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Pochválen buc Ježíš Kristus.Každá farnost má svůj velký den,svou slavnost.Je to výročí posvěcení kostele a připomenutí si také světce.komu
je zasvěcen.Starobylý farní kostel v Kroměříži u sv.Mořice dnes tedy sla
ví svoji pouí.Sv,Mořic byl mučedník.Mučednictví jo nejvyšším projevem
lásky ke Kristu.i:ejvyšřím vyznáním víry: Judete mi svědky!_praví Pán Ježíš. Ale nikdo nemá větší lásky než ten,kdo vydá svůj život' za druhého.
Sv.Mořic a jeho druhové a v dějinách nesčetný počet mučedníků, vy dul i
svůj život jako svědectví za Krista,jako nejvyaší lásky,T. jo chlouba
církve,to je výkvět naší víry.To je velké vyznamenání - darovat ve vyznaní víry,své utrpení a bolesti.
Ale jsou projevy ve vyznání ne přímo mučednické,jako sv.Mol'ice,nlo
způsob pozvolný»bý.t dobrým vyznavačem Kristovým a za to trpět - je krásné vyznání víry,je to část mučednictví.Kolikrát otec či matka musí tento projev mučečfcx%fly&í dat najevo.£ xd chvíli jsme slyšeli ze SZ,kde mučedníci položili,aby zachovali zákon M. jžíšův,a to ještě nebyla známa
síla Kristovy oběti a příkladu,r\e dovedli to.Očvíce my,kteří máme přec
sebou stále více Krista,kteří jsme byli ponořeni křtem sv.ve smrt Kristovu.Máme osvědčovat tuto víru a máme také přinášet pro ní oběti.Podii
toho se pozná víra,jakých obětí jsme schopni mést,pro Krista,Vyznávat
Krista v tichu doma je jistě také pěkné,ale někdy jo třeba vystoupit
také veřejně,Ke Kristu se hlásit,A v tom jsou vzorem nepřehledné zástupy mučedníků,které by nikdo nespočítal.Hlásí se ke Kristu a svou palmou
mučednictví vstoupili do Bož.království.
P*od chvíli bjlo vzpomenuto té svátosti,kterou jsme přijuli,gv.Biřmování .Jestliže křest nás učinil dítkami Božími,sv.biřmování nás učinilo
vojíny Božími,vyznavači Božími,Ježíše Kri3ta.lNozapomínejme na to.Tu nilost sv.biřmo/ání máme obnovovat,účinky stéle si připomínat,'/ucha sv.
prosit,aby mezi těmi dary,které dává,byl nám udělen dar statečnosti vo
vyznávání vír; ,dar věrnosti,vytrvalosti v dobrém až do konce,Potřebujimo
to,To si připomínáme v první části dnešní slavnosti,kdy sv..'ořic a druhové víru svou zpečetili vlastní krví,bolestí a životem.
Ale dnešní slavnost nám také připomíná chrám-kostel,který má být srdci.:,;
farnosti,domem,druhým domovem otcovství,kde rádi spěcháme.-o není kulturní památka,ale kostel,to. je živý dům Boží.Tak jako přicházíme domů
rádi a rádi spatříme rodný domek svůj,kde ještě rodiče žili,zvláště nám
to bylo milé,ale tento kostel,náš dům,je domem modlitby, doiem obětí,
domem setkání sc
Kristem.Především domem modlitby.Kde jsou dva nebo
tři,tam jsem já uprostřed nich.A to společenství,to setkání zde - to jo
výmluvné.Jo"ním hlasem,jedním srdcem,stejným zpěvem vyznáváme velebnost
Boží.Jsou to modlitby díků,chvály i prosby.Proto přicházejme ''o kostela a snažme se soustředit,sjednotit se se svým Spasitelem.Jo to pravda:
máme se modlit a můžeme se modlit všede,ale toto místo je zvláště uzpůsobené - je zde přítomnost našeho Spasitele,Ježíše Krista vo svatostánku.A jc-štližc zjistíme, jak šxastni byli ti,kteří sc setkávali s Kristem,
tam po cestách Palestiny,v ulicích Jeruzaléma a nebo v jiných městech,)
kdy na své vlastní uši slyšeli jeho slovo,viděli jej,byli povzbuzováni,
i my máme toto štěstí.Vždyí Kristus je uprostřed nás.Pán můj a Bůh můj.
I když skryl své člověčenství a jeví se nám jen pod prostinkou způsobou
chleba,je Pán můj a Bůh můj.A zde bych chtěl zdůraznit nutnost a potřebnost modlitby.Mnohdy ani nezáleží na tom,jakými slovy se modlíme,
ale záleží na tom,abychom se sjednocovali s Bohem.Ale právě ta modlitba, kterou nás Ježíš naučil,ta jistě stále denně bude vycházet z našich
úst.
Člověk si myslí,že dovede svá věci uspořádat sám,že má dosti schopnosti a síly,ale pozná,že člověk slabý nic
nezmůže,když Pán nepomůže.0
1
• lost musíme prosit,ta je zdarma daná.' - proto máme opravdu se modlit,
ff zde v tomto chrámu.Modlíme se zde a prosíme.Ale nezepomeňme doma se
modlit - zvláště cenná je modlitba rodinná.^ak jak to bývalo - otec a
matka dají příklad
vyzvou děti,a modlí se společně.Zkuste to,prosíme,

,tam,kde už tft,není.Modlete re manželé spolu,zkuste vsít své deti a
poznáte,jak radostný duch a prostředí se vytváří.Ve vašich rodinách,
manželstvích -.modlete se i
• r
A chtěl byc.&jeítě přidat prosbu za'modlitbu sv.Růžence.To no mariánská mcdlitb'a.'-a ta byla zvláší rodinná.Ale zde v chrámě slyšíme slovo
3oží,které je husové,které nám zní. v přítemnosti,které dovede vybízet,
které dovede r.lověka utěšit,ale také napomenout - slovo výstrahy:Kdo z
Boha,je,slovo i~k)'5í slyší.Froto aí přítomnost na slovo Boží je '.ivá.To
je setba slova iió-žího.Kdyš slyšíte předlítat
texty,připravte pro toto
r
slovo úrodnou pu.íu ve- svém srdci,aby iuV1 iak-bylv Mnohonásobný.Ale co jo
nejcennější, drazí-*,v tomto chrámě ge ob,-!; i\l;ís\ ; ě jší. Obět m'Če sv.,která
se přináší Éohu.lUTyž koná svou nejv v .ší kněžskou službu a povinnost,
která přisluší jeho svěcení na prvním místě.A vaše účast spoluobětovat,
K yž přicházíte do chrámu,to vstupujete na k. lvárii,ko kříži Kristovu
a mše sv. jo zpřítemnění*e obnovení kulvarslcé oběti,Uvědomili jste si,
jak jste blízko k^íži Kristovu ? Jak máte velikou účast na jeho oběti?
opomeňte přijít na mši sv.-jne z nějaké povinnosti:ano,musím, jo neděle,
tedy mušími -i- o. Ale zaradoval .jsem se, ledy ¡3 rtí řekli: Do domu Hospodinova půjdeme i 'iocly s radostí přicházejme na'mši
sv.,abychom
z do spoluov
!
bětovali.přinesli své dpry,chleba,vína,tyto dury jsou proměněny v Tělo
a Krev Kristovu ve sv. přijímáni
.To-ijc ně-co'Úžasného.To s i nedovedl
;
představit' SZ.Ani my bychom s i lro-'ncínohli představit, kdy by rióš Spasitel na Zeleny' čtvrtek:,při Poslední v e í c M tuto' touhu svého'srdce, tento
slib,který častěji za svéhtf života připomínal,uskutečnil 'a' řekl:!.; čiňte
na mou památku i A to činíme dodnes.
Jen stačí připomenout;!delší dary,které tady přijímáte:sv,křest.Jaká
to událost.Měli bychom.-znát' datum svého křtu.Kdy jsme se stali dětmi Božími ? Křest nás učinil-, dítkami Božími,dědici Bož.království,A dal nám.
společenství li.u Božíh SípT-ioděl nás rouchem milosti posvěcující,A 'edyž
máte tuto slavnou událost-,-ax. je tomu také odpovídající příprava.Aby to
nespočívalo jen v nějakém dárku,nějaké připomínce,ale aby to byla událos*;,kterou si budeme celý život připomínat.Zde přijímáte sv.rozhřoóení,
větíinou zde v kostele,kdy jsou odpuštěny hříchy.Krisrus Pt'.n věděl, jak
je to klopýtná cesta tímto pozemským životem.A ustanovil svát.Smíření.
To je dar jeho probočeného srdce,proto hned jajko vzkříšený odevzdává
apoštolům a církví odpouštět hříchy.To je výsledek jeho utrpení na Ifiří-,
ži.To je dar, jeho bolesti krve,kterou prolil'nu
odpuštění hříchů. , ,1'
;
Přicházíte zde,abyste uzavřeli sňatek.To j:e svátost.Nepodceňujte ,tu-•
to svátost,Patří to a vyplývá to už ze av.křtu:Požehnání Boží sl odpal-*'
šet a svátostnou milost,abyste v dobách jobrýéhi zlých vytrvali,zachovali upřímnou věrnost,lásku a vzájemnou obětavost.A soustředili' se na k
křesíanskou výchovu vašich dětí.Přicházíte zde,kde jste se rozloučili
se svými drahými.Zde; ¿im vyprošujete odpočinutí věčné,prosíte'za jejich
spásu.A tak celý náš. život je spjat s kostelem.Miluňte svůj kostel,rádi zde přicházejteiA bueíte připraveni na každou obět,kterou si vyžaduje úprava tohoto kostelaiMáte kostel krásný,úpravený.,ale připomínám
vám.Nejkrásnější ozdobou je lidské srdce;A když: tento kostel bude napl.
něn lidskými srdci vaší lásky,obětávosti,je to kostel krásný a ozdobený.
Vaše přítomnost,jako třeba dnc-s,jak krásně v se vyjímá v tomto kostele.
Zůstaňte věrni Kristu,jeho sv,Církvi,zůstaňte ve spojení se sv. Otcem ,
v jednotě.lásce a oddanosti,Máme Církev Kristovu apoštolskou.'catolickou,
obecnou,jednu,svatou,aby svatostí svého života také k tomu přispívala.
Abychom všichni jedenkráte se setkali v tom chrámě na věcnosti,až .uplynou roky našeho života a náš Pán n?s zavolá,kéž požehnání Joží na vás
sestoupí a to siednoccní nás všech při této oběti Nejsvětější¿kéž -vám
zajistí- a bude zárukou vaší vytrvalosti v dobrém a splněním váech. krásných předsevzetí,které jste si učinili na tomto svatém místě»Amen.
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ZoTóZi ní p'íného přenosu z &anonis..,cc Anežlcj Přemyslovny z baziliky
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Slovensko s< stává pútnickým národom ? Táto otázku si. bolo možní
znovu položit i T overit v ^ňoch 15.a 17 septembra 1 )8° pri puti k. s•./Icr.bole-stnej P.nno *árii v Šaštíne.Bozmer púte i jej oficiálny pr-.>(v,r.»n naznačoval nírodny rozsah,věcí na programe participovali viaceré diucézy
a mali sa na nej podielaí .i všetci biskupi so štátným súhlasoin un Slovensku,
Z úl bolet vlastně zahájená v piatok,kedy banskobystrický biskup Jozef
Feranec slúžil o 10,00 h . svatá omäu.Předpokládalo sa,že v sobotu vc
večerních hodinách bude sv.omšu celebrovat spišský biskup otec Tondra,
ten sa však zo zdravotních dóvodov ospravedlnil.Záverečnú.slávnostňú
sv.omšu celebroval primas slovenskoj provincie,otec arcibiskup Ján Sokol.
iák ako už v posledných v rokov bvvá dobrým zvykem,i tu pútnici prieKázali už v sobotu v poobedňajSích hodinách a postupné zapínali baziliku
i okolité priestranství.Bazilika ich vítala sía obrněná železným lepením, které zakrývalo celý portál hlavného vchodu po ktorého lávej straně navozené množstvo štrku,nad ktorým sa z lešenia vypínala prečudesná
konstrukcia,z technického hiadiska pre potřeby úpravy fasády baziliky
áplne bezúčelná.Jítnozí veriaci preto s počudovaním prechézeli okolo a
tipovali možnosti použitia.Rozuzlenie záhady však přišlo až ráno,keä v
homilii na sv.omši kňaz poukázal na přípravy oltára před bažilikou,ktoré však boli niekým zastavené»Pokiai tento postup nevychádzal z nutra
cirkvi,potom ho možno kvalifikoval len ako hrubé,neovodnené a neopodstatněné zasahovanie do priboho a organizacie ptfte.Zarážajúce přitom
všetkom je,že smo ei na takéto - maličkosti - už tak zvykli,že ich dokážeme nanajvýš registroval - a to je všetko,
Ivočný program bol rozdelený podia jednotlivých diecéz a tak od 18 K .
do 21 h.bol realizovaný spiäskou diecézi"a potom v pravidelných intervalech dvouhodinových farrra»tcrt> bratislav&kéj Ttnávity a diecéz fjošíc,

Nitry,Trnavy,Ro2navy a Banskej Bystrice, pri.čom v sobotu o 18.h.a 23.h.
a v nedclu o 5.h. a B.h.bol doplněný sv.omŠarai.Vcelku však možno povedaí
že bol spracovjmý nr. soliinej duchovnéj a niekteré části i na umelecké
úrovni.Otvorenou otázkou však ostává,či práva tato forma orjanizovania
nočného programu je tá ncjvhodnějšia,zvlášt kcči mnozí mladí veriaci sa
realizovali vc svojich spontánních programov před bazilikou v dnes už
typických kruhoch tentokrát o pocto zhruba 500-700 ludi v středo s viacerými doprevádzajucimi hudobníkmi - gitaristami,T>$d.la vyjadrGnia mnohých přítomných tu prebiehali programy sviežc i kou nedosahujíce adekvátně prostredie a podmínky požadovaná duchovní h'Lbku,pre ktorú a to
třeba přiznat,nie je vytvořené podmienky.Zlé jazyka dokonca t.vrdia,Žo
tieto programj' sú dobré ..i'*, len proto, žo nie sú conzúrované a vyjadrujú
to,čo momentálne mladí I'v'.ia pícživajú a pocitujú.
Účastníci nočního pro, ramu spojili u to při programech v jednej chvíli,kterých se tu zišlo zhruba 10-15 tisíc a to při programe prebiehajúcom bazilike p"ibližu,iúcom a objasňujúcom základné symbolj slovenského
národa,ktorými sú sedc.;\bolestná Panna Mária,ako patronka Slovensku,slovenský znak - čivojramonný kříž n • trovrší - na podporu ktorého bolo předčítané i v y h l á s e ú e ,'iaticc s.u:ve:iskej podpísanej jej predsodom - Mínáčom,slovenská zástava a slovenská hymna,pričom celý program bol popreakávyný
starými slovenskými písněmi,/Otče náš,vyslyš nás...Liože sos
T
r á č i l . , í d o za pravdu hoří... a pod./A častým potleskem,Závor tohoto
programu d-ríhajúceho tak zintarnacionalizované národné povědomí.o vyjadřoval nádej,že i slovenskj národ pod ochranou svojej patronky au stane
moderným a kultúrným národem uprostřed společonstva národov.
K nesporným pozitivem šaštínskej púte po tri i účast menších skupí niek z Čicch,!' ravy,Polska,Rakúska a T. liánska,čím huštin, i kou len postupné a poi;uly,ale predsa dostávn nadnárodný charakter.Vcrím,že veriacizo Slovensky tento projev sympatií niclen vítajů,ale i oplácajú ovojou
-,úč síou na pútach v Moravo,Čechách,Polpku a inde v rámci svojich možností. Je však na škodu veci,ak právě pri pozdrave těchto našich vzdálených
bratrov skláme inak po celú noc perfektne pri* p r a v w á oKVučcnie, tgk, ako
sa to stalo našmu polskému bratrovi v áaštíne' lNcř'u:;it7.íjúco mikrofony a
reproduktory sa pomaly stávajú súčastou každého voSsloho shromažděnia
veriaoích na S'.o\ .r.sku.ísteže, je to nepochop'!''.oluó,i keS mnohé sa časem
vysvětlí, t.k ako v případe slávnosti z prí.i.ež.Uo jti menovania Otca arcibiskupa Sokola,'.I. vtedy jsme nechápali pr.Kíiay
aepoalušnosti techniky.
1
V Šawtiňe nám však.trnavskí veriaci vytiyo ;!:.] i, že aparaturu mali na »láv
nosí menovania dobré pripravenú,ale krtíiko pxvd
'¿ahájc.ním ich požiadali pracovníci českosl.tělovíále o n ^ p o j e r . n , ich /-droj argumentujúc nízkým odberov ich prístroqov.Mlrto a::-, i ler* nepomyslel na nekalé úmysly,preto bol súhlas samozřejmosti. a tok r.o dali. do letovania a. dalších úprav,ktorých výsledný efekt suq v tlete:: 7 i.úc !..:' -resp.lepšíc povedené ncpočuli.Zosilovač teda nevypovedal.ped'i:
,ale .;a jednoducho r;pálil, obdobné, ako i ten druhý,na rýehZ.c prine.-iC-iý k okolia,Mnohé sa čar.cm
takto vysvětluje.Otázka či išlo o rv'ucčů,aícbo záměr pracovnx'rov tělovízie ešte čaká na svoju^odpovea,dú.Cáwe,žo aj tej oa po čase dočkáme,rovnako,ako odpovede na dovody zly han i a techniky pri pozdrave nášho polského brata v šaštínskej basilice.
Nedelné vyvrcholenie púte bolo nielcn slávr.ostné, ale i radostné,ved
šaštínská basilika a asi ¿5.tisíc veriaoích po prvý krát na týchto miestech v historii privíteli primasa slovenskoj provincie,otca arcib.Sokola .ktorý sa im v homílii pr,Sakoval za modlitby,spomenul menovanie novýchbiskuoov a vyjádřil medzi iným názor,že evsnjelizácia európy bude_
na Slovensku pokračovat v duchu mar, rVá v duchu_rnar.úcty,tak tradičnéj
v tomto národe.Podobné,ako sa. pú£ začala oděn skor,už spomenutou sv.omšou otca bisk.?eranca,bola i završená o den n&skcr sv.omšou správvcam
mi es tné farnosti v pondelok o
,ktorá bola obětovaná za chorých, starých i trpíacích.Tým vyvrcholil pútnický rok 1?89,ktorý však už tradičné bude ukončený až trnavskou novénou.
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Kpodstetš církevní politiky současného státu.
Církevní-, politika současného státu a zejména jeho vztah k nejpočetnějšímu náboženskému společenství u nás,ke katolické církvi,zasluhuje důklad
ný rozbor.Tato problematika stále více nabývá na důležitostí a jo jí věnována vzrůstající pozornost i mezinárodní veřejností.
Tato kritická pozornost je oprávněná;snad v žádné evropské zemi s výjimkou Albánie není katolická církev více omezována a potlačována jak v
ČSSR.V málokteré oblasti čs.státní orgány dopustily jednáníkteré by tak
poškozovalo mezinárodní prestiž .republiky a natolik se rozcházelo s přijatými zásadami respektování lidských práv,jako právě v postupu katolické církve.Na různých politických školeních představují ideologičtí pracovníci katolicismus jako politického nepřítele č.l.Je třeba si nejprve položit otázku,prce právě kat lická církev vzbuzuje u představitelů českos].
režimu takovou alergii a takový strach.
Politické moci je zřejmé,že s konfrontaci v církvi utrpěla porážku.Její tvrdá,někdy primitivní,jindy velmi rafinovaná represivní politika,trvající s různými obměnami už několik desítek let,nepřinesla plánované výsledky .Náboženství u nás odmítlo odumřít.Katolická církev mé dnes v naší
zemi větší mravní autoritu,než měla kdykoliv před tím v našich
novodobých
v
dějinách.Od církve odpadli spíše její formální členové,Skute ný zájem o
náboženství - od neurčitých sympatií širokých kruhů po vlně konverzní
hlavně intelektuálů a mládeže - stále roste.Intenzito náboženského života mnohých vvřících se během pronásledování upevnila.V nezávislé kulturní tvorbě/např.v samizdatové literatuře,soukromých seminářích a celé škále spontánní vzdělávací a umělecké činnosti/se československy katolicismus ukazuje ;>;ko jeden z nejplodnějších a nejvlivnějších a ideových směs*, .
Věřící a lidé s nimi sympatizující tvoří i početně významnou část obyvatelstva.Ti,kteří od církve odpadli a nebo vyrostli bez kontaktu s náboženskou. výchovou,se v naprosté většině nestali přesvědčivými ateisty
či zastánci ateistického,vědeckého světového názoru,nýbrž lidmi světonázorově zcela nevyhraněnými.I oíociální statistickýdstav vědeckého ateismu
uvádějí,že přesvědčených ateistů ;;e v Čechách a na Moravě
a no Slovensku 9£.
Několik dat o religiozitě:
V ČS£P je 4.377 katolických farností:Čechy 1.139„Morava 1.181.Slovensko
1.25?.- Počet kně \\ 3.323:Čech: 910,Mor. va 956,STovcnsko 1.453.
Křty narozených:Čechy 15f,Morava 55$,Slovensko j55#.V celé republice je
pokřtěno více než třetina narozených dětí.Více než 35% sňatků jc uzavíráno církevně.Téměř SUZ zemřelých je pohřbíváno s cirk obřadem.
Podle průzkumu regiozity občanů od 15 let,který uskutečnil nodávnó Ústav řteismu,je:
c
V ČSE 5) i nevěřících a na Slovensku 37 %.Vyhraněný ateistický názor
má v ČSP 14% a na Slovensku X .
Citováno dle studia 104-106,1986
Přehled účstníků bohoslužeb všech vyznání:
ČSR
SSPl
1. Pravidelná účast
470 OjO
í'00 000
2 . Občssná úrr,st

