské3 katedrála sv. Jána
Krs tlteía 18. novembra o 9,00. Hlavným cihlebrantom bol hiskup Feranec. Koncelebrovali kardinál! kdniq o Tomášek, vysokí představLtelin
Vatikánu arcibiskupiSilvestrinl a Colasuonno, vlndetský orclblDkHp
Groer, ďalej biskupi Pásztor, Vrana, všetci slovcnskí kapitulní vlk
kári a množstvo kňazov z celého Slovenska. Silvestrlnl vo svojom príhovore vyzovihol zásluhy biskupa Gábrlša prl riádení arclblskupstva
a doslova sa vyjádřil, že vďaka "lemu sg stala slovenská církev známou po celom svete. Kardinál Tománek zdotaznil Gabrt.šovu poslušnost
voči Sv. "Itcovi a rimskymknngreqáciam, ktoré tlmočl^a Jeho volu.
R->zhodnutia Vatikánu, ^doraznil kardinál, sa nndiskutujú, len uvádzaJú do praxe.
'
16 dní po zvolení Já^a Sokola ?a admín '.strátora poslal Vincent
(Tiáčovský Arcibiskupskému úřadu v Trgave v llst, v ktorom oznámil, že
štátna správa neakceptuje volbu, hdovodnoval to tým,
podia csl.
právneho poriadku ''každé ?r'.adenie církevného orgánu, voíba čl. menovanie di c'rkevnej -funkcíe vyžaduje predchád73júci štátny súhlps".
" (Tenovanie zboru konzultorov a Jeho rozhorinutta sý vraj neplatné. ÍVáčovského list vyvolal níelen mčdzi slovenskými knazaml, ale i v zahranič í velký rozruch. Keby v kon£ultorv boli prlJal1 n ' vrh Turányiho,
resp. biskupa Feranca zvolit bud iTllana ďedka z Pieštan, alebo bývalého qenerálneho vikára Jána čížíka, bola by bývala v očiach ótátu
volba píatrá, hoci kolzultori nemalí predchád^ajúct štátny súhlas.
Z toho logicky vyplývá, že konzultori boil oprávnění k platnej volbě. Keby konzultori neboli bývali oprávnění volit,
nebol by Mikuláš
1
Turanyi v mene štátnej správy žiadal, aby zvolí ! toho, alebo onoho,
ale bol by Jednoducho vyhlásil - v mene štátnej spráy- že zbor konzultorov nemá štátny súhlas a pyeto nie Je schopný volby.
Bezprostredne po návrate z vyjednávania so SvStou stollcou v
polovici decembra- Jediný pozltovny výseldek spočíval v dohody pokračovat v rozhcvoroch v januári 1988 v Prahe- navštívil ffláčovský
biskupa Pásztora v Mítre 3 robila na neho nátlak, aby menoval pre
trnavská arcidiecézu
administrátora. Pásztor to odmietol pc*jkazom,
4
ž- administrátor u fakticky jetvuje, navýše potvrdený Sv''atcu sto?.icou. (Tr-čovský nepochodil ani u biskupa Feranca v BanskeJ Bystrici.
23. Gecembra prosil kardinál Casaroli telp^onlcky biskupa Fe-
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ranr .
nsjstaršího biskupi? na Slovensku, aby písomne požiadal
cirxt: .ný úřad o st; ;ny s -nic."vre Jana Sokola. Feranec to urobil
1
a CTinlsterstvc..kuliury Si:* \ '.. .'»sti vyhovělo v tom smyisle, že
Sokólsa p-r st-:: - tynsvskýpi ordinérpm. Dvedenie do funkcle mal o
slávnostný
ráz a odohraioř i;; 9» 3t»íu:/«XR iv38 za y» t imnosti bisn
kupa r r a b ; celího r.jch .venstva a r O diccl-y a vtíll.-iho množstva
veriacich.Radostnu ctmos-féru vsak narušilo ťerancnvo tvrdenie, "e
menovanie oboch arcldiecáznych administrétorov - v Trnavo 1 v Olo1
mouci po smrti, biskupa Vránu - sr. vyrlešllo na vSeoheanú spokojenost. Tým sa VRC postavila do zlého světla, Inbo Ján
b • o 1 v podr
statě nebol menovoný, ale právoplatné zvolený, kým i
tiSak Vym
metal zvolený nebol, převzal úrad arcidlecéztKho aeiivl.nistrátora
y
na podnět federálneho cirkevného
tajomníka Jankj a nňmEStn*ka es<
kého ministra kultury J e l n k a .
V Katolických novinách 8 . mája 198fl bol zvnrejnuný rozhovor
Vladimíra Janků s Č5TK, kde SB medzl iným uvádzalo,
bolo ndovdané kardinálovi Casarollmu isl. stanovisko, v ktorom sa vyjadruJesúhlas s menovanim dvoch pomocných blbkupov pre Prahu a zároveň
blskupa-apaštolskáho administrátora pre Trnavu.
V Katolických novinách z 29. mája 1988 sme sa dozvěděli mené biskupov: Ján Lebeda, ThDr. Anton Liška a Ján Sokol.
J ái n
S o k o l sa nasadil 9.1o.l933 v Jacovciach z troch
detí Jpna a Anny eko rodlčov. Rodina žila v slabých
sociálnych
podmienkach spolu so starými rodlčml v jednej izblčke. Otec, stav
vebný a kamenársky rnhotník, tačko pracoval. Umřel v r. 1963.1 >te žije 84 ročná matka.
Po absolvovaní nymnázia v Topoíčanoch oril^lel Ján Sokol nn
Rímskakatolícku cyrllomntodsku boïosloveckú fakul tu v• P,rat 1 .al ave.
Tar
přijal kňazskú vysvlacku z rúk otca biskupa ThDr.Ambroza Laf
z ka 23.6.1957.
Kaplánom bol v šuranoch /1957-58/, v Bratislave-Nuvorn Oleáte
/1950-55/, v štúrove /1953-58/. V r. 1968 se stal prnfektom Kněžského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislavě. Za kaplána odišiel 1.7.1970 do Serede, kde sa r. .1971 stal farárom aj obvodným
dekanom.
V osmičkovom roku Trnava z a H l a svoj ve^kv den. V katedrále
sv. Jána Krstiteía vysvětil 12. Juna arcibiskup Colasuonfio zn biskupa 55-ročného seredského ^arrra a obvodnéhn dek?na Jána Sokola,
menovaného Svátým otcom 19. mája. Na slovncstno/ události sa zúčastnilo asi 30000 veriacích. Spoljavíítiteimí boll kardlnáli ÍYlu—
charski, ÍYlelsner, Oroer, biskupi v r eranec, Pá3ztor, Očenááek, Laszlo. Přítomných bolo ukolo 500 knazov. Homíliu arcibiskupa Colasuor.na v slušnej slcvensčine verlacl často preručuv 11 potlesl o m .
Hovořil o tom, aký rrá byt biskup a dotkal sa 1 sltuácie církvi v
krajino, Pri vysviacko bola přítomna aj štátna deleqácia na čele
c mlnistrom kultury SSR Válkom, Jeho zástupcom íTiáčavským a dalšíijil. N a ces Le k arcibiskupskému paláců vítali m v é h o biskupa nadšené davy,v m e d z i nimi skupinky mladých s gitaran.i.
Radost Trnavy a celého Slovenska kalila iba skutečnosí, že
Sokol sa nestal trnavským arcibiskupom, ale Iba apoštolským administrátorem.. Viac Svatá stolica ne-;ola schopná dosiahnut od neústupných představitelův praž;:l:nj v? ády.
Katolické neviny 5i.7»19LJ priníesll grrávu, že na základe
dohody msezi Apoštolský,o Stolcom a vládou C'~,P. S v . Otec Ján Pôvol TI. mènova1 c ~ 3 2 5 . Jú i a
ffons. Jána 5 c ke Ta, tltulárneho biskupa J.unsnikého a spo-tolrkého administrátora TrnovskeJ aï—
•cidíecézy za íídalnáho arcibiskupa a metropolitu -primasa STovenskej provincie,
Slávnostná bo'noslu?b'i za účastí v o t l k á m k e j dflsç'àcie v 7.f>stupccv načaj vlácy, pri ktorej sr preZít* dekrát Svatého Otca a
nový arcipastier sa uveoie do jraeu, bude v kstedráirom chráme

rj*

v Trnavě. Fresný termín bude včas oznámený.
Celé Slovensko spolu s Trnavskou arcidiecézou a všetkými dlecézarri s uznáním sledujú nastúpenle novej epochy v našich církevných dějinách a prežívejú veíkú radost spolu s katolickým íudom,
kt^rý sa vŤcy vyznačoval oddanostou a láskou k Bohu,Církvi a S v .
Stolici. Ved sa to stalo poprvy raz vo výše ť s í c r o č n-1e j historii
nášho národa, čo sa sDlnlla tužba verlaclch, ktorí s modlitbami
a obetami vyprošovali vlastného arclúastlera. Po stáročia
smr pa1
trii i pod Ostrihomskú arcidiecézu. úd r. 1973 Svat.- Stolice ustanovila pre Slovensko samostatné arciblsl-upstvo n Slovensku provinciu so sídlom melropolitu primasa v Trnavo. Personálnym obsadením
Drcvincie arcibiskupům vznikánu nové vztahy madzt dlecézami Slovenska, stanovené v Cirkevnom zákonníku.
Na arcibiskipský štulec nastúpl náš otec, učitel a pastler,
[Ybns. Ján Sokol. Jeho učinkuvanie Qoh požphnával hojným duchovným
ovocím. Vštci, kiorí sa s nim střetli, pocítili závan snáh duchovné obnovit všetko skrze (Táriu, ako Je to napfsané v Jeho biskupskom erbe: Rrnovatlo Splrltuaíls Per ÍYterlnm. Kiež naša Patronka
Slovenska, Sedembolestná Panna íYIária a naši vlero/vestovla svutý
Cyril a Metod ochranujú nášho arcibiskupa Jána. Živ ,Bože, nášho
arcipastiera.
^
OTEC

BISKUP

JÁN S0>'0L

0

RODINĚ

Drahí bratia a sestry v Kristu,
vo vlanočnej rndostl z narorienla Spaslteía vás pozdravujem a
prlhováram sa k vám, aby sme spolu ako voíká duchovní dlncérna
rodina, oslávlli tajomstvo vtelenla Syna Božteho a zamýšíalL sa
nad .(úlohou a posláním našich krestanskych rodin. Kristus 3a narodil a býval v kruhu rodiny, aby sa takto tajomne znovúzrndil a býval v kažríej krestanskej rodině, kde projmu Jeho radostné posolstvo.
Toto posolstvoprlnášam várr všetkým zo zasadnutla zástupcov bis k u p s k ý c h konferencií, predsedov komlsií pre rodinu, ktoré sa konalo vo Vatikáne v mesiaci m v m e b r i a na ktorom som sa osobné zúčastnil. Vteoy som myslelna vás, na tle naše krásné a příkladné rodiny, ktoré vyžaruju ducha nazaretskej rodiny, ale i na tle, ktoré
su ohrozené, poznačené smutkom, bolestou a sklamaním.
Každá krestanská ridlna skrývá v sebe úchvatné tajomstvo: teJomnú, ale skutočnú přítomnost Syna B o ž L e h o . Stávp sa preto akoby
nazaretskou sv§tou rodinou, ktorej slnkom bol vtelený, Syn Boží
/Pavol VI/.
"
I
Ako máme chápat túto vznešenú skutočnosí? •
II. vatikánsky koncil učí, že Kristus Je přítomný vo všetkých
sviatostiach, tedy aj vo sviatosti manželstva. Nlelen v okmlhu v
rrljatia tejto sviatosti pri sobášnom obřade, ale.. .zostáva nacía-3
lej s nimi, aby sa man^elia vo vzálemnej oddanosti navzájorn vern«
millovali, v a k o si on, Kristus, zamiloval církev a seba samého obětoval za nu /Pados£ a nádej 4F/.
Túto radostnú skutečnost zcestuje manželom i všetkým rodinám
sv. Otec v apoštolském liste "Q rodlnnom spoločenstve". Manželstvo
Je velké a svSté tajomstvo, ved naJsyžRe Jšia Trojica slávnostne p
přistupuje k stvoreniu v človeka: ''Učinrne člověka na náš obraz nám
pocobný'. A v tom Je dostojnost každého člověka.
Podobnost s Bo v
hom: "A svařil ich muža a ženu na svoj ob -az"/Gen.l,2S/. Ježíš
Kristus prítomnostou na svdbe v Kane povýšil manželstvo na svia*«
tost. [Yanželia, ktorí prijrrú svlatosí manželstva, stanů sa zname~
ním Jeho lásky k církvi a týmto sviatostným znakom označujú samo
Kristovo spojenles cirkvou /Farriliaris consortio 13/. Kristus touto

sviatostou tajomne přítomný v manželstve a v rodině posvěcuje manželov a rodinu, napína ich láskou, pokojom, svojlmi darmí, pomáhá
im, ako to robil v Nazarete a v Káne.
Otec Pavol V I . ako pútnik v Nazarete 5.1.1964 ohlásil poselstvo všetkým rodinám:
'Nech nám Nazaret připomíná, čo Je rodina, Jej společenstvo
lásky, jej vážná a žiar">vá krása, jej posváitná a nedotknutelná osobitost .~Nec;H nám ukazuje,v aká má byt láskavá výchova v rodině, ktorú nemože nič iné nahradit, nech nás učí, aká Je prlrodzená úloha
rodiny v společenskem poriadku" /Lectio II.in festa S S . Familiae/.
Takto volá všetky rodiny do školy nazaretskej rodiny, oby aa každá rodina stala svíltou rodinou.
ITáme však pres sebou tle mnohé rodiny, kde Je tento obraz zatienený, kde vyhaslo světlo Kristovo a Jeho láska. "Redp duši, v
ktorej neprebývr- Kristus'', napísal sv. flakorios. Ale % rovnnko berla
tej krestanskej rodině, v ktorej Kristus pro hrtech u nemá rniosto.
Dnešná sekularizovaná společnost vylučuje Boha oko
Stvořitele v,Zá,y
konodárců v man^elsUom a rodlnom živote. Čo je v .ok bolestná, o
toto sa dotýká aj našich krestanských rodin a žetgto Jo příčina
mravného úpadku, neštaštastiaa rozvratu aj v krestanských rodinách.
20 rokov uplynulo, čo sv. Otec P a v o l v V I . vydal, okružný list
"0 ludskom živote", v ktorom vyzývá kr^estanov, krestanských manželov, aby nepodíadíi zmyšíanlu tohto světa a aby boll ochotní přijat deti i za cenu ob.etí a tak plnili volu BožLu. Všetko to, čo
prekáža prvotnému clelú, podstate "manželstva, čo aa nazývá antlkoncepciou, je podia Božleho zákona zakázané! Avšak nijako r,n neprovlnujú tí manželia, ktorí využívajú pravidelná cykly neplodných dni.
Sv. Q t e c v v i e , s akými lažkostaml
borf dnošná rodina: Jediný
liek Je kresstanský život rranželov, dovera v Boha, v Jeho oomuc.
"Nech si vyprosujú v trvalej modlitbě pomoc Božiu. Nech pradovšetkým vo Sviatosti OltárneJ siahajú k promenom rrllisti a lásky. A keby aj hriech zaútočil na nich, nech neklesáJú na mysli, ale nech sa
s pokornou vytrvalostou utiekajú k Božlemu milosrdenstvu, ktoré s a
tak bohato orozlleva vo svlatostl pokánla /Humanae vitae 25/. lYlnohí naši kresíansk< manželia mnjú dobrú vóíu, chcú byí dobrými krestanrni, preto v takto sa majů připravovat na prljatle vole B o ž e j .
S bolestou odznelo'na tom našom zasadnut/í konštatovanie o rozpade krestanských manželstviev. Najčastejšou oríčlnou toho je hriech
h r i e c h pred manželstvom alebo hriech rranželskej nevernostl. Manželská věrnost - ako hovorla .významní vědci z oblasti medicíny, v pedagogtkyj psychologie - začí;na sa už v mladom veku zdrhaní ivooíou,
cuďnostou a čistotou. Jeden zo známých autorov napísal, mladým rrianželom: "Panenská čistota, hrdost, cudnost, nevyhriutmstpohlavnel zdržanlivostl do uzavretla manželstva, to sú pramene opravdlvého btastia a 7dravia". /H.Rozinajová/. Je^íš Kristus, prlatel mladých, dává tento zákongre štastie mladých Íudí, najmS pre manžnlov. Lahko
zachová věrnost v manželsty?, kto zachová čistotu v mladosti.
Krestanským manželom chcem zvlášt pripomenúí,: ako.prísne brala prvotná církev hriech rranželskej nevery: Rozhre >enle od tohto
hriechu bolo možno dostat iba po dlhorr roky trvajúcorn ¡jokání, alebo až na smrteínej posteli. Preto krestanskí manželia nech 31 stále uvedomujú daný slub pred Bohom a cirkvou, potvrdený přísahou:že
jej budem vždy věrným manželom, že mu budem vždy věrnou manželkou.
"Nevernost Je zradou" - č'téme v Pedagoglke pre rodlčov. ale akou
2radou je to u krestanských manželovi
Nsjblosetnejší zásah do rodiny je prerušovanie započatého životav lone matky. "Zastavte lavinu!," - čítáme v defiej tlači. AJ
ten výrok v matky: "Prekliaty den, keď som sav na to dala /Snrena/.
Křesťanská matka nesmie nikdy požiadat o to, alebo dal súhlas
o * tai<ý čin, lebo Je to tažký hriech vraždy nenaredeného dieíata.
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Podía .lekárskej vedy započatý život Je už člověk so všetkými právaml, aj na život. Keďžr v to dieta sa nemóže bránit, cirkev vynáša
zvláštny trest za tento tažký hriech, a to Je podia kánonu 1398
vylúčenie zo společenstva rirkvi,, exkom.
D r a h á krestanská matky, prosím vás: Zastavte lavinu. lYlyslite
na zodpovednost v pred věčným Sudcom a nikdy to neurobíte.
Drahí krestanskí otcovia: Zastavte lavinu. Nedovolte, aby život vami darovaný vyhasol skor,' než byste sa z n^ho těšili. Statněnou , obětavou, prácou budete schopní vychovat deti na svoju ^
radost a ich štastie.
AJ vy, lekári, ktoríste pred promociou zložlli přísahu, že
budete chránit ka~dý íudský život: Zastavte lavinu. Vy poúčajte
matky o nedozernych - f y z i c k ý c h a psychických následkoch pre ženu.
Všetkých vás, rilí mánžella, rodičia, mladí priatella, odevzdávám do ochrany razaterskej v sv&teJ rodiny, nech vám Ježíš, flílárla, Jozef' pomáhaju vytvárat štastný manželský a rodinný život.
Na to vám udeíujem svoje arcipastlerské požehnanle v mene Utcu i
Syna i Ducha Svatého. Amen.
1. januára 1989
-oooooOoOoooo-

