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- 1 SLOVO ŽIVOTA PRO VĚŘÍCÍ NA ŘÍJEN 1989

"Když Jsme s ním umřeli,budeme s ním také žít. Když vytrváme,budeme
s ním i kralovat." /2 Tim 2,11/
r

TimoteJ,Jemuž Je určen dopis,z něhož Je vzato slovo života na
tento měsí«,Je žák,kterého Pavel poslal do Efezu,Jako odpovědného
- dnes bychom řekli Jako "biskupa" - tamější církve. Proto dopis obsahuje řadu rad a doporučení k vedení tohoto společenství.Ale spolu
s těmito směrnicemi pastoračního rázu připomíná apoštol Timote^ovi
různé stránky učení Páně,které patří k zákldaům celého křesťanského
života a proto se týkají každého z nás. Sem patří i slovo,které Jsme
zvolili pro tento měsíc.
"Když Jsme s ním umřeli,budeme s ním také žít. Když vytrváme,budeme
s ním i kralovat,"

Tato slova nás vedou ke kořenům křesťanského života. Být křesťanem znamená následovat Ježíše. On,neJmileJší Syn,kterého nám Otec
poslal,aby nám sdělil své slovo věčného života,zůstal věrný odkazu
Otcovu až k smrti navzdory tvrdému odporu protivníků.
Proto i my,Jestli Jsme dobře pochopili význam křtu,Jsme právě už
ve křtu měli přijmout za svůj úkol dosvědčovat Ježíšovo slovo a vytrvat v něm až do konce přes všechny překážky,s nimiž bychom se
mohli setkat.
"Když Jsme s ním umřeli,budeme s ním také žít. Když vytrváme,budeme
s ním i kralovat."
Víme,že plodem Ježíšovy poslušnosti a vytrvalosti bylo zmrtvýchvstání. A to nejen zmrtvýchvstání Jeho,ale i nás všech.Darem svého
života uschopnil Ježíš i nás,abychom zemřeli světu a hříchu /to právě od nás vyžaduje Ježíšovo slovo/, abychom vstali z mrtvých a žili
věčně s ním.
Uskutečňujeme-li Jeho slovo,Ježíš už od nynějška žije v nás.nie
na konci našeho života se s ním setkáme viditelně a on nás přijme
do svého králoství v očekávání,že i naše tělo vstane z mrtvých v
poslední den.
"Když Jsme s ním umřeli,budeme s ním také žít. Když vytrváme,
budeme s ním i kralovat."
^Jak žít slovo života tohoto měsíce? Není nesnadné pochopit,kam
míří: dát duši impuls k novému vzletu: povzbudit nás k boji,abychom
! byli věrni Božímu slovu a zvláště slovům,která mluví o lásce k Bohu
a k bližnímu,* dobře 'překonávat malé i velké zkoušky, s nimiž se můžeme setkávat,a to tak,že v nich budeme vidět tvář Ježíše ukřižovaného a opuštěného a vkládat lásku dó všech vztahů k našim bližním*
To zajistí neustálou svěžest a plnost našemu křesťanskému životu.
Starý člověk v nás zemře a nový člověk bude žít. Toto Je křesťanství,
které pak zcela Jistě vyzařuje do světa. To Je to,co očekáváme od
každého z nás.
- o - o - o -

PŘÍMLUVY PŘED SVATOŘEČENÍM BL. ANEŽKY /NEBO I PO/

Všemohoucí Bože,ty řídíš osudy světa,národů i každého z nás a
rr.
vfiéfý™ Duchem obnovuješ tvárnost zeměj,.nc,i
SMILUJ 3E NAD NÁMI A 0BNÖV NÁS !
- Na přímíuyu sv.Anežky ylej nám. do srdce milosrdnou lásku,abychom
nebyli Ihßftejni k duchovní a hmotné bídě; k utrpení svých bliž
.'.'r ních,2vláiště těch,kteří^ Jsou nám najbližší.
í- At vyjdeme ze své pasivity a ustrašenostij v moudrosti a síle'
Ducha at mluvíme pravdu,nazýváme věci pravými Jmény a nemlčíme ani
- k malým zločinům.
v- At umíme pomáhat i těm,kteří Jsou nespravedlivě vězněni Jen proto,
__
pravdu a Jednali podle svého svědomí.
jit!'.že,mluvi.lí
- •••-;« -••••<•
- Afcy oběti takto vězněných nebo Jinak persekvovaných přinesly požehnání našemu národu,Evropě i celému světu.
Aby naše cíi^év"měla biskupy sjednocené spolu navzájem.i se sv.
Otecm a měla Jich tolik,kolik .právě potřebuje,aby zip mohlo ustu(
povat z této země.
'
r.i- Aby svatořečení bl. Anežky v~Rímě bylo přenášeno i Československou
televizí stejně Jako se to bude dít i v Polsku.
v
- Aby tomuto zázraku i dalším napomáhali věřící rostoucí vírou;
také tím,že budou psát žádosti za tím účelem do československé
televize,Jak to Již někteří činí /i kardinál František/.
- At se před svatořečením bl. Anežky všichni věřící zapojí do několikadenní duchovní obnovy a nechají se uzdravit ve svátosti smíření,aby stále prohlubujícím se pokáním napomáhali k uzdravení a
mravní obrodě celého národa.
čDěkujeme Ti,Pane,ž® nás vyslyšíš,že se můžeme 'spoléhat na tvou nekonečnou lásku a moc na věky věků. Amen.

- o - o - o - o - o - o - o •3™
QTÁZKA VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ, ANEB 0 VÍŘE A LŽI
Kdysi Jsem si uvědomil,že křestanství není.něco,o co se zajímám,
nebo n|co,co mě láká,baví,nýbrž Je to^resp. měl by to být život člověka. Život' s vírou Je něco Jako manželství: Jako se ženě po svatbě
mění JmgnD a muž už navždy ve společnosti představí nejprveJsvoji
ženu a pak sebe,tak i nám se s přijetím víry mění "Jméno" a představujeme vždy nejprve Krista,pak sebe. Ljž není inženýr elektrotechnik,
ale křestan inženýr elektrotechnik,není 'automechanik,ale automechanik katolík. Už není dítě,ale dítě.Věřících rodičů,který se'samozřejmě učí náboženství. Je dítě z věřící rodiny,a tak se učí tomu,00
bude celý život potřebovat,používat,o co bude usilovat,bojovat.Myslím,
že Je tedy zbytečné se zabývat otázkou výuky náboženství,pokud nemám
jasný vztah k náboženství samému.
Nemohu přece být ve svám nitru věřící a navenek žít Jako bezvěrec.
To Je,Jako bych byl tajně /pro sebe/ ženat,ale navenek běhal za všemi

- 3 ženamj z ulice. V takovém konfliktu žije každý,kdo si myslí,že náboženství1 Je Jeho soukromou záležitostí.
Otázku,zda'dát či nedat děti na náboženství nám klade okolní svět.
Lze na ni Jako na každou otázku odpovědět bud pravdivě nebo lživě.
Připomeňme si' tedy,co říká církev o lhaní.
Lhát /tzn. být přímou příčinouvnepravdivého poznání bližního/
nesmíme nikdy,ale vyhýbavá odpověď nebo její odmítnutí Je přípustné.
.K tomuto malá poznámka: Zákaz lhaní Je sice naprostý,ale mohou se
vyskytnout okolnosti oslabující Jeho platnost,proto bych na ně upozornil takto mimo,poněvadž nesouvisí přímo s tématem. Je to především výpověď. PTlůže se stát,pravdivou výpovědí vyvoláme nespravedlivé
stíhání bližního. Volíme tedy mezi dvěma"zly: zlem lži a zlem nespravedlivého ublížení. V takových případech se používá pravidlo menšího
zla,které zní: Pokud člověk musí volit mezi dvěma zly a rozhodne se
pro menší z nich,potom nehřeší,ale naopak činí dobro. Můžeme tedy podat bezhříšně falešné informace,Jelikož stíhání Je neoprávněné. /Ostatně soustavné: "Neviděl Jsem, neslyšel Jsem,nepamatuji si,neznám",
dává dost Jasně najevo,že nechci vypovídat./ Avšak pozor,pravidlo
menšího zla musí být odůvodněné v každém Jednotlivém případě. Nelze
zapřít víru kvůli tomu,že by mě vyhodili ze zaměstnání. /Zapřít víru Je vyloučeno i v nebezpečí smrti,viz zapření apoštola Petra./Hlavní poradce Je zpovědník,rozum se svědomím. V případech,kdy vůbec nevíme a není čas,Je správné a závazné to,Jak se rozhodneme v tom okamžiku.
v
v
Za vyhýbavou odpoved se považuje odpověd,kdy my sice neřekneme vyloženou lež,ale ten člověk si Ji vyloží po svém,tedy chybně. Výsledkem
Je sice nepravdivé poznání druhého,ale my nejsme toho přímou příčinou:
ON si to-chybně vyložil. Sami vidíme,že Je napováženou^kdy použít takové odpovědi;nebot máme předcházet nepravdivému poznání bližních.
Příkladem gám může být Jan Křtitel,když za ním poslali s otázkou:
"Kdo Jsi,at dáme odpověď těm,kdovnás poslali?"/J 1,19-23/ On JINÍ popírá, že by byl "ten prorok",nebot oni měli falešnou představu o Mesiáši a tím následně i o Jeho předchůdci. Ale říká Jim: "Já Jsem
hlas volajícího na poušti." Tím de facto opisuje Jinými slovy úkol
předchůdce Krista,tak aby nevzniklo nepravdivé poznání,představa farizeů o něm. Pro nás Je samozřejmě "tím prorokem", nebot my máme Ji
nou představu o Mesiáši a Jeho předchůdci./viz Mt 11,14/.
Příklad vyhýbavé odpovědi nám poskytuje Písmo v rozhovoru Tobita
s andělem Rafaelem,který se představuje: "Jsem Azarjáš,syn velkého
Chananjáše." To Je slovní hříčka s běžnými Jmény: Azarjáš = Hospodin
pomohl,Chananjáš = Hospodin se slitoval. Rafael tedy o sobě říká:
Jsem Pomocník,syn velkého Slitovníka. /Tob 5,13, gitát i výklad viz
Ekumenický překlad,Praha 1985/. Z této odpovědi Tobit získal dojeni,
že Rafael pochází z dobrého kmene, a Rafael získal Jeho důvěru.
Nemůžeme-li odpovědět pr§vdivě,církev doporučuje spíše než odpovědět vyhýbavě raději odpověd odmítnout: Například,když se mě zeptá ne
zrovna spolehlivý kolega,co to čtu,odpovím:"Ále nějaký papíry," čímž
dávám svůj postoj Jasně najevo.
V otázce náboženství však nelze dát vyhýbavou odpověď či Ji odmítnout. Každý postoj Je totiž Jasnou odpovědí: Dám své děti na náboženství,nebojím sej Nedám,bojím se možných následků,okolí. Jiný postoj
neexistuje,resp. tyto postoje se Jinak nevysvětlují,! když zajisté
existují; k nim však později. Starch samotný není hříchem,vždyt i
Kristus se bál smrti,hříchem Je podléhat strachu,budit pohoršení:"Cn
Je věřící a nedal své děti na náboženství." U vzdělaných lidí Je to
tím horší,že často slouží druhým Jako vzor: "On,inženýr,říkal,že tu
není nezbytně nutné." Je pravda,že se může vyskytnout nábožensky
vzdělaný člověk,který by mohl poskytnout svým dětem víc,než co by Jim
dala výuka,ale vět|ina lidí nemá potřebné znalosti,a kromě toho často
své znalosti přeceňuje. Kdyby Jiní lidé přijali tvrzení a postoj onohs
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vzdělaného člověka,byl by v jejich případě mylný. Proto hlásání takového názoru se blíží lži,poněvadž Je příčinou nepravdivého poznání
bližních. Člověk má předcházet pohoršení./viz.JYlt 17,24-27/. Další
námitkou proti názoru,že výuka má nízkou úroveň, a pr$to,že bude
dostačující výuka doma,Je'sama skutečnost,že výuka doma je nezbytná
v každém případěxstejně Jako každá školní výuka Je sama o sobě nedbstačující.
Dalším přínosem výuky náboženství Je zvyšování statečnosti a projev charakteru rosičů i dětí. Ztrácí-li lidé odvahu,vítězí totalita,
protože podstatou totality Je,že lidé v zájmu o pozemské /hmotné/
statky se Vzdávají svého přesvědčení a názorů. 2a peníze,společenské postavení a hmotné výhody prodávají charakter tím,že mlčí nebo
říkají a dělají,s čím vnitřně nesouhlasí. Proti tomuto zlu není Jiné
obrany než bojovat a snášet Jisté příkoří. To Je podobné člověku,
který si zboural dům nad hlavou,Jenž se pak zavázal,že vysází 100
stromků nebo uběhne 100vJarních kilometru místo stavění nowého,které
Je mu přece Jenom zvlášt odporné.
Odvaha a Jednoznačný postoj rodičů Je příkladem dětem,Jež se takto učí rozeznávat dobro a zlo vnější,společenské a tedy snadněji
rozeznatelné. Později se naučí stejně rozeznávat zlo v sobě. V tomto
máme výhodu oproti západu,kde svoboda bnější budí mylný dojem svobody vnitřní. Vyhýbají-li se rodiče problémům,které Je nutno řešit,
třebas Jsou vnější,i dítě bude mít sklon se Jim vyhýbat a nemyslet
na problémy,které samo působí. Pokud člověk nevyužije hřivnu,kterou
m á j Z t r a t í i to,Q čem si myslí,že má: Děti pbcház^Ji problémy s rodiči a podobně.
Při kolektivní výuce přistupují i další okolnosti,jejichž míra
důležitosti Je relativní: Je to sblížení dětí stečeného světového názoru a podpoření smyslu pro církevní autor±tuřa«te zastupovanou knězem - učitelem ve školním prostředí.
Na závěr bych se zastavil u případu,kdy nedostatek odvahy není
hlavním důvodem proti výuce náboženství,kdy hrozbou Je odpor ze strany dětí. Ten může mít néjrůznější původ,proto nelze dát Jednoznačnou radu? Příčinou odporu Je často zhnucení dětí ze životního stylu
rodičů či katechety,z jejich postoje ke světu,tudíž odmítají i jejich víru,chápání víry. Zde bohužel nemohou roiče dělat nic,ne£ se
modlit,popřípadě nějakým nenásilným způsobem Je seznámit s lidmi,
kteří víru chápou Jiným,pro jejich děti přijatelným způsobem.
Jiným důvodem,a to nejen u dětí,Je strach z výsměchu okolí. Zde
Je nejlepším lékem prohlubovat vědomí,že bojujeme ?a spravedlivou
věc. Děti mají silný smysl pro spravedlnost. Pokud Je člověk přesvědčen o správnosti svých názorů,výsměch okolí v něm nevzbuzuje §tud,
nýbrž Je schopen brát narážky přátel s pochopením a humorem,nebot
ví,že slova: katolík,věřící,zbožný aj. nejsou nadávkou,ale vyjádřením toho,co J&,
k čemu se hlásí. Výsměch,narážky a přezdívky vznikají/většinou proto,že okolí vidí u dotyčného rozpaky či stud,.
Jéstliže však s výsměchem dochází k silné izolaci Jedince,bývá
náboženství Jen záminkou a vlastní konflikt se společností má Jiné
ko řeny- Například v ne právě nezlepším chování věřícího,který svými
reakcemi a gesty dává najevo opovržení a nadřazenost,nebo si to Jeho
okolí tak vysvětluje,to už Je z objektivního hlediska Jedno. To Je
pak Jiný okruh problémů a neměli bychom vždy házet vinu na nevěřící.
Nenávistí k náboženství lze vysvětlit dva,tři případy,ne však nepřátelství většiny.
Jeroným Klimeš
Vlachovo Březí