3. Ojedinělá účast
4. Neúčast na bohoslužbách

550 000

4'0 000

1 030 000
3 )00 000

480 000
1 200 í/00

církve představují prakticky jedinou organizovanou společenskou skupinu, .
kterou stát monopoln"; neovládá a kterou fakticky nemůže delegalizovat.
Stát je naopak nucen církvím výslovně přiznat ústavné a jiná práva.Nemůže se totiž zcelr. proti značná a odhodlané části svých občanů- postavit,
být samotná o: iótcuce a životaschopnost církví přinejmenším zpochybňuje
pravdivost státní ideologie a narušuje monopol totalitní raoci.
Iristuje vsak jcůtě hlubší příčina sporu církve s trtalitním státem.
Církev cclou svou podstatou poukazuje k duchovní dimenzi skutečnosti,
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k hodnotám překračujícím obraz světa vnucovaný státní ideologii.Křesťanská víra vychází vstříc touze moderního člověka po znovu nalezení vertikálního rozměru skutečnosti a plného smyslu života.Poukazuje k autoritě
ducha,k duchovní moci,která se nejen nepodřizuje státu,ale nastoluje rovinu, z níž je možné a nutné podrobovat státní moc nezávislému mravnímu
soudu /teologové hovoří o prorocké či sociálně kritické rolí cirkve,navazující na úlohu starozákonních proroků a mnoha světců a mučedníků,kteří
odmítli klanět se idolu státní moci - ať už za dob římské říše,jakobínského teroru 'j nacistické diktatury/.Filozofové l. sociologové ukázali,
jak tento důraz na duchovní dimenzí souvisí s počátky a základními principy politiekého pluralismu Západu a myšlenkou lidských práv,Zvlášť současný papež Jan Fa vel II. opakovaně zdůrazňuje, že obhajoba noa.'d. .ti Iných
práv ě lově.; a, který je svobodným dítětem a obrazem Božím,nikoliv majetkem
státu,patří neoddělitelně k poslání církve a k podstatě neoddělitelného
učení křesťanského.Pokud se stát drží totalitního nároku na absolutní
kontrolu veškerého společenského i osobního života včetně svědomí občanů,
nutně cití v církvi svého opnenta.Nepřátelství vůči církví může tedy slouíit jako spolehlivý indikátor nedemokratického charakteru státní mocí.
Také z tohoto důvo-.'u je pozornost věnovaná náboženské politice státu oprávněná.
Útlak a pronásledování katolické církve v ČSSR nespočívá především v ¡1
•jednotlivých opatřeních a reprízích vůči zvlášť horlivým věřícím /jak by
se běžnému ěs.občanu mohlo zdát při poslechu západních stanic,které referují především o jednotlivých drastických zílcoutích./Tyto jednotlivosti
jsou jen dílčími důsledky zásadnějších skutečností.Kamenem úrazu jo sám
model života církve/zejména postavení života církve yu společnosti/.který'
se stát snaží mocensky pros. dit a ideologicky r propagandisticky zdůvodnit.
Českosl.režim se snaží učinit z církve trpěný zájmový spolek k uspokojování dosud přežívajících náboženských potřeb,menšiny ideově navyspělých
občanů,při eemž si osobuje právo řídit a kontrolovat veškerý její život
/lépe řečeno plánované odumírání/,dokonce určovat obsah a rozsah oněh,náboženských ootři-b.Věřící jsou chápáni jako skupina a priori státně nospolehlivých a potencionálně nebezpečných občanů,nad nimiž stál proto musí
v^konávyt zvláštní dozor /viz par.178 tr.z.o'maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi./
iento výchozí model veškeré církevní politiky našeho státu jo však pro
;věřící naprosto nepřijatelný,je zásadním rozporem mezi skutečnem zájmem
a potřebami i s tím,jak církev chápe sama sebe.Veškérá kritika státní politiky vůči církvj by měla vycházet z odh lení absurdnosti tohoto jejího
východiska.Státní propaganda zneužívá protikatolický ch a protiklorikélníeh předsudků z minulosti,znemožňuje přísun pravdivých informací o živote církve v současném světě.A zneužívá toho,že většina našich věřících
nemá zkušenost z normálním životem církve demokratické společnosti a není
dostatečně seznámena s rozs hem svých práv a s tím,co k plnému životu církve neoddělitelně patří.Je proto třeba stále znovu odkrývat lož státní
propagandy,že stát se vů'i věřícím chová zcela korektně,pokud přispívá
na opravy církevních památek a toleruje u většiny věřících účast na veřejných bohoslužbách a soukromou zbožnost.
Takové okleštění života církve totiž není jen útokem na práva věřících
a snahou invalidizevat život církve,nýbrž poškozuje i celou společnost.
Vždyť stát potlačuje hlavně ty dimenze,církenního života,které představují služby církve k celku společnosti.Církev by zradila sama sebe,svou id L n t i t u , k d j p ř i j a l a tuto vnucovanou roli státem řízeného zájmového spolku ! Církev tu není pro sebe samu,nýbrž pro všechny.Z pověření Ježíše
Krista,který přišel pro všechny lidi,má církev veřejně hlásat evangelium
všemu stvoření a dosvědčovat svou víru láskyplnou službou,která zahrnuje
výchvnou,kulturní,sociálně charitativní a jinou činnost konanou v duchu
evangelia k prospěchu všech.T to poslání patří k její podstatě a je právem,které církev nemá oé státu a které ji stát nemůže vzít.Každý věřící

/neboí. církev netvoří jen duchovní nebo dokonce jen osoby se státním souhlasem k duchovenské činnosti/,je podle své úlohy v církvi a podle svých
osobních obdarování/vzpomeneme na podobenství o hřivnách/ závázán toto
mnohovrstevné poslání církve naplňovat.duchovním je svěřena péče o vnitřní život církve,laickým věřícím převážné úloha naplňovat ducha evangelia
kulturních,.konomických o. sociálně politických strukturách sváta.
St. t,který si jiní nárok na loajalitu svých věřících občanů a chcc být
považován za stát demokratický,je povinen na rovině právních ustanovení
i v běžné politické praxi zaručit svobodný prostor plnému rozvoji životu
církve. Fosuo.uio, jek je tomu v souč. sném Československu.
K právním normám:
Vychází se z předpokladu,že normy pozitivního právu - počínaje ústavním zákonem - so mají opírat o základní normy přirozeného práva.V CSSR
platí Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní
pakt o hospodářských,sociálních a kulturních právech.Tyto palety zaručují
základní lidská e občanská práva,z nichž so náboženského vyznání zvláště
týká právo na. svobodu myšlení,svědomí a náboženství zahrnující svobodu
projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společní s jinými,aí veřejně nebo soukrpmně,pr.'váděním náboženských úkonů bohoslužbou,zachováváním
obřadů a vyučováním/čl.18,1/.Představitelé čssr tyto pakty podepsali,Fede
rární shronmáždění je ratifikovalo,vyhláškou 12Q/ly(S
byly publikovány
ve sbírce zákonů ČSSR a staly se součástí našeho právního řádu,takže jej}
jich obsah musí být zachován praxi i v koncepci právních norem státu.Je
však třeba konstatovat,že zásad a svobody,které se stát zavázal respektovat, nejsou v CsSR dostatečně zaručeny.
Už v Ústavě ČSSr; n a c h á z í m rozpory.Podle
16 a 24 ústavního zákona ČSSR
1
č. 100/1960 Sb.je -eškerá kultura" " politika,rozvoj,vzdělání,výchova o vyučování vedeny v duchu vědeckého světového názoru marxismu leninismu,
Zák.č. 217/1947 Sb. byl zřízen Státní úřad pro věci církevní.Jeho kompetence potom přešla na sekretariát pro věci církevní při minist.kultury
a na přísluúné tajemníky pro věci církevní při krajských a okresních výborech.
Zák.č.21b/1749 Sb.o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společnostech státem,na n : jž pro církev katolickou navazuje prováděcí vládní
nařízení č.219/1 M V S'o.,je upravena jen jedna další utázka celého poměru
církve a státu u nás,otázka hospodářského zabezpečení.Zák./14/ sice zrušil všechna předchozí ustanovení ohledné církví,ale nám přímo upravuje je;
nepatrný úsek této problematik} , takže jeho ustanovení jsou pak už vykládána extenzivně
doplňována normami ničších stupňů bez patřičné opory v
zákon?,nebo jo ponecháno na libovůli příslušných cirk.tajemníků,jak v
jednotlivých otázkách poměru církve a státu rozhodnou.Presto,že zák.o
hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností řeší jen materiální otázku církví,jeho ustanovení o souhlasu státu z výkonem v duchovenské činnosti dávají státním orgánům naprostou voln?3t při manipulaci
s kněžími,o:, vyluhování kandidátů bohosloví až po vyhazování kvalitních
kněží z pastorace.
Pokud se týče trestních ustanovení,pro trestné činy náboženství povahy přičítané kněžím a věřícím laikům.případně u s t novení na ochranu věřících, trest.záic./č. 149/1951 Sb./sc touto problematikou zabývá v 6 101,178
1°6 - 1~8 a 130.
Zneužívání náboženské funkce ve snyslu par.101 trest.z.nahrazuje dřívější tzv.,kazatelnicový paragraf a vymezuje skutkovou podstatu tohoto
trestního činu tak nepřesně,že tím ponechává možnost libovolného a extenzivního výkladu nížsími státními orgány.Navíc neodpovídá co- do trestnosti
skutečného charakteru tohoto deliktu.Proto je par.101 tr.z. ve stávající
podobě neudržitelný.
Par.178 tr.z. o trestném činu maření dozoru státu nad církvemi a náboženskými společnostmi se formálně opírá o shora citovaný zákon č.218/
1949 Sb. o hospodářském zaoezpečení církví c náboženských společnostech
státem.Tento zákon však upravuje jen civilně právní problematiku a jeho

-8 porušení je tedy jen správním přestupkem,sankcionovaným správními orgány
pokutou.Ne-ide tedy o trestný čin .e smyslu trestního zák.Zákonodárce si
usnadnil svou legislativní práci tím, že naprosto nevhodně do skutkové
podstatý trestného činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi pojal obsahovou náplň zák.č.í18/1M-9 Sb. o ponechal tak tajemníkům
pro věci církevní,orgánům bezpečnosti a soudům,aby aplikovali ustanovení
par.178 za extenzivního výkladu a libovůle na jakoukoli činnost bez úředního sch vr?.^ní,a to jak knězi,tak dokonce i laiků.Činnost laiků však
vůbec nelze pod toto právní ustanovení subsumovat.Jde o naprosto anomální právní ustanovení.
Pokud jde o paragrafy 136-197/,týkajících se trestních činů násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivcům,a o par.236,týkající se omezování svobody vyznání,není nám znám ani jodiný konkrétní případ.že by tato
ustanovení byla použita na ochranu katolického věřícího a proti náboženské diskriminaci a perzekuci.
Praxe vztahu státu a církve.
Ideologové a odpovědní činitelé církevní politiky současného Československého státu /jako např.Hrůza,bývalý vedoucí sekretariátu pro věci církevní ,30,10,1.87 v článku v oficiálním stranickém listu Rudé právo/hodnotí chování státu vůči církvi a věřícím v minulosti i v přítomnosti
jako bezvedné a bezproblémové.Ještě v nynější době proklamované otevřenosti prohlašují tito činitelé voškéré výhrady k politice státu vůči církvi za výplod nepřátelské propagandy.Nojsou schopni olložit své ideologické stereotypy/obraz nepřítele,/a nejrou naprosto schopni čí ochotni
reálně posoudit.nato;.. změnit stávající situaci.
V ČSSR pocítili desetitisíce věřících od počátku existence současného
státu až do dnešní doby tvrdou perzekuci za vyznávání své víry nebo činnost na poli li; ských prá^,vyplývající z jejich křesťanského svědomí.Někteří byli umučení k smrti /ji Leo n^př. farář Toufer/, tisíce jich bylo na
základě vykonstruovaných obvinění z protistátní činnosti/zejména špionáže pro Vatikán/,odsouzenu k mnohaletým trestům vnojtěžších žalářích,pracovních táborech a uranových aoleeh,další drceni po léta-bez soudu v pracovních táborech,speciálních oddílech armády nebo v intcrnuciúzojménn tak
bylo postiženi tisíce řeholníků a řeholnic a prakticky celý opiskopét/:
linozí další b.yli zbaveni svého zaměstnání nebo vyloučení zo studia.^c&tě
v t"chto letech byly řada kněží i laiků souzena za činnost,která je v naprostém souladu z ústavními svobodami a ustanoveními o lidských a občanských právech/za Číření náboženské literatury,bohoslužebné úkony bez státního souhlasu,soukromé vyučování náboženství,setkávání k modlitbě,noboženských přednáškách aj./2a podobnou činnost jsou mnozí', zvláiitč mladí lidé, podrobováni výslechům,domovním prohlídkám,sledováním odposlechu telefonů i'bytů,kontrola soukromé korcspodence a jiným řikanám/jdi.bíráni řidičských průkazů či telefonů pod průhlednými záminkami aj./Při výsleších se orgány Stát.bezp.snaží zastřešováním,vydíráním a korumpováním
přimět, věřící ke spolupráci.Pr kticky kažlý duchovní či kandidát bohosloví a každý aktivnější věřící je periodicky sledován nebo kontaktován St.
bezpečnosti.Stát obecně zachází s věřícími jako s občany druhého řádu,
kteří k vůli svému přesvědčení nemají přístup do řady povolání/zejména ve
¿kolství/A do vedoucích funkcí.často je jim odpíráno přijetí na střední
či vysokou školu.Společnost je tak zbavována přínosu velkého 'množství,
kvalifikovaných,mravně hodnotných,pracovitých a obětavých lidí.

Ještě více než jiným občanům upírá stát věřícím svobodu sdružování a
shromažďování¡neumožňuje legitimní existenci jakéhokoli zájmového a společenského sdružení katolických laiků a perzeknuje prakticky každé shromažďování mim£ kostel.
Pokud nap*, i eskosi.strana lidové budí u neinformovaných občanů zdání,
že politick"/ r opraš en tu je české 'catulíky; nebo dokonce církev, jde po únoru 1 348 o neprostý omyl.Je to strana nikoliv katolická nebo křesťanská,r ...
nebo bezkonfesi'jní.Je jí dovoleno sdružovat křesťansky orientované občany pouze za účelem budování socialismu.Tato strana nemá vlastní oro-

-9 gram je tak zv. programové prohlášení,jimž se přihlašuje k programu a usncsrním KSČ jakožto vedoucí síly Národní fronty.hesmí vůbec zasahovat
do církevně politických otázek,tím méně zastupovat zájmy věřících nebo
církvi.Jeií vedoucí funkcionáři tuto roli plně přijímají:přitom v členská základň" "'o jistí mnoho poctivých a obětavých lidí.
Kněžská o-ganisace Pacem In terris /dále PIT/ byla po potlačení
tzVf Pražského Jara vytvořena z vůle současného státu za účelem vyvolání rozkolu v katolické církvi v Československu, ěíření státní propagandy a zamlžování skutečné situace katolíků u nás. Toto sdružení
bylo nejvyšší církevní autoritou právem prohlášeno za církevně nelegální a škodlivé / na základě instrukce římdké konqregsce pro kněze
Quidam eplscopi z 6.3.19F2/. Toto sdružení výslovné navazuje na mírové hnutí katolického duchovenstva /dále IY1HKD/, vytvořené s podobným
určením na počátku padesátých let /poté, kdy se státu v r. 1949 nepodařilopomoci tzv. Katolické akce odtrhnout katolickou církev u nás
od Říma a od světové katolické církve a vytvořit zestátněnou "národní církev"/ (TlHí.D se už v březnu 1968 v krátké periodě svobodnějšího
rozvoje života církve rozpadla.
Sdružení PIT Je tvořeno z části zastrašenými, naivními nebo zkorumpovanými kněžíml, zčásti /hlevně ve vedení/ Jedinci, které mohou
státní orgány vydírat a manipulovat
Jimi, poněvadž "na ně něco vědí". Ani PIT ani IY1HKD se nikdy nezaslaly pronásledovaných věřících
či Jiných perzekuovaných občanů v Československu. Jejich prohlášení
k situaci
ve Střední či Jižní Americe, mentorování severoamerické
r
vlády 7 ela v duchu státní frazeologii., přípltxy na mírových konferencích : úloha statlstů přt režijních potěmkládách doma 1 v zahraničí pro 7natení naivních z hraničních církevních činitelů Jsou naprostým' pokrytectvím.
v
V CSSR Jsou státními orgány znemožňovány, perzekuovány nebo hrubě
omezovány základní projevy života katolické církve, které Jsou prakticky po celém světě / včetně řady socialistických zemí/ pokládány
_a sarrozřejmou a státem respektovanou součást jejího působení. Jde
zejména o obsazení biskupských stolců podle práva a ! riterlí církve
/Jistě v dohodě se státem, ale nikoliv diktátem státu podle církvi
nepřijatelných zásad/, o veřejnou činnost řeholí a Jiných Institutů
zasvěceného života, církevních hnutí c společenství, o svobodnou výuku náOožens+ví, o náboženské vzdělání laiků, o duchovní cvičení pro
laiky, o možnost vydávat, získávat /i z ciziny/ a šířit náboženskou
literaturu a šířit náboženství a o mnohé další projevy sociální,
charitativní, výchovné, a kulturní činnosti církve". I u nás by církev
byla schopna zakládat a spravovat např. domovy pro staré, opuštěné a
těžce nemocné lidi, poradny pro rodiny a lidi v osobních krizích,
dětské školky a různá zdravotní a sociální zařízení Jako např. v sousední NDR a nyní dokonce i v SSSR.
Stát bezohledně zasahuje do vnitřních záležitostí cí kve - obsazování i ni'ších církevních úřadů, přemisťování kněží, cenzura pastýřských listů a všech tiskovin i pro čistě vnitrocírkevní potřebu,
vnitřní poměry na bohosloveckých učilištích /přijímání kandidátů,
struktura studia, výběr učitelů, udělování akademických hodností,
styk se zahraničními fakultami/. Kněží Jsou vydáni prakticky na milost
a nemilost tajemníků pro věci církevní, kteří Je mohou kdykoliv zbavit práva vykonávat činnost duchovenskou odnětím souhlasu / dčje se
tak často Jen proto, že.kněz koná svou práci dobře, bi:dí zájem mládeže/, Pracovní setkání kněfí /např. vikarlátní konference/ probíhají
pod kontrolou a osobním dohledemstátních zmocněnců. Záměrně zůstává
nevyjasněno sociálně právní, postavení kněze, zejména otázka Jeho zaměstnaneckého poměru, vůči národnímu výboru a vůči církevním úřadům:
v praksi Je této nejasnosti zneužíváno a kněžím Js odpírána i ochrana podle zákoníku rráce. Studenti teologie nemají na rozdíl od Jiných
vysokoškoláků zkrácenou základní vojenskeu službu.
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Kněžím je prakticky znemožňována pastorační péče u věřících,
v domovech mládeže a v domovech důchodců, v kasárnárh a věznicích.
Církevní charakter o rozloučení se zemřelými je vystaven omezováním
a šikanám podle nezveřejněných směrnic diskriminačního charakteru.
Vydávání veškeré náboženské literatury, kter.-> svou kvalitou a kvantitouna prosto neodpovídá /věřících/ potřebám věřících., je prakticky
v rukou sdružení PIT. Církev nemá žádný přistup k masovým sdělovacím prostředků"".
Na okrajích velkoměst vyrůstají velká sídliště bez jediné nové
kaple či kostela. Tyto moderní sakrální budovy by nesloužily jen věřícím a b-.hoslužeb \ým účelům, ale přispívaly by k pozdvižení kulturgí a umělecké úrovně těchto často bezútššných a bezduchých oblastí.
Údržba s t a r ý c h církevních objektů neúměrné zatěžuje knčzB v duchovní
správě a je často spojera s množstvím záměrných administrativních
průtahů a s
^ -. . . nejrůznějšími šikanami ze strany státních
úřadů.
Církvi nebylo umocněno uvést v život mnoho pokoncllních reforem
a důležitých struktur jejího vnitřního života - biskupskou konferenci, kněžskou radu, kolegium konsultorů, patorační rady, ekonomickou
radu, komisi lustitla et pax, různé odborné a poradní komise biskupů,
farní radu, službu stálých jáhnů, reformu semináře a systémů teologického vzdělávaní podle platného církevního práva a pod. Je krajně omezovánsvobodný styk naší církve s papežem,, řeholními představenými,
,
v
s církevními společenstvími v zahraničí, se *ahranj,řníml + akultami 1
/možnosti studia a stáží/. Kontakty s křestany ze Západu a z Východu
jsou přísně kontrolovány. Diskriminační předpisy a prakse ohledně dovozu náboženské literatury ze zahraničí staví tuto literaturu no úroveň pornnqja-fle a protistátních tiskovin. Osoby, které maji československé křestany oficiálně reprezentovat na Západě, dostávají za úkol
šířit státní propagandu a zastírat skutečnou situaci vířících v CSSR.
Snad nejdrastičtější kapitolu vztahu státu n( církve tvoří potlačování řeholního života. Jie o plánovitou snahu likvidovat tuto 1 kulturně a sociálně přínosnou skupinu obyvatelstva a neoddělLtelnou součást
církevního života. Navzdora katastrofálnímu nedostatku knáží u oficiální pastoraci je u nás relativní dostatek zájemců o kněžský a řeholní žívot; mnohým z nich všAk stát v jeh 1 realizaci brání. Církev se
samozřejmě v rámci mocnosti stará, aby tato povolání, která požaduje
za Boží dary ' církvi došla naplnční - aby se tito lidé mohli Bohu'
zasvětit řeholními sliby, popřípadě být vysvčceny na kněze podle církevního práva. Jejlch v kněžská služba a řeholní poslání přispívá přes
všechna rizika k zaplňovaní, mezer, způsobených zásahy státu do života církve. Tato starost a sebezáchovná odpovědnost je církvi vlastní
a příslušné církevní autority sl nemohou dát vnutit nespravedlivé
vnější omezování "státními souhlasy". Není zájmem ani záměrem církve, aby se tato část jejího života děla neveřejně, je to nutnost
vyvolaná politikou státu, který není schopen reagovat na tento projev života schopnosti jinak než represivním tlakem policejních orqánů a v dezinformační kampani o údajné "tajné církvi".
V Československu není nějaká "cruhř- tajná církev" organnlzovaná
ze zahraničí, pouze je skutečností, že některým strukturám církevního
života nedopřává státní politika prostor k veřej->ému působení.
/Nelze vyloučit, že za této situace mohou vznikat romantická či extremníseskupení sektářskéhc charakteru, ktorá defacto neu7návají legitimní autoritu ani státních ani církevních úřadů/.
Náboženství a církev jsou často pomlouvány, napadány, očerňovány
a zesměšňovány v masových sdělovacích prostředcích a na různých školeních obyvatelstva, aniž je církvi dána možnost obrany, vysvětlen, a
polemiky. Křstanská a v náboženská témata jscu systematicky vylučována
z v kulturního života, školní výuka zamlčuje nebo zkresluje přínos křestanství a katolická církve k utváření evropské i na*í národní kultury.