Váš biskup Ján
i

Veík* rodina bola patriarchálncho typu a skutoČne vo íká.Bo- •
la nlelen mnohodetná, ale aj mnohoqeneračná a patřili do nej nlfclen ridičia, staří rodičia, deti, ale aj blízkí či vzdlnlnfií příbuzní. Plnila aj funkclu kontroly mravnosti v rodinách, v manželstvích, a tak vyluhovala ir^nost rozvodu. Takáto velká rod'.na mola aj svoj okruh ekonomicko- sociálnych úloh, ktoré tlež zabezpečovali stabilitu manželstva a rodiny. Bola to rodina súčňsne prudukt<vna aj konzumná, učila .1 vychovávala deti, rozhorlovalo o zábavě a odpočinku a sama sa starala o svojleh chorých a starých.
Vedela poskytnút svojim členom všetko, čo potrbnvalL a na druhej
straně člennvia rodiny narichád^ali v nej svoju hmotnú l osobnú
bezpečnost. Celé leh bytle bolo takto navlazané na rodinu a celý
leh život prebiehal v jej rámci.
Dnešná rodina Je malá a pozostáva Iba z rodičov a deti. Zúžil sa okruh ekonomicko-sociálnych úloh a jej stabilitu nnchránla
už ani vonkajšle síly spoločenskej kontroly. ÍYlalá rodina takto
stratila nlelen oporu, ktorú jej tlPto úlohy poskytovali, ale Je
aj okrem toho vystavená posobeniu takých sil) ktoré Ju rozbíjajú.
Tu si třeba všimnút najmi! dva Javy:
Cl.enovia ve íkel rodiny strávili takmer celý svoj život v rámci rodiny, v případe malej rodiny ho prežívajú z veíkej časti mimo (
nej. Rodičia pracujú mimo rodinného prostredla /aj ženy/, nepracujú spolu, a tak žena vzamestnaní nachádza vlac možností příst
do styku s cudzími mužml a vlac času stráví s nimi ako doma so
svojim manželom. Vyučůvanle deti sa už nedeje doma, ba ani výchova.
°odina sa má podroboval škole. 0 zábavu, starých a chorých sa starajú sociálně ustanovlzne. Za takýchto okolností členov LarraleJ rodiny v§čšiu čast svojich zážitkov získávajú mimo rodiny.
-ooooOGQooooČlánek v KG č. 14 o Ing. P. Coufalovi vyvolává k autorce 1
"vydavatelství" KG uznání a sluší se vyslovit k nčmu podporu. Od
smrti P.Ing. Couf3la přibyly na Slovensku další dvě vraždy katolic k ý c h kněží, které nebyly objasněny. Je naprosto nemyslitelné, aby
3 násilnou smrtí pro tyto knězenesouviseln drama těžké a náročné
zkoušky, které Je nám neznámé. Proto my věřící máme v zavražděných
kněžích vzor veliké víry a mučednické smrti. Kéž dokážeme i my žít
bez zbabělosti podle Kristovvch slov: "Nebojte se těch, kdo zabije-
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ji tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, ktejK' může i duši
i tělo za ubit v pekle. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani
jeren z nich nepadne na zembez dopuštění vašeho Otce. U vás pak
jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu net mnoho vrabců."
Zavražděním těchto kněží se ukazují výsledky po desetiletí » *
vštěpovávané a propagovaná ideové a třídní nenávisti v našem státě. Vraždy jsou zároveň výkřikem na naši vládu, aby dbala svého závazku, podle Mazinárodn.ího paktu o občanských a politických právech,
čl. 20 bod 2.: "jakákoli národní, rasová, nebo náboženská nenávist,
jež představuje podněcování l< diskriminaci, nepřátelství, nebo násilí, musí být zakázána zákonem".
je problematické odstranit nenávist státním zákonem! Ale Je
skandální, že takovéto vraždy kněží u náa probíhají nevyřešeny st.
orgány!
Pro úpadkovou mentalitu a rorálku v našem státě Je tolik potřebné, aby třídní a ideologická nenávist 1 nenávist Jakéhokoliv .
druhu byla uznána za omyl, definitivně a důrazně vyloučena z pru-'
aramu, z prakse a propagování. Je to vášeň, která civilizaci ničí
a v civilizovaném svčtěnemůže nit mír to. Tím taká ve sdělovacích
prostředcích, zvláště ve, filmech Jako Jsou válečné i v detektivkách ap. Je nutné, aby takováto zloba nebyla představována ;ako
hrdinství a síla, ale ve skutečném negativním obsahu a dopaau:
ZLÝ ČLOVĚK JE NEŠŤASTNÝ ČLOVĚK A NEŠTĚSTÍ PGSOBÍ. Dobré mezilidské
vztahy Jsou bezpodmínečnou součástí kultury!
Vraždy kněží vyvolávají v nás věřících spravedlivé rozhořčení. Když Jsne však vznětlivější povahy, nebo se setkali 9 křivdami
bezprostředně, mohou vyvolávat 1 tendenci k odplatě. Musíme v době tyto emoce a sklony potlačovat. Vezmi mu si tento zápas se sobou
mezi svoje závažné úkoly. Vzpomeňme si případně 1 denně na Kristova slova na kříži: "Otče v odpust Jim, nebot nev; dí co činí".
Kriste smiluj se, at,dokážeme za šíření a prosazování spravedlnosti pracovat, trpět i umírat, ale at se nikdy neuchýlíme k násilí. - Je nebezpečí, nebudeme-li usilovat o spravedlnost nenásilně, budou to Jiní konat násilím.
Bude jistě v intencích zavražděných, abychom mčll k vrahům postoj Jako sv. Václav: "To ti Bůh bratře odpusí". Aí z naší strany
toto odpuštění Je dáno, aby byl předpoklad pro národní usmíření i
u nás.
R a d o s t
z H o s p o d i n a
J. e n a š e
s í l a ! !
/J. Škoda/
-OO^BOOOBOOO-

Věčné Slovo,jednorozený Synu Boží : Fauč nás oravé velkomyslnosti! Nauč nás tobě sloužit,jak toho orávem zasluhuješ: abychom dávali
a nepočítali; abychom bojovali a nedbali ran; abychom pracovali a
netoužili po odpočinku; abychom se obětovali a nehledali jiné odměny
než té, že jsme vyhověli tvé svaté vůli. Amen
+
+ + * +
Bože,m";j Pane! prosím tě o milost, aby všechny moje úmysly, veškerá mé jednání a všechny mé. skutky směřovaly či^tě ke službě a chvále
tvé božské Velebnosti.
/ Podle sv. Ignáce,Bx<ircicie č. 46/
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Péče o církevní majetek.
Před 2 . lety jsme podepisovali 31 bodovou petici.Ve 21 bodu jsme žá<dali o vrácení církevních budov,exercičních domů,klášterů atd.Jalcá je
skutečnost ?nejenže nic církvi vráceno nebylo,ale jak nás informuje Mladá fronta se dne 12.8.1989 ve víkendovém čísle skutečnost vyznívá velmi
šeatně pro stát.Podle expertizi Stát./řadu pro rekonstrukci památkových
mest a objektů /SUT-EMO/"zmizelo" od r.1958 z povrchu ČSE/tody, boa Slo,venska/iO far,52 klášterů a 125 kastelů.Cituji:"Obvykle je majitelé, nechali chátrat,pak zbourat.i'«k se tedy stát"staral"o majetek,který si
začátkem padesátých let vzal pod svá křídla.
Nedávno proběhl v televizi pořad o klášteře ve Fulneku.Tak se dostal
do stádia schátrání„naštěstí se našel podnik,který jej opraví,ale zase
ne pro původního majitele,tedy církev.
V Kat.novin'ch se psalo o o n o v ě kostela na hoře Tábor,u Lomnice nad
Popelkou.Při slavnostním otevření ře nil soudruh br.Andrš,tajemník UV
ČSL o nákladech,které poskytl stát -14 5 tisíc Kčs,celkové hodnota opravy
1,5 milionů
Je nad slunce jasné,od doby,kdy převzal stát dozor nad církvomi,je to
stejné v oblasti nemovitosti i lidské.0 obé se stará stejná špatné.
Pokud se co nejdříve 7 neurovná vztah církev - stát podle mezinárodních
dohod podepsaných ve V 'ni minulý rok,můžeme být jisti,žo za dalších
30 let "péče" ¡;tátu o církev,bude další expertizo SulíPFO jednoznačná.
Veškeré budovy církve jsou ve schátralém stavu,ty které ještě zbourány
nebyly,budou zbourány v přičti pětiletce,protože náklad na obnovu by byly příliš velké.
Frater.

Víme,jak jsme zdraví ?

tabulky:
I.Střední • člka iivota ¿on pi'i^narození, vo vybraných_ státech
oků:"
"
•'i-.ivi! 76,1
li.Kakousko 1 7 , 8
Období 1986-1'87: S.Islund
7
25.Polsko
17.Belgie
1J aponsko
81,C
finsko
d6.USS
74,8
18.Sov.Irsko
lO.íe-ko
2. Švýcarsko
27.Bulharsko
19 k Portugalsko
11.Itálie
3.Švédsko
'^8.Jugosl.74,0
77,1
80,0 1?.USA
78,7 0.Izrael
4.Francie
29.SSSR
?1.Irsko
13.KS?
5.Kanada
;
30,Maci.arsko
.Skotsko
14.Anglie
6.Norsko
77,8 23.Kuba
76,3
7.Holandsko 7 \ 8 15. Jánsko
31.~<umun. 72,9
%
hálijSt ední...TélkcL života mxžůjpv;i„mirpzení ve__vy_braných..,státoch__
71,4
24.NOR
70,0
Obilobí 1986-1587: :.Holandsko 73,1 16.USA
25.Bulharsko
Norsko
1. Japonsko 75,5
17.Sev.Irsko
26.-Jugoslávie
10.Kuba
lŠ.Rekoucko
2. Island
27.ČSSR
67,2
11.Anglie
19.Belgie
3.ftecko
28.Rurnuns.
67,1
74,0
12.It
alie
72,2
20.Irsko
71,0
4.Švédsko
?9.Polsko
21.Finsko
5.Švýcarsko
13.Dánsko
* 7 JC"P
30.Maďarsko
'>'•• .Portugalsko
6.Izrael
r
--i rIjt-uQCQ1
« li > i
65,0
70,2 JJ.t
7.Kanada
73,1 Jl_ -.
Francie V ,3 23.Skotsko
Není nápadné, že nejkratší život ::.ají lidé ve státech s ateistickým
vedením ?*Vysvětluje to známá zkušenost:Nenávidí-li nékdo Boha,nemůže
opravdu a upřímn" milovat ani
člověka - Jeho nejmilejší stvoření !
:,
Láska je ten nejaůležitější vitamin" i Proto také je nedostatek lásky
společným kořenem všech hlavních faktorů,podílejících se na zkracování
lidského života.
MUDr Zdeněk Hejl

-

12

-

informace o některých filmech s nejen sexuelni tematikou.
V riecnom z minulých čísel jsem^slíbil podat informaci k filmům,které
Oddálení zdravotní výchovy pro OuFZ půjčuje základním,učňovským a středním školám a které sc promítají v rámci předmětu "Výchova k rodičovství,'
či při besedách s ^odobnou tématikou.Zatím jlsem shlédl tyto filmy:
1 . Třináctá koimata /Bratislava,
/
1
2.Já,ty,ono /:irr.tislava 1 7 4 /
3.A:Iam,Eva a antikoncepce /biwtislava 1985/
4.Antikoncepce muže a ženy /Praha 1971/
5.Hele vole,člověk /Praha 197?/
Z těchto filmů Izo zcolu jednoznačně ck*poručit první, dva,"Třináctou
komnatu " a " Já,ty,ono".
Film "třináctá komnata "by se dal stručně charakterizovat,že je o lásce a výchově i: lásce,H zky odpovídá na"otázky na tělo, "která svým rodičům klade jejich 5-letý chlapec /např,jak jsem se narodil,kud;y jsem
přišel na svět npod./Film v řad? situací připomíná knížečku Jr.Gusty
Gebhartové "Cd pěti do pětadvaceti",která vyšlu před '¿0-lety u kterou
lze rodičům,vychovatclům f vůbec každému vřele doporučit./Poz,:chystá
se její realice./'.
Film "Já,ty,ono"ukazuje 2 mladé manžele,kteří čekají rodinu u jejích
příprava na tuto událost.bále porod,novou životní situací manželů a vše,
co k tomu patří.
Adam,Eva a antikoncepce"patří k filmům,které jsou v souladu 8 gynekologickou propagandou.Infoi\íuje o jednotlivých antikoncepčních metodách, jejich funkcí a spolehlivosti.Překvapilo mně,že film upozornujo na
nežádoucí účinky antikoncepce,včetně rizik interrupce.Z přirozených
metod sc zmiňuje pouze o rytmické metodě.
Ve filmu také padly gynekologické frázG,j.;.ko:
,?
- Antikoncepci vymysleli muži pro dobro ,<.;ii
- Antikoncepce je lepší než interupce.
Hlavními protagonisty jsou dvo vysokoškolští studenti,ona by dítě chtěla,on ješť-í ne.Proto jdou na radu ke gynekologovi,který jim podává přohled antikoncepčních metod./3;ynckolog mj.tvrdil,že v cyklu ženy může
dojít ke druhé ovulaci i/ A dotyčné studentce presto,že ještě nerodila,
doporučil jako nojlepší ''ešení v její současné situaci nitróúěložní
tělísko janu,protože ";.'c lépe neponechávat nic náhodě."
Donnívám se,žo tento film je vhodný spíš pro dospělého diváka,který
se chce seznámit s"antikoncepční xiabídkou" současné ^ynekoloíjj e, i když
na krabici filmu se nachází průvodní text tohoto znění:
"Hraný film,který má poučit dospívající mládež o antikoncepci a riziku
přerušení těhotenství."Odborný poradce iProf .MUjjr brucháč, .,rSc.
0 filmu "Antikoncepce míre a ženy" lze rovněž říci,že^přehledně informuje o téměř všech antikoncepčních metodách,ukazujE průběh potratů a
zmiňuje se o plodných a neplodných dnech./elmj sc propaguje kordom.O
pesare^h,antikočípcích <i antikokrémech ce hovoř:' jako o ne.pru&to zdravotně neškodných prostředcích.Dále bylo pro film charakteristické'i
1. Vystupovaly v něm ženy p výrazně nižším inteligenčním kvocientem.
/Je^na z nich tvrdila o interupci,že jde o výmoženost pro ženy./
2 . Zeny byly stavěny clo rolo vyslýchaných a byly jim kladeny např.takové otázky:
-Slyšela jita něco o antikoncepci ?/Když byla již třeba 3> na potratu/
- Byl?- jste poučena o antikoncepci ?
- Co jste si z toho odnesla ?
- Jakto,že uá jste zrse před komisí ?
3. Filr' varoval p~ed potraty jako rušivými zásahy do ženina organismu,
které mají následky.
}
4. Velice bylj propagovány antikoncepční prostředky.
5. Film je zpracován na nízké úrovní.
ha záklc.Ce
:e uvedeného se domnívám,že si čtenáři .sami udělají
úsudek o jeho vhodnosti pro mladého diváka.
" Hele vole.člověk" ¿e fila,v němž " režisér osobitým filmovým jazy- .
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kem oslovuje dospívající mládež."Poukazuje na úskalí komplikovaného
cbdobí dospívání.Pomáhá pochopit hodnoty,které dávají životu smysl a
motivuje mladého člověka k hledání sebe sama,svého místa ve společnosti, stoj-' v průvodním textu.
Jazyk filmu je vskutku osobitý a domnívám se,že film svou syrovostí,
naturalismem o brutalitou divákem otřese.Film předkládá výseč ze současného života určité vrstvy mladých lidí,kterou tvoří fetáci,alkoholici,píchá' i drog,prostituti,lidé sexuálně promiskuitní.Život těchto
lidí je zachycen ve sklepníchmístnostech a na veřejnosti a tímto labyrintem prochází dospívající chlapec,který hledá sám sebe,první lásku,
smysl života.Nikde nezůstává stát.Skutečností je otřesen,přechází dál
a hledá.To je stručný obsah filmu.
0 jeho výchovném působení na dospívajícího diváka mám vážné pochybnosti.Myslím si totiž,že právě tato realita,kterou film nekompromisně
ukazuje,může otřást představami a ideály mladého člověka o životě a
lásce a nt.plnit ho zážitky,bez nichž by se určitě obesel.
K filmu bych ještě podotkl,že ukazuje pouze výše popsanou realitua
hledajícího chlapce,ale nic víc.Není zde patrno,jak to,že dnos někteří
mladí lidé žijí u nás takovým způsobem života.Film tuto realitu konstatuje.Také z něj není patrné,na základě čeho by se měl mladý clhlapec rozhodovat,z jakých mravních zdrojů čerpat,kam jít a proč.Jeho motivace jo podána n e u r č i t K o m e n t á ř filmu namluvil Josef Vinklář n obsahoval hluboké myšlenky.
1
Myslím si, že film "Hele vlo, ČI o věk ,'jehož jedním z odborných poradců byl známý dětský psycholog úoc. •r.Z 'enělc Matějíček,CSc,jo spíš mimořádně silným zážitkem pro dospělého diváka /rozhodně neposilujícím
naději v radostné zítřky/,než filmem,který "pomáhá pochopit hodnoty ,
dávající životu smysl a motivující mladého člověka ko hlodání sebe sama,svého místa vo společnosti."
V Přerově ' 4.srpna 1089
Ing.Iimanuel Matyáš.

PRAŽSK' L-u^LL /3/
Když řádili uraniboři v Čechách a Sasíci pusioullt naši zemi,svatováclavské náměstí ječte nestálo,ani sousoší se sv.Václavem,Vojtěchem,
' Prokopem,Ludmilou,Anežkou.AIo podle některých domněnek byly v tom braniborském soužení přidány další sloky žalozpěvu k svatováclavskému chorálu.
•
Potomci braniborců a sasíků se na svatováclavském náměstí objevili s
tanky.A s propagandou.Ze necelých 30 lot se tu objevily tanky Varšavského paktu s bratrskou pomocí,takže to vůbec nebylo zasahování do našich
vnitřních záležitostí.Máme to divné vnitřnosti.Následovalo jejich čistění.
Nyní nám. .-"o nich Poláci a Madaři zasahují-.litují a distancují se od
projevů.té bývalé lásky a tak nám vnitřní náležitosti kazí.Jen potomci
Braniborů a Sasíků se utvrzují ve svá dobročinnosti.Jejích propaganda
-budiž dán průchod pravdě - se poněkud liší od propagandy PUrera a říšského protektora,.
Ale se svatováclavským náměstím a jeho osazenstvem se něco děje.Vypadá to jako příprava na přejmenování - cosi jako náměstí Nebeského
'míru v Pekingu.Tentokrát jsou tu činní naši činitelé,Jsou čilí na všech
rovinách.Zběsilou propagandou proti strašnému nepříteli - proti Devíti
větám.Jak slyším,konají se na svatováclavském náměstí noční manévry
milicí,speciálních oddílů,plastikových střelců,vodních dělostřelců,psovodů.Posádky v Praze i v okolí mají pohotovost,pod.£WL.3tB,pankáči a
provokatéři^sou povzbuzováni projevy,jaké Praha od doD Adolfa Hitlera
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a Reinharda Heydrycha neslyšela.A také se zatýká,konfinuje,V jadné pražké nc-soenici • eden školitel vykládá, že u Václava H. via našli zvláštní
pra2--':^u reálii - a miliony tuzeksových poukázek.Škoda,že Václav Havel
nestačil skoupit cely T u l : ! Musím uvést i zatčení dr.Jarín 3. rnogurského a aoc.vř. I.iroslava vusáho,protože jsou to moji drazí přátelé a
k těm pražským reáliím připojují na věčnou památku i reálie bratislavské .
Takže svatovácl.náměstí bude dokonale pacifikováno a připraveno i s
okolím - stát se náměstím Nebeškého míru.Sv,Václave,před tím nás,ty
kníže pokoje,uchraň !Náw bude stačit ten pokoj země naší,jde se zpívá
" v gruntovní písni,"zaznamenané v rukopisu Univ.knihovny /' VII F 30/:
" Pomoci tvá žádám^,smiluj sc nad námi;
utě^ smutné,otžen vše zlé,svatý Václave !
Dodatek o čtyřech artikulech.
I.M.Jan Hus: "Hledej pravdu,slyš pravdu,uč se pravdě,
braň pravdy až do smrti a pravda tě vysvobodí
od zahynutí věčného."
II.Josef Goebels:Lži ,n3co přece zůstane.Lež tisíckrát
opakovaná,so stane pravdou.
III. VI.I.Lenin: "Je nutno,abychom byli odhodláni k jakékoliv oběti a
k užití všeho možného:úskoků,smyšlenek,ilegálních metod,odhodlání
zamlčovat a překrucovat pravdu,zkrátka je to zájem třídního boje,
z něhož vyvozujeme svou morálku" /o rcligii,poz. 1 - z franc.překl.
strana 73 / .
IV. Jan Patočka:Polopravda se může stát celou lží.
20.srpna /píšu to dnes,protože nevím,zda zítra nebudu zajištěn./.
Josef Zvěřinu.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naše katolické samizdaty upozorňují na tuto iniciativu:
ŘTDITTLSTVÍ Cs. TFLPV.IZE PRAHA:
My níže podepsaní věřící občané z Mutěnic u Hodonína Vás žádáme,
aby naše televize přenášela slavnostní svatořečení Anežky České z Říma dne 1?.listopadu 1989 a audienci českých poutníků u papeže dne 13.
listopadu 1989.
Své přání zdůvodňujeme:
.
Slavnostního svatořečení se nemohou zúčastnit staří a nemocní spoluobčané a rovněž z důvodů finančních mnoho dalších věřících občanů.
Věříme,že vyhovíte našemu přání,za což Vám tímto děkujeme.
Za správnost podpisů: Petr Záleský
Mutěnice 225
P.S.Dáváme též na vědomí panu kardinálu Tomáškovi.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adresát:Federární národní shromáždění
Vinohradská 1
110 00 Praha 1

v Trutnově 2.4:7.89

Věc:Vyjádření protestu proti praxi umělého přerušení těhotenství.
Vážení poslanci,
počet usmrcených nenarozených dětí v tomto století přesahuje počet obětí světových válek.V ČSSP bylo pouze v r.1986 při interupcích usmrceno 150 tisíc dětí.Z tohoto důvodu považuji interrupce za největší existující , hromadně praktikované a často legalizované -zlo dnešního světa.
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Mluvím-li o interrupcích jako-o zabíjení nenarozených dětí,není to
pouze věcí mého soukromého názoru a náboženské víry.Soudobé lékařská
věda a další vědní obory podávají pádné důkazy o tom,že nová lidská bytost vzniká již početím,Jako příklad uvádím jen některá,obecně známá
fakta:
Nová technika,umožňující lidský zárodek fotografovat,seznamuje s dojemnou skutečností života nenarozeného dítěte širokou světovou veřejnost.
Již v 8.týdnu od početí je možno registrovat činnost mozku dítěte,které
také reaguje na nálady matky.Závažný je zvláště fakt,že nenarozené dítě
cití fizickou bolest.Otřesné důkazy o barbarství a surovosti lidí 2o.století přinesly filmové záznamy interrupcí.Obranné reakce dítěte,jehu uhýbání před vražedným nástrojem,usilovný boj o život,otřásly tak svědomím
některých lékařů,kteří dříve interrupce prováděli,že se z nich 3 t a l l
rozhodní odpůrci těchto praktik.Také někteří českoslovenští lékaři označují interrupci za zabití bezbranného' člověka.
Zákon legalizující umělé přerušení těhotenství se ve světlo nových
vědeckých poznatků jeví jako nespravedlivý,neetický o nelidský.
Proto vás naléhavě žádám,abyste prosadili okamžité zastavení interrupcí , zrušili zákon,který umělé přerušení těhotenství logallzuje,a přijali zákon na ochranu nenarozených dětí.žádám také,aby naše veřejnost
byla pravdivě informována o této problématice a seznamována s novými
vědeckými poznatky prostřednictvím filmů,přednášek a publikací,aby v
hromadných sdělovacích prostředcích dostali slovo lékaři a vědci z řad
odpůrců interrupcí a aby do školních osnov byla zařazena vyúka o povinnosti chránit veškerý lidský život,tedy i životy nenarozených dětí.
Věřím,že se ČSSR připojí ke státům,které ochranou života nenarozených
dětí a bojem proti interrupcím dávají příklad ostatnímu světu.
Miroslav Mědílek
Na struze 119/3
541 01 Trutnov
Na vědomí:Předsedovi vlády ČSSP. Ladislavu Adamcovi.
Výboru čsl veřejnosti pro lidská práva a humannitární spolu»
práci,
kardinálu F.Tomáškovi a dalším
XX X X X XXX