Proč není knčží ?
Proč není knězi v Mnoho farností v naší vlasti
la ji 2 dlouho kněze a
dlouho ještě nebude 'mit.Vesnické farnosti tento problém pociíuji mnoho
let.Záměrné zrušení všech seminářů,které trvá již mnoho let je Háblův
plán boje proti církvi.í<a c!ábla platí jen půst
modlitba,se říkalo a platí to i v dob5 počítačů a vědy ,b< z těchto zbraní nezmůžeme nic.Pomoci tak,
aby byl znovu v, Olomouci seminář je nutné hned.Mečekat až se někdo uráčí o tom jednat, ^ó cil it se u postit můžeme dned na to nemusí Čekat na povolení. I když u nás mnodo lidi u nás stále čeká,že nepřátelé církve nám sami nabídnou řešení .-"/'laté oři"'. Seminář byt musí. den seminář je křivda
na církví spáchaná.Ostuda však,kterým je jedno,zda mše sv. bude se sloužit v kostelích a nebo te zruší,že není kněze,^ak se to stává často v mé
obci,kde žiji.V ůsledku tohoto stavu byl již dávno naplánován bylo v
obci zrušenoJmše sv. na první pátky.obřady uílé soboty,mše sv. v týdnu
na slavnosti a svátky dříve zasvěcené a mnoho ostatních věcí',které může
udělovat jen kněz•d • á vesnická farnost oez kněze pustne a kdo se raduje, Tld bel i S;,aří Jineží nejsou u~ ochotní dělat vae i když mnozí pracují
vzorně a sloupá opravdu poctivě.áJLe jen to nejnutnější.Více us po nich
nikdo nesmí chtít.^bj bylbo více kněží a mělo by byt naši snahou pomoci
tím co můžeme a umíme., iskup byl vymodlen a seminář musí být vymodlen
taky,jinak to v naši vlasti nepůjde.Prosím vás všechny,kterým není lhostejný osud naši církve,moc nemudrujme,ale modleme se a pracujme•pro církev.j gz živého "Crista vo svatostánku není. kostel kostelem.Zha ne-li věčné světlo p'^ed svatostánkem.který je práznný,stává se kostel muzeem. íoho
nás chraň Bože Hlysleru, n^ budoucnost,nenechávejme všechno jen ne Bohu.
^ristus nás nespasí bez nás.-^.ma tu jme, že když se zatím ve farnostech slouží mše sv. a kněz tam je,nezn m.ná,že se nás to netýká.Mže se stát a hodně brzy,že knče zemře a náhrada není.Příkladů kolem je nost.Slastné farnosti,kde kněz o.Prosíc . volám:Setry,bratři,všichni na kolena a před
svatostánek, okud je ještě a s.-ůh čeká a volá tě !
Seminář a bchoslovce potřebuje naše vladt i
Antonín Kovák,Skaštice.
~ "
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-razí bra.tia akňazi,apolecenstvá Böhm zasvetenOho života,milí mladí
priatelia,oratia a sestry l
v eelej Církvi,z podnětu sv.Otca Jána Pavle II.sa začala kateehizácia*Aj my sa chceme ZapojiŠ do tohoto celocirkevného snaženia na obnově viery a náboženského života.VeS aj P.Ježíš apoštolov posielá se šlovými:
"leite a učte všotky národy..."A t bela prvor dá ťloha na širenie viery.
Z toho dovedu začínáme rok viery,z příležitosti kterého si vypocujte náš,
príhovor.
1. BU'-ETT' I""r STT >~A"I:
Pán ježiš "oicd s .ojím nc.nobevst-'pěním d.-.l apoštolom poslanie svědčil o ňom:,51Cc? sestúpí ne vás sv. .'uth, 'ostanete silu a budete mi svodkami v Jerusaleme a v celej Judei a;; v Samárii-a až po samy- kraj zeme"
/Sk 1 , *V.KecL zostjápil auch sv. ne apoštolov,hnecí v ten den Peter vyhlašuje pred z-^stuoii ludu:"doh vzkrietil Ježiaa e my všetci sme toho svedk a m i " / 2 t e a ; chvíli začíne doba Cirk vi, jej evanjeliácie a katechézy/Ján Pí. V CL II. v príhovore -katechéze 5.2.1 ?•%/.
Všetci,co sme boli pokrstení v Ježiša Kristu a přijali sme Ducha sv.
sme povolaní '!ávaí svědectvo 0 Ježíšovi eelých svojim životom.lm osobitné poslanie svo-' "il o Ježíšovi -ostali biskupi ako nástupcovia apoštolov.
Druhý vatikánsky koncil v dekrete o pastorálnej službě biskupov hovoří:

- 6 "Biskupi sa majů zasvětit svojej apoštolskéj službě ako svedkovia Kristovi před všemi iudmi...Pri plněni svojej učiteískej služby nech hlásajú íudom Kristovo evanjelium.l'o je nejvynikajúcejšia z prvořadých povinností biskupa,^ech ich silou ducha povolávájú k viere a nech v nich utrdzujú úplné tajomstvo Krista"./Chr D 11-12/.Toto poslanie svědčit o Ježíšovi Kristovi a utvrdzovat vivú vieru chceme verne plnit aj my,vaši
biskupi,ktorým Pán zveril starost o Boží lud slovenskej cirkevnej provincie.
2. Svedkovia vieri - Blahoslavení košickí mučedníci.
iMajvyšším svedectvom viery v Ježiša Krista je nasledovat ho cestou
kríža až po obetu života. "Kečíža Ježiš Kristus prejavil svoňu lásku tým,
že položil za nás život,nikto nemóže večšmi milovat,ako ked dá svoj živo X za neho a za svojich bratrov/porov.. 1 Jn 3,16:Jn 15,13/.Preto hneS
od počiatkov niektorí krestania boli povoláni - a vždy budu povolaní vydat toto nejvyššie svedectvo lásky pred všetkými,najma pred pronásledovat elmi.'i'eda mučeníctvo.ktorým sa učeník stává podobným Maistrovi,čo dobrovolné podstupuje smrt za spásu světa a ako On vylieva svoju krv,pokládá Cirkev za význačný dar e nejvyšší dókaz lásky."/Konštitucia o Cirkvi
42/.
Aj naša Cirkev na Slovensku dostala tento"význyčný dar."Pred 370 r.
boli v Košiciách umučeni traja katolicki kňazi:Marek Křižin,Melichar
Grodziecki a Stefan Pongrác,Cirkev ich uznala a vyhlásile ich za blahoslavených. Bož:' íud nasej Cirkvi si ich dostojne uctieva,K zveíadeniu
ich úcty chceme prispiet aj týmto pastierským listom.
Marek Kii'in sa narodil v r. 1588 v chorvatskom mestečku Križevci.
Študoval vo Viedni,£tajerskom Hradci a v Ríme.^ko kříaz pósobil na školách,
v Trn:-ve,potom ako kanonik spravoval benediktinské opátstvo v Krásnéj nad
Hornádom.Melichar Grodziecki se nargdil 1584 v Poískom Tešíne.Vstupil
do Společnosti Ježišovej,ako kňaz posobil v Prahe a Košiciách.
Štefan Pongrác pocházal zo^Sedmohradska:narodil sa r.1583.Aj on sa
stal členomSpoleč.Jcžišovej.Posobil v Humennom a na jeho oklí.P ;tom va~
edl misiu v Košiciách.Tito traja kňazi obětovali svoje životy za vieru
v Ježiša Krista a za jeho Cirkev.^emreli mučednickou smrtou na vigíliu
sviatku národ: nia IPanny Mária 7.semtebra 1619 v Košiciách.Bohorodička
im vyprosila milost vytrvania vo viere a láske a darovala ich našej
Cirkvi ako mart^rov - svedkov vjery.
Mučenická smrt týchto troch knazov priniežla vtedy„obrodu katolickéj
Cirkvi v našich kraj och. Vi e-raci íud začal si uctievat.Kardinál Peter
Páziaan d l ich případ kanonicky vyšetřit a poslal do-Říma ž i ado st, aby
traja mučedníci boli blahorečeni.A'esór o to žiadali Salší ostrihomskí
arcibiskupi.^ápež Pius X.ich vyhlásil za blahoslavených 15.januára 1905.
Odvtedy ich Cirkev na Slovensku verejne uctieva a modli za ich svetorečcnic.
3.MŠP S^DEC?"T0 V T R I .
Mu c e n xc i ak o svedkya viery a lásky k Bohu potvrdzují pravost Církvi.
Sú viditelným znakom Božskéj přítomnosti a priazne.Pre našu Cirkev na
Slovensku to potvrdzujú blahoslavení košičtí mučeníci.Aj dnes m ša Cirkev
chce byt živá,tvořivá,rozvijat sa vo viere,nádeji a láske.S týmto záměr om vyhlašujeme rok obnovy vo viere.Túto obnovu vo viere spájame s
vy znř-jmny nii pos ^a vámi našich dějin:so sv.Cyrilem a Metodem,s Andrajom a
Benedikom,a tohto r.s blahoslavenými mučeníky košickými:Markom,Melicharom^a Štefanom.
čo by sme nali urobit v tomto r.viery ? Koncil kladie biskupom na
srdce starost,1'aby sa katechetické vyučovanie poskytovalo s horlivostou tak detom.mladistvím i mládeži ako aj dospělým.Jeho cieíom je,aby sa
pomocou nauky viera stala živou,rozvinutou a činorodouM/Dekret o past.
službě biskupov 14/.V tomto duchu sv.Otec Ján Pavol II.začal dávat na
generálných audienciách katechézie o viere,vys»etlujúc Apoštolské vy-

- 7 znání viery.Sv.Otec hovoří: "Problém katechézy je problém viery.^-to mo~
hol na úsvite Církve vytušit,že hrstka Ježišových učedníkov sa odváži
na dielo evanjelizácie a katechizácie celého íudstva ? A tak^se skutečně
stalo.Krest-nské posolstvo dokázalo proniknul do myslí a srdc mnohých
Íudí .Toto clielo milosti sa rozvíjalo po celé stáročia a rozvíja sa i
'lneš. "/9.1 .1985/.
^emeckí bj.skupi vydali "Katechizmus pre dospělých, "ktorjí vyešel v slovenskom překlade pod názvom "Viem,komu som uveril" rancůzki biskupi
vydali knihu " v iera Církvi",v ktorej vysvetlujú vyznanie viery,"Naše
Krédo je nie len suhrn podstatných právd,ale je to srdce evanjeliového poselstva a vyznanie viery pred svetom.Právo na vyznanie viery je
jedným zo základných práv křeštena:musíme si ho hájit a ak třeba,znovu
získat.Společné vyznanie viery tvoří z nás Cirkev,společenstvo veriacích.Je to nejvyšěia povinnost lásky a naše prednostítá povinost."
v
tomto duchu i my chceme sa zúčastnit na celocirkevnom diele evanjelizácie a katechizácie a tak sa připravit na vstup do tretieho tisícročia.Podvzbuzujeme vtetkých1staňme sa radostnými svedkami Ježiša KrisI. ta a jeho evanjelia.P ;užime na tovšetky formy katechézy i vyuč ováni e v
škole,bohoslužbu slova,duchovné akadémie,prípravy na prijatie sviatostí,púte a odpustky.Vysvetíujme a přežívejme pri tom Apoštolské vyznanie
viery.JNaša duchovná obnova vo viere bude mat svoje liturgické vyvrcholenie v obnovení krstných síubov vo veíkonočnú vigíliu.
S velkou náclejou sa vydáváme na cestu obnovy vo viere,"s očami upretýma na Ježíša,povodců a završila viery"/Hebr 12,2/.bedembolestná Matka sa za nás prihovará.Vecí to,čo ona zachovávala a o čom premýšíala vo
svojom srdci/Lk 2,19.51/,je srdcom nášho vyznania viery.A traja mladí
kňazi,blahoslavení Marek,Melichar a Štefan,nám ukazujú cestu a orodujťrza nás.
Všetkým Váin,bratia a sestry vo viere,Vám milí mladí priatelia zo
srdca žehnám
Váš otec a brat
arcibiskup Ján.
Příloha k pastierskému listu:
Návrhy a podněty,ako přežívat rok obnovy vo viere.
T. ~v ~ka t cché*zVcV~vy světlu jeme Apoštolské~vyznanie viery.Raz do mesiaca
je vo sv.omši katechéza/homilía/na jednotlivé články vyznanie viery.
Predlchy pre katechézu dospělých nájdeme v katechézach sv.Otca a v katechismech, ktoré vydali českí,nemeckí a francúzskí biskupi.
slova
2. V tomto r.castejšie slávné sv.omše o Cirkvi.iVomejme bohoslužby a ouchovné akademie na jednotlivé články vyznanie viery.
3. Rok obnovy vo viere zahájíme tohto r. v septebri na sviatek blahoslavených košických mučeníkov -7.9.1989.Ako vyznanie viery prežívajme
významné události v živote našej Cirkviípúte,odpusty,slávnosti prvého
sv.Přijímanie,primicie,jubilea.Osobitne spomíname tieto události:biskupskú konsekráciu na Spišskéj kapitule,Uvedenie do pastoračnej služby
areibiskupa,Put k Sedembolestnej v Šaštíne,Trnavská novéna adalšie poduatia.
,
4. Na duchovnu obnovu ve viere zamerajme aj pravidelné adventně a postné obnovy.Pri májových pobožnostiách obracajme sa k Panne Márii,Božej
Matke,ktorá je vzorem našej viery.
5. Vrcholom obnovy vo viere nech sa stane liturgia Velkonočnej vigílie.
ao bude vyznanie viery našej Cirkvi na Slovensku.Rok obnovy zakončíme
na sviatok blahoslavených košických mučeníkov 7.septembra 1990.