-11 Církev
v rozporu s historickou skutečností líčena Jako notoricky
>átečnická
Drotllidová a zejména pr^tivřdecky zaměřená síla kněží,
7r
jakcT^unkclonářů či agentů společnosti nepřátelsko -pollticko-ideologlckých center. Setrvání člověka ve víře vykládá propaganda v podstat
tě Jen nev domostí, svedením nebo nepřátelskými úmysly. Tento "ideologický o b n z nepřítele'' vsuqerovaný veřejnosti státním monopolem výe
chovy a propagandy, neškodí ani tak věřícím /kteří se v něm prostě nepoznávají/, Jako spíše celé společnosti; šíří atmosféru nepravdy a
nedůvěry, potlačuje důležité duchovní a morální hodnoty a deformuje
celek našich kulturních tradic.
Státní moc nedokáz?la navázat s církví a s věřícími skutečný dialoa. Věcné návrhy na řešení neúnosné situaoe opětovně podávané Jménem věřícím českým primasem, kardinálem Tomáškem, kompetentním státním orgánům, zůstávají po léta bez odpovědí. I mnohé liné petice a
podněty věřících občanů stát v rozporu s platnými' předpisyinnorule
nebo na nř odpoyídá represemi. Státní moc dosud prakticky nenabídla
věřícím k rozhovoru Jiného partnera než vyšetřovatele Státní bozpečnosti.
Stát Jedná o církevních záležitostech pouze s Vatikánem a i tot«
-¡ednání /např. o Jmenování nových bdjskupů/ zůstává-í vinou neústupnosti státu dosud bez Jakéhokoliv výsledku. Věřící uůřímně touží po věrohodných biskupech, přestože Je Jim zřejmé, že l sebelepší biskup v
podmínkách státem ujařmené církve má do"značné míry svážené ruce.
Situocfe církve u nás Je třeba řešit komplexně.
~Zďá se, že krokem , který byusnadnil *á"doucí zmčnji v p 'stavení církvea věřících , je odluka církve od státu. /Je tn ostatně požadavek
vznášený klasiky marxismu a uskutečněný v řadě sqcialistIckých států/,
Církev netouží po konfrontaci se státem a nechce suplovat úlohu opozlčnípolltlcLé strany, nechce však být ani součástí státního soukolí.
Věřící chtějí být plnoprávnými a plnohodnotnými občany ve své zemi n
mít možnost přispívat 1Jako křestané k Je-Jímu dobru. • vědomí odpovědnost. církve a věřícíc -za celkový stav národa a společnosti a o ochotě k nejšlrší spolupráci se všemi lioni dobré vůle svčdčí např. výzva
k desetileté duchovní a mravní obnově před miléniem sv. Vojtěcha, oficiálně vyjádřena pastýřským listem biskupů a ordinářů českých a moravských diecezí z 29.11.1967. Rostoucí úsilí českých katolíků o obranu
občanskýph a náboženských právnení výrazerr malověrné úzl osti a už vůbec ne snahou získat si privilegované postavení. Církev však potřebuje svobodný prostor k veřejnému svědectví o své víře a naději k láskyplné službě národů.
Státní politika a nekatolické církve.
Církevní zákony a praktická církevní politika státu rozlišují církev římskokatolickou a církve nekatolické. Vzhledem k rozdílným strukturám těchto církví lze takové rozlišení považovat za účelné, praktické nebo dokonce nutné. Nekatolická církve Jsou církve národní a působí výhradně na území československého státu, případně na území v Jedné
z republik, jejich vrcholné řídící orgány mají sídlo v Československu .
Církev římskokatolická má působnost celovětovou 3 ústředím mimo československé území. K další strukturálním odlišnostem patří např. poměrně rozsáhlá činnost, pppř. i pravomoc laického živlu v nekatolických
církvích, bohatě rozvinuté formy a aktivity církevního života vedle
pravid .né nedělní bohoslužby, princip voleb do funkcí v církvi na
rozdíl otí Jmenování a ustanovení v církvi katolické a pod.
Tento stav věci, založený v dějinném vývoji, rrusely vzít církevní
zákony na vědomí. Učinily tak ovšem se zdráháním a Jen v nejnutnějším
rozsshu. Toto rozlišení neodpovídánejen totiž státem deklarované rovnoprávnosti církví: není zásadně ani v souhlasu se snahami států po
Jadnctnékoncepci centralizovaného řízení. A tak Je možno od samotnéhopočátku působnosti církevních zákonilzazoamenávat silné tendence, dělat oraktlek ou církev í politiku co nejjednotněji a to i za cenu potlačení svébytnosti té nebo oné skupiny. Protože cirk. .v římskokatolická je u nás s převahou většinová církev, řídila se státní církevní
p o U t i k d většinou ohledem na státní zájmy vůči této církvi.

Církve nekatolické se musely přizpůsobit. Lze to doložit dlouhou
řadou příkladů. Státní orgány uznávají za představitele církví a
jejich složek výhradně duchovní se statním souhlasem k výkonu funkce. Nekatolické církve protestantského typu mají však i své neduchovenská, laické představitele, z hlediska církve rovnoprávné
duchovensky. Tyto laiky, byt i v nejvyšších církevních funkcích,
bere však stát pouze na vědomí, ale nepovažuje je za oprávněné zastupovat samostatně církev při jednání se státem a při provádění
právních úkonů. Přestup státu sé tedy orientuje pro všechny církve
jednotně podle hierarchické struktury Katolické církve t zjednodušeně řečeno: církev rovná se kněz. Protestantský princip je potlačen, což církvím tohoto typu 7půsnbuje mnoho komplikací.- Příklad
z oblasti "hospodářského zabezpečení církví" . Církevní zákony stanovují, že schodky v provozním hnsnodaření farností /výdaje na běžné potřeby ^alištění provozu a činnosti farnosti/, budou hrazeny
státním příspěvkem. Obecnou tendencí je tyto př*spavkysnl*ovat a
Vést církve k soběstačnosti. Církve by takový vývoj mohly považovat
za prospěšný, kdyby mohly s prostředky shromážděnými církví od věřících nakládat zcela svobodně a bez omezení /ústředí, církví mají
např. limitované výdaje na mzdy/. Dosud tomu ovšem tak není, při-\
spěvky na provoz farntstí jsou stále poskytovány. Nekatolické círjsou svou strukturou schopny ovšem již dávno zajistit 9l většinu
potřebných prostředků svými silami, na rozdíl od církve katolické.
Většina prostředků na dotace provozních nákladů ze státních pro středků tedy plyne do katolické církve. Diskrepanca v tomto směru
je ještě větší a markantnější v oblasti mimořádných výdajů. Zpravidla se tu jedná o náklady'na opravy a obnovu církevních
staveb.
v,
Žádná z církví není v tomto ohledu soběstačná, ka dá potřebuje pomoc. Příspěvky ze státních prostředků, kterých rovni* ž není dostatek
směřulí především na obnovu staveb zapsaných do seznamů chrání"ných
parrátek. ffajitelem a uživatelem takových staveb je z církví támčř
výhradně církev katolická, proto tam plyne většina poskytovaných
příspěvků.Ne!-atollcké církve st musí opatřovat prostředky na obnovu svých staveb, které jsou nvloršího původu a mimo seznam památek,
vladtní obětavostí nebo ze zahraničí.
Na druhé straně se v nevýhodě ocitá pod vlivem této koncepce
atátní církevní politiky právě katolická církev, po' ud jde o vlastní církevníčlnnost a náboženské aktivity ve farnostech. Rozsah činnostikaždé církve byl po roce 1949 v podstatě petrifikován v tom
smyslu, že stát povoluje jen ty aktivity a formy práce, které v té
které írkvl byly zavedeny před vydáním církevních zákonů. Zahájení nové činnosti,nového programu nebo nového způsobu práce vyžaduje vždy souhlas příslušného církevního tajemníka. Týl-á se to opakované trvalé činnostive farnosti, jako je např. práce s dětmi a mládeží, práce s laiky a pod. Získat souhlas pro takové nové trvalé
činnosti je téměř nemožné a žádosti jsou odmítány s tím, že je to
novinka oprotistavu při vydání církevních zákonů, 1u je poškozována zejména římskokatolická církev, která žádnou práci se skupinami
podle věku a obsahového zaměření dříve nekonala a dnes nemá možnost
s ní začít, ačkoliv by tp bylo velmi žádoucí. Pokarí se toho přece
některý duchovní odváží /v kterékoliv círl-vi/, r'skuje ztrátu státního souhlasu p m výkon duchovenské činnosti.
K bytostně základním prvkům, n nichž stojí život církve, patři
Jsou místem, kde se věřící shrorrr-žďu jí, kde dávají
průcrnri své víře a v ní se utvrzují. Konání bohoslužeb v obvwk lém
rozsahunení nijak vcelku omezováno. Společenství církve je ovšem
živý organizmus, který se mění", st?rne, či mládne a vytváří nové
^orrr.y života, jež si žádají odpovídaiící struktury a platformy.
A tak dnes církvi chybí "apříklao možnost získat nové shromažuovací prostory /jakýmkoli způsobem-koupí, stavbou, nájmem, darem,přídělem/v nově budovaných sídlištích měst nebo obcích a mčstech, kde
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se tím struktura církví,kterou církve chápou jako své poslání a úkol.
Přesto církcv nevymíráe/i když v absolutních počtech za posledních 25 r.
hodno ztratila/,ale naopak v současnosti zaznamenává ve větších a velkých
městech příliv zájemců i trvalé přírůstky členstva.V menších městech a na
vesnicích stále je ¿tě působí obavy,že navštěvování bohosluřeb bude registrováno a negativně posuzováno v kádrovém materiálu s případnými následky pro výkon povolání.postup do vyšších funkcí,možnosti studia dětí na
vysoké škole a po d.tfč ast no bohoslužbách často/rosta presto na mnoho místech, obecně jo ve srovnání i se západní cizinou nriohde překvapivě vysoká
a ukazuje, jole církcv znovu nabývá na významu a vážnosti v celé společnosti. Vezmeme-li v úvahu předchozích několik desetiletí ateistické propagandy ,administrativní mocenské zásahy a restrikce v životě církve ze strany
státu a fakt,že se vyměnily generace a přicházejí lidé,kteří nikdy neměli ani sebemenší informaci a kontakt zc skutečností církve,jo fonomen
na bohoslužbách velmi nadějným zjištěním.
Vedle bohoslužeb považují církve za svůj stěžějní úkol prvořadého významu náboženskou výchovu.V protestantských církvích došlo k velkému rozvoji výchovných struktur již v 19.století,zejména pokud jde o specializaci podle věkových kategorií z obsahového zaměřění.Po r.19'9 vstupovaly
proto do nového uspořádání vztahů ve společnosti s jasným a pevným,zaběhnutým programem výchovných činností.Postupně z něho ovšem musely slevovut
pod tlakem zevnějšku.
Vyučování náboženství na školách - tato možnost existuje podle věkových
kategorií podle zákona.Zpřísňování předpisů o přihlašování děti k této
vyácc ve škole a d«loí vlivy a tlaky zejména na rodiče však způsobily,žo
v čcchách tato výúka vymizela témě* úplně,na 11'oravě a na Slovensku so silně zredukovala.Protest:ntské církve se proto intenzivněji zaměřily na
výchovu dští a mládeže v prostorách budov ne půdě farností ,'iV.m není jmenovitá účast,státem oficielně registrována.I tu však platí,co bylo *očono
o účastí p"i bohoslužbách v neděli a o rozdílu mezi městem í vesnicí.
V našich poměrech je samozřejmé,že právě v oblasti výchovy dětí a mládeže v církvi vyvíjí stát nejsiln"j'.í protiklad pomocí ideologických a
mocensko - a/ministrativních nástrojů.Pro církve tu platí celá řuda omezení ,psaných i naps.¿ných,která.znesnadňují nebo docela znemožňují,shromažďování dětí a mládeže ve větších počtech na jednom místě,z větších okruhů než je jedna farnost a za delší dobu.Pokud jsou např. povolena shromáždění mládeže z celé církve na jednorázovém příležitostném setkání,slavnosti nebo církevním kuizu, je pravidelnost takových setkání zredukována
na minimální -jíru a jejich počet nejde zvýšit.Při takových příležitostech
není povolena n'„.st mladých lidí ve vš.<u do 18 r.a 30 třeba státním orgánům předkládat seznamy účastníků s daty narození.
Větším církvím u^nás stále chybí bohoslovecký dorost.V souč.snosti
sice již není uplatňován numerus clausus pro přijímání posluchačů na bohoslovecké fakulty,ale ostatní obtíže zůstaly a mají podstatný vliv na
rozhodování mladých lidí pro toto studium a povolání.Bohoslovecké fakulty jsou po prární stránce školy státní.Proto jsou přijímacímu řízení ke
studiu přítomní zistupci příslušného sekretariátu pro věci církevní ministerstva kůltury a účastní se- rozhodování o přijetí uchazečů.¿tát posuzuje u uchaze'ů "jejich kádrový a politický profil a má. v tét" věci v
podstatě právoveta.Prakticky to znamená-, že při kažlém přijímacím řízení
jsou někteří uchazeči odmítnutí.Fakulty i vedení církví se v takovém
případě odvolávají a. snaží se jednáním docílit jejich dodatečné přijeti.
")arí se to jen zčásti . Johlc-d na politický profil a chování studentů pokračuje pal: •r.ka.; celého studia a z nevhodného chování,jsou vyvozovány
důsledky:ne--?.-, vylou/ení ze studia,odmítnutí státního souhlasu k výkonu
povolání ř^uch \vního.
Ačkoliv jsou bohoslovecké fakulty řazeny do kategorie vysokých škol,
přece je jejich postavení výjimečné v několika ohledech.Nepatří do působnosti ministerstva školství,nýorž ministerstva kultury.Z toho plynou

- 14 zvláštnosti,papř. předpisy o platech učitelů na těchto fakultách a stipendiích pro studenty.Obojí jsou nižší než na školách v rasortu ministerstva školství."! vnějším faktorům,které spolupůsobí na rozhodování mladých
lidí p"0 studium bohosloví,patří i nižší platy duchovních v činné službě „:;e¿cstatek bohosloveckého dorostu není viv.'c v jádru způsoben naznačenými vnějšími obtížemi se studiem spojenými,hluvní příčinou jo celková
situace církví a jejich postavení ve společnuat:' .Umenšení počtu aktivních
věřících nese sebou/počty/ i menší počta uvědomělých mladých lidí, .boří
by byli schopni dospět k rozhodnutí pro toto studium,Takové rozhodnutí
lze o e k á v a t za stávajících podmínek pouze od nejvyspělejších jedinců,
jejichž vztah je tak hluboký,že jsou ochotni nést všechny obtíže svého
budoucího povolání.
Postavení a role duchovního v církvi a vo společnosti doznaly za posledních 40 r,podstatné změny.Duchovní je dnes izolován od působení na veřejnosti, smí sc legálně pohybovat
pozo na církevní půdě v rozsahu daném
u
povolenou Činností církví. eho postavení v církvi jo odvislé od síly
farnosti na níž je u s t a n o v e n i silně sekularizovaných oblastech jc zatížen správou i několika farností neobsazených duchovním.A protože jsou
takové farnosti početně i duchovně slabé,musí převzít i radu praktických materiálních povinností a starostí o provoz a údržbu objektů,dělá
správce i údržbáře,topiče,účetního apod,Necírkevní okolí k němu větSi- '
nou zachovává zdvořilý odstup a oceňuje jen jeho manuální práci,Pokud v
takovém prostředí vytrvá na jednom místě více üet a v trpělivosti buduje
prosté lidské vztahy k jednotlivcům i místním orgánům,získává postupně
i v necírkevních kruzích na autoritě a vážnosti,jímž ovšem nemůže byt
dán veřejně a oficiálně prüchod.- V oblastech zasažených sekularizací
méně působí až dosud něco z úcty a jeho působení,popřípadě kostel,farní úřad a činnost, respektive existence farnosti jsou do značné míry
integrální součástí obce/to platí zejména o vesnicích/a jo s nimi do
jisté míry počítáno jako s partnery,Je to dáno i tím,že v takových malých společenstvích dochází mezi církví a společenskými institucemi k v
personálnímu propojení,.Práce duchovního na takových místech je alespoň
po vnější stránce snadnější a jeho společenské role jo vymezena šířoji
-má možnost podílet se na některých společenských aktivitách v obci,Do
jisté míry jc svým postavením v obci též chráněn proti represivním zásahům okresních nebo dalších orgánů.
Postavení duchovního vůči státní! sptávě je značně komplikovaná záležitost.Právně viděno,je duchovní zaměstnancem církve a státní orgány,především okresní církevní tajemník, vykonává jí nad jeho činnosti dohled,,Aby
svou činnost mohl vykonávat,ač zaměstnanec církve,musí nejprve obdržet
předchozí státní souhlas k ustanovení,na který není právní nárok ani z
titulu kvalifikace,ani z potřeby a rozhodnutí církve.ilromě toho,ač zaměstnanec církve,je placen ze státních prostředků a výše jeho platu jo ro- •
vně2 stanovena státním předpisem,jedna složka platu/tzv.Výkonostní/ jo
dokonce odvislá od rozho nutí církevního tajemníka a v krajním případě
nemusí být přiznána vůbec,-Rovněž veškeré pravidelně se opakující a mimořádné událesti,akce,shromáždění ve farnosti a aktivity ve farnosti,musí mít předem udělený státní souklas.Týká se to slavností,různých mimořádných shromáždění,návštěv jiných duchovních a jejich vastoupení při
shromážděních,návštěv ze zahraničí,ale i mimořádných hospodářských záležitostí .výdajů apod,,i když nejsou žádány dotace ze státních prostředků,Ne všechny žádosti o takové souhlasy jsou vyřízeny kladně.
Zvláštní pi ..blé.a hrozí odnětí státního souhlasu duchovnímu .Dochází
k němu tem,kdo '-u chovní překročí nějakým způsobem hranice vymezené pro
jeho činnost
nejo-. rádcem zákonů,ale někdy i tam,kde překročí vícekrát
;
svým pcstc.; cm nebo aktivitou pomyslnou mez únosnosti svého působení,jak
si ji stanovil jeho nadřízený cirk,tajemník,V tomto směru je třeba přiznat, že v posledních letech je na straně státu více než dřív dbáno na
to,aby církevní tajemníci nov-- ustanoveni do této funkce,měli poněkud