X X X X X X X

Kultura odříkání oe kulturou života.
Askezí se civilizují vášně.
Papež Jan Pavel II. při rozhovoru s rakouskými představiteli vědy,
umění a techniky a vydavatelství v Salzburgu 27.června 1988 otevřel
neočekávaně r.edno téma.Pohovořil o kultuře askeze.Prohlásil,že kultura askeze umožňuje člověku a různým lidským společnostem uskutečňovat
svoji svobodu také jako schopnost zříci se vlastní moci a velikosti a
tímto způsobem'zevnitř otevřít prostor pro jiné,především slabé.Toto
vytváření prostoru,zdůraznil papež,je projevem lásky k k člověku a
také k Bohu.
Ovzduší-.pdporu,Ptáme se,jaké výhledy má Výzva k askezi,odříkání a
sebeovládání; uprostřed pojetí a způsobu života,kdy každý chce bezohledně všechno "vlastnit a ničeho se nezříkat.kdy je technicky všechno mo*
žné a přípustné',nehledě na to,že se ničí životní prostředí a ohrožuje'
genetická rovnováha,kde se podle slov švýcarského lékaře J.Wunderliho
všechno přináší na oltář zlatého telete pohodlí a požitkářství.Jakoby
zmizeli všichni lidé podobní starořeckému mudrci Sokratovi,který na
otázku,proč každodenně prochází tržnici a nic nekupuje,odpověděl:"Protože chci pouze vidět,co všechno nepotřebuji k tomu,abych mohl žít,"

Ilementární podmínky dozrávání'osoby.Původní význam řeckého slova
askeze se vztahuje ke kompleksu vymyšlené soustavy úsilí a cvičení ke
spbrtovní kondici.Přeneseno v do morální ®blasti je askeze pojata jako
cvičení pro budování a upevňování lidskosti.Patří sem každé cvičení fizické,intelektuální,mravní - prováděné nn základě svobodně zvoleného-a přijatého způsobu procvičování-a dosahování disciplíny,tj.posilo•tání nebo omezování a zdokonalování Určitých tělesných a duševních
vlastností člověka.Askeze je taky civilizování vášní a tím i civilizování a kultivování osoby.Askeze je duševní,stav osobního odříkání a
• Solidarity,aby i jiní,jednotlivci i společnost,mohli žít:fyzicky a stejně' i morálně,při plné důstojnosti lidské osobnosti.
Úsilí a pož-dávky askeze jsou součástí elementární etiky a morálky.
Sebeovládání,odříkání si a zdrženlivost - jsou nepopiratelnými předpoklady a podmínkami zdravé osobnosti jednotlivce i zdravých mezilidských vztahů .Jsou to základní formy askeze.Kdo chce žít aínstný život,
musí se umět správně ovládat.Kdo chce v životě uskutečnit nějaký ideál,musí se umět vzepřít a být zdrženlivý.Zít ŠÍastně a s plným vědomím
je neslučitelné s mentalitpu,podle níž se musí neustále "stlačovat
páka akcerelátoru požitkářství a blahobytu"/A.Dosenberger/.Na druhé
straně však je skutečností,že "neexistuje veličina,která by nespočívala v sebeovládání a odříkání si"/R.Guardini/.Asketická cvičení,pokud
vycházejí z osobní a svobodně zvolené lásky,jsou prostředkem a cestou
k osobnímu morálnímu dozrávání.Umět si vymezit hranice a být schopen
je zachovávat,je znakem morálně vyspělé osobnosti,Půjdemo-íi do důsledků, asketa je duchovní člověk,usilující o osobní pokrok,vnitřní soulad koordinací všech svých volních pohnůtek.snah a ambicí.
Pro rozvoj života.Askeze pro askezi je nesmysl.Úsilí a odříkání,
půst a pokora,usměrňování a spoutávání vlastních vášní iná smysl jen
tehdy,činí-li se to v zájmu uskutečnění lidského života a společnofci.
Základním zdůvodněným
motivem každé askeze je láska k životu v jeho
,y
různých formách. Jis tě přirozený pohled a motivaci askeze nám víru dává
v příkladu Ježíšova života.I nejobyčejnější pohled do Ježíšova života
odhaluje,jak velký význam mělo pro něho odříkání.Ale nejen odříkání.
Znal i kouzlo pohostinnosti a svatby,ale také trpkost chudoby,pouště
a kříže.
Ježíš žije svůj život v poslušnosti Otce.I\ie ve smyslu přezíravosti
a útěku od světa a jeho dobra ani ve smyslu seboutajoní,ale vo smyslu
osobního vydání se z lásky."Pro nás a naše spasení"tj."pro život světa"
/J 6,51/.Totéž platí i pro jeho učedníky.A věřící."Kdo chce jít za mnou,
zapři sám sebe,vezmi svůj kříž a následuj mne"/Mt.8,43/.Cesta .za,Kristem může znamenat,že si odřekneme nejen něco z příjemných věcí,ale potlačíme i základní vášně."Neumím si představit ani jeden život dospělého,u něhož by se neprojevovaly potřeby odříkat si základní"/R.Ginters/,
ovšem podle druhu osobního povolání a poslání.Skutečný učedník jde bezvýhradně za svým Učitelem.Je schopný zříci se všeho dobra,Protože se
mu dostává dobra v Ježíši.Vstupem do Ježíšovy rodiny je schopný zříci
se tepla vlastního Rodinného krbu.Učedníkem se stává člověk,který všechny své životní naděje staví na jediném základu,na Ježíšovi.
Když se člověku,zejména mladému člověku,podaří dosáhnout blízkosti_
a kouzla Ježíšovy osoby,veškeré jeho duchovní síly se přeorientují,dojde
k jejich přerozdělení,podobně jako se to děje s molekulami železa při
působnosti magnetické síly.Od této chvíle zcela jiným ,a životně silným
způsobem,v důsledku vnitřní svobody ducha,připadne sám sobě,sám sebe
uskutečňuje,Dosahuje zkušenosti sv.Pavla:"Dovedu trpět nouzi,dovedu
mít hojnost.Ve všem a do všeho jsem zasvěcen:být syt i hladov.mít nadbytek i nedostatek."/F,p,4.12/.Askeze je základní zásadou osobního a
s-oleČenského života každého člověka a kře3^ana»Její uplatnění je ještě naléhavější dnes,v době tak nepřívětivého ovzduší,pro svou principiální 2ásado"7ost a odříkání si.Uprostřed bídy tohoto světa, jeho osobnosti a tísně se z křesťana stává díky zásadovosti,odříkání a solidari-
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' tě nositel radosti a naděje. Je aktivním důkazem, že Je m»žné zajistit všem potřebný chléb a prostor, svobodu a důstojnost. Kultura
askeze Je kulturou života.
2

týdeníku: Glas končila, 12.března 1989,č. 11,Zagreb
Autor: Valentin Pozaic
- o - o - o - o - « - o - « - # OBNOyÁ

CÍRKVE:

0 hnutí charismatické obnovy v katolické církvi se u nás hovořilo
spočátku spíše negativně. Hned v r.l981.který můžeme považovat za počátek katolické charismatické obnovy v CS5R,se objevili zuřiví odpůrci tohoto nQvého duchovníhou proudu,dokonce i mezi kněžími.Částečnou
vinu na tom má nepochybgě i násilné informační vakuum a neznalost
pravého stavu věcí,nebot v té době už za sebou mělo světové katolická
charismatické hnutí více než Jedno desetiletí života /vznik se dntujo
léty 1966-67 - USA/, střediska v mnoha zemích,těsné spojení s legitimní církevní hierarchií,mezinárodním centrum v Římě.Charismatická
obnova přicházela s novými a do té doby nezvyklými nároky a projevy.
V jistém smyslu rozrušovala zaběhnutý pořádek vucí i navyklý způsob
kněžské pastorace.Komu bylo zatěžko něco ve svém životě měnit,pro toho bylo pohodlnější vybrat několik záporných momentů nebo extrémních
projevů,k nimž v charismatické obnově zejména při počáteční« hledáni
také docházelo, a celou věc znevážit a odmítnout. Je znám případ kněze,který vyvinul nemalé úsilí a iniciativu,aby mohl z kůru kostela
nepozorován sledovat průběh charismatické adorace. 0 to zasvěceněji
Ji potom dokázal vnějškově popsat,označit za zvrácenost nedůstojnou
katolického kostela a spolupodílet se na tom,aby se charismatičtí katolíci museli uchýlit z chrámu do soukromých bytů.
Dnes po 8 letech Je už situace podstatně příznivější. I u nás byla charismatická obnova církevní autoritou uznána a kněžím i věřícím
doporučena, /naposledy viz pojada ordinářů českých diecézí,KN 2.7.89/
Hnutí charismatické obnovy v CS3R zapustilo kořeny a žije. Je to naděla pro mnohé unavené křestany,pro které tradiční formy ztartlly
obsah. Je to příležitost pro mládež,která touží po dobrodružství. Je
to forma zbožnosti kladoucí radikální požadavky,žádající úplné odevzdáni člověka Ježíši Kristu,ale také spiritualita,která očekává stejně radikální a bezprostřední odpověď Boží mocí. Katolické charlsm .r,.1 c,
ke hnutí klade nemalý důraz i na marlánksou úctu. Vrací dříve vlažné
katolíky k opravdovému prožívání syátostí. Je v něm však velmi výrazně akcentováno i praktické uskutečňování ekumenismu.
Charismatická obnova se u nás šířila převážně spontánně. Někdy zasahovala lidi naprosto nepřipravené,neznalé věci,bez Jakékoliv naukové základny. Někdo si toto nutné teoretické minlmurn doplnil dodatečně, někteří, žel, po nadšeném emotivním výbuchu bez zázemí modlitební
skuDiny brzy vychladly,nebo se dokonce obrátili proti obnově.
Katolická charismatická literatura u nás nebyla k dispozici téměř
žádná/snad s výjimkou samizdatového překladu Hl.Cflúhleny "Zácvik do
křestanství"/. 0 to více se četly příručky protestantského původu. Ne
každý v nich ovšem dokázal oddělit všeobecně platné principy křestanské charismatické obnovy od některých způsobů jejich Interpretace,
která byla podmíněna nekatolickou teologií.
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katolického kněze z charismaticH
ké 'o-bnovy u*-nás v ČSSR.VŠem,kte í se zajímají o charismatické hnutí,ji
lze vřele doporučit.Na 58 stranách formátu A4 se poměrně podrobně seznámíte s projevy duchovních daru /charismat/ v našem prostředí,s jejich
významem a podmínkami jejich přijeti a používání k užitku církve.Dočtete se o mo~litbě v jazycích,výkladu,promlouvání z vnuknutí,roališování.uzdravování.Zajímavé je svědectví o vedení Duchem,o rozpoznávání
B^ží vůle v každodenních situacích i životních rozhodnutích.Jsou zde
osobní zkušenosti s působením zlého ducha a s jeho vymýtáním.Nechybí
zmínka o Panně Marii,modlitebních ¡.skupinách, ekumenismu.VŠc doplněno
četnými biblickými odkazy.
Na rozdíl od některých dřívějších pojednáních s péra stejného autora,má toto dílko neobyčejně povzbudivý charakter.Nenutí,nevyhrožuje,
nebojuje proti jiným názorům nebo záporným skutečnostem,ale nabíaí.otevírá,ukazuje osobně otevřenou cestu.Domnívám se,že poskytifje" dostatečnou informaci každému,kdo stojí na okraji a odstraňuje nebezpečí,íe by
se něktfff pustil bezhlavě do věci,o které nic neví.
Nevíš,jak dál ?Zdá se ti tvé dosavatní křeslanství bezbarvé a málo
životné ? Možná,že právě skrze charismatickou obnovu získáš novou energii a začneš evangelium plně žít.
Dysmas
x x x x x x x x x x x x x
DUCHOVNÍ -'IAGN0ZA
Sebepoznání je jedním z nutných součinitelů duchovního života.Nesnažit se opravdově znát sebe sama,svůj duchovní 3tav,vedc k sebeklamu,
někdy až k zaslepenosti a případně k zatvrzelosti.
Aby člověk neupadl do sebeklamu,potřebuje nějaký návod,jak rozpoznat svůj duchovní stav.Nějaké oficiální návody k tomu nejsou,spíiSe vyplývají ze zkušeností těch,kdo se věnují duchovnímu životu i duchovnímu vedení.
Pro duchovní diagnózu není třeba vidět v jednotlivých chybách důležité známky duchovního stavu,leda by to byla mimořódně těžká a vědomá
vina/peccata singularia/,která by charakterizovala,signalizovala obrat
vůle.Nebo,kdyby se někdo dopouštěl malých sice,ale příliš mnohých chyb.
. Pro poznání stavu duše je třeba znát kritická místa,která jsou jeho
trvalým projevem,nebo dokonce příčinou.Jde tedy o jakési primární oblasti duchovního života,ve kterých se projevují příznaky jeho stavu.
Pozorujme dvě vrstvy příznaků života:
Širší příznaky,dlohodobé,které se dají méně určitě zjistit,protože
jsou snahové,dynamické,signálizující spodní proudy v duši.
Bližší příznaky,které jsou určitější,jaksi statické a přítomně konkré tni.
Jaký bude smysl a cíl naši diagnózy ?
K čemu nám bude dobrá ?
CHCEME POZNAT SVŮJ P0MČR K PÁMJ BOHU NE JAK? VÁ BÍT?Nx;JP.S JAKI
SKUTEČNĚ JEST :
Stav věcí je důležitým východiskem pro nápravu.Prpzkoumejme oblast
širších ořiznaku,
A
T,
1 . .Jaký je MŮJ VZTAH K BOHU a jeho Synu Ježíši Kristu,mému Pánu a Spasiteli?Vztah v mé vůli a v mém rozhodnutí ?Je motivovaný živou vírou, nebo pramení z neurčitého pocitu,že něco musí být '?Jaký je ráz
mého vztahu k Bohu:oficiální - povinostní -s třízlivý - horlivý - •
. věrný - obětavý - oddaný - intimní?
Jaký jfc stupeň -máhar VTrtehu k Bobat4eL.mi Bůh. jednou x mnoha skutečno-

stí života nebo je mi jednoznačná,totálně vším ?
2. jak žijí svůj ideál?
Jak skutečně usilují o vzestup k tomu cíli a k té výši,kterou jsoia poznal a uznal,že mě k ní Bůh volá ?
Usiluji o dosažení kněžského ideálu:pevně - horlivě - obětavě - a
v tom stupni vytrvale ?
Nebo usilují o dosažení ideálu nedbale - chabě - zvykově - jako ti
druzí,nebo neusilují vůbec,protože se mi ideál zamlžil,vytratil,
zapoměl jsem,proč osem přišel.
3. Jaká je moje P"VNOST FROTI HŘÍCHU ?
S jakou naléhavostí mi signalizuje svědomí hřích ?S jakou rozhodností se proti hříchu stavím ?
Je v mé vůli proti hříchu:ochablost - váhavost - nerozhodnost - dokonce trpěná záliba ?Pošilhávám po hříchu ? Pouštím 30 s ním do diskuze?
Neberu jej vážně ?Cekám,až se dostanu na samu mez hříchu vážného ?- N
Nebo už mám ve vůli vypěstovanou vůči hříchu pevnou klidnost,hotovou a vžitou rozhodnost ?
4. Převládá v mém duchu POKOJ ?
Je v mém duchu trvale zakořeněný ?-Nebo trvale převládá v mém duchu
vzrušenost - nespokojenost - výčitky -pochyby - podezírání - rébelování ?
II.
Bližší a konkrétnější místa.ve kterých se jeví stav ducovního života:
1 . Který a jaký je můj PŘÍTOMNÍ PŘEVLÁDAJÍCÍ ZÁJEM ?
Co mě zajímá ?Co mě přitahuje ?,naplňuje,k čemu 00 bezděčně vracím v
myšlenkách ?
Je to předmět dobrý - dokonalý - nebo nedobrý ?
/televize,ruční práce soukromá zjevení,zvláštní metody léčoní,přírodní vědy,jogy,moji příbuzrií,něbó jiná osoba,i ženská osoba / ?
' Jak se mám kpředmětu svého zájmu ?
2. Jaký je druh a STUPEŇ MÍ MODLITBY ?
Je moje modlitba:ústní - rozjínjavá - efektní - zjednodušená - pasivní
- mystické? Modlím se spíše přemýšlením - nebo spočinutím v tichu duše, nebo četbou ? Jak se modlím věrně ?
Jaké je moje vědomí Boží přítomnosti ve mně při modlitbě ?
Je jasné a živé,neurčité,potemnělé,prožívám pustotu ?/Rozumí se trvalý způsob modlitby nebo trvalý stav,ne vyjímky/.
3. Jaká je moje USEBRANOST'K BOHU PjRlS DEN ?
Je v mém dni velká rozptylenost,dlouhé doby bez myšlenky na Pána ?
Pramení to z mé ochablosti nebo je to vliv okolí? Jaké je síla mého vědomí Boha ?Pohybuje se Bůh jen. na periferii mého vědomí,nebo je