ROK OBNOVÍ VO VIERE.
je pře našu slovenská církev pokračováním v sústredenaj duchovnéj a m
mravnej obnovo ako prí.prave pre vstup do tretieho krestanského tosícročia.Začiatkom tejto obnovy,podía úmyslu Sv.Otca.bol Mariánský rok
1987/88.
Mučeníci sú pre nás príkladom pevnej a právej viery a věrnosti Církvi i za cenu nejvyšsej obetý.Aj my sa chceme stal takými krestanmi.
Tra ja blahoslavení košickí mučeníci pochádzajú z rozličných europských/Chorvat,Maäar,Poliak/.Do Košic přišli spolupracovat na obnově katolickej viery.To nás povzbudzuje,abysme společne oslavili výročie ich
mučenickej smrti,prehlbili si povedomie bratskej krestanskej vzájomnosti s týmito a ostatními susednými národmi,ako i povedomie příslušnosti
a nášho poslania v univerzálnej Cirkvi.
NÄ5 PP. 0 GS AM
pre rok viery zamerajme každý osobné,i ako společenstvo,na prehlbenie
našej viery.Hladnými prostredkami nechí sú:
KaTECKtZA DSPELÍCH A MLÁDÍZl:
výklad Apoštolského vyznanie viery - raz mesačne v rámci nedelnej sv.
omše/každý mesiac jeden člénok/,bohoslužby slova,duchovné akadémie,modlitbové streimutiatadventně a postné obnovy,májové a oktobrové pobožnosti, atd. V rodinách,v řeholních komunitách a ostatných společenstvách,
alebo individuálně,sa odporučá studium a rozjímanie vhodnej príručky
vieruky,a lebo katechizmu.
VÍZNAMN1* U"ALCSTI V ŽTVOTr KAŠPJ SLOVINSKU CÍRKVI:
konsekrácia biskupa v Spišskéj kapitule 9.9.1989 a dalšie očekávané
konsekrécie,inaugurácia arcibiskupa metropolitu v Trnavě

10.9.1989,pli-

té »odpusty, slévnosti a sviatky,prvé sv.prijímania,birmovky,primície,výročia a jubileá.
Vrcholem obnovy vo viere nech je naše vyznanie viery v liturgii
Velkonočnej vigílie na Bielu sobotu 11.4.1990.
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Milý přteli,
s velkým a milým překvapením jsem přečeti Váš článek v posledním
čísle Křeč. oczorů /č. 1 5/89/.Píšete v něm s velkým zaujetím o té hrozné věci,které?! nazýváme interupcí - ale měli bychom ji nazvat"legalizovanou genocidou",neboí,když uvážíme ,že ročně se takto zabíjí na světě
asi 55,,000.000 nejnevinnšjších bytostí-tak nelze to jinak nazvat.
Zmiňujete se také o tzv.adopční modlitbě,tu jsme právě-naše rodiny
ZaŽfali rozesílat o vánočních svátcích 1985,v první polovině r.1986 jsnu
Už zaccvli rozesílat poučení-na zval i jsme to "osvěta" a připravovali,
jsme pečlivě upravený";" tyřlist"k podpisové akci.PH jejím organizování
V srpnu 1985 ;isem byl na ulici přepaden uniformovaným příslušníkem,který mě dovlé3.cl do osobního auta a odvezl na hlavní úřadovnu brněnského
STB.Násilně mi odebrali rozmnožené tisky pro výše uvedený čtyřlist,pře;
moje protesty nezákonného jednání.^odobně se stalo v těch dnech i jiné
aktivistce v Praze.Snad je vám i známo-že se při hlasování o novelizac'
interupčního zákona neblaze vyznamenala lid.strana-která pro zákon hlasovala. Je sice pravda,že by se nic na znění interupčního zákona nezměnilo, ale velice jsme tím utrpěli - protože se ukázalo.že za námi nikdo
nestojí.
io je velice smutná věc.
A jsou ;j©8t* smutnější...
Zmiňujete* se také o nezájmu a odporů některých křesťanů a co je ješt5 horší,je nezájem a dokonc« odpor našich duch.Otců.To je ale Skuteč- •
tri tragika«-

Správná taká -íkáte.že mnozí W x mluví z neznalosti z celého tohoto ti5 c. sne ho fenoménu.
Na naší strcnS stojí skutečná,piv., v'ivá věda,která mnohoznačně prokazuje, že OČI p o r t i je vo spojených zárodečných hrnkách - nazývají se zinoga,
skutečný "lovok,jehož vývoj bou"aiv5 se projevuje už v mat"inš tele a
nekončí porodem,ale smrtí.
Tvrdé je nání S.a. nás ale nezlomilo - naopak jsrre nabyli přesvědčení,
že naše cesta je správná*ne£>ot vine,kdo je v pozadí celého tohoto organizovaného boje proti životu - proti bv-zbrannyra Jožím dětem.
Obvykle zvláí-itS o vánocích posíláme výzvj bratřím a sestrám křesťanům
i lidem dobré vůle
..by nám pomohli organizovat záchranné akce za nenarozené, v ešlapanieích u £tena se již vytvořila skupina mladých.která už
intenzivně pracuje - je i ve spojení s červeným křížem a působí i ve škole a snaží se i .".o nemocnic.
Ano,hlas pastýřů není sly.' et •• ;,en málo je slybet.^ekolic Otec kardinál velmi důrazně k tomu vybízí Otce or^inářc, jak jsme od něho informováni.Otec kar'. opr v du velmi nadšeně přijímá ne.se snahy,naše akce, to je
pto nás veliká podpor ..
Alespoň krátce chci uvést ^adu otázek,programů,akcí,které zahrnují tento skutečně nojzáv- Vnější světový jev.
-Na prvém místě my kv-estané začínáme modlitbou,to je naše snah : obklopi
prostředí zlé - božským prost'edím. výbu"ov .t modlitební skupiny v každé
farní obci po C,10,12,15 čl oněch /samozřejmě i více skupin ve farnosti/.
- Vy sluhovi.it zvláš* lucharis tickou obět na tento úmysl-Uvažuj eme žádat
v Símě, aby byla zavedena votivní " ucharistická Obě I ze nenarozené .Stejně
tak je potřebné »vláčtni žehnání žen v požehnaném stavu.
- budovat s vi du tni setkání s t-'- t zaměřením -- duchovni setkání- pout
s* "no ční me " i tací, -dorac^.
U/ažme ten stravný stav:po"et interupcí se u nás pomalu olíží k irOO.OOO
za rok.Proto se nás musí přibližně takový počet ponořit do modlitby a
úpěnlivě prosit Pánu za obrat v myšlení vČech - teléhc národa.celého
světa.iv';kdo to dělá tak, že jdouc po ulici nebo kdekoliv - když potká
ženu,když nosí dítě pod srdcem - prosí Pána o požehnání pro ni,pro dítě,
pro jeho rodinu- aby dítku,novému člověku připravila tato rodina opravdový domov.A dále presí Pána,aby t,. žena žádné další dítě nezabila./Samozřejmě si můžeme slova proseb vysilurech k Pánu v tomto duchu sami sestavit - clo out if on, dle litur.;;.modliteb a pod.: ro tuto akci je snad
nejvhodnější p r m í desátek r deštného růžence./
Takto jsem trochu rozvedl otázku mo 0.itby .^evjneaháme ani již zmíněnou ad opční modlitbu, kterou se snad
k oufáme modlí velká řada křestanů.Jejími autory ^sou k"es*ané v Sydney v Austrálii.
Široký zá^or v celá protiintorupv.ní akci zaujímá ovdem osvěta - výchov:
V tomto směru jsme už vytvořili řadu textu a také akci /zmínil jsem se
o nich nahoře./Nyní hlavně rozesíláme t.zv."plakát",popisující názorně
co to představuje: ' -erupce.
Ale zatím nejpůsobivější jsou"p.:.nely" , je to 10 esek - panelů, velikosti 100 Y 100 cm,na nich je umístěna,upravena celé
textů s fotografiemi, grafika "ostatceně veliká k sn.-clnému čtení.Fřeložili jsme také
textově ne přilíb rozsáhlou knihu,které vydalo západoněmecké ministerstvo pr j výchovu,mládež a rodiny?, s názvem "život p~ed narozením" .Je to
snad nejlopoí text o prenatálním životě s řadou fotografií.Autorka Katharina Zimmeaová -ii vytvořila opravdu s velikou láskou.Uěla by ji mít
každá manželská "vojice zvláště už p'M. sňatku.
áatím máme obsazeno 7 panelů - dal^í 3 připravujeme. kto nebo podobně upravíme i druhou stranu"p.,nel V1.
x
,.nt"> způsob informací i;e zatím nejůspěšnější.
«•však poua.ním,informacemi,osvětou vbe nekončí.
o z d e veliká otázka práce sociální - p'edtvsim naší kdesxanské charity /ovšem ne té "státní",ale opravdové charity,/kterou můžeme pastovat

v nacích farních obcích nezávisle ne- tom, ricstli nám to státní orgány dovolí.Všude se najdou seny pre něž :jc nechtěné těhotenství opravdovým problémem. Dále musíme se zajímat o lékaře,zvi,gynekology - působit na ne modlitbou - a vůbec na tyto ústavy .".uchovně působit. Zmapovat všechna gynekologické ústavy a je zvláště obklopit modlitební akcí gynekologové nyní
totiž mají možnost ženy pozitivně ovlivnit.Vyhledávejme křestanské lékaře
a prosme je,aby se snažili vytvářet společenství k zápasu:"za lidský život."
Bude velkým a láskyplným rozhodnutím,když se některá lcřestanská rodina
nabídne,že přijme za vlastní dítě,které se žena jcofeftodne d ono sit a porodit dítě -adoptov. t,nebo plespoň do pěstounské péče,ale i s takovou možností, že by se vlastní matka rozhodla po nějaké době je přijmout.Může
se to řešit tak,že se mezi rodinami vytvoří láskyplné společenství.
Naše církevní struktury - farní oboe,děkanáty,diecéze mají docela schopné prostředí,ve kterém můžeme vybudovat prostředí lásky,porozumění a akce k řešení celé řady otázek,jak těm,které se týkají ochrany života a
Člověka - tak i obecně křesťanských vtělených do "desetiletí duchovní obnovy",v níž má každý rok celého desetiletí zvláštní výchovný ráz,ale mýlíme, že po celé desetiletí by měla dominovat akoeMOchrana života a člověka" .Minuly rok jsme měli právě toto heslo a jak málo jsme proto udělali*
Pokládám za velkou křesťanskou ostudu,že naše jediné rozsáhlejší "Katolické noviny",nejenže Slánky o tom pepřináší,dokonce námi poslané seškrtají a nebo vůbec neuveřejňují.
Výše uvedeným není vo; k akce na záchr .nu a ochranu života vyčerpána.
Je zde nepř. otázka,''řása jící srdce:co se děje se zabitými dětmi:nakládá
se s nimi jak se smetím,vž yí je to člověk,který si zasluhuje alespoň
důstojné uložení do země, "o posvěcené země.
Jen letmo se zmíním o dalšízávažné věci jakou je manipulace s lidskými
zárodky.Doslova "výrob., lidí"-ď'ti ze zkumavky.lékovou vědeckou akci musíme my křesTané kategoricky odmítat.
Milý příteli,milí přátelé,- brať-i a sestry,
našitívahu můžeme usav'it určitým konstatováním,že naše doba přes všechny
hrozné projevy zla - se nám začíná pomalu projevovat velkou nadějí Boží
budoucnosti - směřuje ke skutéSněmu eschatologickému vyvrcholení.Přes
všechny hrůzy zabíjení,vyvstává všude na světě velká,nadějná akce,za záchranu, ochranu nenarozeného "lověka.Ale také nový pohled na stvoření,
početí,zrození člověka a na oprav"u posvátný smysl lidského pohlavního
života.
urno,září 193>.
Josef Adámek
urno 2.n.Míru 2.
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Denně jsme poučováni prostřednictvím sdělovacích prostředků,tisku a
různých institucí prohlášeními a vlád o nutnosti odvrácení válečných
hrůz - boj proti terorizmu,o snaze odstranit bídu a hlad - o možných
ekologických katastrofách.
Ale zamysleli jsme se už vážně nad tím,co je třeba pokládat za největší zlo naší moderní doby ?
A víme vůbec,co je toto nejvy ;ší zlo ?
Qratři a setry - přátelé,
skutečně největsím zlem naší doby je organizované a vládami pomocí zákonů
schválené zabíjení ncjbezbranějších lidákých bytostí počatých,nenarozen
ných dětí.
Nej&roznější na této skutečnosti je,žc se to děje v tichosti,není slySet gláŠ zabíjených dětí,dokonce je to nazýváno jistým druhem operace,,
A Steel si uvědomme,že na celém světě je t-kto za rok zabíjeno kolem 55mil&