-15 vy-ší úroveň,pokud jde o vzdělání a kvalifikaci i pokud jde o ¿širší církevně politicky rozhled.Zlepšuje to poněkud vztahy církev - stát a
usnadňuje to jednání . M c m é ně odejmutý státní souhlas,je vždy církvi
přijímán bolestně a s pocitem bezpráví..Ani stát dnes nesahá rád k tukovému .opatření a snaž í sc problém řešit za pomoci církve jinak,např.
Přeložením 'uchovního na jiné místo.
Postavení vařícího jednotlivce ve společnosti je přímo úmčrné jeho angažovanosti, v církvi.Ani církev,ani stát nepovažují za únosné,aby byl
aktivní křestan angažován v politickém životě jako vedoucí politické
strany a její funkcionář,třeba i na nejnižší rovině.Je to dáno rozdíln o s t í , ideologoí. Ani věřící nestraník nemá však mnoho šancí účastnit se
politického života společnosti,pokud má vyšší ambice než podíl na řešení komunálních problémů v malých obcích nebo v občanských výborech.měst,
popřípadě členství a práci v některých méně významných společenských organizacích/např. Čcskosl.červená kříž,český svaz včelařů a j./,i tam
ovšem jen v základních organizacích,pro okresní úroveň nemá už praktikující kře stan patřičné kádrové předpoklady .Obdobně je tomu také s postavením v zaměstnání.Některá povolání se stala křestanům projevujícím svou
víru účastí na životě církve nedostupné.Jmenovitě jde zejména o povolání
dotýkající se přímo nebo nepřímo výchovy,počínaje nejútlojším věkem dítěte až po vysoké školy.Učitelé všech stupňů prakticky vymizeli ze seznamu církve,respaktive živých členů.I tu ovšem lze zaznamenat vyjímky,které potvrzují pravidlo.Může jít v takových případech o vysoco specializované odborníky,jejich služeb se stát, nechce nebo nemůže zříci,nebo může jít v protestantských církvích o laiky pověřené zároveň vysokou
funkcí v církvi - potíže při výkonu povolání by vyvolaly pro stát nepříjemné politické následky;I v těchto velmi řídkých,ojedinělých případech musí věřící křestan počítat s celou řadou omezení a potíží,které
postihnou např.jeho postup do vyšší funkce,šíři jeho styku se zahraničím aood.
Jc známo,že řada živých členů církve od padesátých lot počínaje přestala vykonávat své povolání a musela si najít náhradu ve zcela jiném
oboru,často ve sféře manuální.V tomto smyslu jc postižena především oblast pracovníků s vyšším vzděláním.Kategorie dčlnická jako poslední na t,
společenském žebříčku tyto obtíže téměř nezná.To však neplatí o jejich
rodinách a c"Stech.Pokud ty mají zájem a schopnosti o studium,musí při
výběru oboru respektovat jasně stanovené hranice,jež není věřícím a jer
jich dětem dovoleno překročit.
Ačkoliv se církev za léta naučila tyto potíže nést bez pocitu trvalé
ukřivděnosti,přcco nepřestává vyhlížet k lepším časům.To i prot9Žžo ví,
jak takové rpolečenšká a politická praxe psychologicky působí na její
členy.Ne všichni jsou dostatečně odolní,aby nepodlehli nátlakůrfi nebo
nabídkám nebo proste jen strachu a panice při pomýšlení na budoucnost
svých dětí.A tak můžeme najít i v kostele při nedělních bohoslužbách
návštěvníky,které nikdo z místních nezná.- Přijeli od jinud,protože se
donia jít neodváží.Tak se i církev do určité míry podílí na všeobecné
přetvářce společnosti,na falešné hře,v níž navenek jsme loajální,ale
uvnitř v opozici,dochází tak k deformaci osobnosti člověka,posléze k
•jejímu vnitřnímu rozkladu a u pot-jmků potom ke zrněné celkové orientace.
-S těmito problémy i církev zápasí jen' s obtížemi.protožr vlivy vnějšího prostředí jsou velice silné.¿de nepomůže nabádání věřících k morálnímu způsobu života,jak jsou o to duchovní někdy státem žádáni.Pokud se nezmění celková struktura života celé společnosti,nedokáže ani
církev věci podstatněji ovlivnit.
Ediční činnost církví je siln* podvázána v několika ohledech,Prvním
faktorem je samozřejmě ideologický zájem státu na tom,feby toto pole působení církví ve společnosti bylo co nejmenší.Vliv tiotěného slova
stát nepodceňuje.Proto je každé církvi stanoven počet titulů,k ..ré může během roku vytisknout vedle pravidelných povolených periodik,kterými •
jsou církevní časopisy,kalendáře a bohoslužebné pomůcky.Každý z titulů

musí projít schvalovacím zřízením v nadřízeném orgánu /státním/.A samo
vytištěni je odvislé od přídělu papíru a tiskárenské kapacity.
^ruhým faktem je celková hospodářská situace,která limituje vydavatelské možnosti nejen církví.
Třetím faktorem jsou vnitřní potíže v jednotlivých církvích.Umenšovóní celkových počtů členů a věřícím nedostupná áčast na povolání v kulturní oblasti zredukovaly počet a úroveň autorů v církvích.Ani ti nemají
pak ^ostatek příležitostí ke konfrontaci s jinou tvorbou.
ha druhé straně jo nutně konstatovat narůstající hlad po náboženské
literatuře,z ní zejména po biblí a komentářích k ní.V rozmezí vždy nčkolika let povolovaná vydání biblí v počtu okolo 100 000 výtisků zdaleka n .)stačí uspokojit poptávku.Situace nedokáže zlepšit ani pokoutní dovoz biblí a jiné literatury ze zahraničí,nehledě na to,že je postihován.-Církev si je 'obře vědoma tohoto nedostatku u snaží se jej zmírnit všemi s
svými silami.Proto vedle tiskárenské produkce pracuje i s ménš kvalitními prostředky množení tiskovin cyklostylem.Tato činnost jo colkovň
vzatov našich poměrech udivující a obdivuhodná svým rozsahem,Kvalita obsahu za ním ovšem pokulhává.
Postavení církve u nás v osmdesátých letech.
1.-Přes všechny původní v předpoklady se ukazuje,že s církví jo a bude
třeba počítat i dál.žádný z ideologů státu se dnos neodvažuje odhadnout, zda a kdy role církve skončí.
2,-Církev ve společnosti pomalu,ale soustt.vnč začíná získávat půdu.Souvisí to s duchovní prázdnotou a sterilnosti oficiální nabízeného Íi1 větního programu,ale také s celosvětové vzrůstajíc! nábožonskostí v nojobecnějším slova smyslu.Lze to pozorovat zejména na mládeži,jež so nčkdy
ťž dramaticky distancuje od způsobu Života rodičů a hledá novou náplň a
motivaci
pro své rozhodování.
y,
3.- P es všechna omezení,jež ji postihla,není církev přímo u snadno manipulovatelná.Něco takového je možné tvrdit o některých "církevních"
skupinách nebo hnutích,ale o církvi nebo církvích jako celku,pokud mámo
r.a mysli souhrn všech věřících i vedeních církví.Cíickvi so podařilo/nebo je jí dáno/zachovat si relativní svobodu mýšlení a rozhodování
které oblasti,zejména bohoslužebný život,uchránila od zásahu z věnčí.
4,-Vozme-li v úvahu počty členů a prostředky,jež má k dispozici,vykazuje
církev obdivuhodnou produkci.Jen statisticky v vidŠno:žádný jiný program nedokáže pravidelně shromažďovat a ovlivňovat takové množství lidí, jako církev.A jinak:žádná aktivita ve společnosti nemá takový kredit a odtud i tskový kádr bohatých a obětavých spolupracovníků Neteří nejsou ani společensky,ani hmotně stimulováni.Naopak jsou schopni
pro svou aktivitu nsášet společenské i hmotné újmy a nadto svou církev
zo svého i hmotně podporovat,To je činí na vnějšku nezávislými a buduje se tím duchovní potence církve ve společnosti,
5. Církev zůstala skoro sama nositelkou tradičních etických hodnot,Proto
zastala a nově se stává duchovním i fyžickým útočištěm no pro maey
lidí, ale pro ohrožené jednotlivce,rodiny a jiné buňky společnosti.,
Je schopna poskytnout jim alternativní,ale hlubší program životaJ/ohud
je si dobře vědoma svého úkolu ve světě a dělá svou práci kvalifikovaná , pak je schopna ovlivnit a stimulovat duchovní «vět člověka,dát mu
stabilitu a perspektivu,
6,-Církev je zázemím pro rozvoj osobností.Vytváří kapitál,který budoucí společnost zhodnotí.Praktikující křestan vnáší získané ideje do
svého oklí a tím je postupně z vnitřku přetváří.Především ve své ro*
dino - jo znáná,jaký vliv na pozdější utváření charakteru a # o b n o 3 t i
šl:--č;.-a má prostředí,v r.%ž se vyvíjel do tří let věku,Dobře znáný je
také vJiv výrazných křesíanů na pracovišti - jejich vnítrní autorita
mezi spolupracovníky může dorůst taková váhy.že se p*ed ní mučí sklonit i funkcionáři a mocenský aparát nebo vědění podniky..!•'avsjgramovřyé
a naprogramované vytváření jiné,nové atmosféry patří tak rovněž k pesta-
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vení církve ve společnosti.Takové působení církve způsobuje sebeuvědomění- si člověka jako svébytného jedinečného stvoření,jako osobnosti.V
jisté chvíli pak tato kvalita převáží nud kvantitou a objeví se nové
společenství,které má dost síly na to,aby zasáhlo do chodu dějin.
7 - Církev sama se vidí nadějně,protože se vidí v čase.Má za sebou dlouhou a komplikovanou'cestu.Naučila se na ní čekat a v trpělivosti konat
drobnou práci.Jakkoli nepohodlné postavení v současné společnosti ji nečiní nervózní,protože ví,že toto postavení není definitivní.Církev sama
se vidí nadějjiě.- také proto,že předmět její víry, její podstata ni přesahuje.Aniž by chtěla sebe sama klamat,věří,že i její společenská postavení není určeno-pouze shlukem dějinných oklností,nýbrž především záměn»
rem,který tyto okinosti přesahuje.V tom je její vnitřní síla.
a
Převzato ze "Svědectví",
č.86/1989,str.486-504
- o - o - o - o . - o- o- o-

o-

Informujeme o řádech působících v Č5SR:

ČESKÁ KONGREGACE

SESTER

DOMINIKÁNEK

oslavila: 12..září 1989" sté yýročí svého založení.
v.

" .

./v

Zakladatelka [Ylatka Rajmunda Jindrová přišla před sto lety z dorni"
nikánského kláštěra y Gleisdorfu ve štýrsku se třemi sestrami na žádost Otců dominikánů v Olomouci a olomouckých laických terciářek,aby
obnovily opět život ženské řádové větve na předměstí Olomouce. Tři
reciářky Ještě téhož rgku přijaly také řeholní roucho.
Klášter v Olomouci-Repčíně se stal mateřincem nové kongregace,
která se svěřila do zvláštní ochrany bl. paní Zdislavy z Lamberka,
zanícené laické spolupracovnice a dobroditelky dominikánského řádu v
Jeho počátcích v českých zemích ve 13-.století. V současné době probíhá proces jejího svatořečení.
.. .
Zvláštním cílem kongregace Je od počátku výchova a vyučování dívčí
mládeže v duchu náboženském a národním.
Ze skromných počátků,kdy sestry započaly činnost s Jednodnotřídní
obecnou školou a penzionátem,se brzy činnost kongregace značně rozrostla. Klášter byl rozšířen nekolikerou přístavbou a z mnoha míst
přicházely žádosti,aby se sestry ujaly vedení škol,od nejnižších
stupňů až po gymňažla a učitelské ústavy,a výchovy dívek.'Naléhavé
poměry-si vyžádaly,aby kongregace kromě činnosti výchovné přijala tak^činňdst-charitativní,a to v sirotčincích,starobincích,ústávech pro
esně vadné a slepé. Před druhou světovou válkou měla
kongregace v Československé républlce 28 působišť, v Americe 7. V ť°m
prvním padesátiletí -přijalo řeholní roucho 710 sester.
Při zakládání filiálních domů procházely sestry podobnými těžkostmi Jako při počátcích mateřince. Byl to zápas nejen o hmotné zajištěni, ale i o existenci^v poválečných protináboženských bojích.
Jiz. v roce -1938 však vlivem územních změn musela kongregace opustit několik pohraničních domů,a zvlášť rozsáhlou činosť v Košicích
na slovensku.
Církevní školy,zrušené za německé okupace,byly na čas po II.
svět.
Víříce obnoveny, ale zákonem o úpravě Jednotného školství v r.1948
trvale zrušeny.
• . .•
*•-

- 18 V záři 1950 byly sestry z poloviny domů kongregace evakuovány a
soustředěny v klášteře Jesuitů v Bohosudově,odtud pak přidělovány do
různých továren v pohraničí severních Cech,kde některé pracovaly až
do roku 1958.
,L ,
V téže době -byly sestry představené s představenými Jiných kongregací soustředěny v klášteře v Hejnlcích.
Klášterní budovy evakuovaných sester byly zabrány pro státní účely a klášterní dětské ústavy i domovy důchodců postupně postátněny.
Postátněna byla i novostavba,kterou kongregace zbudovala pro své
staré sestry ve Střelících u Brna.
Zákaz přijímání dorostu od r.l950,s výjimkou let 1968-69,způsobil
velké oslabení kongregace,která má v roce svého Jubilea 139 sester^
které až na 11 sester,Jsou v důchodovém věku. Sestry Jsbu soustředěny ve dvou velkých komunitách, v domovech pod správou České katolické
Charity: 70 sester v Kadani,okr. Chomutov a 46 sester v Broumově,
okr. Náchod,kde Je nyní 1 generální správa kongregace.. Mimo to žijí
sestry ve třech zcela malých komunitách. Ve službě pro Církev pracuje dosud 14 sester,také Již důchodkyň,v Litoměřicích v biskupské residenci a v kněžském semináři.
Teprve výnosem vlády České socialistické republiky Sekretariátu
pro věci církevní ze dne 29.8.1988 bylo povoleno přijímání nový(;h
členek^do ženských řeholních kolektivů,ale Jen těch,které půsohí v
rámci České katolické Charity nebo v provozu církevních institucí.
Sestry se v pokoře sklání před úradky Boží Prozřetelnost:! ,
snaží se v duchu Kristovy výkupné oběti pochopit současnost,
aby se stala setbou..nového..života.
Prosí Pána,
aby dokázaly do další»h rukou podávat hořící pochodeň pochodeg Dominikovu pochodeň hořící a zapalující
i
lásky . . .

o - o - o - o - o - o - o - o K

AKTIVITĚ

SKL

A

K0

Velmi Vám děkuji za zaslání dalšíoh čísel Křesťanských obzorů o
u Knihovny K0,jejichž četba mě znovu a znovu utvrzuje v tom,Jak
potřebné Je totg periodikum a Jak velmi Jsem byl ochuzen Jeho dřívější absencí. Ctu Je od začátku do konce a cítím se nesmírně obohacen. Rovněž se gnažím zprostředkovat K0 dalším zájemcům.
Přílohy Křestanská solidarita a Slovo mladých tvoří integrální a
nezastupitelnou část K0 a právě článek,lépe řečenó člónky z Křesťanské solidarity mě podnítily k tomuto dopisu.
Jedná se o téma společenské a politické aktivity křestanů,které
se týkal zvláště člának "Katolický universalismus" od Jiřího Stříbrského /15/89/. Nechci s panem Stříbrským polemizovat,nebot s Jeho stanoviskem plně souhlasím a rovněž se stavím za aktivitu křestanů 1 v
politice.
Podle mého názoru vyvstává spíše problém,Jak a v Juké formě by se
měla tato aktivita rozvíjet. Svým způsobem k tomu měl co říci 1 článek o panelové diskusi při příležitosti poutě k sv. K.M.Hofbauerovi
od dr. Radomíra Malého z Brna.
.. Mám zato,že Jednoznačně lze prohlásit za nevhodnou platformu pro
vyjádření p o ž a d a v k ů vířících
stávající
crflciólní organizace,které

- 19 působí v rámci NF,včetně ČSL. Diskreditace způsobená dosavadní činností téměř nedává vyhlídky na jejich radikální, obrození.
Proto by se měla polem pro aktivitu křestanů stát n e o f i c i á l n č i
nezávislá /na státním a politickém valení státu/ hnutí,Jakým Je
např. SKL. Jeho"' prozatímní program to sám předpokládá. Je to zajisté
záslužná práce,-která 'Je vyvíjena členstvem SKL,otázkou zůstává reálná možnost dosažení faktických změn k lepšímu. Budeme-li vycházet
2 realistického stavu věcí,nic Jiného nám však prozatím nezbývá.
Jestliže taková hnutí budou stát pod autoritou církve a působit v
jejím rámci,máme záruku,že nedojde k sejití ze správné cesty.Takovou
autoritou Je pro nás Otec kardinál Tomášek,který sám ke vstupu do
SKL vyzývá.
Každý křestan by si měl uvědomit i svo"Ji odpovědnost za život
církve a společnosti a na základě tohoto uvědomění zvážit svoje možnosti a schopnosti pro převzetí svého odpovědnoatního dílu. Těsnější spolupráce na poli společenské aktivity mezi kněžími a laiky
/ale i ostatními služebníky církve/ může k tomu všemu pozitivně
přispět. Píši o tom bez detailnější znalosti situace,leč cosi mně
indikuje /např. situace některých farností/,že ne všude tomu tak
dosud Je.
Určitým nebezpečím zůstává náhlá převaha politické a společenské
aktivity a umenšení pozornosti duchovnímu životu. Je třeba najít
vhodný poměr prolnutí obého a vymezit odpovídající hranice. Je třeba se řídit při snaze o nápravu časných nedostatků a potíží evangeliem - Jedině tak nalezneme tu Jedině správnou cestu. A hlavně využívat těch darů,Jichž se nám dostalo,především k vyjádření lásky k
Bohu a k prospěchu všech v bližních.
Co říci závěrem. Křestan by si neměl libovat v> 'pasivitě, k tomu
Kristus nevyzývá. Vyzývá k následování,přičemž vinte,Jak posuzoval
politickou situaci doby svého pozemského působení;
Křestan by neměl podlehnout fatalismu,ale aktivně
spoluvytvářet
1
a ovlivňovat prostředí,v němž žije. I zaslíbení,že ostatní nám bude
přidáno,předpokládá přeci nejprve hledání Božího'králoství, tedy aktivní činnost. Nikdo nám nic nedá bez našeho příépění,aneb Jak píše
J.Stříbrský: "...Jak Jinak dosáhnout změny potratového zákona,změny
škodlivé^výchovy na školách,změny restriktivních opatření proti církvi a věřícím,Jak dosáhnout toho,aby věřící byl rovnoprávným občanem tohoto státu?" Za naše práva se musíme zasadit každý na tom míst ě n a které ho Bůh postavil. A myslím si,že právě z tohy vychází
Sdružení katolických laiků "POKOJ NA ZEIY1I".
Váš v Kristu

V. R.

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 ODEZVA
BRATŘI

A

NA

ČLÁNEK

KARDINÁLA

RATZINCERA

SESTRY !