4. Jaký je rozsah a STAV MÉHO ODŘÍKÁNÍ ?.
V čem se nejčastěji zapírám?Vyhledávém si eebezápory sám,nebo se
především zapírám v tom,co samo přichází ?/Takový sebezépor je ten p
pravý/,Vyhýbám se sebezáporu ?Zapírám se vůbec ?Nebo,jenkdyž na to
mám náladu ?ICdyž se mi chce ? Když .se mi to daří ?
5. Jaký je MŮJ VZTAH K OKOLÍ,společnosti,práci ?
Je srdečně laskavý,obětavý,uznalý,apoštolský ?Nebo podrážděný,zaujatý,
trpký,lhostejný?S kým se nesnáším a "kdo mi jde na nervy ?"
6. Jaká je moje POKORA,PROSTOTA,TRPĚLIVOST ?
A to především ve vůli,ne v úkonech.Ne jak často chybím,nýbrž jak
• dobře a jak brzo vše napravím»
7 . Jaká je MOJE PRÁCI' ?
Především co do jejího mravního charakteru,zda konám to,co konat
mám,nebo dělám to,co jen konat chci ? Je moje práce v řádu elužby,
nebo v řádu mé libovůle ?Pracuji bez rozmyslu,strojově,protože n u ^
sím ? Konám práci užitečně ? S apoštolským úmyslem ?
8 . Jak TRPÍM ?
Můj vztah ke kříži.Je mi utrpení nutpým zlítt ? Výkupnou cenou ?
Hledám to^co je ukřižovanější ?
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Projít základní požadavky života ve společnosti...
íóto je jedna z možností,jak provádět kontrolu svého duchovního
stavu.Taková to kontrola se .provádí jednou za čas,snad za p ů l roku,
snad za rok,aby tu bylo dost času,že by mohl narůst-nový stav od
jedné kontroly ,ke_ druhé.
.
' ' • . 'v «
Hlavním úkolem duchovní diagnózy je odhalit universitního Činitele:
T O , c o m : OPRAVDU F Í D .
TOFKDE J :
MOJ:' SRDCT.
To pak rozhoduje ve všem,to působí vzrůst svatosti,to působí i sobeklamy a zatvrzelost :
P F T T D M Í T S T O J T R Č N Ť H O PŘILNUTÍ.
** PRlDMf.T SKUT' W
USKY.
" Kde je váS poklad,tam bude i vaše srdce."/Lk 12,34/.
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Pán šéfredaktor Kasalovský I
Vo svojom časopise Mladé rozlety č.41/1988 z ll.okt.1988 sto uveřejnili na dvoch stranách reportáš z púte v šaštíne, lctorá sa konala
17.septem.na závěr Mariáns.roka.Zachytili ste šlová gymnasiatick,že
"žijeme v nekrestonskej společnosti",sledovali ste mladých chlapcov a
dievč¿tá so spacákmi a vokmi,páčilo sa vém ticho o poriudok,nebol tam
nijaký alkohol,fajčiarov ste mohli "spočítal na prstoch jodnej ruky."
Na písali ste,ze mladí sa "čudovali,prečo MR přišli na púl,alo ohovórat sa s nimi,to sa im nppozdávalo,"Chlapec,ktorému ste prihovorilL,
vyhýbal odpovědi na Vašu otázku,"či a aká je u nás náboženská alobodn."
19,ro*.vodičovi,25roč. predavačke 3o.roč. technikovi"nebolo akosi po
voli,že prvořadé je poslúchaí zákony a všetko to,čo sa odvíja od auto'rity štátu."Nepáčilo sa Vám skendovanie požiadaviek:"My chceme sv.Otca,
my chceme biskupy,my chceme slobodu.Inak podia Vás mladí "spíevull nndherne - piesne nábožné i míerové",čo Vás viedlo k zhovievavému výroku:
"Sme tolerantní voči náboženskému presvedčeniu." A vyslovili ste údiv
nad tým, že by 500 mladých "bolo pre nós ostatných určujucích'.'..
K tomuto všetkému niekolko poznámok.K tomuto všetkému niekolko poznánok.Už zdtžanlivost tých mladých lúdí Vám mohla naznačit stav slobody náboženstva u nás.Nie p o d l a ^ n e n i a Ústavy,na kterú sa odvoláváte,
lež podia praxe,ktorá overuje teóriu - ti mladí sa Vás báli.Vaše otázka, čo 500 mladých v lúdí "može byl určujucích",je iste zaujímavá.Ale ini
účastníci púte v šaštíne hovořili,že v tom kruhu ich bolo dobrých-, 1000.
A spolu s nimi ich bolo v Šaštíne okolo 60.000...A v Nitře dobrých tisíc, V Levoči bolo v júli do 250,000 pútníkov,v Gaboltove v Lutini a inde dalších loo-200 tisíc.To už nie je ani v národe,ani v štáte zanedbatelná veličina! Najma keŠ myslíce nato,že tie isté požiadavky mladých
podpisalo u nás viac než pol miliona ludí....
Na vašej reportáži ma však najviac zaujalo to,čo ste si nechali ako
zlatý klinec na závěr.Napisali ste:"Na závěr ponukám myšlenky známého
amerického spisovatela,ktoré som si dos^ dávno poznamenal"A. potom ste
sa rczpísali o tom,čo Mark Twain vraj niekde ubiedl " o bohovi Jahve"
-že "všetky jeho skutky,..svedčia o jeho zlomyselnosti...malichernosti,
krutosti,"že "neurobí nič iné,len trestá,len trestá",že je "odpornou
bytosíou" a že je popři ňom aj "Nero je anjel čistoty a dokonalosti"í..
Bolo by sa žiadalo ponajprv to,abyste v takej vážnéj věci uviodli,
kde ticto slova Mark TV'ain napísal,či to boli jeho osobné postoje,alebo či ich vložil do úst nějakému hulvátovi pri Škriepke v krčme.Parafráza,s ktorou sa zrejme stotožfíujete,svědčí o tom,že ste Starý a Nový
zákon naozaj iba "prelusksli",asi uchytkou,plytko a nedoaledne„Ja by
som sa tak neopovážil čítaí a najma a hodnotit onu Odyseu,Vy ako doktor filosofie iste viete niečo o dávných historických textoch,o dobovej

- 21^ -

kul túře, o textovej a literárne j ^ r i t i k e ^ o z r i t e si Turčányho překlad
Božskej komedie - kolko stoviek poznámek je tam pře pochopinie textu.
A Nový zákon je o dobrých l.OCO ,Starý zákon o 2.000 r.starší než básně Dantehoi Odborníci vedia niečo ej o post pnorn postoji náboženského
chápanie.Ani medicína nemalá před Í.OOOr.PKG a rontgen.A že všctky skutky Jahveho svědčia o jeho krutosti?Poznáte Vy žalmy a velaonost i oddanost ludu Izraele v nich vyslovenu?A kečí ide o tresty,viete čím jo
ludská reč,čo je to odkázanost na ludské slovo,na ludskú skusenost,na
antropoforismy,ktorým sa ani při popise duchovných skutečností nedá
vyhnút,takže aj pisatel Písma hovořil o " božom hneve" a o "božích
trestech ?"
Vy ste sa stotožnili s tvrdením,že Boh je zlomyselný,krutý a malicherný,že je horší jako Néro...aké ruhanie v slovenských dějinách aeí
ešte ani nezaznelo.Ako kúlturne sa vyslovovali o Bohu už před 1100 r .
Vaši a moji duchovní otcovia na začiatku našich národních dejínCítali
ste život Konstantína-cyrila?Ako ludsky důstojné znejú slova,která povedal krátko před svojou smrtou r.869.!"Ked sa přiblížila hodina přijat pokoj a přesídlit do věčných pribyt!cov,pozdvihol svoje ruky k L3ohu
a modlil sa...:Pane Bože moj,ktorý si všctky... nctelesné sily stvořil, nebo si vystřel a zem založil o všetko jestvujúcc z nebytia v bytie priviedl..»"To bola kultúrna osobnost prvého rádu! Aj po tisíc rokoch si Konštatína -cyrila ctí Europa o svet.Vy,pán Sefredaktor Kasalovský.sto našim mladým chlapcom a díevčotám ponúkli r,1988 ruhanie.
A to velmi nízkej úrovně...
No najtuhšie zaucho 3te při věetkej svojej proklamovanej tolerantnosti dali všetkým mrtvým i živým veriacím až slovami o Ježišovi Kristovi '.Zaucho Cyrilovi i Metodovi,trnavskoj 30 ročncj universito.Slo_venským vzdeloncom Bernolákovi i Hollomu,Mojzesovii KuzmánymUjStdrovi,
Vajanskému,Hviezdoslavovi i Kukučínovi ale i L.Fullovi,V.Hložníkovi a
mnohým dalším až po slovenského kardinála Tomka.Napísali sto totiž znova parafrázou M.Twaina pár slov aj o "bohovi novozókonnom".Napísali
ste,že "Boh Starého zákona je sice strašnou o odpornou bytostou",ale
že je hoden"ovela vetšej úcty"ako Kristus...A uviedli sto aj dovod:"Nič
v historii,sa ani z daleka nemóže zverskou krutostou porovnat vynájde-'
niu pekla".-A vy osobné ste k tomu dodali,že Kristus sa "vyznačuje takými vlastnosíami,ako je pokrytectvo medzi jeho slovem a skutkami."
Pán šéfredaktor ICasalovskýlEšte aj Voltaire,ktorý bol vo vyrjadrovanie človekom bez zábran,cítil před osobou Kristovou akusi bázeň...Vy ste
ho bez zábran pretromfli.VeS sme pravda chlapi'.Mladý mládenec i dívčina
mi na posledně Vaše slova povedali,6e také niečo sa píše azda vtedy,
keS je na stole už takmer vyprázdněná fláša...Zostal som ticho...Ale to,
že ste sa vo svojom časopise pre mladých na osobu Kristovu obořili tak
hrubo,je i mezi slovenskými ateistami asi ojedinelé.
Urobili ste to pro peklo.To nechápem ani v rámci Vašej reportáže.
Čudujete sa totiž nad tím,že mladým lúdom na púti v šaštíne "nebolo akosi po voli,že prvoradu je poslúchat zákony a všetko to,čo sa odvája
od autority státu."Podia všetkého Vám je úplné samozřejmé,že ten,kdo
neposlúcha zákony a všetko to,čo sa odvíja a autoritu Státu,dostane sa
pred súd.že ho odsudia na 10 r . či na 20 r . a lebo na doživotie,alebo,
že mu rovno zetnú hlavu,Popravili dr.Clementisa dočasné a lebo na veky?
Zbavit člověka navždy slobody a navždy života,to nepovažujete zrejme
ani za kruté,ani za zverské.To všetko proto,lebo podia Vás"prvoradé"je
poslúchat zákony...a autoritu štátu."To Vám je skosi jasné...Ale n i e ^ e
Vám jasné,že jak jestvuje Boh,akože jestvuje,třeba prejimat i jeho volu, jeho plány se svetom a životom,jeho příkazy a jeho autoritu.Naozaj
si myslíte,že autoritu štátu třeba bezpodmienečne rešpektovat,ale už z
autority Božej sa možno smiat?£šte i ludská 3Údy súdili aj po smrti"in
kontumaciam",čiže na potupu.Alebo si myslíte,že nacistickí a iní zločinci mohli ujst navždy pred zodpovednostou za zločiny jedinou gulkou
samovraždy?i
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Kto nepřijímá Boha a ho odmíeta,žije bez neho.Ak vo svjom odmíetanl
sotrvá navždy,bude bez Boha navždy.A to je peklo.To je věčné zatratenie
-život bez Boha.Pře peklo sa,pón šefredaktor,musí každý rozhodnul sám.
V tom je řozdiel medzi třestami státu a "medzi trestom Božím".Boh hovoří
člověkovi vlastně len toto:"BuS vola tvoja"-ak už chce silou mocnou žít
proti Nemu a bez Neho.4iže Boh i če do věčného zatratenie respektuje len
slobodu člověka...že to ludia vyjadřovali rozličným a nic vždy najsprávnějším sposobom,to na podstatě veci nič nemcní.Lidia dodnes nie sá vstave vyjádřil isté skutečnosti s tajomstvá cellcom spolahlivo a uspokojivo
-ani vo filosofii,ani ve vede,ani v básnictve.Inak ja sa věčného zatracenia,života bez Boha navždy hrozím v prvom rade sám pre seba.A modlím
sa,aby aj Vám bol Pán Boh milostivý§
Ježiš nám .len tlmočil pravdy,ktoré poznal a ktoré ani Vy ani ja no#
možeme meritórne posudit,ani ich nomóžeme vyvrátil.Kristus mohol povedal,
čo nepovedal nijaký iný muž v dějinách,keS išlo o hlbšiee tajomstvá životá člověka.Uvieuol aj dóvody:"Hovoříme o tom,čo poznáme a svedČíme o
tom,čo sme videli"/Jn 3,11/.Viděli ste vy už niečo podstatné,skryté za
oponou viditelného světa a za viditelnom životomVSotva.Vckí ludia však
niečo o tom aspoň tušili - v krostansve najma světci,mimo křesťanstva
napr.Gándhí a iní.Aj z*eli ludia zo Slovenska tušili neraz čosi o tajemstvoch - Sládkovič i Silan,Krásko i Hviezdoslav,Beniak...A niolen v davnej minulosti i Slovenský lékár prof,K.Cárský opisal svoj zážitok slávnosti Vel.noci medzi krajanmi v USA..."Ke^ od oltára kňaz zaintonoval,Pén
Ježiš Kristus vstal z mrtvých,aleluja!-napísal za našich dní starý prof.
-z ich hrdiel sa vydralo živé slovo všctkých gcnerácií od čla3 Konstantina a Metoda a otries^.lo klenbami kostela živým slovom v rodnéj řeči:
Chválme Boha,Boha svojhoIA starý chirurg dodává:Vypadli mi slzy z očí a
myslím,že som v tej chvíli nazrel na dno věčnosti.../K.Cárský,chir.spomína,slovenský spisovatel,Bratislava 1987/.
Nakoniec m i nedá,aby som sa podia Vášho příkladu uj ja neodvolal na
iného spisovatele,a to z druhého konca světa.Známý Kirklzský spis.Cingin
Ajtmatov,ktorý vydal v r.1986 svoj román"Popravlsko",vyjadril sa o osobě Kristovéj v časopise Literaturnaja gazeta,v interwiev/ v Talianuku a
inde.Medzi iným povedal:"Ja člověk.žijíci na sklonku 2 tisicír.,vyráatol
som v podmienkach socialismu.,Pocítil som potřebu obrátit 3a k univorzálnému zdrojů světla a nádeje,mrávnosti i pravdy,totiž k tomu,ktorý bol
ukřižovaný na Kalvarii...pred 2 tis.r.My predstavitelia novoj a spravedlivejšej společnosti,sme slubili světu mnoho.Slubili sme,že dáme člověkovi slobodu a štastie ako nikdy pred tím.Urobili sme niečo v tomto zmyslo.Sme však ešte velmi daleko od toho,co sme slubili,že dáma.Je teda
nevyhnutelné.abysme porovnali to,čo sme urobili tým,čo sme neurobillChceme porovnávat a inerat našu dnešnu civilizáciu tým,čo nárn bolo odevzdáné
od prvých začiatkov...Preto sc obracism ku Kristovi,ktorého považujem za
Začiatok začiatkov.Po ňom sa vo všetkých oblastiach života objavili velkí ludia,mučeníci,proroci a naopak aj antikristovia...Ježiš prožil a preživa všetkých,protože sa obr&cia rovnako na člověka druhého stor. i na
člověka stor.20.Islámské náboženstvo,ku ktorérnu podia povodu patřím,nemá nijakou postavu,ktorá by sa mohla rovnat Kristovi...,nemá nič,čo by
sa podobalo události ukrižovania za ideu a univerzálnému odpusteniu člověkovi. Jež.ICrist. Si umožňuje odhalil súčasnému člověkovi skryté tajemstvo
/Nový život 4/88/.
Toto je hlas Kigizského vzdelance a světoznámého spisovalela,hlas dalekcj Azie.o Kristovi,ktorá berie s nádejou do ruky Evanjelium...Aký ubohý hlas zazněl naproti tomu v "Mladých rozletech"na Slovensku,ktoré sa
zrodilo a žilo 1100 r . z Evanjelia a ktoré bez neho bude sotva mocí cíalei ží"D^
So želáním všetkého nejlepšího
Bratislava,30.oktobra 1988
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; TOVARYŠSTVO J E Ž Í Š O V A ^ JESUITSKÝ ŘÁD = JESUITÉ
31.července slaví církev katolická svátek sv. Ignáce,zakladatele
Tovaryšstva Ježíšova /TJ/. Vynikající historik FQlnp Millier /napsal
mimo Jiné "Lenin und der Leninismus"/ ve svém pozoruhodném díle /viz
použitá literatura 1/ oznaťuje tohoto muže za geniálního ve třech
směrech,v nichž Jeho geniu /podle lïlttllera/ se vyrovná pouze Jeden
muž v novověkých dějinách a to Iljič Lenin,zakladatel sovětského
Ruska. .Jde o geniální schopnosti:
l/docenit význam teorie/ideologie/pro praktickou činnost/praxi/
2/domyslet několik málo filosofických principů do nejmenších prs^ktických důsledků/sv.Ignác bývá nazýván "honio paucarum veritaturvF
••'muž mála pravd"/ y'\\
3/geniální organizační 'talent.
^r
1
1*
"Každý,kdo dobře zná oba tyto .velikány ducha i činu,dá zmíněnému
historikovi za pravdu,ovšem též ví,že sv.Ignác navíc vynikal mimořádnou svatostí.
lolik stručně úvodem k tomuto, příspěvku,Jehož cílem Jo upřímný pokus podat pravdivý obraz řádu Tovaryšstva Ježíšova z hledi9ka člověka,který není" členem ž-ádného řádu,měl však mimořádná příležitosti
hluboce poznat Jak ideové základy T.J.,tak i důkladně Jeho členy v
nejrozmanltějších životních Okolnostech} v dobách:
1/ kdy se řád těšil plné svobodě,
2/ kdy byli Jeho členové hromadně zatýkáni a koncentrováni v tzv.
centralizačních klášterech,
3/ kdy jezuité byli tři a půl roku zařazeni do vojenských trestaneckých útvarů v tzv. pomocných technických praporech,proslulých PTP,
4/ kdý-Jezuité procházeli policejními vyšetřovacími vazbami,stáli
před- sodidy a prožívali léta ve věznicích,
5/ kdy byli a Jsou připuštěni k více čj méně omezené duchovenské
činnosti v domovech důchodců,ústavech sociálního zabezpečení a
v duchovní správě.
Jsem na sklonku svého života,Jsem si vědom,že každou chvíli se mohu octnout před soudnou stolici Boží,což Ještě více podporuje moji
upřímnou snahu vydat pravdivé svědectví o tomto tak skvělém,avšak i
tolik pronásledovaném,pomlouvaném a často i katolickým klérem nepochopeném řádu.
;
Ve svém životě Jsem měl široké možnosti seznámit se s ¡různými filosofickými a náboženskými naukami,zejména důkladně s rnarxlsmem-leninlsmem',katolickým náboženstvím, s Konstitucemi T.J. , jejichž'shrnutí a cíl
le stručně vyjádřen /v přímém oslovení Jeho členů/ takto /viz 2,str«
295/:
I''
"Způsob našeho pivota od nás vyžaduje,abychom byli lidmi ukřižovanými světu a Jimž .svět sám Je ukřižován,lidmi novými,kteří se vysvlekli^ze svých nezřízených náklonností,aby oblekli Krista,lidmi,kteří
umřeli sami sobě,aby žili Jenom spravedlnosti /v nejširším smyslu,
zahrnující co nejčistší lásku k Bohu a k bližnímu - poznámka autora/.
Podle slov sv. Pavla máme se ve všem prokazovat Jako služebníci Boží:
v námahách,v bdění, v postech, v čistotě, ve vědění, ve velkodušnosti,
v^laskavosti, v Qučhu svatém, v ryzí - nepředstírané lásce, v pravdivých slovech. Naší;Jedinou zbraní budiž spravedlnost / v širokém, s h o n
uvedeném pojetí * pozn. autora/, kterou používejme ve všech Jejích"
formách a za všech okolností. Sami směřujme rychlými pochody - ni lil
2ahrnováni poctami anebo potupami»pomluvami nebo dobrou povétii.přižni
n«bo nenávistí - k nebeské vlasti,do níž se snažme přivést též vlBQhfiy
naět bližní y irm^íc* vždy přvd očima co n^jvětši 03'lavu Boha."
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Přesvědčil Jsem se na základé dlouhodobého,pozorného sledování
několika set členů T*J. ,že řád Jako celek .upřímně uailu^e.podlR..příkladu sv.Pavla a sv. Ignáce o dosažení shora uvedeného, a to s ¡jedinečnou důslednosti .a s vynikající láskou k Bohu a k J .lidem, s ní*.
Js.»m se Jen málokde setkal.
"' '
'
.
- Jak "je 'toto svědectví slučitelné se skutečností', 28 o jezuitech v
kolovali a kolují zcela protichůdné informacé /pramenící často z neznalosti "nebo ze záští a to dokonce i z řad katolického kléru/? Dle
mého přesvědčení Jsou základem této protichůdnosti -tiázorú též tyto
skutečnosti:
.
1/ T.J. Jeu elitním řádem,Jak si to přál a o to důsledně usiloval sv.
Ignác/ geno electa,non turba hominum" - "vybrané osoby,nikoliv
1
zástup lidí"/.
' V '
21 Jezuité tvoří gardovou armádu sv. Otce - římského biskupa - papeže,do Jehož rukou skládá elita T.J. čtvrtý řeholní slib - slib
absolutní poslušnosti vůči Kristovu náměstku na zemi.
3/ Jezuité procházejí Jedinečnou vědeckou i asketickou formací,která
/pro kněze,nikoliv pro br.atry laiky/ trvá minimálně deset lot,
často patnáct i více po úspěšném absolvování středoškolského stu. di-av.
4/ Členy T.J. Jsou lidé i se svými křehkostmi * slabostmi,tak Jako
tomu bylo i v apoštolské komunitě kolem Ježíš». A lidé mohou vždy
selhat,tak Jako selhal i Jidáš/Jedan ze dvanástl,očitý svědek
Kristův!/.
5/ V průběhu více než čtyř a půl století svého trvání /počátky T.J.
Jsou v r.1534/ řád nikdy nebyl reformován /protože toho nikdy he• bylo zapotřebí,což^vyplývá hlavně ze skutečnosti,že řád se každoročně vnitřně očistuje a posiluje' duchovními cvičeními,Jež dvra• krát v životě každého Jezuity trvají více než plný mě9Íc/.Přesto
v^dějinách někteří členové selhali,dokonce přešli do tábora nepřátel Kristových a to i v naší době a v naší vlasti.
A ti,kteří nechtějí vidět a v posuzovat řád Jako celek,ale Jen
podle slabých a zrádců,soustřeďují svou pozornost Jen na Jeho stíny a nikoliv na Jeho světlo,které vysoce převyšuje tmu podobně
' -Jako ti,kteří spatřují v katolické církvi Jen "mocenskou instituci,která vždy hájila Jen zájmy mocných a bůhatých" a nechtějí vi„-^dět a uznat,že jen díky Kristovi a Jeho církvi 9e "zhumanizovala
a humaňjizuje" Evropa a celý svět, na ktgrémžto procesu se integrálně podílelo v prvním tisíciletí křestanství benediktinský řád
a v novověku T.J.
6/ Sv.Ignác,který sebe vždy považoval Jen za nepatrný nástroj Boží
prozřetelnosti a za skutečného zakladatele Tovaryšstva samotného
Krista - proto důsledně trval i proti odporu části kléru na názvu
Societas lesu,což doslova-přeloženo značí Společnost Ježíšova/jak
to věrně překládají např. naši bratři Slováci - SpOločnost '
1 •
Ježišova,nebo Francouzi - La Société de Jésus.nebo Němci - Dlé
•
Gesellschaft Jesuj přesně stejný význam má i latinský•názbv Sociatas Jesu.f poněkud odlišný význam má Již původní španělský
termín La compagnia.de. Jésus,který se obsahově víceňblíží'českému ' '
názvu řádu/ - v češtině- se od počátku ujal až dosud používaný nář*'
ze v Tovaryšstvo Jež-í-šcrvo.
S v . Lgnác od počátku vyprošoval Tovaryšstvu milost,aby- po vzoru
v
Ježíše,který byl pronásledován od kolébky až po smrt na kříti, 1
Jeho Tovaryšstvo bylo po celou dobu své existence na důk-árz
věr- *.'
5
nosti Kristu' pronásledováno, tak Jak boholidský zakladatel' Cí-ťkve
i Tovaryšstva.. Dějl-ny-.. dokazují,že 1 toto vroucí přání sv. Ignác« .
Ježíš plní'.
,
" ... .
.
.
,<c:Í
Kdo shlédl nedávno u-nás promítaný film "ítti se/který by se mělsprávně Jmenovat "ÍDisle'-' /může si učinit o Tovaryšstvu objektivnější-,
představu než Jakou mu poskytuje Alois Jirásek ve svém^Temrru" /ktmté