- 11 nevinných lidských bytostí - 3 3 k r)4s .poučují statistiky.
Kde Je třeba hledat,že še"to dfje- mezi námi žijícími a že se chováme tak cynicky a krutě k svým nenarozeným bratřím a sestrám.
I my křestané neseme vlnu na tomto stavu - ano, neváhejme uvóst,
že Je to velká vina,že Jsme dosud Jen málo u nás šířili pravou nauku o počátku lidského života - pravdu,že už od početí Je zigota,Je
embryo opravdový člověk,který citlivě reaguje na všechno,co prožívá
Jeho matka - Jak jej ona přiJámá.Yr. Jestli s láskou nebo s odporem zda se na dítě těší nebo Je dokonce nenávidí,život mu odpírá.
Jestliže nám věda a technika v poslední době způsobuje mnoho zla,
tak naopak nám pomáhá poznávat a odhalovat tajemství počátku lidského života,pomocí ultrazvuku,laseru a Jiných technik.
Odhaluje se na něm úžasná hlubina a tajemství největšího Božího
díla,Jímž Je člověk - Boží dítě.
Vyvstane otázka: Jak to,že Jsme to dosud nevěděli,když už toto
poznání vědecky tak dokonale ověřené Je známé více než 20 roků? Jednu příčinu můžeme vidět v tom,že Jsme dosud zatíženi špatnými informacemi,které se kolem nás šířili a na mnohýph školách se dokonce
Ještě hlásají,že člověk od početí až asi do třetího měsíce Je Jen
shluk buněk nebo nějaký živočich,dokonce obojživelník.
Na druhé straně Jsme snad přehlédli a nepřipomínali si mnoho
pravd o vznešenosti a božském původu člověka,Jak Jsou uvedeny v •
Písmu sv. Za mnohé uiveäme alespoň Žalm 138 /139/ verš 13-14:
Tys přece stvořil mé ledví + utkal Jsi mne v lůně mé matky.
Chválím Tě,že Jsem vznikl tak podivuhodně + úžasná Jsou Tvojö
díla.
Vědecká skupina dr.Johna Smitha,odmítající darwinovskou,vývojovou
teorii,říká: V okamžiku početí Je v§ spojených buňkách zakódován, celý život člověka. Kdybychom tento kod převedli.>do literárních znaků,
byla by to knihovna s tisíci svazků knih a každá kniha o 500 stradách, tedy nesmírný počet znaků.
;
.
fYlusíme vrátit manželskému pohlavnímu životu Jeho opravdový posvátný-úkol,kterým Je účast na božském stvořitelském díle: vždyt z našeho impulzu Duch sv. oživuje - "vkládá duši" -.do nové lidské bytosti, stvořené společnou láskou TroJJedinného Boha a dvou lidí. To Je
velký a svatý úkol,nejpředněJší ve svátosti manželství.
Připomeňme sJ^feště nauku dvou velkých papežů: Pavel VI.,který v
encyklice HUIY1ANAE VITAE v r.1968 vyslovil pravé-slovo o mravní závaznosti manželského pohlavního života,tím také o nenarozeném dítěti.
Podobně i nynější sv.. Otec Jan Pavel II. ve své exhortaci "Rodinné společenství" velíce obhajuje skutečný lidský život nenarozeného
dítěte.
' ^
A Jaká Je situace u nás? 'Od počátku r.1987 se počet interrupcí
velmi zvýšil,četli Jsme nedávno v denním tisku,že na 100 porodů Je
93 potratů a to Je opravdu smutná bilance.
Uvedme si Ještě,Jak se proti tomuto zlu vede boj ve světě. V USA
organizuje protipotratovou akci Dr.Diamond s velkým úspěchem. /Připravili jsme "panelovou" akci,kde Jsou uvedeny texty tímto problémem
se zabývajícími./ Na Jednom Je také dialog s Dr.Diamondem.'»-V Anglii Je organizace LIFEv-. ŽIVOT.,kifirá působí Jak mezi anglikány,tak mezi katolickými křestany a presbyteriány. Jejich publikační
činnost Je rozsáhlá,i jejich charitní akce pozoruhodná, díla Jí vlastní
domy,kde mohou umístit postižené ženy,o které se starají až ďo vyřešení jejich těžkostí-'*
•' 1
Ve Francii Je zasfe organizace "lYlatka milosrdenství",která pracuje
podobně charitním způsobem od roku 1982. Vytváří komunity,vždy po 10,
12 , 15 členech* lYíodlitbou a střídavým postem'působí nä Boží milosrdenství a zachraňuje mnohé dívky od zoufalství: nebo interrupce. fYlaJí
také vlatsní domy a starají se o tyto dívky a ženy Jako* v Anglii .lYlaJÍ
Obdivuhodné,přímo .zázračné výsledky*
?

- 12 V NSR -mimo Jiné akce vydalo ministerstvo pro výchovu,mládež a
ženy velmi krásnou publikaci "Život před narozením" - celý přeložený text máte na našich panelech a malém počtu samizdatově. Bude velmi záslužné mnohatisícové vydání a měla by Ji dostat každá manželská dvojice při sňatku.
Holandská organizace za deset roku činnosti dosáhla snížení potratů umělých až na 50 %.
Rakouská organizace "Narození pro nenarozené" má také značnou
publikační činnost,jejich barevné reprodukce dětí s působivým textem Jsou velmi účinné.
A u nás? Jen skromné začátky. Rozesíláme na stovky adresátů také
různé výzvy k modlitbám,zvláště adopční modlitbu - ale i poučení,
které Je třeba stále rozšiřovat a obnovovat,aby do podvědomí a poz-,
nání všech lidí vstoupila pravda o početí lidského života,Jak Je
stručně uvedeno výše.
Celou tuto převýznamnou akci nemůžeme začínat Jinak než modlitbou. Musíme usilovně prosit Pána,aby změnil smýšlení všech,nebot Je
tak velice porušeno působením Zlého.
Stejně tak Je potřebné poznání,osvěta,ale i výchova k positivnímu postoji všech lidí.
Je přímo základní vytvářet Sdružení pro ochranu nenarozených,na
ochranu života a člověka. Zatím máme Jednu velmi čilou skupinu,zde
v brněnském okolí. Jen si přejeme s Pánovou pomocí,aby rostly další
a další.
lYlusíme mít také úctu k ostatkům utracených dětí,aby nebyly,což
se dosud děje,likvidovány Jako smetí a nebo používány k různým pokusům, Jak se také děje. Usilujme o jejich pohřbívání vhodným a ušlechtilým způsobem Jako každou lidskou bytost. Toto ovšem platí i o
"dětech ze samovolných potratů.
A na ukončení tohoto projevu vyslovme veliké přání a předložme k
úvaze celé církvi - Otcům teologům přiznání křtu krve pro násilně
usmrcené děti,aby byl vysloven kladný soud 3 vírou,že se Jim dostává odpuštění dědičného hříchu pro mučednictví,Jimž ony procházejí.
Takto bychom měli uvažovat o všech dětech zemřelých před porodem úvaha o zástupném křtu.
Bratři a sestry - lidé dobré vůle...začněme tvořit ve společenství farních obcí a v celém našem obecenství CHARITNÍ skupiny k pomoci všem postiženým ženám a všem rodinám potřebujícím pomoc,především mladým,které Jsou nadějí k obnově národa.
C H A R I T A
JE
Č I N N Á
L Á S K A :
Za brněnské aktivisty akce "OCHRANA ŽIVOTA
A ČLOVĚKA".
— o — o — o — o — o — o • o — o —
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CíSCHAETZING
1.5.15.5.19.5.21.5.22.5.2S.Jp.-

Z lásky mi dnes moji rodiče darovali život.
Vytvářejí se mi prvni žíly a moje tělo dostává tvar.
Už mám ústa.
Srdce mi začalo tlouci,kdo může pochybovat,že žiji?
Nemchu pochopit,proč Je moje matka tak ustaraná? 1
Ručičky a nožičky mi začaly růst»
_ /-'••''

8.6. - Vzpřimuji se a protahuji. Na mých ručičkách se mi
vyvinuly prsty. Je to krásné. Brzy už budu moci
Jimi pohybovat.
15.6. - Teprve dnes se moje matka dozvěděla,že Jsem v jejím lůně.ffiámz toho velikou radost.
20.6.
Liž Je Jisté, že Jsem holčička.
24.6. - Mám už všechny orgány, mohu dokonce i lépe vnímat.
6.7. - Vlasy a řasy mi začaly růst. To mne zdobí.
8.7. - Oči Jsou už dávno vyvinuté,! když Jsou víčka Ještě
zavřená,ale brzy budu moci všechno vidět. Všecno
krásné na světě a především svou milou maminku,
která mne Ještě nosí v sobě.
19.7. - Srdce mivbáječně tluče,cítím se tolik bezpečná a
velice štastná.
20.7. - D N E S
ÍYl Ě fí] Á M A T K A
Z A B I L A . . .
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0DP0VĚĎ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ ČSR
Ing. E. Matyáš
Vsadsko 5
750 00 Přerov
Věc: Požadavek na zákaz promítání zdravotně výchovných filmů se
sexuální tématikou na základních a středních školách.
Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČSR obdrželo Váš
dopis k sexuální výchově na školách podle Interpretace v časopise
Vlasta. K výše uvedenému Vám můžeme sdělit:
Výchova k manželství a rodičovtsví na našich školách podle všech
závazných dokumentů není zužována pouze na sexuální osvětu. Směřuje
k vytvoření takových rysů osobnosti žáka,které mu v budoucnu pomohou založit a uchovat rodinu zdravě fungující na základě hlubokého
citového vztahu,úcty a porozumění. Je položen důraz na přípravu pra
život v rodině s přihlédnutím k nové dělbě práce mezi mužem a ženou,
na výběr partnera,součinnost obou rodičů při výchově dětí,na dovednost hospodařit,zařídit byt,vést domácnost apod. Výchova k manžel-»
ství a rodičovství není na základní škole samostaným předmětem. Využívá obsahu učiva občanské nauky,přírodovědy,prvouky,přírodopisu,
pracovního vyučování,literární výchovy i dalších vyučovacích předmětů.
Základní poučení ae sexuální oblasti Je součástí uvedené výchovy,
škola nemůže tuto záležitost pomíjet a přestírat,že problémy dorůstajících dětí neexistují nebo se školy netýkají. Nelze také utajit
žákům existenci a způsob šíření AIDS,pohlavních chorob,stejně Jako
nebezpečí drogové závislosti,alkoholismu atd. Dítě očekává i stanovisko učitele,který Je vzdělává například v biologii člověka,Je Jeho
vychovatelem nebo třídním učitelem a řeší nejrůznější výchovné situace.
Výchova k manželství a odpovědnému rodičovtsív ve středních školách těsně navazuje na předcházející výchovné působení základních
škol. Na středních školách tvoří nedílnou součást úkolů mravní výchovy a věnuje se Jí pozornost v celém působení školy. V učebních
plánech gymnázií a středních odborných škol Je ve 2. ročníku 2arazen
kurs výchovy k manželství a odpovědnému rodičovtsví,ve středních odborných učilištích Ja^a nepovinný přemět,Jehož součástí Je i sexuální výchova.

- 14 Úloha rodičů Je prvořadá a na nich zejména záleží,Jaký postoj
dítě zaujme k vztahu mezi mužem a ženou. Ne všichni rodiče však
Jsou schopni a ochotni se svými dětmi hovořit o sexuálních otázkách
které přináší věk dospívání. Subjektivní postoje dospělých sehrávají velmi důležitou úlohu. Proto Je správné,když učitel a rodiče žáků konkrétní třídy si navzájem objasní svá stanoviska a postupy.
Stupeň informovanosti dítěte v sexuální oblasti někdy-znají lépe ro
diče,Jindy učitel,v řadě případů zůstává utajen oběma stranám. Zpra
vidla tehdy,když dospívající mládež získává informace•pochybné pova
hy nejrůznějšími způsoby,jejichž důsledky Jsou mnohdy zdrcující.
Obavy rodičů,kteří nám píší své názory na sexuální výchovu na na
šleh školách,Jsou pochopitelné. Nedůvěra ke školství ale není v tom
to případě na místě. Školy velmi citlivě zvažují způsob•realizace
záměrů sexuální výchovy Jakou součásti výchovy k manželství a rodičovství tak,aby celkový tělesný a duševní vývoj dětí byl v souladu," využívají odborníků-lékařů,právníků,psychologů. Pedagogičtí pracovníci Jsou mimo Jiné také rodiči a nepochybně mají zájem,aby morální výchova mladé generace se ubírala správným směrem.
Některé z filmů,o kterých se v poslední době hodně hovoří,Jsou
doporučeny středním školám. Od nákupu zahraničních filmů se po jejich odbroném posouzení upustilo. Zde Jsme shodného názoru tak,Jak
uvádíte ve Vašem stanovisku. Pro základní školy připravuje n.p. Komenium soubor filmů k výchově rodičovtsí,který zahrne celé období
lidského života od dětství po stáří. Je zpracován podle literární
předlohy ÍYlUDr.ÍYlarty Brtníkové a Jako každý školní film Je posuzován
komisí odborníků-pedagogů,lékařů,psychologů. Ü využití doporučených
fjlmů v základní škole rozhodne její ředitel podle podmínek,Jaké
škola má.
Filmy,které Jsou středním školám doporučovány k využití při výchově k manželství a odpovědnému rodičovství,Jsou vybírány po dohodě s odborníky Jak z oblasti zdravotnictví,tak i z oblasti školství /lékaři,psychologové,učitelé apd./. Ve |kolách by pak s nimi
měli být s předstihem seznámeni zástupci SRPS,kteří mohou ovlivnit
jejich další využití z pohledu rodičů.
Za Vaše připomínky děkujeme. Vzhledem k tomu^že dr.Podešva Již
na ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy CSR nepracuje,Jsou
příslušní pracovníci pověřeni jejich využitím pří dalších Jednáních
a tvorbě učebních materiálů pro naše školy.
Ředitelka odboru základního .školství
-r
;/
a výchovných zařízení:
PHDr. Helena Ladrová ,v.r. ;
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DOPIS MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ,MLÁDEŽE .A TĚLOVÝCHOVY- ČSR
Odbor základního školství Praha.
' •í .
Věc: Sexuální výchova na základních a středních školách.
Vážená paní ředitelko,
...
děkujeme Vám a Vaší pracovnici pí Průdhové, za obsáhlou odpověď
na náš dopis. Je nadě*Jné,může-li nás v našem Jednání oboustranně po
silovat vědomí-, že rodina i škola usiluje o dobro dětí. Jde tedy Jen
o to,ujasnit si,v čem spočívá to dobro,které má být naším společným
cílem.
.Víme,že mnohostranná výchova k manželství a rodičovství na