Jako čtenáře našeho samizdatu se mně dotkla situační zpráva o
současné Církvi,od kardinála Josefa Ratzingera /KO-15/89/. Tento
odborný analytický nelichotivý přehled nás nutí k vážnému zamyšlení.
Byli^jsme a Jsme svědky, že pokoncilní liturgické reformy rveprtrběhly
ve všech farnostech hladce; např. úpravy vnitřního areálu v kostelích /jako obrácení hlavního oltáře čelem k lidu,ambony,atd./Nebylo
se.čemu divit,starší generace chápala vnějškovost Jako nedílnou součást "neměnnosti a stabilnosti" Církve. Časem se však všechno trpělivě vysvětlilo a zvykli Jsme si. V celocírkevním měřítku byly obtíže se zaváděním reforem různorodé,např. ve starších řádových společenstvích spod. íuirno tyto pokoncilní' reformy Je též reforma

- 20 -

•• r:i~
.'££"':•
c• •
-'.'jll"! laméi
charismatická. Na tomto úseku obnovy Církve Je snadvpfraceVhí pole, -i
nejtvrdší a pracovní vypětí jejich průkopníků největil:. Pjrotoře zde
už nejde tak o vnější,oř«anijařni préci,Jako spiše o vn^třnliduševná
duchovní. Jde a celkovou změnu s m ý š l e n í p o s t o j ů a vrtJLtrníchn
vztahů,změnu srdce.
^
Wimo Jiné též např. o ekumenické vztafry s odloučenými bratry.Před
21 lety.se začaly u nás oživovat ekumenické pobožnosti a s e t k á n ^ í,!s
střídavě v katolických a evangelických kostsslích a modlitebnách* ' Ekúmenieky se biýgkalo na čag,y. Duba normalizace tomu učinila přítrž
naťolik^že vše $tagnačně utichlo,Jako celkový vývoj. Státní o r g a n i zace Pacem in tejris nenápadně převzala církevní dozor s neblahými
důsledky. Nebudu snad daleko od pravdy když řeknu,že na půdě ckumsnifckých vztahů v Jsme v naší vlasti udělali velmi málo k vlastní škodě'". Nelze obviňovat nikoho,protože až dosud Jsme svázáni řadou nasvobod. A mimoto též generačním zatížením zatížením z neblahé minulosti náboženských třenic,osočování a otevřeným nepřátelstvím. A nabýt
II. vatikánského koncilu,tak snad skandální situace Ještě nedále přetrvávala. Lze se Jen radovat,že toto dusné náboženské klima po XI.
Vatikánu vzalo za své. (Tložno sl klást otázku ve zpětné náslodnosti,
J^k mohly naše minulé generace po tolik staletí v y s l o v o m t prosbu
Otčenáše - "Odpust nám naše vlfiy,tak Jako my Je odpouštíme svým viníkům?" Rozkol v Církvi na Jedné straně a vzájemné noochota k hledání cest ke smíru,Je perfektní dílo Satanovo. A{ Jsom vlnníci odkudkoliv ze Všech dob a národ6.
Neodmítl Jsem osobní pozváni a navštívil Jsem u odloučených bratří
několik evangelizačních setkání. Vždy Isom odcházel více vnitřně oboh a c e n a osobně oslovený Božím slovem. A též s otázkou,Jak dlouho
bude Ještě trvat naše duševní separace? Snad Jen individuálně au mně
Jeví překážky současné oboustranné ekumenické spolupráce v tom,že
protestanská denominace má obavy,že sjednocení bude více méně ve formě násilného připojení ke katolické církvi pod lidským vedením nebo
kontrolou Jednoho člověka /viz zafixované podvědomí ze zkušeností z
pobělohorské historie/. Z katolické denominace Jsou opět obavy z
možné nákazy čistoty víry /takže bezúhonný katolík nikdy neví z Jaké
sttany se může dostat do bludného kruhu/. Nabývám přesvědčení,že v
Církvi Jě stále a nanjvýš potřebný proces sJednocovacíiio charakteru^,
který Jedině Je zaručen v působení Ducha svatého. Protože současně |je
veden nesmiřitelný boj se Zlým tj. strůlcem nesvornosti,nujednoty,',
chaosu,podezřívání,strachu g všeho,co muže Jakkoliv uškodit celistvostí těla Kristgva - Církvi. Zlý dosahuje svého cíle mimo Jné,mistrovským zpochybňováním Pravdy. Otec lž£ neúnavně a vždy riejcadňji
přesně pracuje pod ochrannou známkou bud vědeckého poznání,různých
svobod,emancipací nebo sociálních vymožeností a všeho,co na první
pohled vypadá Jako-nejvíce potřebné. Bůh nám nedává všechno,co naše
hrdlo ráčí,co chce naše Ješitnost a naše pýcha života, Kníže tohoto
světa ano, Ďábel ná$<nechce trápit,ale definitivně zlikvidovat. Díky
Jehq mnohem vyšší inteligenci,která mu byla dán»,může úspěšně pracovat v Církvi - i. v řadách kněží a biskupů. Oč více Je nepochopitelné
prostému věřícímu, tím Jíp.-pío něho. Čím více v Církvi ocnabuje ěkli-':'.
menická^spolupráce,tím více pracovního prostoru se Zlému otevírá.
Mladší generace odloučených bratří,Jsou ochotné rády zapomenout
na. neblahou-minulost. ,
Naši otcové zhřešili vzájemnou neláskou,o tom nelze pochybovat.
Vyprosme si odvahu od našho společného Otce.neiíst nadále ty ky3elé
plody, jejich skutků.
.-Nesvazujme rraěe odloučené bxatr^. jsr/ým vnitřním, chladem,odstupem,
nadřazeností a strachem.
tw_.
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V Humpolci 11.9.1989
OHLAS NA ČLÁNEK KO - POUŤ K VAVŘINEČKU - DOMAŽLICE
A

Přečetl Jsem si se zájmem také tento příspěvek KO,kde autor zajímavě líčí známou pout na Chodsku,která se uskutečnila také v tomto
roce. V závěru za otázkou "Co Ještě dodat?",pak' autor Ještě
vyjadřuje
c
některé skutečnosti,ve kterých s ním plně nesouhlasím.- •
Říká,že před p3desáti v lety tam bylo sto tisíc poutníků a letos Jen
tisíc,ale t3 letošní pout byla Bohu .milejší.

- 22 mohu se ptát: Je opravdu lepší,když je věřících méně než více? Je
malý počet katolíků zárukou toho,že Jsou kvalitnější,než kdyby Jich
bylo hodně? Kde Jsou ti ostatní? Není nám jich líto? Nehledá dobrý
pastýř i ty ztracené ovce?
V posledním odstavci pak Jsou smělá slova: Chyběla jim v srdci^víra. Lid vedli od Boha a od církve. Co v minulosti zaseli,to Je ted
na statisících vidět.
Zdá se mi toto odsouzení předcházející generace příliš odvážné.
Jako by vina Z3 současný smutný stav církve byla pouze na nich. Nemůžeme přece přehlédnout téměř padesátiletou dobu útisku a pronásledování církve v Československu. Tto £iž»jpřece; něco vydá,někde to musí
být vidět,a také to vidět Je! IYlyslím,?e nám neškodí si přiznat,že
církvi a národu byly zasazeny těžké rány,"že Jsme utrpěli velké ztráty, že současný stav církve je neutěšený. .V Jedné statistice se uvádí,
ře např. severní Čechy Jsou nejméně religiózní oblastí v celé Evropě.
Setkal Jsem se' s x tím i u jiných katolíků,že současný žalostný stav
církve oni velebí. Útisk církve Je prý k Jejímu dobru a prospívá
nám. Divím se,že nejdou nepřátelům rovnou poděkovat za dobrý skutek,
když nás utlačují. 7e Je katolíků málo,to prý nevadí,Jsou zato vytříbenější. V čem spočívá
jejich vytříbenost? Jsme opravdu lepší,než
r
katolíci v roce 193 ?
V čem se projevu,'a naše víra,zbožnost,dobré skutky,nesení kříže?
Nejsme spíše zanedb .nější,neJi stěJšší ve víře,bázlivější,nerozhodní?
Víra se projevuje skutky. Ze naším současníkům chybí víra,to můžume
pozorovat docela dobře,kdy? nemají zájem o církev a věci Boží,ala
pouze o zábavu. To Je tragika současnestl. Domnívám se,že minulost
byla lepší. Stotisícový zástup,který si šel poslechnout P.Staška,musel mít nějakou víru a žéjem mít. Jinak by ho neposlouchali,ale šli
by třeba na pivo,nebo za nějakou Jinou zábavou. A o tomto kazateli z
roku 1939,sotva lze říci,že patřil k vůdcům,kteří vedli lid od Boha
a od církve.
Zdá se ml,že toto velebení našeho vlastního nitra a současné církve není tak nevinné,Jak se na první pohled zdá. Když Je všechno v
nejlepším pořádku,pak už není třeba se o nic snažit. Jsem pjotřídní
vytříbený katolík,církev je také očištěné od zvykových křestanů a
vytříbená,všechno Je OK. Jen nás přesadit rovnou do nebe. Ale kde
Jsi nechal svého bratra?
Ale na konci Je přece zásvit naděje a dobré vůle: Pane,Jako Izraeli pošli i nám proroky,aby lid burcovali ze spánku! Takové proroky,
jako byl ten u Vavřinečka v roce 1939,nebo snad 1 ten letošní kazatel. Aby očistili církev pravdou a mohla vstát z mrtvých.Ale falešných proroků nés chraň a zbav! Je jich mnoho!
P.Antonín Pavlno
Horní nám. 272
396 01 Humpolec
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NÁÍYÍĚTY

K DISKUSI

-

O CÍRKEVNÍ,".', ŠKOLSTVÍ

Jeho eminence František kardinál Tomášek
arcibiskup - metrapelita-pražský--P r a h a

•
'
V Kladně,dne 17.9.1389

Vážený otče kardinále,
přijměte "bratrské pozdravení a přáním mnoho dobrého od našeho
Pána Ježíše Krista.
Dovolte mi,abych vyjádřil svoji radost nad Vaším zasadovým posto- *
3em ve věcech naší katolické církve a současně Vás ubezpečil svojí

-23 podporouí Váš dopís-re-drte-25. července 1989,který jste adresoval katolickým věřícím v Českolsovensku a který předkládá výchozí zásady
pro právní úpravu vztahu' ¿tátu a církve mě velmi zaujal. Vyjadřuje
jednoznačným způsobem ň&še naděje na znovuobnovení svrchovanosti katolické církve v Č3SR.
Je opravdovým paradoxem,je-li u nás odsuzován rasismus a na druhé
straně jsou naši občané pro svoje přesvědčení vyřazováni z rozhodujících sfér života naší společnosti.
Proto pokládám za životěn důležité vytvořit takovou právní úpravu,která by poskytovala dostatečné politické a právní záruky samostatnosti naší církve a skutečnou rovnoprávnost všech občanů ČSSR.
Stejně však považuji za prioritní opětovné založení základních 1
vyšších církevních škol. Současně s postupem demokratizace naší společnosti by měla naše katolická církev vytvořit kádrové o materiální
podmínky pro jejich existenci.
Nemusím ani dokazovat,že náš současný systém výchovy a vzdělávání
1 přes řadu reforem nepostihuje to hlavní: Komplexně prlpravit mladého člověka na opravdový život v celé jeho kráse a rozmanitosti.
Budu-li citovat část prohlášení účastníků celostátní konference
učitelů /8.9.1989/,kterým se zavazují "pěstovat u žáků a studontů
smysl pro kladné morální hodnoty,rozvíjet osobnost každého člověka,
jeho talent a nadání" a porovnávám skutečnosti např. z hlediska vývoje kriminality mládeže,drog,alkoholismu,potratovostl apod., nedivím se,že náš školský systém je právem pro svoji tážkopádnost,neschopnost a zaostalost kritizován na všech úrovních řízení naší společnosti.
Prosazování tzv. "křestanské alternativy" ve výchově a vzdělávání
prostřednictvím církevních škol by se naše katolická církov přímo
podílela na duchovní obrodě našeho národa. Současně by odpadly neplodné polemiky o současné sexuální výchově ve Školství,o hrubém
materialistickém nátlaku na vědomí mladých lidí 1 další diskriminace neateisticky smýšlejících dětí a jejich rodičů.
Pokládám za rozumné založit nejdříve v každém krajském městě pouze jeijnu základní církevní školu,která by byla postavena na stejnou
úroveň jako státní. Později by samozřejmě podle zájmu a obsazení
se církevní školy založily 1 v okresech a podobně. Na těchto církevních školách by se mimo všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovala 1
cirk evním dějiném,filosofil apod. Pedagogický sbor by mohli tvořit
zejména pedagogové a vychovatelé našeho smýšlení,dále 1 současná
elita našich řádů a kongregací.a případně 1 další odborníci od nás
čí ze zahraničí.
Prostředky na provozování církevních škol by se mohly získat zavedením tzv. církevní daně, jaká je běžná např. v Rakousku. Dále by >,;
se měl stát pravidelně každý rok poukazovat na příjmový účet katolicé církve určitou částkou jako pravidelný důchod za zabraoé pozemn
ky-a další majetek katolické církve včetně řádů a kongregací.
Navrhoval bych v přípravné fázi ustanovit komisi,která by shromáždila dostupné materiály zejména ze zahraničí /NSR,Polsko,Brazílie,Kanada apod./,kde mají církevní školy svoje pevné postavení a
která^by prostudovala předmětné materiály s tím,že by navrhla nejvhodnější variantu' církevní školy pro naše podmínky./Podmínka znalost světových jazyků/
_ Současně s tím zajistit v jednotlivých farnostech zájem o založení církevních škol a. tím i zabezpečit jejich podporu. Jsern připraven
tomuto projektu věnovat své síly-.
"Hospodine,jsi dobrý a prokazuješ dobro,
vyučuj mě v tom,co nařizuješ."
Váš bratr v Kristu
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NÁMĚTY K DI3KU5I - MALÉ DĚTI A ÚČA3T RODINY NA NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBĚ
Jste živá farnost s množstvím mladých lidí a mladých rodin? V tom
případě můžete vyzkoušet nápad,který už v Jedné moravské farnosti
s úspěchem uplatnili.
Rodiče malých dětí často stojí v neděli před dilematem: prožít
mši svatou, společně Jako rodinnou slavnost a riskovat,že začnou docela malé děti zlobit,rušit 3 že s nimi bude muset Jeden z manželů
kostel opustit?. Anebo se nějak vystřídat /při více mj&íifh/ a děti nechat doma?
•
i •
Je více názorů,Jak tuto situaci řešit. Někdo říká,že dítě patří
do kostela a že by se rodina v neděli neměla dělit. Ale hodinová bohoslužba Je pro batole dlouhá a tvrdošíjně setrvávat na místě se
řvoucím dítětem by byla bezohlednost k ostatním bratřím a sestrám, i
ke knězi,zvláště v průběhu homílie.
Křestanská pomoc se může projeyit i v tomto případě. Lze zorganizovat farní nedělní hlídací službu. 3tačí při Jodné určité mši svaté.
Rodiče přijdou s dětmi,pozdraví Spasitele a potnm nejmenší děti předají skupině děvčat,která se o ně po dobu mše svaté postarají. Kojence povozí v kočárcích - k tomu stačí okolí kostela,farní zahrada nebo městský park - s poněkud staršími dětmi se uchýlí do některé vhodné místnosti na faru. Podle věku 1e možno těmto dětsm přiměřenou formou /např. pomocí obrázkové bible/ přiblížit texty liturgických fitgní,aby tak i děti měly s bohoslužbou kontakt a mohly 31 třeba odpoledne zopakovat hlavní myšlenky s rodJči. Po 3l<gnčení mše svaté si
rodiče své děti opět vezmou,Jeítě se v kostele se Spasitelem společně
rozloučí a Jdou domů. Dívky,které tuto službu zajišťují,9e samy účast
ní mše svaté v některou v Jinou hodinu /kde mohou Jako schola zpívat/.
Nikdy ovšem nezapomente,že tato služba má děti do společenství
věřícího lidu ve farnosti přivádět, a nikoli odvádět. Starší děti už
budou mít své místo zase v kostele vedle rodičů. Na další způsoby,
Jak tuto hlídací službu obohatit,už Jistě přijdete sami.
- ds - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 N05ÍTE S SEBOU STUDIJNÍ PR0KAZ ?
:

Během farního poutního zájezdu položil věřícím v autobuse vedoucí
zéjezdu otázku: "Prosím vás, půjčil by nám někdo blbli,rná zde někdo z
vás Písmo svaté nebo aspoň Nový zákon?" Jízda byla dlouhá a úryvek z
fHsma přečtený prostřednictvím autobusového rozhlasového zařízení,aby
Všichni slyšli,by dal Jistě hezký podnět k přemýšlení a mohl by no
testě povzbudit. -Leč žádná ruka se nezvedla. Ze čtyřiceti pěti věří"
eích katolíků,účastníků zájezdu,s sebou na celodenní pout nevzal Písmo svaté ani Jeden.
"To se hned pozná,že Jsme katolíci," trefně poznamenal kdosi z
přítomných. "Kdyby Jeli na zájezd evangelíci,bylo by tu biblí určitě
pětačtyřicet!"
Katoličtí poutníci však měli většinou alespoň růženec /ten bychom
zase marně hledali u protestantů/,a tak se přítmní spojili v modlitbě
Ale přesto - neměli bychom Jako katolíci věnovat Písmu 1 mimo kostel
trochu větší pozornost,než tomu bývalo v minulosti? Je pravda,že 3
sebou z ryze praktických důvodů asi nikam nebudeme vozit Jediné nové
katolické vydání Ekumenického překladu Písma,úctyhodně objemné,těžké
i drahé A 80 Kčs/.'Avšak mezi věřícími Je i dost menších bezmála ka~
pesních zahraničních vydání Nového zákona v překladu dr. Petrů.

- 25 Jejich trvanlivé plastikové desky jsou J a k o předurčeny k tomu,aby
tato knížka nechyběla v rádném cestovním zavazadle. Na nejmeněí z
nich lze pro jeho dokonalejčí.qchr^nunavléknout ještě i běžně prodávaný plastikový obol SRiDIJNÍ PRbKA? ť po užívaný na vyskoškolské
indexy. - Abychom měli Boží slovo skutečně při ruce,doma i na cestáchjpro potřebu svou nebo i těch,které,nám Pán pošle do cesty. Určitě pak budeme bibli a s ní i Ježíše Krista sami mnohem lépo znát.
- Dysmas '--
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TANEC ' KCLEÍY1

ZLATÉHO

TELETE

Ve Starém zákoně ve Oruhé knize Mojžíšově v kgp. 32 so píše o
tom,jak netrpěliví Izraelité v žádali Arona: "Vstaň & udělej nám boha,
který by šel před námi. Vždyt nevíme,co se stalo s Mojžíšem,s tím
člověkem,který nás vyvedl z egyptské země." Aron jim vyhověl a ze ••
zlatých náušnic,které lid na tento účel daroval,jim odlil-obraz
býčka. Příští den byla Hospodinova slavnost a lid před'oltářům býčka se klaněl a obětoval mu. Nakonec se všichni dali do nevázaných
her a prohlašovali: "To je tvůj bůh,Izraeli,který tě vyved] z ugyptské země." Tak vida - zlaté tele - bohem! To bylo v době lYlujž.':,o-'
vě,kdy vyvolený národ /Izraelský/,neznal ještě Mesiáše,Syna Božího
Ježíše Krista. To by starým Izraelitům gloužilo jako omluvo.
A co lid Nové smlouvy,Kristovci,křestané? Ti nemají svého zlatého boha? Svého zlatého býčka? Své zlaté tele?
^ ' Posuďte sami. Vánoce a jim předcházející doba adventní. Prý vánoce jsou svátky míru,štěstí a lásky. Svátky míru - bez Boha.Svátky
štěstí - bez Krista.Svátky lásky - bez Syna Božího. Toto udělalo z
vánoc zmaterializovaná konzumní společnost. Vánoce bez Syna Božího
Ježíše Krista nejsou vánocemi míru,štěstí a lásky! Jsou to svátky
shonu,nervozity a světských pozlátek. Je to jakýsi novodobý tanec
kolem zlatého telete,atrapa,kde skutečný smysl vánoc se úplně vytratil. /Zde bych si dovolil poznamenat: Jedním z nejdůležltějších
úkolů Desetiletí duchovní obnovy národa by mělo být heslo: Vrátit
době adventní a svátkům vánočním jejich skutečný duchovní smysl-To
nebude vůbec lehké,ale přesto by se o to měli snažit všichni věřící a jejich duchovní pastýři,kněží a biskupové,by jim měli v tomto
úsilí pomáhat a je povzbuzovat./
Tancem kolem zlatého telete bych nazval i nejnovější úsilí našich národů o rychlé zbohatnutí. Nejedná se o žádnou fušku či melouch,ani o Lotynku,Sazku,Sportku či (Ylatesa,ale jedná se o hru na r.
akcionáře. A prý se na to nevztahuje zákon o nedovoleném podnikání
a obohacování. Hrají to prý všichni,mladí i staří,svobodní 1 ženatí, dělníci i funkcionáři /taky straničtí/ a dokonce ředitelé a Důstojníci , alkoholiq-l i abstinenti,kuřáci i nekuřáci ,majetní i narna-jetní,chytráci' i hlupáci a dokonce,jen považte /!/,esenbáci a es- tébáci /proto to přece nemůže být trestně stíhatelné/. Je to skutečně"dojemné": skutečná národní jednota. Skutečná národní fronta.
Takovou národní jednotu a frontu už si nikdo dlouho nepamatuje a
jen tak rychle pamatovat nebude. Nezajímá mne,zda tato hra je treatně stíhatelná či ne /asi bude,protože zákon o nedovoleném podnikání a obohacování existuje a je jen otázkou času,kdy státní orgány
proti této hře zakročí/,ale zajímá mne^co v: tomto pochybném "akcionářském'.'-- spolku má co pohledávat křest3n,kristovec? Podle šeptandy,která toto "akcionářské" podnikání provází,se tvrdí,že tato hra
vyšla ze Slovenska,další tvrdí,že-vyšla 2e slušovického JZD a třetí
verze říká,že si ji vymysleli v některých okresních kuloárech Č S L .