bylo,J<?k ^ o s i
-poznamenal,spí* v jeho hlav£,než v době,kterou
popisoval v tomtÓ4&s'torickém
románě/ anebo o d p ^ ď l ý ' J e z u i t a Tondl ve
J
své knláe "Jezuité"/,k terá v y š l a J i ž téměř před t T i c e t i l e t y napřed
v ruštině a potom v'češtině"anebo v četných hanopisech,Jímž J e např.
spisek "Muži v černém" od J i s t é h o , v naší době odpadléhq J e z u i t y české,provincie T.J. Uvedený film přiblíží správnoii^přédstavu,Jakými
Jezuité skutečně byli,Jsou a pevně doufejme i vřdý^budóu - věrnými
následovníky Ježíše Krista a neohroženými bojovníkyfcjáj[iróva Boha 1
j^írkve v duchu svého řádového hesla: Omnia ad malorejin Dtái Gloriam
in Beatissimae fllariae Virginis honorem - Všechno k 'větší cti a
slávě Boží a k poctě Blahoslavené Panny ÍTiarie.
Rpužitá litaratura:
-i*/. Ftllop fíliSller: Oas Geheimnis der ÍYlacht der Jesuiten /v překladu
fei tato rozsáhlá - historicky věrná kniha dosyd v češtině nevyšla,o.
1
'•Točexistuje však v naší vlasti v němčině aspoň v několika exemplé,řích a její .název v češtině znamená: Tajemství moci jezuitů/.
2/
-Y^esaUrus spiritualis Societatis lesu /Ouchovní pokladnice T.J./,
í
Vystihující
spiritualitu
T.J.,u
nás existují latinské,španělské
.... l i
i/
. / 1 L/ bočníkem a prvním životopiscem sv. Ignáce.
Doporučená literatura:
1/ P.Parnlsetti T.J,': Chceš být dokonalý? /z italštiny přeložil
P.Škarek T.J./
1
2/ Blažej Háček T.J.: Církevní dějiny
3/ J.Ovečka T.J.: Duchovní cvjčení sv.Ignáce /Jsou obsaženy v španělském originálu ve shora zmíněném Thesauru.../
4/ Jahrbücher der Gesellschaft Jesu /Ročenky T.J.,vycházející v
Římě ,u nás existují alespoň v německých,francouzských,anglických
a španělských verzích/,
,'JÍ
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rflyslím,že každý,kdo se r »íčitém životním zlomu rozhodne osobnž
a cele pro Krista,najednou cítí,že musí celý svůj dosavadní život
více či méně přehodnocovat; to,co bylo důležitá,najednou ztrácí svoji důležitost a naopak. Prostě Jde o to,začít žít "naplno"; vždycky,
všude a za všech okolností. Okolnosti a doba se mění,ale Kriátus Je
atále tatáž Cesta,Pravda i Život.
Nám se však najednou zdá,že to přece Jen ten Kristus n e m y s l ^ ' tak
doslovně,a že v drřešM• době se musí brát vše s mírou a střížTlvóstí.
Nebo Jak dokonce Tiekdó'"říká: Já za to nemůžu,Jaký Jsem,za t6"mulóu"
"ti nahoře"...
T
Tbt^všáfcthlébbkf
omyl.Bůh nám dal svobodu a tím i možnosti vO,llt
T
: n
1
fnezi débrém i zí%řh^friezi pravdou a lží,mezi životem a SiTjrtí. Každý
1
zvolí sám za sebe. A každý z nás vlastně volí právě teď,v 1 káždéiift
příttpnjném okamžiku.
'Z
lYlýslím si,že není ani moc těeh,kt«řl by ae naplno zasadili za •
dobro,ani těch,kteří by vše sadili na *lo,ale právě těch uprostřed.
Jsou to tl. zdánlivě bezúhoTTrriyZfifriIiyg ^rozumní" a "opatrní", kteří
j ^ č l i v ě f^evežvrjí^ca »1 .«nohou íiO*»lit * CO
v poústatě se bo^i
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Krista i ateismu.ftolí se tedy žít naplno,protože .by ..«<? jiius el£ u¡.mnohého 2říct. Jestliže však svět uznává p o l o v i č a t ý t , B ů h nikoliv^ v kež
bys byl Jedno nebo druhé, ale protože n e j s i nic, vyvrhnu t ě . s v ý c h
úst".
•
v-j j>t..
Nemá-li člověk vlastní názor,vlastní přesvědčení,ztrácí přezce Jeho život smysl. Každý člověk Je svým způsobem Jedinečný a pq^ahraditelný. Každý by tedy měl ve svém žlvotě^udělat maximum,kterjS ..se od
něj očekává. Co se však očekává od křestana? - maximum prq dobro.
Lásku k dobru. Není to vlastně nic Jiného než to,co svým životem uskutečňovali světci a mučedníci,to,co svým způsobem uskutečňují stále
mnozí z nás. Klobouk dolů i p£ed Jistým bratislavským knězem,který
v neděli 20.srpna oznámil obět mše svaté za zastřelené před 21 lety
a lid dobře pochopil Jeho slvo,vycházející ze čtení oné neděle o proroku Jeremiášovi,ktereho láska k dobru přivedla až k uvěznění v cisterně/Jer. 38,4-6,0-10/, i v listě Židům čteme: "místo rodgsti,která
se mu nabízela,v^él na sebe kříž a nic nedbal na u rážky" /Zld 12,
1-4/; a nakonác i v evangeliu Ježíš říká: myslíte,že Jsem přišel v
dát mix na zemi? Ne,říkém vám,ale rozdělení*' /Lk 12,49-53/. Vždyt i
tady Je společným ukazatelem láska k dobru, a tak bratislavští křestané nemohli nevzpomenout také nespravedlivě stíhaná.mazi nimi JUDr.
Jána Čarnogusrkého,PHDr.miroslava Kusého,CSc., Hanu Ponickou a Anton»
Seleckého.
Pro křestana neexistuj^,, věta "to se mě netýká". Naší povinností
Je udělat maximum pro každého,který to právě potřebuje. Nemůžeme sice
vrátit těžce nemocnému zdraví,ale můžeme ho navítívlt a ukázat,že
není sám. Nemůžeme pronásledované a vězněné pro pravdu přímo vysvobodit,ale můžeme se s nimi solidarizovat a např. podepsat petici.
Nemůžeme také přímo zasáhnout,aby
byl zrušen nelidský zákon o umělé
1
interrupci,můžeme však i tady udělat mnohé,i to.že třeba pomohu..mladé mamince psychicky v její situaci,anebo Jako lékař se nikdy nesnížím k něčemu takovéfnu.,co odporuje Jeho přísaze a slibu. Anebudame-ll
úmyslně podobným situacím vyhýbat,budeme mít tisíc příležitostí
Znovu a znovu dokazovat a dávat najevo svůj postoj a své přesvědčen i . A proč to všechno?
• Stále ;Jsou to ty nejcenější hodgoty,které dávají lidskému životu
plnost a smysl na v věčnost. Nedopustme,abychom Jednou stáli před
Bohem s rukama byt čistýma,ale prázdnýma.Nehledě na to,že mlčení
znamená souhlas,a tedy spoluúčast.
"Blahoslavení,kdo Jsou pronásledováni pro spravedlnost,nebot Jim
patři nebeské králoství.Blahoslavení Jste,když vás budou kvůli
mně . . . " /mt 5,10-1;/.
marle nitková
-s •
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Rcdakcim: Informace o církvi a Křesťanským obzorům:
Informace o církvi č.7 otiskly článek "Nebudete-lt ^ako děti".
Touto mou odpovědí chci uvést důvody,proč Jsem napsal dopi3,které
přetiskly Křestanské obzory č.10.
Svatořečení blahoslavené Anežky České má nejen svoji duchovní pod*»
Státu,ale má i vnější formu. u duchovní náplni svatořečení Jsem v
dopise nepsal a ani ted o ní nic neřeknu. Na to Jsou povolanější.
Ostatně každý ve víře vzdělaný jphápe,v čem Je .podstata svatořečeni.
Já Jseny v dopisa psal jert' o ^ é ^ftě^^formějivpj.ařeč.i>ní - o,mí»tu

, . . • *v
V době,kdy Jsem dopis psal /únor t.r./ se vědělo Jen to,že b l a » ^
hoslavená Anežka Česká bude zcela Jistě svatořečena. Veřejnost ale
nevěděla,kdy a kde to bude. mezi lidem se vědělo,že otec kardinál V
vládě navrhuje,aby svatořečení bylo v Praze na Strahově,za účasti
papeže. Toto Jistě byla velmi lákavá představa,kterou si věřili lid
vyprávěl a žil v růžových představách Jaká toto bude událost. Pak
ale přišla ústní informace,že svatořečení bude na podzim v Římě. Jo
myslím pochopitelné,že lid tuto Informaci s nadšením nepřijal. Bylo
to těsně po lednových událostech v Praze,kdy se všeobecně soudilo,že
situace se přiostřuje. Nikdo proto ani nedoufal,že vláda bude naklohěna k tomu,aby do Říma Jelo hodně věřících. Očekávalo se i to,že t i ,
kteří do říma pojedou,budou Jen ti "vybraní" a za vysokých finančních
nákladů.
Toto tedy,Jak Jsem vypsal,byl v podstatě pravý důvod k napsání
mého dopisu.
I dnes se zdá', že vláda není ochotná do Říma pustit větší část zájemců,ale Je mnoho těch,kt?ří pro vysoké náklady si vůbec žádosti nepodali. Též nemohli žádosti podat ti,kteří maji úředně odebraný pas.
Závěrem chci Ještě zdůraznit,že Jáem se nesetkal s názorem věřícího,který by byl proti svatořečení bl; Anežky,Jako takové. Proti této duchovní podstatě • svatořečení nejsou žádné hla3y v České církvi.
A v tomto smyslu není žádná zmínka a n i
v mém dopise zveřejněném
v KO č.10. Jestli se ,tedy někomu Jeví,že vznikl spor,pak Jon o vnější formy natolik,že kanonizace se dějí dne9 mimo Rím. Jestliže však
Řím rozhodl,že svatořečení Anežky bude 12.listopadu v Římě,měl pro
to Jistě své důvody a naše diskuse tím končí. I pro nás v tomto sporu platí: "Roma locuta,causa finlta"-ňím promluvil, spor Je ukončen!"
Váš v Kristu František Zéleaký
- o - o - o - o - o - o - o -

Vedení Čs. televize,
náměstek ředitele Čs. televize ing. Dušan Macháček,
Jindřišská 12 .
120 00 Praha 2
Věc: Žádost o přímý přenos.
díly, věřící občané, z farnosti íYlutěnic,ČeJkovic,Dubňan,Hodonína atd. ,
dovolíme si Vás žádat za další věřící občany z okresu Hodonín o aktuální zpravodajství.
Obracíme se na vedení Čs. televize,aby přímým přenosem z Říma - ''
Vatikánu vysílala svatořečení blahoslavené Anežky České.
Tato událost má pro naše národy velký historický význam.Uvědomte
si,prosím,že poslední svatořečení českého krajana bylo naposledy před
260 lety /1729/ v Římě!
Proto si myslíme,že v období přestavby,kdy se Čs. televize snaží
o aktuální zpravodajství,neměla by 3 tímto obsáhlejším záznamem váhat: t.j.
vysílat svatořečení nejen v neděli 12.11.1989 dopoledne,
ale případně i v pondělí v záznamu 13.11.1989
po přímém vysílání audience Čechů a Slováků
u Svatého Otce Jana Pavla II.
Své přání zdůvodňujeme:
Slavnostního svatořečení se může oficiálně zúčastnit Jen hrstka
našich spoluobčanů,méně Jak Jeden věřící z Jedné farnosti. V C55R
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však Žijí i desetitisíc« starých a nemocných naéich věřících «pgluobčanů,kteří by vděčně sledovali Cs.televizi při přímém přenesu z
Vatikánu. fTiyslíme si,že naše televizní měsíční poplatky by nám mohlo
vedení Cs.televize vyhovět.Proto věřímeiže přání svých koncaslonářů
• ^
vyhovíte.
Dáváme na vědomí
Následuje 643 podpisů
arcibiskupství pražskému
Za správnost podpisů:Jan Skočík
a biskupství' brněnskému
ITIutěnice 543
- o - o - o - o - o - o - o - o - o Qtavřený dopis Č s . armádě
—
—
adresováno:armádní generál (Ylilan Václavík
1
OVS v Jablonci nad Nisou
• CJ
•
. *
fílotto: Píseň na ohranou notu
Pánové nahoře,Já píšu Vám dnes psaní
...
a nevím vlastně ani, budete-li ho číst,
přišlo m i ve středu do války předvolání,
je to bez odvolání, tím prý si mám být Jist,
pánové nahoře, uctivé se Vám klaním
a zítra vlakem ranním odjíždím někam pryč.
Co už Jsem ae na světě slyšel zoufat matky
nad syny,kteří zpátky se nikdy nevrátí,
slyšel Jsem jejich pláč a viděl jejich slzy,
které snadno a brzy se z očí neztratí,
znám Vaše věznice a Vaše kriminály
i ty, kterým Jste vzali život i m i n u l o s t ,
vím také,že máte solidní arzenály,
1 když Jste povídali o míru víc než dost.
Pánové nahoře, říká se,žo Jste velci
a na věci to přeci vůbec nic neměni,
pánové nahoře, na to Jste vážně m a l í ,
abyste mi dávali rozkazy k vraždění,
m u s í -li válka být,běžte si válčit sami
a Vaši věrní s Vámi, mě nechte l í t .
Jestli mě najdete, můžete klidni b ý t ,
střílejte,neváhejte, Já zbraň nebudu mít...
Vižaní přátelé,
•>n»hokrét Jsme Již žádali různými způsoby o zavedení náhrednl a | t
Vllní »lužby pro ty,kteří Jsou pevně přesvědčeni o tom,že nená»í.ll,3»
? r o lidstvo lepší cesta než násilí,a proto Jim jejich svědomí fiedovou^e sloužit v ozbrojených silách.Ač Je to ve světě Již běžně,v naší
zemi,jejíž celá kultura byla i přes veškeré násilnosti formována
Ježíšovým učením o lásce k nepřátelům,doposud neexistuje pro odpírače
vojenské služby z důvodů svědomí Jiná alternativa než vězení.Povoláváte mě nyní na vojenské cvičení,abych nasbíral dostatek odvahy a
sběhlosti k příp. použití násilí.Já zatím celý svůj život sbírám odvahu k tomu,abych v případě nutnosti dokázal uplatnit nenásilí,Jak
mn|.k tomuosobně vede Boží zákon.Protože Vaše nabídka ohrožuje vážným
.způsobemintegrltu mé osobnosti,nemůžu na vojenské cvičení nastoupit.
To,že mi neumožňujete náhradní službu v civilním sektoru,považuji za
nemorální,nebot pokládám to za omezování zákl. lid. práva na svobodu
svědcmííZe stejného důvodu nepřijímám tudíž ani sankci,kterou ml za
nenestoup. na voj. c v . nabízí tr. z á k . v § 280,a sice odnětí svobody
v délce trvání od 6 m ě s . do 5 let.Doufám,že k o m . orgány Jíž brzy^pochopi, že člověk není stroj,který lze naprogramovat,a zasadí se o uzákonil-,i náhr. civ. služby,kterou rád vykonám.Do té doby mi nezbývá,než
přejít,jak se po vojensku říká,do ilegality,nebo Jak Já to cítím,nadále požírat Božích darů,se kterými se na svět rodí každý čl.,a sice
práva na svob, svědomí a pohybu,a snažit BV smysluplně prac. ve proa%
celé spale-č.
5 pozdravem "Pacem ín terrls" Váš odpírač v o j . služoy
r
Roman Rákcwu-iík>B..Němcové 3 , 486 04 Jablonec nad Ňlsou