- 15 základních školách,středních školách i odborných učilištích vychází
ze zákona i vládních usnesení, metodické návody NB k v této výchově
Jsou Již celá desetiletí pečlivě propracovány a doplnovány; realisace závisí na lidech v terénu a Je různá podle možností. 0 to nám ale
nyní nejde.
Jde o samotnou sexuální výchovu,Jež Je součástí celkové VkfYlR.JeJí
kritiku Jsme podali v předchozím dopise,na který odpovídáte.Nebudeme
tedy opakovat obecné zásady; pokusíme Jen ukázat ono dobro,ke kterému směřujeme.
Aby bylo Jasno: na tomto poli rozlišujeme dva úkoly,které i v
praxi bězí po dvou kolejích:
1/ Jsou .to informace o anatomii a fysiologii lidské pohlavnosti, o
kreativní schopnosti člověka,o vzniku a vývoji lidského Jedince.
Nemáme nic proti tomu,aby byly děti v tomto ohledu v č a s
"citlivě
a s taktem", Jak píšete - školou vzdělávány. Naopak se nám zdá,že
zde škola dělá m á l o . Tak např. k tomu navrhujeme:
Do prvopočátku výuky o lidské pohlavnosti -tj.mateřskou školou
počínaje s nejzazší hranicí 10 lat konče - by měla být zakotvena úcta
k lidskému životu Jako nejvyšší hodnotě mezi pozemskými skutečnostmi ; dále poznání klíčícího života v těle matky; života,který Je od
počátku Jedinečnou lidskou osobností odlišnou od všech Jiných lidí;
a konečně poslání a funkce rodiny. /Učitelky by mohly např. vybízet
děti k tomu,aby v den svých narozenin nečekaly Jen na dárek,ale pri
této příležitsosti poděkovaly každoročně svým rodičům za to,že Je
-přivedli na svět...apod./ Tak si představujeme základní prevenci na
poli boje proti potratovosti; Její výsledky se ovšem mohou projevit
třeba až za deset let,a proto se odborníkům nezdá vůbec efektivní,
ab^ stála za námahu.
Druhým závažným nedostatkem na poli školní výuky o fysiologii
lidské pohlavnosti považujeme totální a tvrdošíjnou ignoraci /i ze
strany zdravotnického školství!/ o plodných dnech v fenském cyklu a
0 působení cervikálního hlenu na mužské zárodečné buňky. Kdyby se
dospívající dívky naučily zaznamenávat do svého kalendáře nejen první den menstruace, ale také den svého vrcholu plodného období,tak Jako si osvojují i Jiné hygienecké návyky,nemusely by v pozdější době
ničit své tělo pilulkami nebo nitroděložní spirálou. Ale to Jen tak
na okraj.
2/ Vedle těchto informací o fysiologii pohlavního ústrojí přicházejí
na řadu informace o sexuálním c h o v á n í . A zde Je ten kámen
úrazu: Chceme-li dávat dětem informace o chování a nevyslovíme přitom současně morální soud,které chování Je správné a které špatné,
pak tomu neříkejme sexuální výchova. To Je lež!
Evropský kulturní svět přijímal 2000 let Jako normu,že sexuální
aktivita patří do manželství. Tato norma byla ve všeobecné vážnosti,
1 když Ji mnozí lidé překračovali. Každý však měl před očima Jasný
ideál a pevný cíl a přes všechno klopýtání byl schopen a veřejné mínění ho k tomu také vedlo,aby založil stabilní manželství,spočívající na lásce, věrnosti a vzájemné úctě. Současná etika od této náročné normy upustila,protože nemá ani dostatečnou motivaci,která Je tou
hnací silou nutnou k úspěchu. Ale ruku na srdce: většina z vás pracovníků ministerstva Jsou přece otcové a matky; mnozí z vás by rádi
své dospívající děti ušetřili hlubokým citových krizí,zmatků,zklamání a následné neschopnosti vytvořit stabilní manželství,Jakou s sebou
nese tzv. rekreační sex. Proč tedy váháte říci svým dětem a učit Je
tak i ve škole,že podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí a na základě úsudku zdravého rozumu Je lepší prožít dospívání v ukázněnosti
a odsunout sexuální aktivitu až do období nejenom tělesné,ale i duševníazralosti,která Jedná na základě už zakotvených mravních imperativů? Ze Je to nemoderní nebo dokonce zpátečnické?
Jako protiargument si dovolíme přiložit k tomuto dopisu překlad
projevu nejvyššího experta pro výchovu mládeže při federálním ministerstvu ve Washingtonu D.C. ,W. J.Bennett a,.

- 16 Doufám,že"v tom - nebudete:vidět nějaký politický projev; vždyt sam
Dr.Podešva prohlásil na školení,že naši experti se snaží "přenést k
nám sexuální'osvětu z některých západních zemí". A vzít si^příklad z
amerických zkušeností a ne z Dánska a Švédska,kam Jezdívnaši politologové na "hospitace", považujeme za efektivnější. Vždyt tam ten oficiální vládní'••trend v sexuální výchově, Jak jej podal pan Bennett na
celostátní schůzi školních,,rad; v lednu 1987,musel být vypracován tak,
aby byl přijatelný a vyhovující všem 52 státům Unie a rozdílnými a
sociálními podmínkami,z nichž ale většina vyšla z evropské kultury,
která Je nám zase vlastní.
Základní principy této navrhované sexiální výchovy pro americké
občany Jsou ve skutečhosti;:tyto: 1/ sex patří do manželství^ 2/ sex
není pouze fyzická či mechanická záležistost; 3/ sexuální výchova by
měla být orientována výhradně na instituci rodiny; 4/ škola a ostatní
vychovatelé by měli úzce spolupracovat s rodiči; 5/ učitelé sexuální
výchovy mají být příkladem dobrého charakteru.
Americká vláda usiluje tedy "změnit kurz" veřejného mínění,protože bylo Jasně prokázáno,že dosavadní sexuální výchova /taková,Jakou
i vy plánujete zavést do škol/ nezabránila nárůstů sexuální aktivity
mladistvých. Pan Bennett zřejmě doufá,že podle Jím navrhovaných principů by ke zlepšení sociálních parametrů dojít mělo. Jenomže ve Spojených státech se přenesení Jakýchkoliv vládních záměrů do praxe nenařizuje direktivně,ale federální vláda se pouze snaží o jejich přijetí Jednotlivými státy zdůvodněním,vypracovaným na základě vědeckých studií ze všech možných zainteresovaných oborůykteré mají k disposici statistická data,Jaká my si můžeme pro naši menší technickou
vybavenost"vůbec dovolit.
Amerika hodnotila výsledky 10 let realizace sex. výchovy na škálách, Švédsko 20 let. Podle obou výsledků Je tato výchova neefektivní
a špatná. Proč tedy my máme kopírovat chyby,jejíž důsledky Jsou pro
morální zdraví národa nezměřitelné,ale v každém případě katastrofálw
ní? Uvědomíme si to včas?
Hrozba šířícího se AIDS zákonitě urychlila celosvětovou realizaci
masového sexuálního poučování. Zdá se, že Je i nás vzali onergicky
do rukou zdarvotníci,v prvé řadě sexuologové /viz Sborník prací přednesených na celosvět. v^decko-pracovní schůzi Cs. sexuologické spol.
ve dnech 12.-13.3.87 v Ustí n/L./ Ale Je patrné,že sexuolog nemusímít vedle své odbornosti současně vychovatelské schopnosti; některé1.'"
jejich postoje při řešení problémů s mládeží vyznívají tak,Jakoby viděli veškerou dorostovou populaci patalogicky deformovanou v sex oblasti. Jakoby si vůbec nevšimli,že žije vedle nich mnoho chlapců a
dívek se zdravou,přirozenou,ale usměrňovanou a pvládanou sexualitou.
A tak tito odborníci svými široce publikovanými lékařskými radami bez
pravidelného morálního kontexty k a z í - vědomky či nevědomky Zdravé Jádro národa. /Např.Dr.Sráček ve funkci předsedy sekce pro
plánované rodičovství a výchovu k rodičovství při Sexuolog, lékařské společnosti./
Prof. Raboch,předseda Sex. ústavu v Praze,říká s otevřenou resignací: "Nelze nevidět,že dnešní dospívající nejen připouštějí plné
pohlavní soužití Již před manželstvím,ale povýšili Ji dokonce na normu«," A hle,co z toho vyvozuje; zdaleka ne boj proti takové normě,ale
vyloženou kapitulaci: VSex. výchova se musí snažit ovlivnit naši ve-:v
rejnost v tom směru,aby počet sex. partnerů byl co rtejnižší." A dále:
"Prezervativ a želé /Anti-Ko/ by mělo být snadno dosažitelné prostřednictvím prodejních automatů a bez lékařského předpisu«" Nikde ani
slovo o výchově charakteru,ani slovo o sex. zdrženslivosti Jako možné
normě pro mladistvé nebo při nejmenším Jako Jednu z možností volby,
Jak se uchránit před nákazgu nebo před otěhotněním./ Cit. z čl. "Problematika sex. zdraví", VaZ č.8,1989,r.34/.
Jestliže i vy takové házení flinty do žita považujete Jako vychovatele mládeže za Jediné řešení,my odpovědní rodičové se s tím nesmíříme a budeme před takovým..působemím děti chránit.

- 17 Píšete dále,že Dr. fílarta Brtníková vypracovala literární předlohu,
pro soubor filmů vyr. n.p. Komenium Jako učební pomůcka pro výchovu
k rodičovství na školách. Tento seriál 18 filmů zahrnuje celé období
lidského života od dětství až do' stáří. Je-li Dr.Brtníková obsahovým
garantem těchto filmů,pak zákonitě budou odrážet její vlatsní názory. Všímáme si tedy jejího morálního postoje ve věci^idské sexuality. Ten proklamovala např. na výše zmíněné schůzi v Ustí n/L. slovy:
"...člověk má disponovat určitými biologickými a psychosomatickými
schopnostmi,má ovládat i základní dovednosti pro úspěšné realizování
svých sex. potřeb,aby svůj život prostřednictvím sexu obohacoval a
prožíval pocity radosti,štěstí a blaha." V následující Ideologické
koncepci plánované séx. výchovy nemá ani slovo o zacílení k manželství a rodině.
Ještě zřetelněji se projevila Dr.Brtníková v populárním "školení"
pro nejširší veřejnost,kde říká např. toto: "Tady narážíme na velkou
stydlivost rodičů. Nejlepší antikoncepce peo mladou dvojici Je prezervativ. No teď Jsme u toho: mám to dceři koupit? mám Ji to dát k
narozeninám? mám to zabalit do krásného papíru a říci,to vlastně není pro tebe,ale pro toho,kgho budeš mít Jednou ráda? Zkrátka a dobře
stačí poznamenat: nezapomen na prostředek,který vám pomůže prožít
hezkou lásku,a když nemá odvahu si ho koupit chlapec sám, buď statečnější a kup ho sama!" /Článek "Pozor,sex!",Dikobraz č.22,1989, r.45/.
Tol^k na ukázku.
Žádáme proto,aby tyto její filmy a také všechny ostatní,které nabízejí školám půjčovny okr. OZV,byly promítnuty napřed v š v e m
rodičům,kteří projeví o v to zájem,tedy na veřejné schůzi SRPS. Rodiče
spolu s pedag. sborem at rozhodnou,co se může dětem promítat a co ne.
Závěrem se tedy obracím na Vás Jako k rodičům,k čemuž nás osměluje
Váš výrok: "Pedagogičtí pracovníci Jsou mimo jiné také rodiči a nepochybně mají zájem,aby se morální výchova mladé generace ubírala
správným směrem." Spojme tedy své síly pro dobro našich dětí,pro
zdraví jejich budoucích rodin a pro štatsnou budoucnost celého národa!
S pozdravem
V Olomouci dne 4. září 1989

m a n želé

Tělupilovi
Hálkova
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Věc: STANOVISKO K FILMÖM PRO SEXUÁLNÍ VÝCHOVU DĚTÍ
Dověděli Jsme se o chystaném zavedení sexuální výchovy dětí ve
školách pomocí filmů. Stalo se tak prostřednictvím pověstí v naší veřejnosti kolujících a potvrzovaných občasnými kusými informacemi sdělovacích prostředků. Není proto naší vinou,Jsou-li naše představy
snad zkreslené. Jedná se však o záležitost příliš závažnou na to,abychom si mohli dovolit čekat až na výsledek realizace tohoto experimentu. Jsme proto nuceni i přes nedostatek konkrétních informací zaujmout a vyjádřit své stanovisko:
l/Sexuální výchova Je především součást výchovy mravní,a Jako taková Je právem i povinností rodičů, škola a Jiné instituce se na této
výchově mohou s užitkem podílet pouze při respektování přesvědčení

rodičů.
2/Sexuální výchova pomocí filmů zpravidla redukuje celou problematiku

16 ... _
pa neosobní zprostředkování informaci technického charakteru.Nemůže tedy nahrazovat citovou a mravní výchovu« Ta je možná vý*»
hradně v důvěrném prostředí rodiny,kde jedině,lze plně respektovat individualitu každého dítěte.
3/ Také doplňující úloha filmů ve výchově ;}e pochybná. Není sice vyloučeno, že může být natočen film dobrý. Avšak i při použití dobrého filmu by musela být brána v úvahu zralost každého jedince,
kterému mají být informace zprostředkovány. Je třeba u každého
dítěte vystihnout optimální chvíli,kdy mu může být ta která informace podána. Nelze tedy určit,že film je vhodný např. pro
třetí třídu,nebo pro děti od 10 do 12 let.
4/ V zemích,kde již bylo filmů v sexuální výchově používáno,se dnes
od této praxe upouští. Výsledky jsou totiž vesměs jednoznačně negativní.
5/ Experimentovat lze s délkou povinné školní docházky,nebo systémem výuky matematiky. Tím sice mohou být rovněž způsobeny potíže,
ale ty jsou,ve srovnání s nenapravitelnými škodami způsobenými v
sexuální výchově,nicotné.
Z výše uvedených důvodů žádáme,aby od použití filmů se sexuální
tématikou bylo upuštěno,nebD alespoň aby tyto filmy byly promítnuty
rodičům a jim ponecháno rozhodnutí,zda jejich děti se promítání
zúčastní.
Na vědomí: NV města Ostravy- odbor školství
Ředitelství I. 25 Ostrava 4
S pozdravem
Ostrava-Poruba 22.srpna 1989