- 26 Nevěřím ¿ád«'é^-těchto verzí. Ale - na-koho by se svedla ta špína v
případě:pastifiu státních orgánů? Na křestany! A to již nemluvím o
prostých řadových věřících,nebo o skupinách náboženských aktivistů,
kteří by se'této hry zúčastnili. Vždyt pouhý fakt účasti křes tana ;V
na této hře může vrhnout špatné světlo na celou v církev a na sám
' pojem křestan. ZúČastníme-li se této hry my křestané,v čem se Ještě
budeme lišit od takového množství pohanů,uprostřed nichž žijeme? V
čem? -Nepodobali bychom se pak hejnu supů,kteří se vrhnou na zdechlinu v podobě hromady^hnusných,špinavých a ještě špinavějším způsobem
vydělaných peněz? At si hrají tuto hru třeba i funkcionáři straničtí a státní,nebo ateisté a přízemní materialisté všeho druhu. Ti nemají co ztratit. Ale my křestané,ano.
(Yly,křestané máme totiž také akcii,kterou musíme rozmnožit. Máme
svou hřivnu,kterou Jsme dostali při křtu svatém. Ale když tuto akcii
zakapeme a nerozmnožíme,Jak dopadneme před svým Otcaon v nebesích?
Tuto akcii - hřivnu,není možné Jen tak prodat za 100, 1000,případně
10 000 Kčs a pak čekat,kdy se nám začnou hrnout poštou 3tpyky či tisícovky. Dá to trochu více práce,námahy,potu a dřiny. A tuto akc^i,
hřiynu,,. se nám snaží ukrást náš odvěký nepřítel a nepřítel Boží
- satan. Proto nám nabízí tu falešnou "akcionářskou hru" o peníze.
Nepřistupujme na ni! ITlohal by nám zabrat mnoho našeho času a nepřinesla by žádný užitek naší duši. Protože - Jak říká staré přísloví:
3 Jídlem roste chut. Také my bychom toužili stéle po větším množství peněz,majetku a falešného zlata. Není všechna zlato,co se třpytí,říká další přísloví. A Jeden náš zpěvák protest-songů zpívá ve
své písničce Litvínov: Já myslel,že duše je největším bohatstvím.
(Yly křestané hrajeme vlastně také svou akcionářskou hru - hru so
satanem o^svou duši,hru se satanem o svou církev,hru 3e satanem o
naše křestanské fíly! Když tuto hru prohrajeme,prohrajeme všechrto, i
. svou čes.t i svůj věčný život. Ta hromádka ušmudlaných peněz /i kdyby
Jich měl být milion/,podobná zvadlému podzemnímu listí,přece za to
nestojí.
Hlavu vzhůru,křestané,kristovci. Pán Je s námi,nebojte se!
20. září 1989

- F.X.Selem

T
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- C - Q - O - O - O - O - O - O NITRANSKÁ PÚf 12. - 13.AUGUSTA 1989
Po skúsenostiach z vlanajšieho roku,keď sa v Nitře,právě na tejto
«útl uskutečnilo i slávnostné završenie mariánského rol$u na Slovenk y , k d e na nočnom programe patricipovali laici tzv. vglným /necenzurovaným/ programem a ostatní veriaci ivojou prítomnostou v počte
okglo 70 - 80 tisíc bola tá tohoročná pút očakáváná v určitom rtapři4í,čo možno súv^selo i $ blížiacim sa výročím invázje voJsk^Waršavskej zmluvy do CSSR. V každom v prípade však možno konštatovat,že
stranické orgány zvolili,aspoň v našich pomeroch novů -formu antipropagandy,ktorú tentokrát nerealizovali cestou masovok-ornunikačných
. prostriedkov, nakolko táto by bola v tl3Či, televízi j ,í?i rozhlase len
tažko oddflvoditelná,ale cestou aktívov stranických a vedúcich hospodářských pracovníkov,na kiorých informovali týchto pracovníkov 1
o priprayovanej púti.
Vedúcl hospodárski pracovníci potom pravděpodobně v zmysle směrnic a inštrukcií,ktoré na aktive dostali informovali svojich podriaděných a naliehali,aby se na predmetnej púti nezúčastnili a aby wá'
-to upozornili i svojteb příbuzných a 2nárnych,nakolko sa^vraj nelegélne cirkevné štruktúry a xttzné živly chystajú túto pút zneužit na
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- 27 p r o t i socialistické ciele. Pre zvýraznenie celej zastrašovacej kampav
ně poukazovali na připravenost
be?peč[iostných zborov potlačit akýr
kolvék" gre Jav ,ktorý sa bude odchylovat od vopred schváleného programu. Podl?~informácií z miestnych zrdojov /neoverené/ údajné v priebehu týždna bezpečnostně zložky nacvičovali na kalvárii rttzne varianty zásahov,dokonca i s cvičnými psami. .
Napriek všetkým opatreniam v všal< sobotná Nitra vítala svojich pútnikov,ktorí sa začali zhromaždovat až krátko v po obede,postupom času
leh počet rástol,až večer okolo 19.00 hod,ked začalo večerné sv.
omša,ktorá bola vlastně zahájením púte dosl3hol počet okolo 15 tisíc
/hrubý odhad/. Sv. omšu celebroval vikář nitranskej.diecézy d.p.
Vrablec,ktorá sa »skončila krátko před 21.00 hod. No a pptom následovalo to,k čemu v súčasne;j situácii len ztažka hladáme šlová. Nočný
program od 21;00 hod. bol umělo zostavený tak,aby lnlkom nebol vy tvořený priestor pre ich prosby^úvahy a modlitby. Prečo 3a k tomu
dali doslova zneužit niektorí knazl Je mi záhadou,ako i to,či si vf5bec položili otázku,komu tým vlastně poslúžill.
Niet sa preto čo čudovat,že • 24,00 hod. sa v&čšina pútnikov,ktorá cez noc ostala na kalvárii v počte asi 4 tisíc Íudí zúčastnila
tichej krížovej cesty so zapálenými svlečkami na protest proti takto
umlčovanému hlasu církvi. Verlaci v úplnej tichosti zotrvall pri
každorn zastavení asi 7 minut doprevádzaní hojným počfcom prísluáníkov
StB v civile a na závěr krížovej cesty,už nahlas,sa pomodlili na
úmysel Sv.Otca a zasplevall^pepežskú hymnu. Cestou zp8l už posilněni
onou cestou sa vyznali^piesnou "Kto za pravdu hoří" a do vyprázdne-:.
ného prlestgru pred polným oltárom vpochodovali za zvuk«v hymnickejf
plesne "[Yllad Bohu věrná" doprovádzanej rytmickým potleskom. Táto
spontánnost a radost sa potom prenlgsla do vytvořeného kruhu,v kto- #
rom prevážne mladí verlaci pri plesnach a modlitbách zotrvall až do
skorých ranných hodin.
Neelné sv. omše holi zahájené o 4. hodině rannej a ukončené tzv.
hlavnou sv.omšou o 10.00 hod.,ktorú čelebroval ordlnár nitranskej
diecézy dp. Janega,pri účasti asi 20 - 25 tisíc vejlaclch.
Záverem možno konštatovat,že napriek tomu čo pút v Nitře predchádzalo,stala sa ona pozitívom pre uvedomovabie si postavenla variacích
v našej spoločnostl,bola dtikazom dlsclpllnovanostl veriaclch a schopnosti organizovat zhromaždenia veriaclch pri dodržaní zvoleného programu i vo vSčšom počte.
Paradoxom ostává, že št. bezpečnost sa predsa len nevyhla zásahu '
a to v nedelu,po sv. omši,keď zadržala troch bratov držlacich na závěr sv. omši slovenský znak a slovenské zástavu. Výsluch trval asi
hodjnu a na otázky,prečo sú zadržaní a ktoré ustanovenia zákona porušili im cdpovedall krátko - žladne. Napriek tomu lm znak 1 zástavu
odňali,o čom bol 1 vystavený úradný doklad. Stálo by za úvahu,čo vie—
dle slovenskú bezpečnost k tomu,aby pútnlkom odňali národné symboly,
kt.orýml znak 1 vlajka nesgorne sú.
Pre slovenskú^veřejnost sa však závěr nltrianskej púte neskončil,
završením mal byt dokument spracovaný slovenskou televízlou o tejto
púti,ktorý bol vysielaný 22. augusta 1989. Záběry z púte bolí stríodané príhovorom ordinára dp. Janegu,ktorý sa dlčtancoval od ndčnej
krížovej cesty a označil Ju za naru|en-le programu,poukázal,že bola"'
organizovaná pravděpodobně mladými íuďml,ktorých sem videi pricháďzat s akýmisi batohml. Videi,ako sl rozkladall koberce a potom cee
sv. omšu, citujem: "..videi som,že tuším hráli i karty",.konec- citátu.
Tak to mi už připomíná podobné vyhlášeni 9 našej tlače o činnosti mladých na pútnych miestach.Ich počínanie však vcelku chápem,prečo sa
dal^k tomu prepožičat nitranský ordinár to Je tažšje pochopit.Výraz
"tuším hráli karty" je ohybný,keby sa to."Ttlekoho dotklo,vždy Je možné
sa^bránit,neviděl som len sa mi zdálo. Koíkých íudi Je však takto
možno pomýlit to je druhá vec,r:ad tým sa však asi pan ordinár neza»
mýšia.
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ŠAŠTÍNE

-Celonárodna pút slovenských katolíkov v ŠašUne,.ktorá sa konala
v "dňoch 15. - 17. septembra 1989 připomínala si trojaké Jublleuto
a-to 425 rokov uctivania sochy SedembolestneJ Panny fllarle v Saštíne
125 rokov od korunovanla sochy arcibiskupem kardinalom Janom
Scitouskym a 25 rokov od vyhlasenia chrámu za baziliku fflinor papežom Pavlom VI. Všetke kazne boly v zamerane na téma "rodina a ŽJ.vot"
a kgzatelia,akoby sa snažili udat smernice na dgchovnú obnovu nérodá?-V piatok 15.septembra na sviatok SedembolestneJ Panny Watle bola sv.-omša v 10,00 hod.
-"-•V sobotu už od ranných hodin začali sa hrruit veriaci z celého
Slďtfenska,z (íloravy a Ciegh,ba aj z cudziny. Pre veyiaclch maďarskej
národnosti sa konala křížové cesta a sv. omša v maďarskej reČl.SvStou-Cmšou o 18.00 hod. sa začal program spišš|<ej dlecezy a potom
c£z celú noc sa striedali v progr§ínoch farnost Qratislava-Trnavka,
dlecezy v poradí Košice,Nitra,Rožnava a B.Bystrica. Obsah programu
bol bohatý,sv.omše,kázně,akademie,prpjavy a spaminalo sa tam a;J n
Jednote v církvi,ale žlal Bohu mame aj takých pastiarov,ktorý namlesto toho,aby chránili §tádo před vlkami,ale akoby sa přidali k
vlkom a pomahajú lm rozhánat stádo a tjpba sa nad tým v zamysllet,
lebo to sú bolavé miesta v cirkvi,ktoré trsba ozdravit. Naša mládež
sa dožadovala a historicky to dokazovala,aby slovenskému národu bol
navrátený starý historicky znak Slovenska
Cyrilometodějským dvojramannym krl|om a dalej,aby bolo umožngné Svatému Qtcovl,Blovenskym
biskupom a kaazom v zahraničí navštívit rodnú vlast a vysoko bola
ocenena práci Sv.Otca Jana Pavla II. na obnově světa a vňetko toto
veriaci v preplnenej bazlllke i vonku na nádvori ocenili búrllvým
Hotleskom.
V nedelu rano bazallika a nadvorle preplnené verlaciml,prevážne
mladou generáclou,očakávall svojho milého arcibiskupa Otca Jána
Sokola,ktorého přivítali veriaci burllvýml,vlacraz opakovanými potleskám!. Slavnostnú sv. omšu o 10.30 hod. celebroval arcibiskup J$n
5oko],,prl ktorej priednesol na duchovné hodnoty ve|mi bohatú 1 kázeň
a-.ked sme sledovali v sobotu,cez v celú noc a v nedelu tú našu zbqžrtú'
-mládež,tu smělost,odvahu,veseío§t a blaženy úsměv na tvároch,akoby
-na staršej generácii bolo vidiet aj slzy radosti nad tým,že mámé'aj
naprlek všetkým tažkogtlam a překážkám,zdravé Jádro mládeži,len
třeba im v tom pomáhat. Poobede o 14.30 hod. bolt lltanie a požehnanie. V pondelok 18. 9. o 9.00 hod. konala sa sv. omša za starých,
chorých a trpiacich.
Nakonec našu narodnu pút k SedembolestneJ Panně (Ylarii patronke '
Slovenska,mtiáeme smělo nazvat ako celoštatna pút všetkych narodov
našej vlasti,lebo všetci sme spoločne prosili o duchovnú obrodu
našho ludu.
'1
- o - o - o - o - o - o -
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Svfjjl žádost o přímý přenos Čs. televize ze svatořečení bl. Anežky
České z Říma,podpořilo svými podpisy ke dni 23. 9. 1389 Již 1.537
věřících občanů z pěti farností okresu Hodonín. 0 této lniuiativě
Jsme informovali v minulém čísle.
- o - o - o - o - o - o VQl
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Protest p r o t i "
distribuci filmů se sexuální tématikou do naších
škol,podalo na Ministerstvo- školství a ONV v Gottwaldově 25 věříCÍcn občanů z okresu Gottwaldov,
.
- o - o - i -
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Někdy mám dojem,že se zapomíná na Nerudovu báseň: "Dědova mísa".
Její obsah"-je "díky čítšfifcém stálé-dobře znám,ale její smysl už není .
tolik populární. A přitom' vychovala několik aenerací. I malé dítě
vždycky vědělo, že do já jj ch "ř.odiný
patří dědoček i babička, že všich1
ni patří k sobě.
• '
:!
Dnes je moderní trend-'jiný.Říká se, že mladí mají žít odděleně a
staří jim musí uvolnit místa. Jistě neříká to každý,ale rozhodně takový. názor není ojedinělý. Oddělené bydlení si žádá i menší rozloha
dnešních bytů,ale přece jen přijde okamžik,kdy mají hýt lidé opět
'spolu.To tehdy,když babička nebo děda se o sebe nemohou postarat samí,když potřebují pomoc druhého.
Nerada bych byla podezřívána,že mám něco proti domovům důchodců.
Naopak,jde veskrze o humánní zařízení,které do naší socialistické
společnosti neodmyslitelně patří. .
N 0 IYI Ž ; E ' B Y
TO
ÍYI '£ L •
B Í T
Z A Ř Í Z E N Í
P R O
L I D I
S K y T E,Ě N Ě
O S A M Ě L É !
Proč by tam měli být'^ti, kteří mají děti a často děti velice dobře
situované? Mají velké býty,třeba i domy,kde by se umístilo hned několik babiček najednou. Jenomže pro tu vlastní tam chybí místo.
Jedna starší kolegyně mi kdysi řekla: "Žila jsem celý život s
tchýní,posloužila jsem ji,byt nikdy nebyl osamělý,vždycky tam někdn
čekal. A děti neznaly,co 3e,-to běhat po sídlišti s klíčem na krku."
Za staré obyvatelstvo sé považuje populace,v níž je více než 7 %
pětašedesátiletých a starších občanů. U ná3 to bylo v roce 1950
7,8 % a o 20 let později 11,3 % . Demografové předpokládajíce do r.
2 000 nebude překročeno vysoké procento z roku 1970. Bude se však
zvyšovat podíl 80 letých a starších občanů.
0 stáří se říká,že je podzimem života* Podzim je krásné roční období,kdy se sklízejí plody,kdy se zúročuje a bilancuje.
Nerfchme své blízké,aby zůstali se svými zkušenostmi a moudrostmi
sami. Jedině tak máme naději,že i my jednou budeme mít na koho čekat
a že se dočkáme.
r..
.
w
/ Z časopisu "Vlasta" /
(
Jak smutné opravdu,že dnes se najde málo těch,kteří o staré rodiče
stojí.A všechny,kdo nezemřou mladí,to čeká.Tak dávejme dětem dobrý
příklad.
j
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Stalo se v Brně v mateřské škole:
Učitelka vzpoměla něco ze Studia Kamarád a ptala, se dětí,kdo se na
ten pořad díval.Jedna holčička řekla,že se v neděli nedívá,že chodí
do k ostela.Pak se učitelka ptala,kdo chodí ještě a několik se jich
přihlásilo.Učitelka ,řekla,že rodiče jsou hloupí a zastaralí,že Pán
Bůh neexistuje, že, tam byli kosmonauti, a že ho tam nikde na žádném obláčku neviděli. Tatáž..holčička-si vzpoměla na něco z Písma sv. a řekla, že před Bohem musí pokleknout každé koleno. Na to už učitelka-nevěděla odpovědět. Rodiče těch dětí,kteří'se přihlásili,podali stížnost u ředitelky škpj&y. Zmíněná učltelkaí<řekla ; že stejně nevěří a že
tak bude učit dáW.ugstelka má před důchqpbm/ Ač byla předškolní výchova od 5 do 6 l s X ^ v i n n á , rodiče se dohodli, že tam děti dávat ne-'
budou. Jsou si vědomý,ze za výchovu svých dš'í.í jsou zodpovědní před
Bohem.
'
•„'•• ' •>>}.
it
/ Z vy^rávžřií jednoho kněz« /
-t ž-
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Qbroditelské dílo sv.jjrantiškft.
otce naší Anežky
české, je označováno j^ggj^ří. o^oíftž^EsráulíaWv^^p^čei dobrovolné evangelní chudoby a
sblížení,smíru.
Z polorozbořené
Velký reformátor ve svých
;
následovnicích ^ríaalgu^l ^ýgfettyddlícžé toyl)Íí fohýbem ke 'sv^ki tvorů b r a t r ské sounáležiťSstiv^luy^^. gr-člov&kéHiv.tfpřímné p ř i t a k á v á m ^ vezdejšímu
životu jevpr'0^eYOTVmař.ÍaKská úcty,která j-ě naší spoluúčastí na nazaretském "staň s e f W a z á n o á ť k zemi je smyslfflaí vykupitelského Vtělení.V něm
není pohrdání světem,který má být následováním Božího ; Svna proměňován a
zdokonalován i lidským úsilím.
'' '
Rozhodující mezníky v dějinách církve jsou označeny 'jakoby mariánským mateřským znamením.Jestliže sv.Otcc za našich dnů.vybízí k zvroucnění naši oddanosti k Panně Marii,činí tak v závažném mezníkovém údobí
vstupu do třetího tisíciletí křesťanského letopočtu.Kompasem na tuto
cestu je osvědčený prostředek jistoty,jakým je také rozjímavá modlitba
růžencová.
Mohli bychom vzpomenout dvou synů sv. Františka,kteří byli kanonizováríi. v našem století á to oba již 40 let po své smrti.Oba byli naplněni
jakoby nazaretskou spiritualitou skrytého životp prožívaného v tajemstvích růžencových.
Letos v říjnu bude v bavorském poutním místě A l f ó t i n g vzpomínáno
1.250 let od založení 4 biskupství sv.Bonifáce.V blízkosti tamní posvátné sošky Panny Marie v tamním kostele jemu zasvěceném odpočívá kapucínský bratr sv.Konrád z Parzhamu /1818-1894/,který zde sloužil 40
let jako vrátný kláštera.ha přicházející poutníky působil tajemnou přitažlivostí milosrdné lásky.Je významné,že v beatifikačních úkonech sv.
Otec staví na oltáře jako příklady do budoucna takové křesťany,letoři měli zářivé,milosrdné,sebeobětující srdce a stali se ve své době paprskem
°oží lásky vtělené do člověka.Světeckým znamením br.Konráda jest jeho
ruka,rozdávající chléb.
Erbem jeho řádového spolubratrasv.Leopolda Bohdana Mandiče /I8661942/jest jeho ruka svolávající rozhřešení ve svátosti smíření.Tento Chorvat z dalmackého pobřeží byl po 40 let v Padově takřka vězněm zpovědnice, neboť k němu denně přicházeli poutníci z jiných zemí.Také on,podle jejich svědectví působil svou osobní světelnou přitažlivostí.Skoro bychom mohli tuait,že svou zásvětnou činnost přenesl do své rodné
Herzegoviny,kde se za našich dnů setkávají poutníci z celého světa.A mnozí jsou tam dotčeni existenci nadpřirozeného světa v okruhu tamní svatyně mariánské.
Odtud čerpali sílu a moc ti*to dva světci našeho století ? O Pánu Ježíši je psáno:"Z něho vycházela moc a uzdravovala váechny/Lk 6,19/."
Při poslední večeři náš Spasitel dal apoštolům úžasný přislib: "Kdo; rvěří
ve mne,bude i činit skutky,které já činím,ano ještě větší než tyto bude
činit,neboť já jdu k Otci"/Jan 14,12/.Kdo více může být oslaven tímto
příslibem,ne-li Snoubenka Ducha Sv.,která je Královna apoštolů ? Ta, .
které je rozdrtit démonovu hlavu,patrně působí také skrze své mimořád-0
né ctitele,aby tím dokonala své vlastní proroctví,že ji budou blaho-'
slavit všichni národové.V působení zvlášť omilostněných jejich ctitelů se v dějinách církve vždy projevovala "moc a síla" /Luk 4,36/.
SLOVO K CHaLISMAXICKÉMU HNUTÍ DNEŠNÍ DOBY -čj. 1905/89
Církev Kristova je od svého počátku charizmatická.Jc to zcela jasné
ze slov jejího zakladatele Spasitele Ježíše Krista.Když před svým utrpením při poslední večeři se loučil se svými apoštoly,slíbil jim:"Duch,
kterého Otec pošle v mém jménu,ten vás naučí všemu a připomene vám vše*
chno ostatní,co jsem vám řekl"/JAN 14,26/.Jsou to slova tak jasná,že
nepotřebují žádný blížší -výklad.
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V tom smyslu řekl svým apoštolům've chvíli,než vstoupil na nobesa opětcízeela jasně;"áa na váš'sestoupí Duch šv.,'budete vybaveni sílou a
budete mi svědky v Jeruzalémě,v celém Judsku,Samařsku,ano,až na sám konec země,"/Sk.ap.1,7-8/.
Proto po nanebevstoupení Páně sestoupili apoštolé s hory Olivové do
města Jeruzaléma a během 9 dnů se shromažďovali s Matkou Boží Pannou
Marií a s dalšími věrnými vyznavači Kristovými k společné modlitbě.
A desátého dne,kdy bela slavnost Letnic,sestoupil Duch Sv.na apoštoly.Čteme o tom v Písmě sv.:"Najednou se ozval z nebe hukot,jako když'
se přižene silný vítr a naplnil celý dům,kde se zdržovali,A ukázaly se
jim jazyky jako 3 ohně,rozdělily se a nad každým z nich so usadil jeden.
Všichni byli naplněni Duchem sv. a začali mluvit cizími jazyky,jak jim
Duch vnukal,aby promlouvali."/Sk.ap.2,1-4/.
Potom promluvil ke shromážděným sv.Petr,co znamená tento slavný příchod Ducha sv. a k čemu to všechny lidi zavazuje.0 sobě řekl:"Mám Pána
před očima stále.Je mi' po
-pravici,abych se neviklal.Proto se raduje mé
!
srdce a jásá můj jazyk.' /Sk.ap. 2,25-26/.
• ' "Jak to zapůsobilo na ty,kteří byli toho svědky ?Cteme o tom ve Skutcích apoštolů:"¿rtyž to'Uslyšeli,proniklo jim to srdco u ptali se Petra
a ostatních apoštolů"Jrátři,co máme dělat ?"Pctr jim odpověděl:"Obrntto
se!"A každý ax so dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista,aby vám byly odpuštěny hříchy
jako dar dostanete Ducha sv...Ještě mnoha 'jinými slovy jo
zapřísahal a vybízel: "-Zachraňte se z toho zvráceného pokolení! "Ti,kdo
jeho slovh faolnš přijali,byli pokřtěni.Ten den so k nim přidalo na tři
tisíce lidí/Sk.ap.2,37 - 4)/.
0 těch,kteří víru přijali,čteme dále ve skutcích apoštolů:"Všichni,
kteří přijali víru,drželi pevně pohromadě"/2,44/.V tom jo pro nás výzva
v každé dobé a-zvláště v době současné:"Držte se pevně v jednotě s nástupcem apoštola sv.Potra se sv. Otce Janem Pavlem II.v Církvi Kristově,
v Církvi katolické a"nenechávejte se odvádět někam jinam i"
Tak ve světle a síle Ducha sv.apoštolé se rozcházeli'do tehdy jim zná
mého světa,osobné byli věrni vždy Kristu a jeho Církvi.Tuto svou věrnost osvědčili také -svou krví,když umírali jako mučedníci.
Ano,Církev Kristova od svého počátku působila a vždy bude působit ve
světlo a sílo Ducha sv.V tom smyslu Církev Kristova je a vždy bude charismatická! Aby 'toto hnutí bylo v Církvi s pevným vedením,papež Pavel
Vl.jmenov.1 kord.Leo'Josefa Suenense odpovědným vedoucím tohoto hnutí,ne
boí se začala 'rozšiřovat různá hnutí charizmatická mimo Církev s pomilenými laickými vedoucími.
Proto tím více'uvědomělí věřící dají se vést od Církve Kristovy a
jejími věrnými kněžími ve světle a sílo Ducha sv.
K FILMOVÍ SEXUÁLNÍ VyCHOVĚ VT ŠKOLÁCH - čj. 1 JO6/89
V současné době se u nás dostává stále do většího pohybu protestní
podpisová akce,k níž dal podnět článek časopisu "Vlasta"v 2,48 z r.1988.
Z toho článku jsme se dozvěděli,že v našich základních školách a na vyšších stupních škol má' se žactvo zúčastňovat sexuální výuky podle filmů
objednaných ze západu.
Zvláště velmi pobouřile zprávy.v čas.'"Vlasta",že tato výuka má se vykonávat podle těchto'filmů i s promítáním nahých těl mužů i žen,pohlavního styku,skupinového sexu,homosexuality,střídáním partnerů atd.
J-ento způsob sexuální výchovy*velmi hrubé.odporuje správným v základním
směrnicím sexuální výchovy.Přitom je velmi bolestné,ale zároveň i trar
gické i že se nebere zřetel na šokující skutečnost,která byla získává é
tímto způsobem sexuální výchovy např.ve švédsku za posledních 20 let,
/Na to jsme již upozornili v.letošním našem ob.č.S.v příloze č,3./
Znovu a naléhavé připomínáme,že správná sexuální výchova má být individuální a postupná podle věkové vyspělosti,v rodinném prostředí a vhodným způsobem.Pokud jde o mladší děti a dorůstající dívky,ze strany moudré matky.A pokud jdo o dorůstající hochy,ze strany moudrého otce.
/Seznemte s tím při vhodné příležitosti'rodiče i