PŘÍLOHA '^ISÍAIvS.CÍCH

V e l k ý

s v á t e k

O-oZCKů

-

K S V f C I N Í BISKUPŮ.
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Olomouc byle v sobotu "67srpña"~
ději^t m jedinečné slavnosti,která
v sobě spojil obdivuhodným způsobem všechny hodnoty ducha i srdce a náboženského i národního cítění v jeden strhující souzvuk za krásného slunnéhopočasí ve stínech velebné starobylé katedrály sv.Václ-vn.desetitisícové zástupy ze všech krajů Moravy připravily svému novému pastýři nadšený projev ret:
lásky v den ^eho slavnostního nastolení na stolec
sv.Mctodějě.
Olomoucká rrciaiecézc dostala nového představitele - biskupa - apoštolského administrátora v osobě Mons.ThDr.Trant.Vén'<ka,který so tak stává
68.nástupcem sv.Metodějo,od něhož se odvozuje posloupnost olomouckých
biskupů a . rcibislcupů.
Arci.diccéz má dnes 7_i0 farností u administrativně zabírá celý Severomoravský kraj,okr.Svitavy a Ústí / orlicí z Vychodočes.kr. a z Jihomor.
kr. okresy Oottv/r.lciov,Kroměříž,Prostějov,Uher.Hradiště a VyškoVa z části okresy Slánsko r Hodonín.
Posvěcení nového bisk.je pro osiřelou olomouckou arcidiccézi,která byla
plných 2o měs.bcz -astýře,událostí skutečně významnou o, radostnou.Plně'
zde platí slova žalmisty:"To je den,který nám připravil Pán,a proto jásejme a radujme se z něho!"A ve znamení této opravdové radosti se nesla
celková atmosféra, svátečního dne v Olomouci.
Jedinečné :lavnosti se zúčastnilo 1? bis.-zástupců sisk.konforencí z
Mačíerska,NDT,Polska a Rakouska,vatik.kuriální kardinál afrického původu Bernardin Oantin,apoštolský nuncius sc zvláštním posláním arcibiskup
Colasuonno,ze Slovenska nový trn. vslcý drcib.Ján Sokol a místo kurd.Fr.
T .irráška icho . v vtíc^ bis. ib r.Fr.Liška.Státní správu zastupovali Fr.Jelínek, nám.min. , *cd.sekret.vlády CSSP pro věci církevnía předseda Severom.
KNV Norbert Po'lár.lálc byli přítomní představitelé církve pr. vosi.cirk.
čc.skosí.husitské, .oakooratrské církve evang. v a cirkve bratrské a rovněž
ordináři českých diecézí,zástupci kapitul z aSK a / přodst.řehol.společností
Před půl desátou,.kdy se chrámem nesou velebné tóny cyrllomot.písně"bože
cos ráčil",silný potlesk dává vaem přítomným na vědomí,že k oltáři přichází v průvodu účastníci slavností.Především je to hlavní světitel ThJr.
An.Liška,světící
biskup pražský,< dva spolusvětitelé-arcibiokp Francesco
:
Colasuonno,apo c.nuncius se zvláštním posláním z Vatikánu . nově jmenovaný trnavský arcibiskup- metropolita Ján S k o l .
Slavnostní obřad, z h.jujo biskup .Liška.f.íká,že přichází v zastoupení
Fr.Tomáška,věrného syna Moravy,kterému jen lékaři zabránili,aby Jo Olomouce nejcl.P^i
vyslovení jména našeho milovaného Otce kardinála kate1
"ráloů burác- " silný potlesk,který jasně ukazuje,jak naši věřící mají
rádi českého primase.A biskup Liška pokračuje:"Prožívejme tento den jako
*cn chvály a díků...Kde je Petr,tam ja Církev.Proto se naše oddanost musí odrážet v o n a n o s t i k sv.Otni.A přenošeno:Kde je biskup,tem je Církev."
biskupova slova mocně zasáhla každého z přítomných.Svoji řeč ještě opakoval latinsky pro přítomné zahraniční hosty.A začíná, mše sv.Vrcholným
bodem hohoslužby slova je evangelium o dobrém pastýři.Tímto pastýřem
je náš Spasitel,nojvyščí příklad a vzor,podle kterého se má biskup řídit v celém svém působení.
Po evangeliu za'íná vlastní svěcení biskupské,na jehož začátku je
společný latinský zpěv k Duchu sv. "Veni Santae spiritus." Následuje latinské pře"tení pověřující listiny papeže Jana Pavla II.o jmenování
ThDr.Františka Vnňáka biskupem - apoštolským administrátorem olomouckým.Po jeho českém překladu všichni řeknou na znamení souhlasu " bohu
díky" i Slova se opět ujímá .'.tec biskup Liška,který v krátké homilii
jasnými slovy hovoří o poslání biskupa.biskup má sloužit a nikoliv panovat! Svě~itcl pak klade novému biskupovi řadu otázek,které se týkají
'-"obrech úmyslů,s jakými má biskup vykonávat svoji službu.
Fři zpěvu, litanií ke všem svatým,které následují,leží svěccnec na

- 2 -

tváři přeí oltářem.Je to dojemně působící pohled.A po litaniích přichází
nejdůležitější chvíle svěcení.Hlavní světitel a po něm všech 11 přítomných
biskupů mlčky s modlitbou na rtech vkládají ruce na hlavu nového biskupa.
Fotom světitel položí na hlavu sv"cencovu otevřený evangeliář a hlasitě
pronáší
konsekraoní modlitbu.osou to jedinečné okamžiky,ve kterých si uJ
vě omujeme,2e t^jr.mná síla Ducha sv. sestupuje na svěcencc a naplňuje ho
svou zázra"-nou mocí .Světitel maže jeho hlavu posvátným olejem a pak mu
odevzdává knihu oven^rlií a biskupské insignie - prsten/znamení věrnosti/,
mi tru/plnost kněžství/a beilu/znak pastýřské moci.,Přítomný africký kard.
oernardin Gántin,jako prefekt/neývšší osoba/ vatikánské Konkre&aco pro
biskupy,oficiálně instaluje nového biskupa na biskupský stolec.Nový biskup
usedá mezi ¡jvé světiteLe a černého kardinála.A pak přijímá od všech biskupů políbení pokoje.xímto aktem končí vlastní obřad biskupského svěcení.'.
Mše sv.,kterou ji>; vede jako hlavní celebrant novy biskup,může pokračovat bohoslužbou oběti.Mezi tím však vstupuje do celkové situace v celku
nečekaně olomoucky kapit.děkan Fr.Výmětal,který j> lco oficiální/státní/
zástupce osiřelé >'iccéze vzdává první hold novému pastýři.
Fřesně ve 12 h.níie sv.skončila.Následují pozdravy novému pastýři.dménem
věřícího lidu olom. rc. srdečně zdraví nového biskupa jejich laicky zástupce.Za kněze mluví jeden z nejstiirších kněží olom.arc.- probošt z Kroměříže P7r.Vojtěch Král,který slibuje novému biskupovi synovulcou oddanost.
Posle^ní hovoří zástupce papeže dana Pavla II..arcib.tfrancocko Colasuono.
Ve svém dvouminutovém českém vystoupení vyslovil přání,aby Mos.Vaňálc se
mohl za krátkou dobu stát olomouckým arcibiskupem- metropolitou.Jeho
slova provázejí věřící silným potleskem.
Jako poslední se ujímá slova nový j představitel olomoucké arcidiecéze.
Děkuje za zdravice a v krátkosti nastiňuje program své biskupské služby.
Děkuje Bohu za milost povolání a prosí všechny o modlitby.Slibujo věrnost
papeži a rovněž
děkuje státní správě,že byla ochotnu jednat.Na závěr zdů:
razňuje : "Uji. . tu ji vás, že ze strany církve je nojvyšší ochota k dialogu.
Za tato slova,která nikoho z přítomných nenechala na pochybách, jaký bud li
náš nový biskup,sklízí od přítomných dlouhotrvající silný potlesk.A nový
biskup končí slovy:"dhci být dobrým pastýřemlDo ochrany Panny Marie svěřuji své dílo,které dnes společně začínáme."
Po udělení biskupského požehnání vyšel nový olomoucký biskup za nekončícího potlesku z biskupského chrámu.lva prostranství před katedrálou nového pastýře očekávají tisíce a tisíce věřících,kteří dokumentovali svoji
lásku,věrnost a oddanost nejen novému biskupovi,cle také Otci kardinálu
Tomáškovi a papeži Janu Pavlu II.Olomouc má nač vzpomínat.,.IJohu díky !

Č í m

ch c i

být.

Ve střerju - S. června 1 1P1 bylo v olomoucké katedrále s v . V e l a v a oznámeno
kněžím a věřícím olomoucké katedrále arcidiecéze^žc papež Jan P. vel II.
po dohodě s československou vládou jmenoval osiřelé diecéze nového pastýře, biskupa - apoštolského administrátora ThDr.^rantiška V ňáka.
p-únáším vám dnes první biskupův proslov,který při této příležitosti
pronesl a kde vlastně ukázal na cíl svého úřadu.
Milovaní bratři v kněžské službě,drazí věřící !
Chtěl bych vás m j p r v e srdečně pozdravit.Všechny
každého zvlášt.Vyslechli jste rozho'nutí sv.0tce.iJ> jsem mu poslal písemné poděkování a
tam jsem zdůraznil,že p*ijímím s poslušnosti tento úřad ť.skupský a považují jej. za přijetí Kristova křížě a svůj další život a práci za křížovou cestu.
Svatý Otec nedávno řekl ve své promluvě před několika dny,že příchod
Syna i^ožího byl označen:''Hle přicházím,abych plnil tvou vůli."A sv.Otec

- 3 -

praví,že od této chvíle poslušnost je novým projevem lásky.Tedy z velk
lásky ke Kristu,z ácty k sv.Otci jsem přijal toto rozhodnutí.Ale my ví
že na křížové cesto v tom 'tvrtém zastavení se Pán J e ž í š potkává se sv
šatkou & opět přímluva Panny Maric,aby provázela všechny mé kroky,pod (
jí ochranou, abych činil rozhodnutí .Také se setkáváme s Simonem Cyronsk;.
A tu bych vás,milí spolubratři, prosil, abyste Iry li ochotnými Šimony Cyrc
skýni na této mé cestě.
Husím podš'-ov: t -- a velmi vroucně - těm,letoví se modlili,přinášeli mc
-"litby i posty Í- nového biskupa.Je to celá řada vás knšží i laiků,jeji
jména ani neznáme.! ovšdčl-> se,jrké jméno zde padne.A jestliže ;jsem zde
nastoupil,pot^m tento veliký duchovní fond je mi nabízen.A tu prosím Du
cha sv.,aby řídil moje kroky a osvěcoval je.Vždyt Duch svatý,dárce veškeré milosti poznání,On dovede i z tohoto chatrného nástroje dát poznat
svoji moc,slávě Joží a (Jír :ve svuté.At tedy hojně zapůsobí i
i, to má vc.čf.nosi k vám.milí spolubratři,se dnes cclý den nese.V apoa
tolátu modlitby n> nnsíc čorvcncc v druhé prosbě se modlíme: "Abychom na
přímluvu sv.uyxilr
etodějo zůstali věrně oddáni svatému Otci"- a tot
velmi podtrhují, i. 1 J L H . S 1 J I H O
T A i \!o spoluprácí se
sv.Otcem, s jehc rozhodnut'mi,s jeho přáním.V .jednotě Svatého Otco vykonáme nejvíce,Nástupce sv.Petro,náměstek Kristův,prokázal nám tolik pozor
ností,našemu národu, v každé chvíli a stélo.Proto bud onu se snažit, aby chai
v této jednoto sc sv.Otcem prokázali to prvenství naše,tu duchovní jednotu, které ná.i všechny bez rozdílu povede.
Chtěl bych prosit i vás,milí spolubratři,abyste ve své taková prozíravosti o moudrosti nabídli své služby.Vždyt,co by znamenal biskup sám bez kněží ? A když vás tak vidím - témčř v všechny pohromadě,tu mojo prouba^se zdvojnásobuje.Zůstaňme spolu, zůstaňme věrni. Kristu.našemu Voloknčz
bučme, oddáni Svatému Ltolci.P nna Maria nám bude pomáhat: A v mérn duchov'
nim životě své velké místo sv. Michael,archanděl má.V rodišti máme kapli
sv.Michala,pak jsr.ra působil v Olomouci u sv.Michala a v P.ýmařově víc než
30 let ve farním kostele sv.Michala.Je to jistě zdůvodněno,že má důvčrí
je tak veliká v pomoc ochránce Církve svaté.Ten,který se zastal práv Božích z^e na zemi* •- Kdo jako Bůh ? Kdo sc může rovnat Bohu,kdo ho může piv
vyšovat ? Nechci všechno rozvádět,k tomu bude ještě jiné příležitost.Nyní jde o to,abyste už při. mši svaté od dnešního dne na mne pamatovuli a
pomáhali vy i vaši véřící,vám svěřeni farníci.To je základ,to jo ten for.
pomoci Boží,ze kterého budeme čerpat.A nyní společně zazpíváme chvalozp.jože, chválíme Tebe - Te,.cum laudamus...."

První oficiální projev našeho nového Otce biskupa,i když byl inprovizovaný, jisté nikoho*nenechává ne. pochybách, jtký bude aeho biskupský úřad
kam bude ztmiířeno jeho poslání a&ko nejvy .sího pastýře naší olomoucké
arcidiecéze,Mysleme v tyto dny na našeho otce biskupa Františka neště
intenzivněji,'by svá předsevzetí spomocí Boží vždy dokázal splnit...
v V v V v V v V v V v V v V v V v V v
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Biskupské svěcení v Litoměřicích.
Třistaletá katedrála v Litoměřicích dosud ještě nebyla svědkem svěcení
sídelního dic-cézního biskupa.Ten současný osmnáctý biskup l)r.Josef Koukl
je první,který v ní byl svěcen jako diecézní biskup.¿ylí v ní konsekrováni pouze světící biskupové a poslední svěcení na biskupa bylo 30.5.1 "537,
kdy biskup Veber vysvětil na misijního biskupa bulav^jo v Ehodezii rodáka z Děčína Dr.Ignáce Arnože.
Dr.Josef Koukl se narodil 8.11.1926 v Brně.Jeho otec byl gymn.profesor.Po maturitě vstoupil v r.194S do kněžského semináře pražské arcidiecéze.Na kněze byl vysvěcen 23.4. 1950 v Praze.Působil jako kaplan v Sokolově nad Ohří,pak při svatov.katedrále,ve Stodůlkách a jako duchovní
správce v Kladrubech u Stříbra.Odtud přichází do Litoměřic jako spirituál, duchovní vůdce mladých kandidátů kněžství,bohoslo vců-Zde též dosáhl
doktorátu teologie a přechází jako odborný asistent katedry morální teologie do pedagogického sboru Cyrilometodějské - bohoslovecké falculty.V
r.1987 byl jmenován kanovníkem kolegiální kapituly u Všech sv. na hradě
pražském.

Geografické rozpoložení litoměř.diecézc:Rozlcládá se na území severočeského kraje,částečně středočeského,v oblosti na Roudnicku,Mělnícku,Mladoboleslavsku a i,yrabursku.Částečně ve východočeském kraji v oblasti Semilská.A konečně i v západočeském kraji při Karlových Varech.Hlavním patronem litom^ř. diecéze je sv jáhen Štěpán,jemuž je zasvěcena tato litoměřická katedrála.Další patroni diecéze jsou:sv.Felix a 3V.Viktorin.Jejich
sochy zdobí průčelí katedrály.A konečně patronkou diecéze jo tlah.Zdlalnva,jejíž hrob se nachází na území diecéze v Jablonném pod Ještědí.
Diecéze má 10 vikariátů a 433 farností.Těch 433 farností a'ministruje
122 farních lcnďží,vHšinou věkem pokročilých.Litoměř.diecéze mé asi půl
druhého milionů duší.K dnešnímu dni má diecéze v kněžském semináři celkem
17 bohoslovců,nepočítaje v to první ročník,který právě nastupuje
Promluva Otce kardinála v Litoměřicích.
Drazí,přiblížila se chvíle při této mši sv.,kdy já a po mém boku are.
Colasuono z íiíma jako zástupce sv.Otce a můj gen.vikář Lebeda posvětíme
zde přítomného právě jmenovaného biskupa pro diecézi Litoměřickou.V té
chvíli vzpomeňme,jak P.Ježíš dal základy své církvi,když aí vyvolil 12
apoštolů a jednomu z nich dá nejvyšší moc apoštolu Petrovi slovy:Ty jsi
Petr,to je skála a na té skále založím církev svou a brány pekelné ji nepřemohou. A nyní je na jeho místě,jak víte papež Jan Pavel II.A místě apoštolů tečí jsou biskupové.A je jich mnoho v celé církvi,neboí. církev je
KRISTCVA v celém světě.A právě byl to sv.Otec Jan Pavel II,který jmenoval, jak už jste slyšeli Josefa Koukla ,bi3kupa této diecéze,kanovníka,
prof,f.kulty bohoslovecké,aby nastoupil zde ve vaši diecézi do řad nástupců apoštolů.To znamená,to jc velice důležité na to myslete vy kněží
diecéze a věřící,že od této chvíle se na něj vztahují slova Kristova,která
řekl apoštolům:Kdo vás slyší,mne slyší.Kdo vámi pohrdá,innou pohrdá.Proto
žádný z vás kněží a věřících nebude mezi těmi,kdo kritizují nového biskupa,ale budete určitě a očekávám a důvěřuji ,že budete mezi těmi,kteří
mu budete blízko svou denní modlitbou.A také tím,že budete naslouchat
jeho výzvám r. také je uskutečňovat.To je právě pro vás něco zcela nového,co bude vlitoměř.diecézi.A nyní se obracím k vám,milý spolubratře,biskupe diecéze litoměřické:Do všech důsledků domyslete,coto znamená,že nastoupíte na místo apoštolů a v té chvíli zngvu prožívejte,co prožívali
apoštolově,když je Kristus pozval slovy:Pojdza mnoulO nich čteme:Opustili #
všechno a šli za ním.T: jste prožíval při kněžském .svěcení a dnes ještě
Ve větší ysxic v nezvětší plnosti to prožívejte a to do všech důaladkfu

Mně šít,znamená Kristus c zemřít,zisk¿Právě teš vy budete velkým sv" '..i
v diecézi,pro 11 kněze spolubratry,pro věřící,s tím,aby pochopili,ž- i,dostnáho dárce miluje P.Bůh.S radosti se odevzdávat Kristu a i.íaoní
ho království.v každá chvíli,v každá situaci a čím více překážek, ti:
také větší příležitosti,aby byl každý z vás na svém místě,aby v čolt
každé diecéze prá^č v této službě to šíření Božího království,králo vr
ství pravdy a .ivota,svatosti a milosti,spravedlnosti,lásky a pokoje a v
tomto duchu teči právě nastupte do řad apoštolů, jako jejich nástupce,
jako biskup té'; * Uccéze.Vc hlubokém sjednocení s Kristem.Nejen teS pri
svěcení,ale "enuS,p"i denních všedních povinostoch,vždy za pomoci Panny
Marie,vždy vc svž^.e a síle Ducha sv. a vaše cesta budoucí bude vítězné_přvs všechny i '• k šky .amen.
•••
PROMLUVA K^I.JBItj. uOLASUONA V LITO^fJGtcH.
Drazí brat".
s i-try v Kristu.Včera na Morevě,dnes v Čechách,za 14 dní
ve SpíšiA den n^ to v Trnavě.Zdá se to být,jakoby vanul svatodušní vítr v církvi v česřSlovensku/potlesk/A v určitém smyslu tomu taje,když
hledíme n r r o o u o e n í křesťanského života,hlavně mezi mládeží a také na
nedávno uskutečněná biskupská vyjmenování u nás z minulého roku.Je naší povinnosti vsdJ c hymnus díků Dárci všeho dobra, že darovali pastýře několika diecézím,této země u dále,aby umožnil v hledání dalších biskupů
Jeho exelcnci mons. oukiovi,který dnes dostal plnost kněžství,Naše vroucí blahopřání , počt .^lskáko úspěchu v této dávné diecézi ozářené roky
nám již blízkými os bnostmi,osobností a purpurou statečného kardinála
St epána Trochty/patlesk/.Z této vjni.kající postavy novy litoměřický
biskup dokáa č.r t se svými spolupracovníky nadšení a povzbuzení pra
obnovenou p stor. '"ní činnost.Naše přání doprovázíme modlitbou.Modlomo
sc za našeho biskup Josefa.Modleme se za našeho kardinále Františka
Tomáška/potlesk/^odleme se za všechny biskupy této země.kterým Jůh svěřuje vést v náboženské a mravní obrodě svůj lid v desetiletí sv.Vojtěcha. /potlesk/.
Promluva biskup,.. . )r.Josefa Koukla.
Tam,kde mluví Bůh v liturgii,tem už naše lidská slova toho mnoho nemohou přidat,protože není důležité,co řekneme my,ale co řekne v Ducl}
skrze nás a tak už vás nebudu dlouho zdržovat,ale přece aspoň byah
1
1
ch
n
řWd á^fiÍÍÍkP í?tJ 3£*m ve Vídni vešel do svatoštčpánského chrámu,
13ylo tam mnoho turistů jako u sv»Víta v Praze a v boční kapli ¿opa sl
všiml,že tam byla jedna jediná babička.Byla tam tichá mša sv..Nějaký knŠ?
tam sloužil mši sv. dokonce latinsky.A když jsem mu začal odpovídat,di*
vil se,že tam p'iael čruhý člověk,že byl přítomný mši sv.A poto » na
konci vidím,že začíná slovy,která pronáší biskup při udělování požehnání.Opravdu vidím na jeho ruce prsten.Pak si potichu vzal kalich a
cupital do sakristie.Musel hledat ještě klíče,protože tam ani kostelník
nebyl.A v té chvíli mi napadlo,tak končí sláva světa.Jo chvilku velký ;};'sot,nadšení a potom se ha to všechno zapomene.Ono totiž ve skutečnosti
na náe tak moc nezáleží,My všichni jsme ubozí hříšníci.Vždyt ten kříŽ-k,
co dělá biskup před svým jménem,ten vlastně neznamenal požehnání, ten i á
volně jinou historii.Je to vlastně první písmeno řeckého slova, papino^«
Tedy jPko pokorný,ubohý hříšník«A tímto slovem a nebo prvním písmenem
se podepisovali na Východě řcholníci.A z nich potom
byli vybírání biskux
pové. A tak to zůstalo před tím jménam biskupa. 'akže ,když kněz dějá
knížek a píše svoje jméno,talc si uvědomuje,ze je stejný ubožák,jako jroe
my všichni.2e my vlastně jsme hřííníci ,jeden jako druhý,A tak při té
příležitosti jestli jsem někoho z vás zarmoutil,nebo nedal dobrý příklad
tak mi to odpusťte.A ještí bych vás chtěl poprosit o vaíe modlitby b to .
jo hlavní,čím si můžeme vzájemně pomáhat.A to nejen vás přítomně,ale
všechny,Vy,co jste tady z různých krajů,ale vlastně bych neměl v mluvit •
jen česky,ale i slovensky,VeS poznávám ty druhy z Oravy,Yýchodnany js«?»
tu. viděl, tok vás všetkÝch 3rdečně pozdravuje».
Tak chtěl bych vám ještě všem poděkovat a udělit nyní
via»
první bi»Tc*p*k< poiahnání.