Emil a Hana ITloravovi
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Redakce Rudého práva
Na Florenci
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V Přerově 7.září 1989

Vážená soudružko redaktorko!
K Vašemu rozhovoru s lYUDr.Jiřím Šráčkem,který uveřejnilo Rudé
právo 22.srpna 1989 pod Názvem "Aby děti byly chtěné a očekávané",
nám,dovolte uvést několik poznámek.
Úvodem bychom chtěli říci,že fflUDr. Jiřího Šráčka,předsedu Sekce
pro plánované rodičovství a výchovu dětí při Sexuologické společnosti a předsedu pracovní skupiny pro antikoncepci při poradním sboru
hlavního odborníka pro gynekologii a porodnictví ministerstva zdra\|í**/tlctví a sociálních věcí CSR,známe vplice dobře.
Známe jej z televizní obrazovky,kde v pořadu Televizního klubu
mladých "Povídání o lásce" dne 12.únorav/1963 ukazoval televizním divákům nástroje,kterými se ničí a odstarňují nenarozené děti. Ničím
prezentoval a dodnes prezentuje eufemismus "přerušení těhotenství"
a ^.z RP z 22<,8rl389} také pojmem "regulace menstruace". Známe jej i
Z řady článk u, v nichž propaguje své osobité názory na lásku,odpovědné a uvědomělé rodičovství a na sexuální chování zejména mladých
Jldí.
Nelze rovněž neuvést,že jej známe i z "výroků",kterými častuje ty,
kteří na konkrétních příkladech dokládají jeho odborné;a mravní nedostatky. /ÍYiladý svět č.50 z r. 1986 článek "Interrupce není antikOn»
cepce"./
c

19 Váš rozhovor s ÍYlUDr. Jiřím šráčkem nás opět přesvědčil, že 1 nadále informuje neúplně,zkresleně,zavádějícím způsobem a ignoruje výsledky výzkumů a praxe z oblasti přirozeného plánování rodičovství.
Informace (YlUDr. Sráčka či přesněji řečeno "ideologie",kterou se
snaží léta hlásat a vštěpovat do podvědomí veřejnosti a hlavně mladé generace"jg'e akceptovatelná pouze mezi lidmi,kteří vědí velice
málo o sobě,o anatomii a fysiologii svého těla,lidské reprodukci,
přirozeném sexuálním chování,zdraví atd. Pokud tito lidé se sexuálně chovají v intencích této propagandy,mají tendenci přenášet odpovědnost za své sexuální chování a tedy i za Jeho problematické
následky na lékaře. A ten Je "řeší" nejčastěji interrupcí,tedy pokrokově , šetrně a zákonně,Jak uvádí ÍYlUDr. šr áček. Důsledky takto prožívaného sexuálního života Jsou známé. Stoupající počet interrupcí
kje pouze Jedním z důsledků takto prožívaného sexuálního života. 0
dalších, o nichž (TlUDr. šráček nemluví nebo Je zlehčuje, Je možno se
přesvědčit na gynekologických ambulancích,porodnicích i venerologickcých pracovištích. Pro ilustraci Jen uveďme nedonošené nebo Jinak poškozené děti z gravidit po miniinterrupcích a interrupcích,
vrostlé placenty s nutností následné hysterektonomie po porodu,
stoupající počet pohlavně nemocných.
. V této souvislosti bychom rádi poukázali na další skutečnost,
která s výše uvedeným úzce souvisí. Je to problematika tzv. "zkvalitnění sexuální výchovy v našem školství".
Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ujlštuje rodiče,že
se snaží tuto problematiku řešit citlivě a odpovědně a že i připravovaný osmnáctidílný seriál ÍYlUDr .Brtníkové,který se má stát nosným
výukovým programem v učebním procesu,se zpracovává v úzké spolupráci s odborníky - pedagogy,psychology,dětskými lékaři a samozřejmě i gynekology. A,dále,že i časopisy,např. ÍYlladý svět,se Již léta
věnují problémům sexuální výchovy ve spolupráci s týmiž odborníky.
To vše nás naplnuje úzkostí, ffláme totiž vlatsní špatné zkušenosti s výukou předmětu "Výchova k rodičovství",kterou naše děti absolvovaly na Středních školách. A nejde o výjimečný případ. Nedostatek nebo absence pomůcek,kvalitní literatury,kvalifikovaných a
odpovědných lektorů,Je charakteristickým rysem výuky předmětu "Výchova k rodičovství". A to se Ještě nezminuje o povážlivé úrovni
řady filmů tuzemské produkce,které se Již léta^promítají na základních školách,středních a učňovských školách buď v rámci tohoto předmětu,nebo při různých besedách,svazáckých akcích apod.

Proč o tom všem hovoříme? Podle toho,Jak Jste se v r. 1986 zapojila do propagandy za liberalizaci interrupčního zákona /viz Rudé
právo ze dne 22.10.1986 v článku "Zákon v zájmu žen"/ a z rozhovoru
s ÍYlUDr.Sráčkem soudíme,že patříte k těm informovaným v dané problematice. Proto bychom si přáli,kdyby Vás těchto několik poznámek přivedlo nejen k hlubšímu zamyšlení nad dangu problematikou,ale 1 k
uvědomění,že "řešení",která nabízí ÍYUDr.Sráček,řešeními nejsou.
mladistvých,předčasných
v Je známo,že rostou počty těhotenstvích
sňatků,rozvodů,pohlavních chorob,že přibývá Jedinců s promiskuitním
chováním. Dnes víc než kdy Jindy Je zřejmé,že Jsou logickým důsledkem gynekologické osvěty a propagandy.

Je-li dnes něčeho třeba,tak ne osvěty a poučování,ale v ý c h Ov y. Je třeba vrátit pravý obsah pojmům láska,odpovědné a uvědomělé
rodičovství a Jasně formulovat,co Je správné a co ne.
Dovolujeme si Vám předložit návrh.ÚděleJte seriál rozhovorů s
PhDr.Helenou RozinaJovou,CSc z pedagogické fakulty z Bratislavy.Vědecká a mravní úroveň PhDr.RozinaJové,Jak Je zřejmé z jejích publikací, Je' 2'ařukou předávání informací s Jednoznačně pozitivním obsahem
i k rpoblémům plánovaného,odpovědného a uvědomělého rodičovství.Jen
takové informace mohou být přínosem pro čtenáře a Vaše práce bude
smysluplná.
S pozdravem Tng.E.ffiatyéš ,fflUDr. J.írtatyášová, Vsadsko 5 f Přerov
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DOPIS MINISTERSTVU ŠKOLSTVÍ ČSR
Vážení,
třebaže naše děti zatím nejsou Školou povinné,Jako rodiče
cítíme povinnost postavit se na stranu těch,kteří nesouhlasí s formou
sexuální výchovy na školách,Jak má být zaváděna už v tomto školním
roce. Dovoláváme se tímto práva i povinnosti rodičů na morální výchovu svých dětí.
Výchova dítěte je věc nesmírně složitá,ale neméně odpovědná. Jako
křestanští rodiče chceme svým dětem předat hodnoty»který by pozitivněovlivnovaly jejich život.k tomu však rozhodně nepomaže promítání
sexuálních filmů,Jako je "Řešení pro dva", o Jehož obsahu Jsme byli
informováni.
Každý rodič ví,že dítě postupně hledá odpovědi na všechny otázky,
které před něj staví sám život. Po svém původu se začíná ptát docela
brzy a postupně přicházejí otázky další a další. Zpočátku dítě očekává odpovědi prosté,tak Jak Jsou kladeny i otázky,ale vždycky pravdivé. Informovat dítě pravdivě však znamená ukázatvna původní,čistou
a nepošlapanou stránku věci. Dětská,přece Jen asporí trochu po ideálu
a kráse toužící duše,musí nejprve přijímat,aby mohla Jednou dávat.Je
proto tolik důležité,Jaké budou ty první podněty a ty první hodnoty,
dokážeme-li Jím vůbec nějaké dát.
Chceme svým dětem dávat pravdivé odpovědi na všechny jejich otázky, ale s tím nemá naprosto nic společného promítání filmu,které Jsou
pouze propagací antikoncepce,potratu a volného sexuálního života.
"Při této příležitosti chceme obrátit pozornost vychovatelů a
všech činitelů odpovědných za obecné blaho lidské společnsti «a ngtnost vytvořit příznivé ovzduší pro výchovu k Čistotě,tj. k vítězství
zdravé svobody nad nevázaností zachováváním mravního zákona. Vše to,
Co vjnoderních společenských komunikačních prostředcích vede k vydraždování smyslů,k nevázanému způsobu života,ale i všechny druhy
pornografie nebo lascivních divadel, musí vzbudit Jasný a Jednohlasný
odpor všech lidí,kterým záleží na pokroku civilizace a na ochraně
nejvyšších hodnot lidského ducha. Bylo by zbytečné ospravedlňovat toto scestné chápání mravnosti požadavky uměleckými nebo vědeckými nebo
Je obhajovat proto,že veřejné autorita v této oblasti ponechácá volnost" /HUíYiANAE VITAE/.
S pozdravem
Marie a Ludvík šitkovi
683 04 Drnovice - 236
- o - o - o - o - o - o - o - o
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00P0VĚ5 MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ ČSR
Véžená pani
Lucie Cekotová
U splavu 1/2445
760 01 Gottwaldov l
Vážená paní,
zasíláme VAm odpověď na Váš dopis ze árm 10« 11989,ve kterém vyslovujete dotaz k právám rodičů v oblasti mravní výchovy.
Socialistická škola si klade za cíl vychovávat všestranně harmonicky rozvinutého člověka. Zvláštní důraz Je přitom kladen na mravní
výchovu,která tvoří Jádro osobnosti. 0 cílech a náplni výchovy na
školách rozhoduje stát'a Jsou zakotveny v osnovách a učebních jalénech.
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Jejich součástí Je také výchova k rodičovství,poskytující mladým lidem základní poučení o zákonitostech manželského soužití s důrazem
na ro:-:voJ; citových stránek partnerského života. Některé nežádoucí
trendy však ukazují^že tato výchova není dostatečně účinná» /Např.
v roce 1988 bylo v E33R 140 tisíc interrupcí zejména u mladých žen
a dívek,zvyšuje se počet rozvedených manželství apod./. Ve společnosti, sílí přesvědčení,které Je podporováno názory odborníků a zkušenostmi' ze zahraničí,že škola musí prohloubit své výchovné působení
a rozšířit osvětovou činnost i do oblastí,které tradičně stály mimo
sféry jejího působení,např. sexuální život,otázky antikoncepce atd.
Pochopitelně způsob výkladu a použití učebních pomůcek bude vždy
přiměřený věku a vyspělosti žáků tak,aby se jejich citová a mravní
výchova nijak nesnížila.
Filmy,kteřé MŠMT ČSR zamýšlí zslat školám k pos'3ení výuky byly
posuzovány skupinou lékařů,psychologů i dalších specialistů zabývajících se dlouhodobě uvedenou problematikou a mají pomoci překonat
urči té rozpaky učitelů či vychovatelů a podat žákům základní informace i z oblasti intimního života. Základním cílem však zůstává rozvoj vzájemných mezilidských citů - lásky,porozumění a tolerance.
Chci Vás ujistit,že podstatné minimum uvedených informací je většinou podáno přiměřenou formou'; ale bez zamlčování a zkreslení cizích
reálnému životu.
Pokud Jde o veďerYí -dětí v rodině Jsme přesvědčeni, žes se působením ěkoly nikaj neomezují Vaše práva.,citované předpisy ani mezinárodní pakty,zaručující občanům vychovávat své děti podle svého náboženského a morálního přesvědčení.
S pozdravem

RSDr. Petr Vašát
ředitel odboru 22 ÍYHY1T ČSR

- o - o - o - o - o - o - o - o -
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FILMECH