- 32 BOR PRO ZAJIŠTĚNÍ POUTO DO SÍMA.-čj. 1 908/89/
Pro zajištění pouti na svat.bl.Anežky do Říma jmenuji organiz.výbor:
předseda: biskup Dr.Antonín Liška
jednatel: Dr.František Reichel
šlenové: Ing.Petr Rohlena
P.Dr.Stanislav Prokop
Pe.vel Konzel
Dr.Tomáš Jirsék
Ing,Martin Opatrný
Lubomír Mlčoch
Jiří Rubín
Doc.Ing.Jiří Vačkéř
1
Úřední hodiny " k projednání všech záležitosti
vždy v /terý a čtvrtek 13-17 h.v arcibiskupském paláci.
APOŠTOLÁT MODLITBY - ÚMYSL SV:OTCE.
ftíjen:Za kandidáty kněžství a k řeholnímu životumzvléště za ty,kdo se
chystají sloužit mladým církvím.
Téma: Sv.Otec předkládá tento úmysl celému křesťanskému společenství,
protože podle Kodexu církevního práva Can.233,§1"je povinnosti celého k
křesťanského společenství podporovat povolání,aby tok bylo vhodným způsobem postaráno o potřeby a služby v celé církvi."
Nejnižší počet povolání kněžských a řeholních byl v r. 1975/76.Díky
Bohu,celá církev prožívá proces zřejmé obnovy,i když je tato obnova ještě pomalá.V r.1987 bylo všech bohoslovců na celém světě 87.511 - 58.486
diecézních a 2^,025 řeholních.Přírůstek proti roku 1986 jo 2.427 bohoslovců - 1.531 diecézích,896 řeholních.Je třeba však upozornit,žo na tomto přírůstku mají nejvštší zásluhu mladé církve,dřivějŠí misijní ázoirií
- převážně Afrika a Asie.Také zvyšování počtu řoholníků a řeholníc má
dnes nadějně úrodné pole v církvích Afriky a Asie.Evropo o sevorní A me~
rika jsou kontinenty nejvíc zkoušené snížením počtu kněží,protožo nových povolání kněžských či řeholních je velmi málo.
Církev je si však vědoma také toho,že pro plodnou 3lužbu ovangolizaci nestačí jen velký počet kandidátů.V mladých církvích,nebo u těch,
které posílají mladým církvím kněze,je velmi třeba dbát na pozornou volbu kandidátů.XII.Všeobecné shromáždění Konkregace pro evangelizaci národů v říjnu r.1986 dalo pro výchovu v seminářích v misiích i pro misie
moudré směrnice.Tyto směrnice se týkají především velmi pozorného výběru vychovatelů /rektor,viccrektor a duchovní vůdce - Spirituál/.Dále obr-ací pozornost na výběr kandidátů rozpoznávání povolání zavedením předběžného roku jen výchovy.Dále pojednává o duchovní formaci - o modlitbě,
svátostném životě,zvláště cucharistickém,o výchově k dokonalé čistotě
v celibátu.V;znamnou roli v těchto pokynech má oddíl o intelektuální výchově - vhodný v sepětí s věrností učitelskému úřadu církve.
Svou úvahu zakončeme slovy J m a Pavla II v"Poselství světu" r.1988:
"Vědomí,že více jako dvě třetiny lidstva neznají nebo nozdílejí víru v
Krista Vykupitele,zavazuje církev k -tomu,aby neustále připravovala nové generace apoštolů,aby zmnožila modlitbu a úsilí za to,aby v celém
křesťanském společenství vyvstala četná misijní povolání."Proto se chceme upřímně na tom úmysl modlit.
3oží slovo:-Pavel,apoštol a posel Kristův:If 3,1-12
-Různost a hierarchie služeb: 1Kor 12-13
-Zvláštní Kristovy výzvy a vyslání apoštolů:Luk 9,57-10,22
-Povolání prvních učedníků:Jan 1,35-51
-Kněžství Kristovo: 2id 5-9
Myšlenky k rozjímání:Je nesen náš život a apoštolát osobní zlcušebností
Krista a jeho evangelia ?
Jsme schopni přijímat různost charízmat a služeb v církvi ? - Chépu vůbec smysl zasvěcení se K ^ s t u v kněžském životě a v životě řeholním ?
- J a k často myslím na potřeby hlasatelů evangelia pro národy ? - Jak
silně pociťuji potřebu a touhu,aby byl Kristus poznán 7 - Jak často se
modlím za hlasatele evangelia - aby byli,a aby byli plni Kristova ducha ?

I.
K Ř E S Ť A N S K Á
FOLTTICKÁ

AKTUALITY

S O L I D A R I T A
TFVAKY

INFORMACE

Chvála Kristu a Marii i
Dovolte,abych váni poděkoval za pravidelné zasílání XO,které js:>u pro
mne pevným orientačním prostředkem a věřím,že jsou do značné míry tímtéž pro mnohé,mne nconámé,spolučtonáře.
Je to správné,že do nich dáváte i zprávy ze života ČSL,projevy i opisy dopisů,takže lze napsat,že jsou to právě členové ČSL,kteří mohou ve
svém jednání prospět i dobré věci !
Lze proto právem předpokládat,že křesťanská orientace v ČSL so projevuje a časově shoduje s datem vycházení KO.Je to alu škoda,že slovo zatím
předcházejí pomístně činy - snad je to i tím.že v nózorová krístalizaco
je ve vývoji,zvláště tam,kdo zatím není uskutečňována mezi funkcionáři
majícími vliv na jednotu slov a činů,na praktické využití možnosti daných jednání 5-8 pléna.Dobře děláte,že otiskujete dopisy br.LukefoYi,
Kaštánkovi -*• ale oba dva pokládám soukromně za nodůložité a nerozhodující
osoby,,pouhé "hlasy svého pána" jménem Andrš.Pokuu se jedná o br.il.rtončíka,pak jej osobně pokládám za pěkného ť
^což mohu doložit i z archivu dopisů Sir/ ČS:L jedním,který mi poslal ! Psal jej před 3 r,/Vyhrožoval mné stranickým řízením s možností vyloučení z ČSL za to,že jsom
už tehdy propagoval jjráci z mladými pro mlodé člony ČSL,jok se tehdy uskutečňovali v MŠO ČSL v Jihlavě,/
i
Je proto třobe důsledně jednat o nečekat,až se všechno vytříbí 1 o znamená vyexpedovat jak
Andrče,Tomse,íle i Snímaná,Holuba e jiné.Použít lc
x
tomu všechny vhodn prostředky.Je zde potíž v tom.že se zdá,že ti,kteří hodně křičí o nutnosti křestanské orientace v ČSL - br.Štolba a možná i jiní,zatím jen volají...Opozice je zatím chinnrní, v mlhách,nejednotná, bez možnosti organizovaného jednání IV tom má Andrš o společníci
výhodu.
z~ • jste jediní,kteří nám dávají možnosti orientace.Je
také správné,že jste psali o nezbytné nutnosti politické aktivity,protože zatím, je stav ten,že i mladí kněží Vaši organizaci SKL neberou vážně a přetrvává u nich názor,že i laici mají být poslušní jejich názorů,
bez samostatného jednání.Ale jsou i starší kněží,kteří vidí smy3l a cíl
Vašeho rozhodnutí a příros pro dobrou věc !
Přeji rád Vašemu jednání plnost Božího požehnání.
Váš oddaný E,3.
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Členům ÚV ČSL v Praze

V praže dne 6.9.1989.

Vážené sestry,vážení bratři,
41 snové městské organizace ČSL v Praze,vedení kritickým duchem a
starostmi o osud naší strany,shromážděni na I.diskusním aktívu Mést.organizace, se obrací na Měst. a Ustř. výbor ČSL s těmito podněty:
1/ V souladu s usnesením městské konference ze dne 20.5.t.r.žádáme vypracování a přijetí progremu strany,na jehož základě bude. vybudována
křeslansko-sociální strana,v ekumenickém duchu hájící a prosazující
zájmy věřících v táto zemi.
2 o/Žádáme svolání sjezdu strany v polovině roku 1990 s přímou volbou
delegátů místními a obvodními organizacemi.Sjezd by měl přijmout program a stěnový strany a přijmout zásadu přímé volby předsedy a ústřední-»
ho tajemníka strany.
3./ Proti těm kte"í mocensky Dotlačovali a dosud potlačují názory členů strany a peru"ují tím stanovy strany,vyvodit důsledky podle stanov

II.
čsL.Vzhledem k neschopnostem p r o š i t krizi ve straně a pro potlačování
členů strany,žádáme změnu v personálním obsazení funkce ústředního tajemníka strany a předsedy strany.
4./ S vědomím odpovědnosti UV strany stranickému sjazdu žádáme Městs.
•výbor ČSL,aby posoudil činnost a plnění usnesení měst.konfer.bodu 6c/.
5./ Podporujeme Prohlášení 16 funkcionářů k situaci v ČSL ze dne 15.6.
1889,jež bylo následně předáno předsedovi strany a UV NF.
6./ Věříme,že nám na naše podněty a požadavky ve stanovené lliůtš odpovíte.
Účastníci aktivuMěV ČSL v Praze.
x
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Je třeba konstatovat,že ČSL má ve svých ladách málo inteligence,která
zatím zradila a stojí převážně v řadách těch,kteří oportinisticky "stoj
-1
za bukem"a vyčkává.Mnoho členů je starých,mnoho z nich j "
•">"'abi t
a neumí psát - písemně s^ projevit !
Je ještě třeba moc dlouhé doby,než se probudí lid tento - ovšem,na to
má vliv i zahraničí - Polsko,Madarslco,Jugoslávie,snad i Slovensko - ale
to je skutečnost vzdálená,ale i přesto vlivná.Také"Ch 77" jo čímsi,co j
jednak svými činy,tak i zprávami o její existenci předávaná nám ohlasem z oficielního tisku,je vlivná a proto sice druhotná,ale nupominutol'
Také vaše statistiky o úbytku kněží,řeholníků,mohou mít vliv na myšlen
a jednání v následné době.Je také třeba,aby se věřící projevovali pozitivně v práci na pracovišti jako dobří pracovníci nečekající na rozkaz,
ale sami iniciativně dokázali,že nejen věří,mluví.ale víc dělají i Poctivě, zodpovědně a jsou neprávem přehlíženi,čí odstrkováni."Trk svit
světlo vaše,ve tmách dneška,
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Sekretariát 0V ČSL
Dělnického hnutí 3092
Kladno
Ve smyslu čl.12 písmeno
27-28.3.1987 na IV sjeddu
výstupu
ke dní 31«srpna 1989.Po
llenf» CfiL,
O d ů v o d n ě
(

V Kladně,dne 30.srpna 1000
a Stanov ČSL,které byly schváleny ve dnech
ČSL vám oznamuji svoje rozhodnutí o
z ČSL
tomto dni se již nebudu považovat za vašeho
n í :

Do ČSL £seta vstoupil zaěótkem r.1985.Záhy jsem začal vykonávat stranické funkce - člen výboru MO ČSL Xlndno-Kročehlpvy a člen pléna 0V ČSL
Kladno.Od září 1987 3sem nastoupil na sekretariátě ÚV ČSL v Praze,kde
jsem byl jmenován do funkce politického pracovníka politiekovýchovného
oddělení SÚV ČSL.
Pro deformované pracovní i mezilidské vztahy,vzhledem k soustavnému
zneužívání vedoucích funkcí v ČSL pro potlačování práv&ích,odborných i
vnitrostranických
norem jsem byl donucen,když jsem před tím vyčerpal
r
- •
ke zle.p&cní situace na SÚV CSL rozvázat pracovní i
poměr ke dni ¿1.>2,1983*
!
Jako člen JSL jsem si uvědomoval astále dosud uvědomuji svoji odpovědnost za postavení ČSL v naší společnosti.Na druhé straně však není
Prakticky možné dlbuhodobš vykonávat politickou činnost v rámci demokracie^ pod organizovaným,mocenský založeným aparátem strany,který využívá všechny prostředky dovolené i nedovolené,aby umlčel hlasy,kteří
volali po dialogu v CSL.
Fro příkled uvodu br.JUDr Sachera a ses.JuDr Tuleškovová,kteří bez o-

III.
hledu na dosavadní stranické zásluhy a dílo,které vykonali ve prospěch
ČSL a společnosti byli hrubým způsobem donuceno odejít.
Fo svém odchodu jsem zpracoval souhrnný materiál o hlavních případech
porušování právních,odborných a vnitrostranických norem,který jsem zapracovsl do dopisu ze dne 6.3.1989 a zaslal jej mimo jiné na ZV ROH ČSL.
Hlavní příčinou mého rozhodnutí o výstupu z ČSL jo zásadní n o s o uh 1 a s s usnesením tfv ČSL z června, letošního r.Obrodné hnutí křesťanů
v ČSL,kteří požadují návrat k výchozím zásadám,jež vyhlásil A . Petr jo
posměšní nazýváno "nátlakovou akcí několika jednotlivců,kteří se snaží
narušit jednotu v ČSL."Ve stranickém tisku-Lidová demokracie a Naše politika jo dán prostor pouze pro " oficiální" stanovisko .Mnoho aktivit např,,
Prohlášení k situaci v ČSL^ze dno 15.6.1989,které podepsalo zo všech
krajů několik funkcionářů ČSL zůstalo bez povšimnutí.
Vzhledem k tomu,že ve smyslu článku 7 písmeno u Stanov ČSL jsem jako
člen ČSL p o v i n n e n
plnit usnesení stranických orgánů,což ziámond
ztotožnit se se stanoviskem UV ČSL,z června 1989 a vystupovat proti členům a funkcionářům ČSL,kterých si velmi tnážím a kteří zastávají odlišné
stanovisko,rozhodl jsem se ukončit své členství v ČSL.
V případě,že ČSL se opět vrátí ke svým křesťanským,vlasteneckým a
demokratickým tradicím,budu připraven ke vzájemné spoluprácí.
I.a vědomí:ÚV ČSL,tf NF ČSR
Obrodnému hnutí " Zdař 3ůh 1"
'
irantišok Sojnost
Příloha:závěr ke stížnosti
litc.vaká 2577/409
cd pracovněprávní komise
Kladno PSČ ¿'(2 02 ,
IÍVCS Praha dne 10.7.89.
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Jak se ("iskutuje " tam nahoře."
Nám obyčejným lidem,starajícím se o denní chléb vezdejší a zákony Boží nedovoluje státní glasnost - neglasnost nahlížet do kuchyně politiky- a správy věcí veřejných.Naskytne-li se nám ojedinělá příležitost vyslechnout^si přednášku člověka informovaného,necháme údivem'ústa otevřená.Aspoň tehdy,je-li přednášející otevřený a říká - jak ne upomene zdůraznit - jen své názory a názory svých spolupracovníků,kteří nejsou stranickými a státními činiteli.Dovíme sc např.toto:
- V odborných kruzích probíhá živé a necenzurovaná diskuze o tom,jak
má vypadat řízení hospodářství v přestavbě a po ní.Mnozí z diskutujících jsou pověřováni zpracováním návrhů,koncepcí,výhledů apod.Jsou to
celé ústavy/např.prognostický ČSAV/,i je^otlivci z různých odborných
ústavů,komisí ap.
- Takovým způsobem byla asi někdy v r . U 8 7 zpracována koncepce,která
vedla k propracovávání ve stranických a státních orgánech a posléze
k přijeti mnohých opatření i zákonů/Zák.o st.podniku a p./
- Pohříchu,to co bylo schváleno a přijato,je života neschopné torzo
toho,co bylo navrženo.
- Hlavní opatření,jádro ekonomické reformy je podle návrhu v plném uplatnění tržního mechanismu:volné podnikání,působení zákona nabídky
a poptávky,tvorba cen podle nabídky a poptávky,odstranění monopolu.
Toto uvolněné hospodářství,které po staletí nese stále urychlovaný
lidský pokrok,mělo být státem ne řízeno,ale ovlivňováno daňovou a úvěrovou politikou.
- Rozhodnuto a přijato /zatím/bylo to,že trh tedy ať si působí,at si podniky sami rozhodují,kde budou kupovat s komu prodávat,ale c e n y ,
ty si nedáme vzít z rukou.To zní jako vtip z rádia Jerevan ; protože zá--,
kon trhu,který nepůsobí přes ceny,nemá jak působit a prosté neexistuje«
- Iiení ale ještě všem nadějím konec /pokud jsme nenapravitelnými optimisty/,protože v květnu 1989 ještě zdaleka není jasno,jaká reforma má
vlastně od 1.1.1 ZOO platit.