-6Menovanie sídelného arcibiskuoa v Trnavě
Pri jednej návštěvě ad limina už pred niekolkými rokmi prirovnal otec
biskup Gábriš slovenská cirkev nalérau semiočku, ktoré sice pomaly, ale
iste zapúšta korienky a i ke3 zatial nebádáno, ale predsa sa tlačí n»
světlo Božie. Toto semiačko v nedelu 10. septembre 1989 rozkvitlo v
nrvý kvet. Ešté to nie je kytica, to nie, je to len malý a zatiul isla*
bý kvietok, ale nesúci v sebe předpoklady plného rozvitia. Takto možno
orirovnaï nedelné menovanie sídelného arcibiskupa v Trnavě a primase
Slovenskej cirkevnej provincie, ktorvm, sa stal otec arcibiskup Ján Sokol.
Slávnost sa uskutočnila v metropolit'.or.: chráme sv. Jána Krstitelu
v Trnavě o 15,00 hod. Variaci už nred začiotkom slávnosti zaplnili chi^iti
i okolité oriestranstvo. Krátko pred začiatkom slávnosti prebiehali
modlitby a prosby za dobrého pastiera oko i duchovné úvahy, v ktorýcfr
bolo Doukázané na existencia velkých osobností v živote církvi na Slovensku. Takýmito nesnorne boli naor. otcovia biskupi Kmetko a Vojtasák, v^
sůčasnosti ich máme v oso', ách kardinála Tomku a biskupa Korea a zároveň
bola vyjádřená viera, že takými to s?. stanů
i otcovio - arcibiskup Sokol
p
a 9. 9. 1989 vysvetený biskup Tondra. redmetné modlitby o ávahy boli
striedané duchovnem soevom aï do zaháqenia slávnosti, kedy veriaci nvlšeným notleskom přivítali všetktfch jej účastníkov, nričom při zahájení
boli oficiálně nrivítaní kardinál Tomko, prefekt konrçroflâcie nro evan-»
gelizáeiw národov, kardinál Hans Hermann Groer z Viedno, arcibiskup PránSeseo Oolasuonno
páoežský leo;átf otec biskuo Liška, Otčenášek, Feranec,
Tondre, Veňák, Korec a další, dalej zástuocovia štátnoj nprávy minister
kultúry, pán Koyš, riaditel Sekretariátu pře veci cirkovné pán Máčovský
a další.
V úvode liturgickoj slávno3ti bol pročítaný list sv. otoa Jána Pavlo
o menovaní otea Sokola za sídelného biskupa Trnavského v letinčine a v
slovenčine, ktoré bolo Přivítané o>tleskom zúčastněných veriocich. Na
závěr bohoslužby slova v homílii d. p. Vala 3a zmienil o Jlohe hierar*.
chii slúžit a nie vládnut, o stúpajúcom počte interuocií uko nepriazninom jave vo vývoji národa. Potleskem bola přerušená myšlienka o tom, že
vyznanie viery malého žiačika před ateistickou triedou má vačalu cenu
pred Bohom ako hromové sláva davov. Záverom poukázal na osobu orcibi3ku«pa, který sa može stot zárukou jednoty národa.
S>. omšu celebroval Mons. Ján Sokol za účasti ostatných koncelebrantovl fa závěr slávnosti prehovoril kardinál Tomko, ktorý povedal. že<
dnes sa uskutočnuje dávný sen Slovákov a Slovensko má svojho arcibiskupa
v úzkej spojitosti s cvrilometodskou tradíciou, která sa oko červená:'.nit tahá dějinami národa. Ved právě na tomto cyrilometodskou kořeni žila
túžba mai vlastnú Slovenskú provinciu, ktorá by aa stala zárukou zachovania a odovzdávania viery, tej vierv, ktoré je duchovnou kultúrou národa. 2áro"veft si položil otázku, čo je lepŠie pre národ, nechat vieru
slobodne orekvitat, alebo jej v tom bránit, nač o veriaci odpovedali
búřlivým notleskom vycítiac, ktorým pánom přítomným bolí tieto šlová
adresované, Záverom odovzdal pozdrav Sv. Otea a apoštolské žehnanie,
ktoré na závěr vykonal otec arcibiskup Sokol, ^o kardinálovi Tomkovi
pozdravil zhromoždenie arcibiskup Colasuonno, ktorý okrem iného zdoraznil potřebu v sooluoráfti knazov, loikov a ůládeže žit a vydávat svědectvo Eva n jelíu.
'fy
Za 5tátnu správu predniesol príhovor Dr, ftáčovský. Informoval vería»
cich o úprimnou záujme štátu na obsadení vŠetkých biskupských stolco"»,
o přípravě novej ústavy a zákonov, ktoré budú v súlade s medzínárodrtýni
dohodami» ktoré ÔS&R podpísala i oblasti vierovyznania. Překvapil vý*
rokom > _áe v jednom srdci'može orebvvat viera v Boha 3 láskou k socialistické. vlasti, ako i^latinským záverom druhou častou Gloria in excelslá
Deo.
slovenských evanjelikov Dr.Michalko v svodem pr^bovore

oonúkol spoluorácu v oblasti ekumenického linutia, oričom konkrétným prr
javom nože byt spoluaráca Dři spracovani ekumenického Písma Svatého.
">0 Dozdravooh zástupcov laikov a rodákov nreviedol Mons. Sokol zasvatcnie Slovenskej orovincie Neposkvrněnému srdcu Panny Márie a udělil slavnostně požehnanie. Liturgická slavnost bola završená páoežskou hymnou
a hynnickou niesňou Bo'-'e cos ráčil no ktorej sa vzácnv hostia za nadšeného potlesku verr.aeich přesunuli na Arcibiskupský palác.
Prícrava celej slavnosti bola ozaj dostoj:v.1, počnúc organizáciou
dooravv, oarkovar.ia i usuvretia priostraisbva okolo metrooolitného chrámu, ktoré zabeznečovali r.rislušnici SNB vo všetkcj slušnosti i rozmiestncnia reproduktorov a tclevízcrov, ktoré mali oremietat dianie v katedrále. Žial len mali, nakolko ruektoré televizory odooroli ooslišnost
a reproduktory sa čas od času nrioojili k nin. Takto snaha a obeta
mnohých laikov oodielajiicich sa na príorave slávnosti za ktorú im třeba vyslovit úpri:.né Pán Boh zvolat, bola čiastočno znehodnotená. V budoucnosti by oreto stálo sa úvahu oři tak^chto slávnostia^h oožiadat o
pomoc nrofesionálne or^anizacie a to Spoje, resp. 5s. televísiu, ktorS
predmetné služby v iných orío. doch bežne iiabozpečujú. '^ritomnycli, asi
35 030 veriacioh bolo nadšeních i nonlvqšou výisdobou, kde na priečclí
chrámu bola spnstcná vatikánská zástava o no jej stranách československá a po 20. rokoch i slovenska vlajko.
K nesporným oositívar.i oatrila oficiš.lna prítomínst buskupa Korea,
ktorý na závěr slávnosti v hlbokej symbolika si vyměnil znale polcoja so
lovenským pri:\.3om. Podia informácií zúčastněných na agapé zuoo3obi! >
na přítomných i strctr.utie biskupu Korea s kardinálom Groorom, ktorý
sa při svítaní hlboko sklonil a nebozkal ruku tomuto bislmoovi - r >bol;~
ní kov i na snak úcty a vlaky. Dv.fajmo, se je U počiatok rohab Ll;Ltí'cic
tohoto vzácného člověka.
'•'od la vyjadronio niektorvch veriacich však i táto slávnost bolo vvjvlroním symbolikv Cirkvi, a to Církvi rodujúcej a trpiacoj rzároveň.
ra * 3x0111 přitom cstlva, že tok ako pri biskupské j vysviac' e otea Sokola
sa Cirkov radovala s ním a z neho, zároveň trpěla s vasrn\'m katolíckym aktivistom Tvanom Polanským tak i teraz, ori radostnom areibisku a; kom menovaní zároveň trpí s piatimi slovenskými aktivistami /dvaja sá
vo vyšetrovacej vazbě/, z ktorych Janko JarnoTuršký jo výraznou postavou slovenského laického hnutia.
'^lovenská církevná orovincia má teda od 10. septembra 1989 svojho
arcibiskupa, ktorého si Doh vvv ¡lil sa nástupcu apoštolov a za nastiera
svojho lu Ju. Prosíme Pána, oby mu udělil ducha r:j 3y a sily, ducha vědomosti a nábožnosti, aby svedomito spravoval jemu svařený íud a tým budoval Cirkev ako znamenie s -í-sy pre celý svet.
Pavol
-0-0-0-0-0-0-0-")-0-0-0- )-0-0-0Tisková oprava:
V o os lednic čísle 17 byl otištěn Oooís z Chomutova skupině "Pro
život" v Jihlavě." Bohužel,zařádil v něm tiskařský šotek:
Na str.6. Doslední řádek má být mis to"prosazovat branné povinnosti správně " prosazovat zrušení branné povinnosti",což obrací cely
smysl věty.
Na str.7. nahoře sa osmou řádkou je vynechán tento odstaveček:
A>ce "Pro život" by měla také znamenat snahu o změnu trestního
zákona v tom smyslu.aby byl zrušen trest smrti.Mnoho vyspelyen
států trest smrti jíž srušilo. Pro zrušení trestu smrti hovoří
nejen 5.přikázání,ale mnoho vážných důvodů,na př:
Prosíme autora dopisu i čtenáře o prominutí. Redakce.

í» .

;

•

•

•

!

'

. '

I.
K?>:SÍAI\S':Á SOI. IDA HITA ~ Příloha
2olitieké gkiuglit^ - úvahjí - informace x _

c

Redakci Pudého práva.
Pro? jsem nepodepsal "Několik vět"?
03 nástupu Gorb. ěova k moci,Čtu denuodenně vaše noviny,protože mě
zajímá vše,co on "ekne a co dělá.Zajímá mě těž co se děje v politice
u nás.V sou", sné obě pozorně čtu články kol em Několika vět.Popisy od
čtenářů,která uveřejňujete na toto téma,jsou jen od těch.kteří Několik
vět nepodepsali.Já jsem též Kěkolik vět nepodepsal,ale muj dopis zcela
určitě neotiskncte.Proč ? Protože,co je pod výzvou Několika vět,se vším
souhlasím.A proč jsem tedy tuto výzvu nepodepsal ?
Snažím se v tomto sporu pochopit obě strany.A ta strana,co jo proti Několika /jtdni,je u nás u moci.A kdo vlastní moc,ten se ji dobrovolně
nevzdává.V parlamenthích systémech kdo prohraje vo volbách,tnmmusí přoé
dat moc,tomu,kdo vyhrál.V systémech autoritativních se moc nojon někomu
nepředává,ale se o moc s nikým ani nedělí,tyto systémy jsou .\l.orgické
na každou výtku a vůči opotici jsou kruté,Proto též naše vedení tolik
rozčililo v Několika v^tr^ch to,že mají odstoupit ti,co mají na uvědomí posledních PO lot.
Naše autoritativní vedení už dílo tolik důkazů o nesmiřitelnosti
vůči jakékoliv opozici,ba pomocí mocenských pák pronásleduje všechny,
kteří veřejně ř lcnou to,co si miliony jen myslí.Proto ani nobylo potřeba, aby soudruh íěpán před organy nosící tajně čí veřejně zbraně,
tolik zdůrazňoval,že administrativní,politické i mocenské prostředky
budou použity proti těm,kdo jsou proti nám.A proti jsou ti,co nejdou
s námi.Každý z nás má s touto autorativní mocí své zkušenosti,a ta mu
říká:Nestrkej nos tam,kde po něm můžeš dostat.Totiž takových lidí,kte^í,přesto,že dostanou a jdou dál za svým,je u nás opruvdu málo.Proč ?
Protože mnozí z nich ztra';ili naději a víru,jsou lhostejní a takoví nejsou ochotni k obětem.Strach jim svazuje ruce.A t^nto strach svázal
i mně ruce a to natolik,a t9Že nejen že jsem nepodepsal Několik vět,ale
nemám odvahu podepsat ani tento dopis.
Váš čtenář z Moravy.

II.

Josef Andrš,ústřední tajemník ČSL
Revoluční 5, 110 OC "Praha 1
Pane t a j e m í k u ,
Lidová demokracie uveřejnila dne 7.srpna 1980 Váš projev při příležitost,
ti znovuotevření kostela na hoře Tábor v Lomnici nad Popelkou.v celkovém kontextu církevního dění to nebyla žá"ná výjimečná událost,nicméně,
ji byl dán demonstrativní ráz,zvýrazněný přítomností nově jmenovaného
biskupa litoměřické diecéze ThJr Josefa Koukla u administrátora královéhradecké diecéze PhDr.Karla Jonáše.Ve vašem projevu so objevil nový
slovník s podezřele hojnou křesťanskou terminologií.V minulých letech
jste se jste se snažil důsledně prosazovat ateizaci lidové štrůny a potlačoval jste všemi dostupnými prostředky jakoukoliv křesťanskou aktivitu uvnitř stráni ckych struktur.Je všeobecně známo,že vám proto byla
před několika měsíci na některých krajských konferencích vyslovena nedůvěra a byl jste vy zván, abyste so* vzdal své funkce. Vzal jste si z toho p
poučení a náhle jste změnil taktíku.V uvedeném projevu jste například
tvrdil,že"ČSL strana lidová jako jadiná politická strana křesťanského
charakteru v Československu uplatňuje zájmy všech věřících občanů našeho státu."Váš postup je průhledný.Uvědomil jste si neudržitelnost své- •
ho dosavadního vystupování a vo sn ze zůstat u moci jsta začal působit
na city věřících vně i uvnitř strany.Vaše slovní hra nic nemění na pods...
tatě Vašich skutečných úmyslů:převzít iniciativu,které by tlumila oprávněné požadavky katolíků,vyjádřené v minulém roce vo známé 31 bodové peti
ci.Chcete si přivlastnit roli prostředníka,který by v zájmu státních
úřadů brzdil ve straně probuzenou aktivitu katolíků.
Pane tajemníku,nejsem a nehodlám být členem lidové strany.Píši proto,
abych vám připomenul,že katolíci nepotřebují takového ochráncc svých prť
a zájmů,který skrývá staré myšlení v novém hávu.Svým předstíraným postojem vo prospěch církve,matete veřejnost a diskreditujete vářící členy
lidové strany.Katolíci důvěřují těm,kdo jsou zcela oddáni Kristu u mínění své jednání ze dne na den.Nejsou a ani nechtějí být závislí ve svém
úsilí o svobodu na nečisté hře politických zápasníků Vaši.ho typu,kteří
mají na zřeteli jen své sobecké cíle.
V Praze 2/1.srpna
Václav Malý,katolický kněz
Nad. pomníkem 2
152 OC Prahu 5
na vědomí:
ThDr.František T.mášek
arcibiskup pražský a primas český.
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Vážený senáte,vážený pane předsedo,
jistě nikdo z nás nepochybuje o tom,že tento soudní proces je procesem
politickým.To,že jsem obviněn z údajného pobuřování proti státu a dalšíe
trestných činů jo jen umělá clona,která má zakryt pravou příčinu toho,
čím tento proces ve skutečnosti je:totjž sporem o smyslu a právu svobody slova a projevu a svobody shromažrtovací.
Když se počátkem letošního roku obrátilo na státní orgány přos 400
čs.občanů se dvěma dopisy vyjadřující názor na nehezký stav čs.společnosti v oblasti lidských práv a na nic neřešící politiku násilí,dělali
to z hlubokým přesvědčením,že na to ntójí nezadatelné právo.0 to víc byl
alarmující postup stát ní moci,když se se .li v prvomájovém průvodu,aby
v souladu se svým .přesvědčením a aby tak využili svobodu shromažeiovací,
dčlali to rovněž z hlubokého přesvědčení,že na to mají právo.0 to více-
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byl alarmující postup státní mocí,aby v prvém případě jgdínou reakcí Federarního shromá^d-iní a Předsednictva vlády ČSSK bylo předání obou dopisů Federárnícu ministerstvu vnitra k "dalšímu opatření a využití" a v
dru'-ér p ' í f r. ~~ n-.'silné roz/.hnání shromážděných občanů.
Tyto postupy státní moci js^u bezprecedentní.Odporují totiž jak základním článkům es.ústavy o petičním právu a svobod* shromažďování,tak
všem mezinárodně právním závazkům a paktům,které se ruiše vládj zavázala
dodržovat a jsou už úplným výsměchem nedávno podepsanému Vídeňskému dokumentu následné schůzky K3SI.
V souvislosti z podáním dopisů státním orgánům bude na místě,ocitujili část projevu předsedy vlády Ladislava Adamce,který na setkání se zástupci mládeže v Bratislavě dne 22.2.198) řekl:" Jsme pro otevřený dialog s lidmi.Nemyslíme si,že podpisová akce jsou k tomu tím nejlopším pri
středkem.Nikomu však neupíráme právo svobodno vyjádřit svůj názor i touto formou."Když pak podotknu,že necelý měsíc po té mě dal úřad předsednictva vlád: trestně stíhat právě za projevení názoru ve formě podpisoví
akce,pak rozpor mezi slovní proklamací předsedy vlády a skutečnou praxi
je zcela patrný a přímo potvrzuje opodstatněnost obou dopisů.Neodůvodněný zásah příslušníků pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti.ktorý byl
proveden na příkaz Státní bezpečnosti jen proto,že tato mu potřobovala
zadržet,znamená ve svém konečném důsledku popření práva na svobodu shromažďování a potvrzuje tak to,že v Československu stále platí,že moc přeó
ché.zí právu.
Vážený senáte,pane předsedo,
z toho,co jsem již řekl jo jasné,Že zde nesoudíte mne,Stanislava .Devátého, ale idee a právo.Nežalujete mě za žádný nezákonný či nemravný skutek
vůči společnosti.2.,'dný takový důkaz svědčící proti mš,předložon nebyl.
Nestíháte mč za něco,co jsem udělal,nýbrž za něco,co jsem řekl,za to.ro
jsem využil svého práva.Vyhrožuje se mi odsouzením jen proto,že se státní moci nezamlouvají mé názory a způsob mého života,který se snažím žít
vu pravdě.Jedná se tedy o obžalobu idejí pravdy,práva a přesvědčení.V tomsmyslu bych neměl sedět na lavici obžalovaných já,ale ti,kteří k tomuto procesu dali podnět a ti,kteří ho zinsccnovali.Jaká je to svoboda
projevu a shromáž^.oszání,když je možné za využití těchto práv postavit
člověka před soud ? Současná státní moc svobodu projevu zakládá na předpokladu, že názor každého člověka sice má svou hodnotu,ale že je lépe řídit se názorem celku,než brát v úvahu názor jednotlivce,Ale jak se může
státní moc pyšnit i touto svobodou projevu,potlačujc-li mou V Jak může
popřát sluchu názorům obyčejného '"lověka,diskutuje-li
o spravedlnosti
v
jen ve svém vlastním okruhu a můj názor uml ujc.
Fyšní se demokracií,humanitou a vysokou právní kulturou,ale; jo to skutečně pravda?Odsoudítc Vy představitelé nezávislé justice nyní jednoho
ze svých spoluubčanů p r o t o ž e stát odmítá nepopulární mínění?Pokud ano,
pa^ nikjli na mě,ale na Vás padne odpovědnost za mé nespravedlivé odsouzení
A závěrem ještě ivlkolik vet.
Lidé se dají umlčet a zavřít do věznic,nikoli však idee,kterých jtfou tito lidé nositeli.Touha člověka po skutečné svobodě,spravedlnosti a budování vlastního štěstí se nedá uvězněním umlčet.A tyto idee mě určitě přežijí, tak jako přežívají od nepaměti v neustálém boji se lží r nespravedlností.
Uíra demokracie se totiž odvozuje od míry respektu k právům a svobodám
jednotlivce a tento respekt je pak největším předpokladem důvěryhodnosti státu.
Děkuji za pozornost.