Z Oddělaní zdravotní výchovy při OtJNZ v Přerově Jsme si vypůjčili
a shlédli tyto filmy:
1. Neobyčejná rozprávka /1982, Bratislava/
2. Děvče v dopsívání /1967, Praha/
3 - Hoc+i" v>: .dospívání /1967, Praha/
4"w~ Lé3k?y)'-be^z' lásky /?, Praha'/-;
\ ..
5. Romeo, Ju-lie a děti /1973-, Praha/
'
.• *--6.- Protože už nejsem dítě / -?•',' Defa/
7:. Len porozumenie / 1982, Bratislava/
Hned v úvodu Je třeba říci,že tato série filmů.patří k tomu nejr
lepšímu,co Jsme doposud viděli.
"Neobyčejná rozprávka" Je velmi krásný film,který na příběhu malého děvčátka ukazuje Jeho život od početí,přes porod /schematicky/
až po radostné přijetí v rodině. Film Je plný radosti,lásky a očekávání nového•dítěte a spolu s filmy "Třináctá komnata" a "Zakázané
ovoce"-' patří: k-. tomu nejlepšímu,co' Jsme viděli.Vzhledem k místy náročnější slovenštině bychom ho doporučili školákům asi od 3. třídy.
Filmy "Děvče v dospívání" a "Hoch v" dospívání" byly natočeny současně. S mírou a vkusem pro tento věk podávají poučení o fyziologii
dospíváníjrůstu,menstruaci,poluci,anatomii pohlavních orgánů atd.
včetně praktických rad,Jak nejlépe teto životní období překonat a
čemu a Jak se vyhnout. V doprovodném textu "se píše,že Jsou určeny
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pro žáky 5. až B. tříd. Domníváme se,že věková hranice 5.třídy Je
příliš nízká. Doporučovali bychom od 8. třídy výše. /Pozn: V obou
filmech došlo k omylu. Tvrdilo se,že vajíčko projde vejcovodem na
sliznici dělohy,kde čeká na oplodnění spermiemi. Spermie však mohou
oplodnit vajíčko pouze ve vejcocodu/Film "Lásky bez lásky*', Jehož odborným poradcem byl ííUDr.Karel
Bečka /autor brožurky "Jak Jsme přišli na svět",kterou všem vřele
doporučujeme/,se snaží odpovědět na otázku,co Je to láska a co k ní
patří. Na příkladech se pak ukazuje,co do opravdové lásky nepatří
včetně následků. Je to film dobrý a doporučili bychom jej dívkám
asi od 15 - 16 let.
0 posledních třech filmech "Romeo,Julie a děti", "Protože už
nejsem dítě" a "Len porozumenie" by se dalo iříci, že Jsou spíše určeny pro rosiče,než dospívající chlapce a dívky. Ukazují totiž,že
děti žijí a chovají se tak,Jak to viděly doma. Negativní zkušenosti
z dětství se stávají přehradami,které člověk v dospělosti velice
těžce překonává. Filmy vedou rodiče k zamyšlení nad úrovní vlastního manželského a rodinného života,Jehož odrazem Je pak život a případné problémy dětí. Jsou to dobré filmy.
V Přerově 22. 9. 1989

Ing.Emanuel Ifiatyáš

- o - o - o - o - o - o -
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Rádi bychom čtenáře informovali o obsahu dalších filmů,které přímo nebo nepřímo souvisejí se sexuální výchovou. Opět Jde o filmy,
kleté běžně půjčuje Oddělení zdravotnické výchovy při OÚNZ školám.
Tentokrát Jsme shlédli.
1. Zakázané ovoce /1976, Bratislava/
2. Čas prvých lások / ?, Bratislava/
3. Poznej a rozhodni se /1982, Praha/
4. Spolu nebo vedle sebe /1981, Praha/
5. Chceš zabít /1988, Praha/
Z těchto filmů lze zcela Jednoznačně doporučit "Zakázané ovoce",
obsahem velice hezky navazuje na film "Třináctá komnata", o
němž Jsme referovali v Jednom z minulých čísel.
Film zachycuje děti po vstupu do školy,pak ve 2. a 4.. třídě a nakonec ve 13 letech. Každá věková kategorie má svá specifika,své požadavky a potřeby dovídat se stále nové a nové věci. Od toho,Jak
=}sme přišli na svět až k otázkám,ketré si děti kladou na prahu dos-f
pělosti. Ve filmu se na tyto otázky hezky a úměrně odpovídá. Pro
ilustraci z něj citujeme dvě věty:
"Vše živé si zasluhuje lásku".
"Jste spojeni navzájem láskou".
V průvodním textu se píše,že film Je určen i školákům. Myslíme si,
že vzhledem k obsahu a místy hůře srozumitelné slovenštině by byl
vhodný pro školáky asi od 5. - 6. třídy.
"Cas prvých lások",Jehož rok výroby se nepodařilo zjistit,pojednává o problémech dospívající mládeže. Ukazuje skupinu šestnáctiletých učnic?jejich první lásky a představy o tom,Jaký by měl být jejich chlapec* K formování správných představ připsívá i jejich vychovatelka. Ve filmu Je řada dalších situací a dialogů,které pomáhají
formovat pozitivní postoje k životu a lásce,což patři k Jeho kladným
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stránkám. Ideály o lásce Jsou však konfrontovány s realitou. Učnice
se lecos dovídají o "skutečné" lásce od starších žen z továrny i z
vlastní zkušenosti. Jedna z nich chodila 14 dní s chlapcem a »aohäl Ji.
Při druhém setkání měli sexuální styk a dívka otěhotněla. "Já si to
nemohu nechat",padlo ve filmu. I gynekoložka hezky mluvila o vztahu
mezi chlapcem a dívkou,o mateřství,což rovněž patří ke kldaným stránkám filmu. Přesto se však ani tento film neubránil vlivu antikoncepční a potratové mentality i přes upozorňování na rizika antikoncepce a potratu. /Je pozoruhodné,Jak Je tato mentalita zakořeněna a dále
vštěpována do podvědomí veřejnosti Jako možnost "řešení"./ Je to škoda,protože slovenské filmy,které Jsme doposud shlédli,byly na daleko
lepši úrovni než české. Považovali by tedy rodiče za vhodné promítnout tento film dospívající mlédežl?
Ke komentování gosledních tří filmů přistupujeme více než s rozpaky. Konečně posudte sami. Obsah filmu "Poznej a rozhodni se" by se
dal stručně parafrázovat takto. Dospívající chlapče a dívko! Sexuální
chování člověka se vyvíjí a patří i k vašemu věku. V prvé řadě Je
třeba,abyste poznali,co se odehrává ve vašem těle. I když vás vatujeme před předčasnými pohlavními styky,přesto k vašemu věku patří a Je
třeba poznat,Jak se chránit před těhotenstvím. Proto vás seznámíme se
všemi druhy antikoncepce i s jejich nežádoucími účinky.Když přesto
dojde k neuváž. početí,Je zde poslední východisko - umělé přerušení
těhqt. a ukážeme vám,čím a Jak se provádí.Je to operační zákrok s
anestezií.Varujeme vás před pokoutními potraty a procedurami!Dnes není třeba,abyste takto postupovali.K dispozici Je moderní metoda - miniinterrupce.(Yiá sice svá rizika,Je to však poslední východisko.
Jak
tedy nejlépe v dospívání postupovat při důvěrném setkávání
mladých lidí?K dospívání patří něžnosti.Vždyt od nejutlejšího věku
Jsme používali matčin prs.Podívejte se na tato dvě mladá krásná těla,
Jak si vyměňují něžnosti,Jak se poznávají,Jak Jim žádné místo na těle
není cizí.fílohou dosáhnout orgasmu i bez sexuálního styku a nebezpečí
z otěhotnění.To vám vřele doporučujeme.Kdyby se vám vaše důvěrnosti
nedařilo realizovat bez sexuálního styku,pak nejlepší Je požívat aspoň dva antikoncepční prostředky.Např.využijte dnů se sníženou plodností a použijte kondom nebo zcela neškodných antikočípků.Dobrý Je
také pesar potřený želé v kombinaci s čípky.PodiveJte se,,Jak tito dva
mladí lidé ho mají při ruce.V každém případě si,dívky,vedte menstruační kalendář a naučte se měřit bazální teploty.Dana,ta se nedoporučuje dívkám,které Ještě nerodily.Nejúčinnější Jsou pilulky,ale mají
nežádoucí účinky.PředpisuJí se Jen výjimečně a krátkodobě.Nejlepší Je
kondom.Který antikoncepční prostředek používat,o tom Je třeba se dohodnout s partnerem.Ve vašem věku byste se však měli věnovat Jen milostným hrám až po vyvrcholení.To Je úplně to nejlepší a nejvhodněJší.
Takže,poznej a rozhodni se.
Film také obsahoval rozhovor mezi otcem a Jeho asi dvanáctiletým
synem,který kladl otázky přivádějící otce do značných rozpaků.Jak
dojde k pocetí?Co dělá tatínek?Jak se dítě narodí?Co mám dělat,abych
měl dítě později?
Dále zde hovořil chlapec,který se od 14 let stýkal s děvčaty a nepoužíval žádnou antikoncepci.Když byl v učení,trávil víkendy s dívkou,
se kterou se pak rozešel,protože se mu přestala líbit.Dívka však otěhotněla , chlapec učení nedokončil,šel pracovat a platil na dítě.Dívku
rád nemá,dítě však ano.
Ve filmu proběhlo také několik autentických rozhovorů s matkami,
která sdělovaly,kdy a Jak poučovaly své ratolesti o antikoncepci.
Komentář namluvil národní umělec Rudolf Hrušínský a velice nás
mrzelo,že se propůjčil k této práci.
"Spolu nebo vedle sebe" ukgzuje na příkladu
dvojic realitu manželského života.Divák se zde
ří se nemusclj. brát,Jak se Jim narodilo dítě a
a spokojeně. V manžel skr? po rádně
r.\ažTM» vidět

několika manželských
setkává s manžely,kteJak se snaží žít hezky
a slyšet mladé manžely.

^akVsp" před psycfp^pg^ přehpdují áb.oÍDV,í"řiuJI,co kdo z nich dělá a
. nedělá, Jakvse k$p„,j3tař£' 3 nestará,k'Bb1, za to může,že to mezi nimi neklape atíl.Šla p'-^lj^Xpg" nikoliv" manželských partnerů,ale soupeřů.Film
ukazuje i problémy mladých nezralých manželství,svobodných a rozvedan ýc|í matek, ží^ytpt.. ^^ppstižehým dítětem.
Je zde pouká^pno^i^na.nebezpečí' podnikových večírků,kde se při alkoholu a podmanivé,.ntidbě: navazují riové vztahy mezi manželskými partnery ,přičemž., se" žapomíp^á na vlastní rodinu a povinnosti.Otřesné Jsou
autentické výpovědí děti z .domova,-které byly svědky manž'. neshod,rozvraty končících i tragicky /např.Jak při bitce maminka tatínkovi rozpárala břicho/.Tvůrcivfilmu se snažili realistickým zobrazením skutečnosti najít odpověď na otázku,které faktory* Jsou rozhodující pro
/ytvoření harmonického soužití manželské dvojice a rodiny.I 1< tomuto
^ilmu namluvil komentář národní umělec Rudolf Hrušínský. ;
Film "Chceš zabít" Je příběhem mladého muže,člena rockové kapely,
<terý spolu s ostatními žije vydatným promiskuitním životem.Zprávy z
n.pvin o AID3 v něm vyvolaly panický strach.Myslí si totiž, že AIDS
" 4 " £ s k a l . Z d a J í se mu hrůzné sny, probouzí se spocený a s křikem.Z novin
,je rovněž dovídá,že AIDS ohrožuje i nenarozené děti.Tato zpráva Jen
omocnuje Jeho strach,protože poslední dívka,se kterou chodí,mu oznámila, že Je těhotná.K životu rockové kapely na "šňůře koncertů" patří
alkohol,drogy,promiskuita,individuální a skupinový sex.ío vše Je ve
^ilmu podána naturalisticky,otevřeně,nic se neskrývá./Pozn: Doposud
"jČme nic,co se nazývá pornografie,neviděli.Po shlédnutí filmu "Chceš
ít" Jsme si tento "nedostatek ve vzdělání" doplnili/.Ve filmu doporučuje lékař následující prevence proti AIDS:
(

1.Kondom 2.Vyhýbat se náhodným stykům 3. Nestřídat partnery.
Závěr filmu,kdy hlavní hrdina vstupuje do dveří ordinace prozářená oslnivým světlem, naznačuje, že Jen zde mu může být srvato břímě nejistoty, zdali má nebo nemá AIDS. AIDS Je v tomto filmu prezentován
joko velká komplikace v normálním životě a chce v divákovi vyvolat
strach před touto chorobou.
Film s námi otřásl a nejen s námivO tom svědčí i otázka promítače:
"^rosírn vás,odkud ty filmy berete?" Jako by nám nevěřil,že z Oddělení
rdravotní výchovy při OÚNZ.Sám má totiž' dceru v l.roč. gymnázia a
uvědomil si,co Ji čeká ve škole při výuce předmětu "Výchova k rodičovství" nebo Jiných akcí.
Časopis Vlasta č.34/89 na str.20 otiskl dopis ředitelky odboru
základního školství a výchovných zařízení PhDr.Heleny Ladrové z Mini sterstav školství,.mládeže a tělovýchovy Jako vyjádření k problematice sexuální výchovy.Časopis Vlasta toto vyjádření otiskl proto,že
s:ále dostává spoustu dopisů od čtenářů,kteří se "znepokojují nad
cbyályíhiadnou snahou školství něco málo v této citlivé oblasti zlepŠ-'t". PhDrtLadrová ve svém vy Jádření ,kde mj. uvádí i názvy některých
bi-žně používaných filmů tuzemské produkce např. "Poznej- a rozhodni
s-", "Řešení pro dva", "Chceš zabít", říká,že "školní učební pomůcky,
.rrr todické návody, filmy a videoprogramy, které ministerstvo doporučuje
š. olám k využití,Jsou posuzovány skupinou odborníků - pedagogů,děts.j'ch lékařů a psychologů tak,aby byly přiměřené věku a vyspělosti č ".a a aby nebyla narušena Jeho citová a mravní výchova".K obavám* •,-;
k ré rodiče vyjadřují ve svých dopisech,dále uvádí,že "nedůvěra-ke í
? ilství ale není. v tomto případě na. místě".
r ;.v
Na základě výše uvedených informací k filmům uváděným PhDr.LadrOv . musíme konstatovat,že nedůvěTař^-ke školství Je opodstatněná včetně
r. úvěry k odborníkům a tvůrcům příslušných filmů. Obavy rodičů; k takt. pojímané a vedené sexuální výchově Jsou oprávněné.
V Přerově 15. září 1989