1

- fcěco "z úspěchů' dosavadního z způsobu národohospodářského řízení v
režii s t r a n y : V letech 19^8-50 bylo ČSSR ekonomicky srovnatelné s Dáníkem.Holandskem, Lielgií,bylo téměř na úrovni Francie,daleko před Itálií a Rakouskem.Dnes 3a těmito státy zaostáváme troj až čtyřnásobně
v produktivitě práce a tím v celé úrovni výroby a životní úrovni.
- V našem povědomí je vryt astálc upevňován názor,že socialismus . socialistické je vše to,co známe z posledních 4o lot.A že protisocialistické je vše,co sc od toho jakkoliv odlišuje,-"-o je omyl.lež.Právě to,
co zde existuje těch 40 let,to není socialismus,ale stalinismus administrativně direktivní způsob řízení hospodářství,který jo nojhorší
možnou deformací socialismu !To je dnes v celé PVHP uznávaný fakt a
proto zde existuje ochota k reformám.^edy kritizuji-li stalinismus,
nenapadám socialismus,ale jeho pravé nepřátele.
- Steré stalinské a losud platné zásady národohospodářského řízení a
připravovaný nový systém se snášejí jako voda o ohoň.Propustí-li se
cokoliv zc starého systému do nového,nový systém hasne./Viz trh a
státní řízení cen/.
- Prognostický ústav ČSAV /prof. Valtr Komárek/ zpracoval nástin přestavby nár.hospodářství, jež by se měla/tt.k je to tam řečeno/realizovat co nejdříve,ještě dnes.Mluví se tam o politické reformě a hospodářské reformě.
;
- O politické reformě se říká,že cílem je vzbudit podnikatelskou inici- '
atívu všeho obyvatelstva,uskutečnit hlubokou demokratizaci a pluraliz a d společnosti.
- Hlavními myšlenkami ekonomické reformy jsou plné prosazení tržní ekonomiky, větší orientace zahr.obchodu na vyspělé kapitalistické státy,
/tam je zdroj technického pokroku/,uvolnění cenové tvorby,uvolnění
trhu deviz,stůj co stůj dosáhnout smŠnitclnost koruny,pozvat zahraniční kapitál.A dále:
- společnost nechí reguluje trh a jedině trh at reguluje podniky.Všechny
formy vlastnictví at jsou rovnoprávné /státní,družstavní,soukromé./
- Strukturální- představa hospodářství: rychle a drasticky omezit těžký
průmysl/ve výrobě oceli na hlavu jsme velkým náskokem první na světe/ 1
jako největšího spotřebitele energií všeho druhu a hlavní příčinu eko'
gické katastrofy.Dále zastavit těžbu a hutnictví barevných kovů včetně hliníku./Rovněž mamutí spotřebitel energie,přičemž produkty jsou
podstatně dražší,než dovezené./Zastavit také těžbu lignitu,elektrárny
Nováky a Hodonín převést na zemní plyn.Posílit spotřební průmysl.
- Dynamizovat/prudce rozvíjetúvnitřní trh omezením vojenských výdajů,
expanzí služeb,uplatněním soukromé iniciativy,snížením investic.
- Protože omezení těžby uhlí,rud a hutnictví uvolní statisíce pracovních míst,okamžitě činit opatření pro rekvalifikaci a nové zaměstnání uvolněním pracovních sil./Těžký problém:jak zaplatit horníka v
lehkém průmyslu ?/
Tak takhle otevřené a kvalifikované diskuze se vedou meii těmi,kdo ,>
pracují.na.novém modelu hospodářství.To opravdu dovede člověka potěšit
a naplnit optimismem,Už zbývá,jen to všechno uskutečnit.To 30 zatím nepodařilo u žádné reformy,A. že jich tu od r.1958 bylo !Co zkazí tuto
reformu-? Brežnšvovy tanky uá určitě no.Ale ti,kteří berou žoky peněz
za svá koryta,ti všichni budou proti reformám.A s nimi i ti,kteří berou
jen něco-ví-n^naž .obače-jný člověk a mají strach,že o to přijdou,protože
nic. neumí,A ti kteří si pomalu přikrádají a mají se dobře.Zkrátka je jio
dost na to,aby vše zkazili,jsou mezi nimi mnozí mocní,A co my ostatní,
záleží také rva nás ? Ne ! Nezáleží pouze na nás,ale také na nás.Budemeli držet "hubu a krok",je předem jisté,jak to dopadne.Máme jiné možnosti
než držet hubu a krok? Nějaké by tu byly.Už taJcové otevřené vyměny názorů na veřejnosti,diskuze
kdekoliv a s kýmkoliv mají v sobě sílu,proto1
že vytvářej" ' ovzduší
příznivé reformě a nepříznivé starému systému.V
;
p o s l e d n í ¿»tí -e n jjak méně veřejných schůzí a hovorů s voliči,ale ně¿e-r-tě 3 s o u . ^ h o S n i e t a i a ^ s l * nejen pro vylepšení statistiky o účasti.

-

Říkejme své názory,vyjod:'ujme so k jiným názorům,podporujme progreslvn
a kritizujme :.e'ost: tkv:nr to schůze jfcou.hcsi^naco,vzdávání se nadčj
to je teš to nezhorší,co může ob . a dělat.V sáreo je všochno.SSSK,Maďarsko,Polsko,ti uč
jdou oo cestě
2 . „oh máma nejlepší předpo1
klady reforrovr. " se bvZ hladu,boř snížení životní úrovně a tedy my bychom měli mít ik j v ě t M . v ; hu,fi první dostávají pomoc od bohatých, pouštějí, ; dovnitř cizí 'c pit .1.: Zbude > na nás něco 7 Pí .matujme na Jana Nerudu : ..to lidské ">o'v nc:av
ocTpo Inku,
r
ty též ho nezni j, .?j so k činu..."
"..kdo chvíli st.'l,již stojí opodál,
^en žádný 'v. .krč to se nenarodí,
čin dvakrát nezraje,jen dál,jen dál.."
T.S.
i i : y n
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n
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Jvě publik ; co o uě^inách^č^ského politickóhp_^;^to.1 icj7,mu.
-«akl-datclství Vyšehrad v y k lo r.lOPflV v rámci publikační
y Knihovno ČSL d v . brožur; týkající se d^jin ,CL n jí. přoflcttfz^j(cích d-jí^
"hnutí za P.u;:-usko--uhurska. První z ni«h:Pokrokové ,demokratické,vlaater\
ké tradice ČSL od Josef« Andrše a Ogňana íuloškova,s<. z-•.!)•;vá rinifU1 ýini
vybranými úseky
. osobnostmi z dějin politického katolicismu od • .;•;>1
poloviny I'. století až do r . 1-M5 : druhé, 70, výročí zrodu ČUK
vznik Úklr
od Břetislava Janka a Aleny Slezákové ,1 £2í pomájy v ď«. eh;'«oh,na Moravě
a Slovensku p 'od první světovou válkou, průběh v v tové války I •"oolcoslovenský : odboj,události související z vyhlášením republiky i,.l :i. -I ).
Lcjde o v idcckéá díla,která by přinóácl». nov.' pozn. ti:, ,;.! o o typická
práce popul arizuj'čího charakteru.Takové prácc. .jsou >v >oni pot obné,protože mohou seznámit či.roký okruh veřejnosti a<. základními fakty o vývoji politického ktrç-'.toli srnu _ literaturu '•> něm ;jt chůd-' ; pro většinu
málo dostupná/což platí i o~kr>ížco Miroslava Trapla, Poli tik., čonkého
katolicizmu na Moravě m8-113°,která vyšla r. 19SP/,Záleí/í. ovčom na to-,
jak jsou tyto práce koncipovány.
Po této stránce
lze doporučit spíše brožuru věnovanou zrocíu ČSl"? a vzr
niku ČSL /Da ěk-Slezáková/,i když "jsou v ní poněkud neástrojně ! opojeny
dva problém;- .Autoři vycházejí z poměrně široké literatury /j k yž samozřejmě né úplné,ze známých děl chybí v sozn.nu literatury napv,Budování státu od Ferdinanda Peroutky/,jejich výklad je přehledný,srozumitelný a většinou faktograficky spolehlivý.ivi tomto ocenění nemění ani
mnoho kostatování,že v knížce najdeme n -crč o^yly a nepřesnosti.Lvedu alespoň nokteré'.nelze tvrdit,že před 1 ,r,větovou válkou slovur:."!:' inteligence všeobecně pociťovala potřebu sounáležitosti s ^echy/s. U / :
v pasáži o jednotlivých politických proudech a stranách přod 1.světovou válkou/s. 10-34/oyla pominuta moravská strana lidově pokroková stý bohemocontrismus,který se zde pro jevil, je jistě neríálA i '<;.' v y
zabývající se českým politickým katolicismem,jehož hlav;:' cp : ,-t
Morava:vysvětlení vstupu lidovců do vlády r . 1921 ríení zcclo px- :< •
/s. 131//
Poněkud •ore-blematičtější 3e koncepce brožury o pokrokových trvcích ČSL.Každá osoba -a každá politická skupina má právo vyzdváhov ' z
dějin to,na co chce n vazovat.Toto právo nelze upří t ani '::\J n
1
a dr,Tuloškovovi,případně celému současnému vedení l i l 7á a L ^ c M t o «
blén spočívá v tom, že svou představu o tom,na co má ny /r,:'áí lid rvi. :
na navazovat,předkládají veřejnosti,která dějiny této strany zná málo«
Je z'služné,že autoři seznamují čtenáře s průkopníky kíoo^-n^ko-socv:
élního hnutí. Ť-kc byli,Matěj Procházka,Václav Žižka a To*" • Jcsèf J i roušek.Je užitečné, že přinášejí řadu dalších rě t ů o výboji r: v:
ho
katolicizmu ve 20.století.Jenže:vše je jednostranné,dá se říci,ze z bábovky vybírají autoři jen hrozinky a to ješte podle svého gusta.Co 3c

, o toi i p r j s t. ě jaemiuví. j e pří ssnačnť so čty* kap;. ;.ol,do níž
lili
u svá brožury,-¡c .jedna věnovaná úsilí
'sa praspolupráci se Sovětským svazem,"což je jistě neúměrné,n že
^ta-Jio* os • ."-VV^ S '> rorá s^ objevila v náavech kapitol i podkapitol,no
¿c:-.-1 - v\ ích
'st vitcJiVobrobené" strany z r. H/18 nlois Pctr.uTVn ' se- r.c " - 1
V; byl hlavní přínos lidové strany pro republiku i
f
pro katoli
za první republiky.Podlo mého mínění při tom šlo - i
keyi
v o onoho hlediska nit k lilové straně výhrady-o věci
1
^gg"t důle'i v' . : 1.i!ová strana, přispěla k trnu,že naprostá větčínu kot lí.:° přij •..v
zřízením a a
r ? jejím d.mokratiokým a republikánským
sv ~ siát: . ' v l. dnut.í demokratického smíru v lidové straně učinilo
z lidové s -i
3ednu z výrazných opor demokratického systému první republiky:3. i aost lidové strany vedl,, k tomu,že se český katolicismus
jako r.>vno • rav- r . t n e r plně zapojil do národního společenství,že odpadl.- iz 1 r.., c níž se dostal pe vyhlášení republiky a 'v, se výrazně
zmírni, p^ . ř .tolick;, postoj sti spolči nosti.Při v ¿¡ech výhradách k
Andr.ov
*
vově knize/a I. 1 > bj jich mošno vy po- fti t jOí.tš víc/
nelze p^r..v
uout • don její rys,který ge nutno hodnotit jodnoznafinS kladr
někS re •
li vluví nejen o T.G.Masarykovi a 1 . joik ; - ví. /což
^o nedávn,
- r.ubjlo samozřejmé/,ale také o dr.Uunu ijrámktfvi,ncjvýznámě jí.' s
ti "eskeh'j politického katolicismu v tomto atoletí/uíkoliv byl
•jištěn r dožil svůj život v internaci/ . o jiných
předních p ."•.st •.vito" ích p*edúnorové lidové 3trany.
-
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Trutnov ¿0. '.I H S .
V,'5:oný pane

cne-r lni. tajemníku,

Připojuji Sv k dopisu 33.občanů Bratislavy ze dno 3 0 1
!.anému presidentu republiky a žádám,abysto z titulu z titulu av4 funkoo
zastavil ncz:"ronné stíhání našich bezúhonných oběanů,Dr.tíh 1 •''ornocuvského,profliroslava kusého,paní Hany Ponické,Antonína kelec "'ho a d:\
Vladimíra M..ňáka.d; ko příslušník pracujícího lidu,kteréwu podlo fil,2
odst.1 ústavy patří veškerá moc,protestuji proti praktíkám,kterých se
dopouští naoc soudnictví evidentně s vědomím stranických orgánů,v.r.^t''.
spoluobčanům,kteří se"provinili odlišným názorem od oficiólníhu."
kuji s Renat. ,u Pánovou s Českých Budějovic "Dialog a ne cely v<.",<::• S.
Náz.r některých stranických funkcionářů,a to i těch nejvy. 6ích,*ic d-i 0 n
pov; àcme jen s některými, je naprosto nepřijatelný a nelogický.dcstliL/o
si strana nárokuje právo rozhodovat o všem a o každém.'l toho bj; mělo ou
tomaticky vyplývat,že by s každým také měla vést dialog a aep^n při;ust
možnost jiného názoru,protože od každého,al už má jakýkoliv názor,také
;
vyžaduje plnění povine sti při budovéní naši společnosti.V opa 'néra přípa
dě strana degraduje socialismus na otroká"skou cpolo£nost,bfo fit .vana a
její sympatizanti mají všechna práva a ostatním zbývá,jak jsme
...i
na vojně /promiňte mi ten výraz,ale myslím,že je naprosto nejvýstižněj~
ší/držet hubu a krok. My slin, že počet-.'-." dialogu jo pr -,-Ti skut ovát rozdílná názory,hledat společné názory z vr..loni s tím,''h so jeden druhému přizpůsobuje a naopak.Vydávat za dialog předem nc.di.ktov ,ný pro^rom,
a tím že zavřeme nebo jinak urlčíne každého,kdo projeví názor jiný je
z pohledu nutnosti urychlení přestav:y víco než krátkozraké a nesvědčí
to ech-p^csti nyně"|áích furJ-.cio^'-v'i tuto přestavbu úspěšně provést.Jek
se tete" jednání shoduje s prolila ?'.nimi a výzvami ve sdělovacích prostředcích k otevřenosti a projevovaní vlastních názorů ?
S pozdravem
Josef čížek,Lnářská 6C2
541 01 Trutnov.
řla vodomí:Výj^r na obranu slovenský«}*

"oóp.ět česk:slovens :ých (vbčí-xů k zlepšení i*«dostatečné informovanosti.
•Jhtéli bychc:i touto cestou pe/.ádat ž-esko&ievensteé tiskové a informač
ní instituce,v'ctní rfcdakce deníku "Rudé právo" o úplnější informace v
článcích kritizujících dopisy,písemná
prohlášení,petice a podpisové ak;
re různých
isl^ch skupin n v. i jednotlivců.Již dlouhou dobu vládne v n a ř c ; denní i tisku . ve sd ¿ovacích prostředcích trend seznámit
viřejnce"'jen s názorem a postojem oficiálních míst k těmto kritizev r;ýn pisemnostom,aniž by byl uveřejněn v plném znění také podnět krit;.ky,tj. kritizovaný text,takže čtenářům i posluchačům jo vunto možnost
utvořit ci c obsahu textu sv"j vir s tni názor.Tonto trend se projevil
ji;: v rozsáhlá akci organizované oficiálními místy v dřívějších letech,
při níž obe -né podepisovali protest proti základnímu prohlášení Charty
77,..niž ji.w byl * dána možnost si toto prohlášení přečíst.Jo jasné,že k
podpisu jo tehdj navedl v stní názor,ale spíše strach před černou tečkou'v k-drových materiálech
přod nežádoucí pozorností atátníoh orgánů.
Takové to zni- ování podstatných informací považujeme z a poní Sující
podceňování inteligence československých občanů,nebol se dá vysvětlit
pouze tak,že autoři oficiálních názorů považuji každého kromě sobo za
naproste vytvořit neschopného si správný názor vlastním rozumem,Jamo
přesvědčeni,že občan ČSóR má sklonku 3X,století je natolik intoligontní ? stojí na takivé kulturní úrovni,žo jo schopen sám posoudit,do jaké
míry je něco špatné a nebo dobré
že mé na toto posouzení taká plné
právo.Pfrôto nás zaráží,lo uvedená informa''ní nedostatečnost v nosem tle
ku a hromadných sdělovacích prostředcích stálo trvá,n:\vzdory všem probíhajícím zrninám
důrazným proklamacím o nutnosti co nujšlrší veřeji''",
informov .ngsti.
Rádi bychom každý svým dílem přispěli k tomu,aby život1 v naši zemi
byl zbaven různých nedostatků,z nichž uvedený považujeme za dosti závažný. Pevně věříme,že kroky vecVucí k jeho odstranění budou podniknuty
co nejdříve,neboť povedou nejen k vzrůstu důvěry občanů k našim oficiálním
informačním zdrojům,, le podpoří i přesvědčení,žo se to s demokra0 1 1
v našem státě myslí opravdu vážně.
Tento podnět je odezvou na článek "Kdo seje vítr " otištěný v rudém
právě dne 30. ó, 198 '},
Disku zní

to upení Jo3eia_Kopeckého_/Středočes.krg j¿

ÇSL

Patřím k r ç ^ ^ ù r è i m členům v naší 3tranë, k nejstarSím, kteří se ještě
v UV udrželi. Už na minulém 3je du jses myslel, že už nepřicházím v úvahu, i když k.'ysi jsem byl také xunkcionář, ale nemyslel joen 3-i, že se
dožiji těchto chvil. Připojil oych 3e k orütrovi, který mluvil přede mne
Byli jsme zvoleni na posledním sjezdu jako výkonný orgán, ale kam vlastr.
stranu vedeme? Prožil jsèm 68.rok, vím jaké tenkrát byly v naší spraně
proudy a situace dna3 mi připadá moc podoe-ná. Z celé té 3rx>u3ty papírů,c
jsem dostal, jsem vyčetl jednu véc a to, že or. André nechodí d.» k03tela.
Já jsem také člen UV a také nechodím.Přiznim 3e tu veřejně. U ná3 v Břez
ně je stařičký pan xarář na pét íz?, všechny je musí v neděli dopoledne
oojet a do kostela u náo chodí pét starých babiček. Nevím, co uy mně při
neslo, kdyoych šel do kostela.Bratři a 3estry, zeptal £ych 3e vás na ječ
nu věc-stále voláme oo v rozšíření Členské základny. Pojdte nám někdo porn/
ci do Března rozšířit CSL a budeae tam při tom hlásat:„Lidé choďte do
kostela, posílejte děti na náooženství."Tojaem vám chtěl jenom připomenout.Nevím, ale ny za dva roky se nedáme dohrorndy natolik, abychom mohl i udělat -jezd. jenž má oýt 3lavn03tní ukázkou před nPŠÍ veřejr, 3tí kembude snímat televize, o čem budou p3^t noviny a my se tam 3nad UuJom¿
hádat, jako se hádáme tady? Nevím, ale zamyslete 3e nad tiro. Děkuji vá^
r
-ernost.
S).5. 1939
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JEDEN Z KRITICKÝCH JOPIS& K. DISKUZI
/thlas čtenáře/
V čísla 13 KO jsma si mohli přečíst shuia uvedený článek, který
vyznívá pesimisticky až cynicky. Jak docela jinak působí skončení
článku / v témže čísle KJ/ Františka Záleskéh* v jeho smířlivém a
kře slánský pokorném „Koma locuta, cauia finifa" proti hrubému „Maul
halten und Weiter dieron," autora článku.
Pisaiel kritického dcr>i3u m.j. napadá ty 30lidní funkcionáře ČSL,
jejichž snahou je křestanská orientace ČSL. Cituji:„Diskusní

»MapSvky

...dozněly, ale jejich diskutéři...napadli, doma oněměli a 3tuli se
směšnými don Quichoty" atd. atd.
Znám alespoň trochu aitUJci v ČSL, některé furjkjionářa a člery,
a proto mohu říct, že je nezodpovědné takto se vyjadřovat, nebol výroky
v

v uvedaném článku jsou nepravdivé. Proč napadat funkcionáře C3L za to,
že volají po křestanské orientaci strany7 Ví autor článku, jakou 3t ioe
post ir.jsx projevovat? Ví, že monou být a iaké j30u uráženi, áikanovini,
vyhs¿ováni ze zaměstnání? Podle autora článku "diskutéři" jak je i izývá
„doma nic nedělají." Opak je pravdou, Je nutná 3t lá mravenčí prá<> . no
1

přípravě sjezdu, na aíiěně Stanov, na z mé ně JsOnaoího řád ', na nwv^m
programu atd. 0 to» pisaťel neví.
Tit» slušní funkcionáři sq nebojí to..o a neč&jí se odradit tím, že
jsou nabýváni „směšnými don Quiehoíy" nebot jsou si vědomi toho, že konají správnou a užitečnou věc, i když ¿neuznávanou a

někox.o dor.nSle

ztracenou.
Spisovatelka Gertrud von le"Vort v
i,Křestan"*3tojí vždy na ztracené 'pozici, a

odné ze 3vých povídek říká:
je to také v , Ač.kuí

stát na'ztracené pozici, to znamená stát tam, kde stál i.í na zemi
i Kri3íu3.*
o• K0