O - ' L - o í L::OSZ.JÍ\Í OSUD KAŠÍCH BRATRŮ SLOVXKŮ.
UJXAVI..I .xl&iiU PRO CSVC£0:-;í SLOTLaSKÍCH DFMO.CRATů.
v

Jak oznámily .-: islcrenské sdělovací raostředJ^. vznesly bezpečnostní
orgány oVvinžní z trestného činu pobuvov 'ní oroti dr.Jnnu cvrnosurské; \
dcoer.tu íúiroí lavu Kusómn,Antonu Seleckému a dr. Vlcd.Lmi.vu Maňákovi ,ï)r.Ce;
no
: c: ."lus.-.stíhání rovněž za trestný čin podvracení republiky,
by .i v.:r'ci de vazby.
jbviněi.í t chto čelných osobností slovenského nezávislého demokratické
ho a křesťanského hnutí souvisí
s její ch pokusem důstojné vzpomenout
:
saut...''.o výr ' i ozbroj o.- intervence vojsk 5 států Varšavské sialouvy \ \
ti SCbft dne ¿1 srpnu 1C.-d.Jo jňvjív.é a nepochybné,že v tomto případě r.uamená již samo obvinění podstatné porušení jak československého právního
řá v.\, G3ahuj Icíh: jako závaznou normu Mc:*iu:'.-odniho paktu o občanských
a rolitických právech, ';ak mezinárodních závazků československu v rámci
helr.inských dohod.
• '-.i:, uí 5 čclrých osobností slovenského nezávislého hnutí narušuje
rozvíjející se spolupráci českých a slovenských demokratů.Všichni o'-.'lnení se dlouhodobě podílejí na činnosti občanských iniciativ - Charty ',",'
Knutí
za občanskou svobodu a dalších.Jejich nezávislá Činnost jo hlavni
;
dt adem trestního
stíhání.
v
í. n i':o;a c.ného výboru je dosáhnout rrušení jejich protiprávního,.
litickj motivovaného obvinění v plném rozsahu,Vyzýváme spoluobčany,.«....
svoji solidaritu c 5 významnými představiteli slovenského kulturního a
společenského životy vyjádřili přihlášením so k práci výboru.Přihlásit
se m.'.ou na uvedení adresy.
Adresy: Budolf Battětk,Křižíkova li,Praha S
186 00
Emanuel Mandle*,Nad lesním divadlem 1213
142 00 Praha 4
Bohumil Doležel,Vin^hradská 6,rvaha 2
120 00
Iva Čtolbová,Bubenská 3),Praha 7
170 00
0 0 0 0 0 0 0
0
0
KrT r?do
"
G Í\FRAL1\i PROKUFJix'URA S L O V E N S ^ SOCIALISTICKÉ R1PUBLIKY V Bi:ATISíAVř.
-, aby bylo neprodlen' zar-itaveno . vos tni stíhání,které zapoci: t
státní bezpečnost v Bratislavě proti našim rpolnubeanúm,Jánu Carnogurs .
mu,Antonu Seleckému,Miroslavu Kusému, Vladimíru Maňákovi a Haně Ponickó.
Dále žádáme okamžité propuštění Jána Carnogurskóho a Miroslava Kusého
ra svpbodu,protože jejich věznění ve vyšetřovací vazbě považujeme za pro
ti L-á.-í,Trestní stíhání jmenovaných je v hrubém rozporu 3 vídcňslým
d;):u::.or.cem K;.S2,který československo souhlasně podepsalo v lednu letošního roku.
Jále vám oznamujeme,žo na podpoau svých požadavků hodláme v don nr.vouního svátku 28.října 1089 držet protestní hladovku,a to v případě,nebudfc-li do té ioby této žádosti vyhověno.
Zastavte pronásledování našich slovenských přátel !ii
/trestní stíhání podle 3 100 trest.zákoxia a ve dvou případech podle §
18 trest.zákona./
Podpis /hůlkovým""písmem
podpis /vlastní rulou/
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milí přátelé!
V Děčíně 27.srpna 1989
Kcmu z vás není lhostejný osjd siovonr':ých nezávislých aktivistů,podepište sc pod petici,kterou Vám v příloze zasíláme.Petici případné y'•'•.,—
dejte dalším, le zdůrazňujeme naléhavost této záležitosti,proto podepsané archy zašlete nejpozději do 15.září 198? na jednu z těchto adres:
Marta Vlasáková,Bulharská 24,Děčín 6
405 02
Jaroslav Adamec,Příčná S,Děčín 3
405 01 Zdraví Vás
Milan Vlk,Nedbalova 360/7 ,Děeír. 2
405 01 Milan Vlk
y
Děkujeme za účast.V případě n . n . í j a x t e prosím arch zpět.

o+ ;je vinen r
V;' " n z úvahy L-Vr.culí.k
Fod diktaturou, lidu."
: : . .-Po nrinttJ.d válcc e« h] prl»yif» vyavíS-tlLini.pwíC v Wtm*pa4cu. vznikl- um'i—r >• - a jcJcou potřebu,ci jaky povahový rys národa či lidu vyjadřoval IliCa se to tenkrát s Němci st:lo ? \ jakým nálezům se došlo,není dnes
moje starost.
Co se to stalo s Č c c ^ a Slováky
/'"'čími tak dlouho a smířeně v diktatuře bez viditelného
diktátora ?
Také pro konun 'suus sc n -chřz • vysv 'tlení,tem má v Evropě.řekl bych,
kořeny dva: hmotnou chudobu nevr. lělanýck mas a nehmotně ušlechtilou chudobu části vzc 'lancú.
Obě tyto složím se u nás spojilj v generaci mého otce..,.
Poměryjvc-dcucí k dnešnímu režimu,vr,- "-ly se souhlasem yštšiny národa.
Otázkou je,proč se dr a dál,když u v mé generaci 1)26 se ukázalo,že
působí zhouba': na všechno v ; na hospodářství i přírodu,na lid i lidí.
Okolní diváctvo cvr^ s é vštSinou vystrkuje z vysv( tle ním turisticky
povrchním: potlačov*cí .r..\r:'t ,pa i.cejní moc.Těch však uaf.vají naší vládci
ner^á-j a lonom
cítí vrf ;aí nutnost nejvyšší,jak jí pocítili v minulénr roce.Ale jinak se mohou klidně o p M t o svou pov .hovou o hodu s většinou lidu.
Jc.ko kdysi Hitler ?
Protože seuso Čech js-'a ni rdy přesně nerozuměl jaký pozorovatel jo míněn
pod označením "íeliiův.bcooacht, "nechávám rozhodnutí o oprávněn;' mé otázky na redakci.Moje vyjáa'.ení
zní opovážlivě a kdybych s ním vyiitoupll
i
před lidem na náměstí ,'ii. tě by mručti,ale než by se ho policie pal "la
proti mně zastat,pokusil bych so veřv, t do něj svůj názor :" M.»M,co
chcete,vždyt toto je vlád' vaši povahy.Ona,stojně jako v„,1
. OZii iOi IUJ 0 O
věcech jimž málo rozumí a nedbá na chytřejší hlavy,Vy také,ji i ) o v , ,dáji vyřizujete otázky krátkým procesem,nežli dlouhým studie.,! a ror. • ,vi'i,
Ona se jako vy bojí hlavně lidí schopnějších a vy jako ona hledíte n
dezřením na toho,kdo má nčco navíc,zejména úspěch.Vy dáváte přodno',t
vnos ti před svobodou a u..itku p*e<? krásou, ale to jo přeci denní, princ:.'ní program vlády i Vy jí. hlavně vytýkáte, že vám nezařídí vět. í nohatí", i.
života,ale to ona pořád chce,jen
Yt C £3 O jí to nedaří.
Jak neradi sc vy i vláda rozhodujete k většinu ohledu ne životní pra středí.Ke skutečné a rychlé nápravě byste se však museli ve všem us!'» —
vnit a něčeho se vzdát.Ale to se tato vláda neopováží od vás žádat,pr
že je to pravá vláda z"vás."
Lidé přicházejí, ze Západu, diva jí se nr- nás většinou soucitně a ž h a ven povzneseně,jako na ubohé oběti diktatury.
Urlyriílý jubilejní rok H 8 S byl skoro fe",ti ve,loro politického soucitu
s námi. Já už jsem se před ním schovával, pro to že- jsem nedokázal dá-vt na
oblikátní otázky dost chytré,nové odpovědí a ta}zé proto,2c sám chovfVi
jinou,vážnější otázku:je dnes tak veliký rozdíl v osudu člověka v naší
diktatuře a vaší demokracií ?
Mám podezření,že naše diktatura se snaží vyhovět většin"J svých poddaných víc,než leckterá západní demokratická vláda,jež je pří své Činnosti
po*ád rušena kritikou menšiny,na ní i se diktatura ovšem nt; tu. ní toliat ohlížet.Oále myslím,že mnozí turisté s licck^ ai právy by ani ncocchopili,
jakou, novou úzkost pocítí r.eš^ncc umořený douScíai poměry,když z nuai
vyhlédne von:na tu úpl: tnost ředitelů
a ministrů stejnou jako tady¿na
v
engresi ."-opravy a teroru,nc )y,h?.u u a chctaic tam jako tady:ua ¿rav-..ot
průmyslových a stavebních or/>rn V r č í : na ten strach vláč
z davu a hlavně
n
tedy na ten noa*/ silnější "diktát lidského průměru.
Předností d.cmvkracie č<"no není to,žo zjištu.je vůlí věteiry a dčv* ji
průchod,alo že chrání Fie.aí-ir.u.kám se odsud jeví tía ncjcennój.eía to,Že
vyspělejším lid. en svobodu a pviležitost ovlivnit ty o i ta tni.
""Veselte svou demokracii o náročnější a vyzrálejší jedince i rkupin; _
c \ stanete naši diktaturu průměru, jež je k tomuto roku tím nejná-"?ér

československým o;:. .riah.nte-.fl a {.r-vyn -plodem socialistického lidu.
Co se to -cedy stalo s C-chy a Slováky ?Ptáto-li se,říkám:S většinou
vůbec nic, byl. jen příliš : ' m h o zbavován^ nepříjemné menšiny....
SLINOVÍ ČSL .ŽÁ-AJÍ SVOL

* SJ.Z i .

Vážené sestry,vážení bratři,
v uplynuly-ch v sic '.ch byla
v členských V.dách ČSL Široce diskutována
1
situace v "es!-osl.stivnč 1 i: ovč,způsobená ideovou nevyhranňností a neschopnosti řešit narůstající problémy vedoucími představiteli ČSL.
Dílčí polusy najít východisko nejen ztroskotaly,alo navíc přesvědčivě
prokázaly,že v pí .ďsediiictvu l5v ČSL není naděje na prosazení Činů,smiřujících k ozdravějí vnit nich poměrů. Podobně ani plénum li V ČSL ve slo <,<
pečlivě manipulovaném "režiséry" IV.sjezdu nezaručuji.- potřebnou vět«.', v.?
k prosazení takového
profilu Českoslov.strany lidové,jaký si přeje ČlenT
ská základna. Si? Ai A JE JEDNOTNÁ,jen vedení stojí mimo hlavní směr Y*V\jo,
Za těchto okolností jo vysoce aktuální nrbezpečí ztráty zbytku reputace ČS~. v očích Věřících občanů,již tak postrádající viditelné znaky
aktivního podílu lidové
strany na procesu celospolečenské přosťpvby ,::<Gr
j ' ia v oblastech, ěřícím blízkým.
>žr.o
zabránit lidem,kteří nejsou schopni řešit problémy v křosíanqWnB
rh
dachu, y se vydávali za. představitele ČSL o přitom vedli stranu 'o
oé v" a -y ,mátc jc-dině vy,členové . funkcionáři základních článků,Sta.io-vy ČS'L vám k tomu dávají účinný nástroj - svolání sjezdu kdykoliv,kdy o
to požádá více,než 1/3 členské základny.
i\edcjtc se oklamat argumenty,že V. sjezd není možno technicky, organizačně a politicky zajistit dříve,než v r , 1991 .Tak totiž hovoi'i ti,1ctisrí
b-jvjí a budou bojovat pouze za každý don své existence.Naopak,nad
situace je nezbytné,aby se sjezd konal v polovině roku H ? 0 a slacstil se
úkolů:
a/ přijal trvale platný ideově politický programový dokument, jauně definující východiska činnosti,charakter a postavení ČSL
b/ vytýčil zásady pro *innost v nerblížším > - období
c/ vytvořil kádrové předpoklady ozdravění poměrů v ČSL a tím záruky,že
ČSL bude poctivě a důsledně plnit úlohu strany věřících obča> "i a žo
mínění členské základny se stěno pro vedení strany v budoucna. v:ždy
kategorickým imperativem.
S uvedenými úkoly se sjezd jistě může vyrovnat v průběhu jodir^ho dne,
Somoz''ojiru; za předpokladu, že přípr -va bude probíhi t pod dohlc.top. a r.a
aktivní účasti nejširší stranické veřejnosti.Jedině takto pv'.pravený
sjezd vyvedu stranu ze současná hluboké kri";e,Konání sjoclu jen. ;iclnou
za 5 let není žádným dogmatem.Naopak,v dějinách všech polí'-ioky uh stran
so sotkáváme s č-astajší frekve;: í sjezdů vždy,kly se rozhodov.-lo o .11osudu strany.A právě v takové situaci se ones nachází československá
síra"na lidová.
Svolí ní řádného V . sjezdu ČSL na polovinu roku 1 'HO bc*z ohledu na to,
jc'.i termín se nám bude snažit vnutit kdokoliv jiný,je jedigýn reálným
j , kusem o záchranu ČSL v hodině dvanácté !
'.'11 "ozasedání 07 ČSL 28.června t.r. ukázalo,že současný nejvyšší orgán
.- .''.opc-n zaujmout jednoznačné stanovisko k terr.'nu svolání dýez 'u,
; -.ní-^i vám osud strany lhostejný,podpořte termín svolání V , svoziv.
CÍ'J v ~ olovinš roku 1990! •
- o - o - o - o - o - o - o - o - o Tato výzva j'e rozšiřována v c<v<"*r oč eskám a středočeském kraji člery a funkcionáři ^SL,Usila:k "ír^i o
-oir/, prcoo", ve g t r a n % V soač-sná
6obě v-ak nachárí o'-.zvu ;
optstníc.i
"•'•>. 'erv. s ."crsr-r.
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VŠc:stí£n..\'-.t ;• . " ' v "radel "r.ilevá.

Dne 7.8.1V3Ó >sen byl předvolán na
t Hrad.Kr,Fříslušnící S W i když
neněli příkv.a prokur..tury k domovní prvtfilítlío, svoji naléhavou neústupností :...:• přiměli ř otevření mdio by tu, ur.be.vili r*fiě J>řes moje. protesty knihy,
kta-ré poklá" li a . nábovienskv ,;>-'c c vios ti, výpisky a jakékoliv po snímky iv,
malVch útržcích, '-»clkoft stoá, ¿k« '• w * sin dle jimi zhotováného seznamu,od kt
i ? jsem d -st-.l -opii s neC.it In^m podpisem příslušník«; ST..«, Dotyčný příslušník se. mi /-o delším zúráhání představil ji líc kapitán Tuček, služebním
p ůk .2cm s Č«1 ">353 .ne .'3.6.1 "7 íi J. li malou {;.< t knih . nutně jéem inád».l o vrácení osta
tních. I n písemné žádosti jsem nedostával ani octpověcí.Až lotos 18.8.1 líV.)
přišli za mnou € - z -rnstn 'ní 2 př/slušníci STo,jeden se představil služebním průkv.cm z
• >537. řekl i m í , vrátíme vám Knihy ^ p M jck.e si dnes pr
n ě . Odevzdali Eli pozvání .na kterém aío bylo: dost. ivte íje zn úče lem podání
vysvětlení«'Idy¡5 jser? přijel n. určité .Oděli ní V$,nedali mi prostě moje
knihy,rbych si jo odnesl ".oř.'. \.s iia.kéhokoliv přeÁbažnófto poučení so mě
neodbítně pt li •• hluvnš kap.Tuíiik;podopsRl
jste r.vkilik vet ?,N:\ moji o1
- 'Ti í tl : l i t /
tázku,co i o to",V
Déle důrazná pronealrac ovol^ac církvi, rb:, si. (\Vj ;l.,,co by chtěla ¡Pří
tom měl n- s-fc^lr p V d sebou"žíczinárodnt dokumenty .i ).i<?ský<jh právech a
humenj tárních .itáekách."And, U n t o státní irgán.k; p.TU'.ok nad v; tíí..tanými
závazky naší v l C \ , o "'odx V>vání lidských pr;<v ' ci rVvv toto v;-, hlásil.My
vařící sná"ív.-,o •jne ;stvf břtpr^ví včetn tohoto protiprávního w b . vování
a zadržován-' náboženských kni.li.Slova kap,Tučka pro mne znamenaní nejen
hanobení republiky,¿1,0 přímo zhanobení republiky l Vutllo tu ,r„ko výsměch
naší vládě, i o;; .P mezinárodním záv. zkům k helsinským dohodám «' k vídeňsko
následné konferenci ..Jb. .Pt«.l jstjji ac ho,co tín prohlóficním tnTní.v.t ml to
dá písemně?n..'oj,žc bjfch si to napsiI.UlmitJ vyav rtlit a pod o'W:nutím, aby
to pak nevysílá], svobodná.
r
Také mně příslušníci S v ^ říkali:zúčastňujet . se Činnosti nezávislých
v
skurin.Povezte, ateeí lide se touto .innysU zabývají,jojicfr ;j.i.tina,kdo ;je
přihlásil do SKL, ;,ejich adresy,které disidenty znáte ? Jůrazně ;isom se
ohrazoval-.nejsem udavač a nebudu jife ! T.esto stále a stále opakovali t~~
to otázky.T t-> ;ie^irh naléhání bylo pro inne velmi urážlivé.Vnávíjii zvlá; .,
důrazně stísnost nt. takovýto nátlak k udí vačství.
Potom ještě prohlásil:nejezděte v následujících dnech do piahy.Fiáme f. '
vás připravenou vy ntr*.hu? podepíšete ji 7Cdpov^fiěl jsem:co v ní. :}c7\'ap.
T-.-ček se vyalovil:.jestliže nám neřeknete,ž'. ji podepíSete,nomůžomo vár
dát p ř e j í s t b y to někde nevysil 'Li.-S: id si přáli.,abych to portera/;''.
pře tcní.v Nebo tír.* svoňi výstrahu. stnn';v 1 ?
Knkonřc ni ti',... vrátili 17 knih a brc^Uř .J'štá mi zadržují -.gí 2o knih
a brožur a včičí množství •apis'%výpisků
poznámek.
Slutnými slovy nelze vyjá. řit vyrtupování těchto příslušníků CT'..Vyvolalo ve mně velké rozhořčení,!' ková to pcbu'*ov'ní občanů
cm si ncJ.oWzal představit.
7
Ještě
jyl jsem v iivpt-1 trestán,odsouzen »..ni souzen,V život »
jsen nabyl za
nřcemi republiky
'- napám vůbec žááré koni irty do cizin/ v
,r
Jsem arlý
'*'lníW-ta.Pracc r\ js''1 ealý íi^ot keís jí di.né abr anco,.-r
na on.cn,kdy u mne StD konala & o h % í < . bytv^SQznÍM zcbaver^ch knih a v^ ••
slech.Jtcm si aěT^r.,ze nemám mo.rast t výroky p''-íshťáxijYA b t ě U
jich j e d n á n v . ..-i takového +ázu,ža k
o n';m nemohu mlčet.
Na T'.Ta" ': ;'.ini-eteřstvo spr<-;vedino£ti,a-.s ;a v.(ra-Zní rad;., -rd.T.máěe'.-.
Doporučené
V Hradci Královi • í,n.l /'•>.
' ček.áváv.;' spr;^cdlivéh > řešení
'..vři.