Ing. Emanuel Matyáš

Clen ZT!) PaCE ' If 2IEIS CIEKE7EE PGTiSZíď "
Pod týmto tituloou sa v 'slovenských katolických novinách z 10.sep.1989
objevil krátký, ale výrazné vytlačený a. orámovaný ...článok na 1 . str.Redakcia
v noři o zněnu je, že "J .L.kardinál Ir. Ptant. Tomášek" osobitým lis tom zo' dna
7. júla nenoval o dna H á r u V . clony prods. Združ cnla F II, -<ČSSÍR prepoštom vyšehradsko! kapituly"..Článek- končí slovaai:"Považujeme toto povýšenie za
uznánie pastoračnej a angažovanéj práce tohto duchovného."
Co stojí za touto zprávou f
l/i\ia Vyšehrade v Prahe existáje starobylá kapitula založená r.1070 Vratislave- II.°oj kanonie i sú V sáč^asnosti převážné členovia PIT a tito t.r.
zvolili za svojho prepošta 77roč.kňaza Jána Máru.Tuto volbu Iba potvrdil
diecézný biskup.kar^.Tomášek 7. jála 1 989.České ÍCatol.noviny o tom přinesli
nenápadná správíčku v Č.34 z 20.8.1989.
2/Kto; je Ján Mářa' ?.í-ar.se r.1°i2.Vstr-pil do rehole JCrižovníkov,ale po
febraári 1948 se stal hlavnýn ,činitclom"vlasteneckých"kňezov a spolupracovníkom PlojharcuV"Mierovoa hnutí- katolického duchovenstva"bol od jeho
vzniku 1 950 pópradbýn činítelom, taj omni kom.'Ako- riaditei Seskej katolickéj
Charity previedol ;;íe j -poštátnenie, tok že už - nie je cirkevnou organizáciou$
podliehajácou biskupem.Počas Pražského jara 1958 musclvMára rezignoval,
ale 11.7.1959- bol znovu dozadeny do funkcie riaditeía C.iCCK.
Počas internovania,- kard,berana se M r a stal arcidekanon kostela sv.Ludmily v Prahe na Vinohradech a
lehrt-dskýr^ kanonikom.Od r. 1 954 je popredný
predstavitoíom kerlínske.j konferencio a je členom Světověj rady mieru.Vr. 1 968 bolo ?:HTT) zrušené.no r.1'^71 bola .vytvořená náhradná kňažgká organizácia Pacem in teris,do ktorej sa k-nonik Idára znovu zapojil a jo členom
Předsednictva federálného výboru FIT. :
• t
Po zákaze Pia Pošvětnou kcnkregácion pre klérus 8.marca 1382 dal české
Katolické noviny/:torych vydavatelova je aaCIí/lalej do služeb tejto zakázanej organizáeie a nemposlilchol kar .'í..aáška,ke£ týmto novinám zakázal
Užíval

eno "katolicko."

9.5.1)85 ostal Kan.tíára státně vy z:* .men nic za zo sluhy o výstavbu.
3/ Ista vyvstává otázka, prečo kar. 1'.-máěck..ktorý po římském zákaze' jednoznačné vystupil proti PII,potvrdil votbu. ioanonikóv v~ vyucnoval jedňého z
nejaktívnejsíeh clenov této za&ázanej organizácio za prepošta-vyšehradskej kapituly.
'.. • ••
,
... Třeba nejprv vediet,že po Ii.vat.koncile-hodnost kan:nika,prepoteta^o. 3.
cirkevné hodnosti a tituly s** viaic formalitou.,historickou reminlscenciou,
než skutečnou funkciou.dnes už prakticky nikto nc;/ie,čo tieto tituly znamenajú - právě preto,že sa v Cirkvi přestávají! prakticky použ^vaí.
Stanovisko kard.I máška ku s^ruženie FtI je nezměněné,dal to viackrát
najevo.To,že potvrdil tuto volbu,zněměná len toíko,že tomu neprikladal
žiadnú váhu a pravd.c podobno mu nestálo za to,zápasil o to z vyšehradskými kanonikmi.
4/ Je ale druhou vecou, že redakcia slovenských katolických novin,konkrétné kanonik Z "'řéczky,-který• redakčná radu sám představuje a vodic,táto sp-.
rávu vy chi til a ,. dala jej obsah*, ktorý nemá. Z. strany kanonika Z roCzkčho
ide v tomto,případe^.o ^alšlu manipuláciu prejavov najvyšších oirkevných
činitclov, s d o l o m propr--.p;ovní PTa.Podobné v marci .1,p 8 vystúpil Z'reczký
v čt.a citoval bis.S kola,ktorý sa mal vyslovií proti bratislavskéj manifestaci!. P .stup kan.Z,i. eezkého charakterizuje terajáiu situáciu v zaká-zanej organizaci PII. Je známe, že to ski kňaz i od nej pomaly odstupuji!, za- ,
to bratislavskí prominenti Pii' Z rcczký,J zeí ICrajčí s Ladislav Qstrák
chcú toto hnuti o udráiaí za každá cenu.Svědčí o tom ajtplan činnosti PIT,
na druhy polrok 1 .d9^kde vacčíiis.. podujatí v celoétátno-a měřítku sa má. ;-;
konaí právo v . .r a ti slav o.
. •»
5/ Vyvstává nakonicc poslední otázka:dokedy bude tento duchovný marazmus
řía Slovensku košte trváš ? .. kedy chce 'a.,n.Z "rccř.ky ccn
tel.noviny; propegáciou zakázanéj or-cnizácie Ptcea in terin poVorKovat náš katol.lud?
t.r. je toto sdrutenio zakázané a. nick tori laaasi he načáíoj navätevujtl
B aosjcjií z tohí problém v a svcdo»?í i vokedy'
tito W.Cdv, tnUvaí chara-

— ü--' • —
•
— -. U ö
i-oiu ...u „ „ __ ij 'tl >7 w it V IL Hj. 0 «jO
Záreczky a jemu podobní,ale sv.OtecI A všetoi slovenskí katolíci vedia,
že sv.Otec zakázal. PI-.. i Slovenská čirkev - to sú naše stařenky,naše rodiny, naše mládež,kteří :.eu počujú v kázni na puti slovo"Světy Otec,"tak
začnu spontánně tliesdat.
ISe Slovensku si ctíme kaž:.ého kňaaa,pretože oe"pomazaný Joží" a q kňazovi sa medsi veri,.cimi zle nehovoří.Ale v otázce Sdruženi,:- Plk neožene
my katolíci voriaci urobit žiadný kompromis»7 tejto veci stojímé jasné
na strano Sv.OtcA I
/Převzato z c.sopisu a. .colicky íos.kn^k 6.9.
x y a x x x x X' x x x x
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*ArauairsTďrTc \aív?.' ::c: A ;.sío;.i /rryvky/.
.. .dostávájá sa mi do r^k nov'.ny a pročítal áom si oznáraenie ministerstva vnátra o naeei'. veci.a sa zostava je -priam ideálna národná koálícla.
Som úplné pokojný a daío by sa povedat,že v dobřej náladě.Hodné
zaobierám s tým, ae události na Slovensku boli často rozplizlé čo do. formy a
obsahu.čisto 'až dodatečne sa udalostiam domýšíala forma a vymýšíál zmyscl
Neurčitost foray a smyslu událostí zni ž o val a ich společenská: <:\činnost:
a vic dl a k šedi/vor. ti našich dejín.koto sa musí změnit.KeSže třeba, začína
od sobe,som odhodlaný dat dianiu okolo seba rjasné právně a ideové kontury
Je-'na z idoov^ «h. kontár sa napíná,keči-son vcera/-5.P./dostal od maba
sv. Písmo-lvový :;á!an.'^oteraz som sa nikdy nedostal k systematickému stádiu Písma a tak. trochu som si to nechával do vezenia. íaraz si to che en
vynahradit.' St e by som potřeboval 'j Starý zákon, drf am, že sa -:' to čoskrr
podaří mi ho poslat,.•••'orma St. zákona je vznešeejšia než N v. a zmyscl o~
boch dokáže prosvětlit vše tito, dukoima ' aj moje sácasné pro strédie. Pros tr
die beriem len c...ko ?alš.í o.spekt politiky ,ktorá ma" tak véestranne zaujímá. Siže je to celkom zaujímavé..•.
Prečítal t- om cela l ationál Geografie o Prancázskej revolucii.V unive
zitke máli z;;ara výstavu franeúzskych knih o revulucii,medzi nimi knihu
popisujáou procesy pre cl revolučním tribunálom v Paříži, od procesu z Mariou Antonietou aa po chemika Lavoisiera.Stihol so ju len prolistovat,inak
by som si z nej možno vybral nějaká vhodná záverečnií reč.Proolém je v tom,
že všetky tio procQsy skončili trostom smrti./šibeničné/,nieeo si už vymyslím.V Skutkách apoštolských som sa dočítal,aký fair proces viedli Eimania proti sv.Pavlovi.2.r. bol v tnkom vezení v Eime,že býval na stfkromí,mohol přijímat návštěvy ••• pí sat apoštolské lis ty.Ke?, sa potom Židofe
nepodařilo preukázat jeho vinu podia římského zákona,přepustili ho.
Mám- teraz doe-t .času mysliet nad tým,-o o bolo a čo som robil.Snažím sa
odosobnit a chladno anylyžovat,či to bolo potřebné a či to ťia znysal.Aj
ke3 tunajší sorn;* uhel býva zpravidla posunutý smerom k černejš-iemu, stále
mi vychádza, že to bolo potřebné a -že to má zmysel.Niektoré ciele sa jednoducho nedajá looiahnut celkom bezkonfliktně,a konflikty,ktoré už doteraz absolvovali iní okolo nás,boíi daleko ostřejšie než sá naše súčasné .Ale aj ke by som vytýdené ciele nenal nikdy dosiahnut,aj tak si myslím, že to bolo potřebné.Isté Činy třeba robit jednoducho z principiálních
dóvodo-"-...
"Doručené 7.3. 1^89.
Poznámka redakce /zkrácená/.
Předpokládáme, že všetci ví o čo ide.0'2 t;> b:; lo v paedešlém čilo uvo?.
Teda hrozí jim odňatia slobody na 3 J Or. -'-onto postup vyvolal v uSCP aj
V zahraničí rad pro tes to v a ziadosti'~o zastavenie trestného stíkania a
prepustenie oboeh monovanych na slobodu.Na Slovensku je nejznámojší list
pres.republiky podpisáný biskupem J.OH.Korcem,Alexandrem Dubeekom a dat-

připojilo množstvo aalšich obeanov rozličného politického a náoožencvího
presvedčenia.
Převzato katolicky mesačník Č.Í.19C9.

KfesÍAisSni SOLIDA-'-IxA. - Txí J M k

Parkinsonovy zákony v raálnám soci klisnu.
J: k potvrdil 1- rbačov, žípc.mc sicc ve • vou rozdílných systémech,ale
mátne mnoho společného - t*ebs. zákony P rkinsona.T k třeba již zákon prv!
ní :"
.
" '
g-:.gonii umírající instituce- ddchází v důsledku cílevědomého :'a dlouhodooéhb úsilí vXcch z^aěstnanc.ů instituce.Průběh nemoci,podporované iamými pacienty, bývá témě? vždy ..:.infaustní . to maligní onemocnění nazýváme
v našich poměr:-ech
vi st ida4'. 2, číná u pacienta, v němž neschopnost a závislost dosahují vysokého stupně koncentrace.INiakonec se kvantita mění v
kvalitu,oba prvky se slučují a vzniká tzv."n c s v i s t"- neschopnost
a závist dohromady.
r:
Pokročilejšího stádia nesvistidy je dosaženo,jakmile nakažený jedine*
získár-částečnou nebo úplnou kontrolu vedení organizace,í, to pokročilé
stádium ne~vistidy je charakteristické vytrvalostí s níž neschopný jedinec usiluje o vypuzení všech schopnějších.Případne i podle odporu kladeného všem,ktoři oy se schopnějšími mohli časem stát.Proto je ústřední vedení postupně obsazováno' lidmt/poc.s tatnš hloupějšími,než je sám ředitel,
předseda nebo vedoucí.!1 to je/priniální stádium nesvistidy.Sekundární stádium nastává,kdy a všechny nižší funkce jsou již obsazeny lidmi podstatně .
hloupějšími než sám šéf.V terciálním stádiu choroby už není v organizaci
ani ani jiskra inteligence a-hloubí předstírají,že jsou ještě hloupější
než ve skutečnosti./Zdá se,že pán profesor Parkinson byl asi na studijní
stáží u nás J/,7 tomto stádiu platí přímé, umerárčím větší nesvist,tím větší také angažovanost.A protože jsou v tomto stádiu už všichni plně angažování, je instituce tak pevná,že je prakticky mrtvá.
Podle p.profesora Parkinsona je však toto odumírání instituce jenom
zdánlivé.Parkinson píše:postupně začínají někteří jedinci získávat imunitu.foaučíse skrývat své schopnosti pod maskou slaboduché dobrosrdečnosti. V podmínkách reálného socialismu je to masko bolševické zásadovosti.
Výsledkem je pak situace,že kádrováci,jejichž je úkolem odstraňování schopných jedinců,nedovedou už tj^to rozeznet od neschopných.Velcí i malí šéfové si pěkně dál sedí u koryta v bláhové naději,že dokonalost celé mašinérie neumožní žádnému schopnénvq jedinci proniknout do organizace.
Ale pozor i lo^ právě dochází k "Vomu nejnebezpečnéjšímu okamžiku.Jed.noho dne je do organizace přijat nový pracovník.Zpočátku na zcela bezvýznamné místo.Nemluví o ž^dné kariéře,potuluje se po ústavy jakoby nic,žvaní o fotbale,přihlouple'so usmívá,zapomíná jména a občas řekne nějaký oplzlý vtip.Všichni ho ůají rádi,protože vypadá jako všichni ostatní,- tedy jako jeden z nj.ch.V podmínkách reálného socialismu žvaní na schůzích
o demokratickém centralismu,o subjektivních a objektivních příčinách,dodavatelsko-odbarateiských vztazích:a jejich nedostatcích,o nezastupitelné úloze umění,? nutnosti nového myšlení,o nevyužitých rezervách a pod.
«Jakmile však dosáhne vy^šíhu postavení,odhodí tuto masku a rázem se
odhalí jako démonisky vládce mezí skřety.Vysoce postavení úředníci náhle
zjistí,že mají schopného Člověka" přímo ve svém středu a pojme je panická
hrůza.
Právě to je případ s.C-• rbačová.orežněvovo a Cerněnkovo politbyro ho dlov
ho považovalo za" průměrného- a neškodného zemědělského referenta v krasnojarsko-guherniálním měřítku.Protože ani za kritických situací nésundával
masku,považovali ho za svéhoVTídyž se pak náhle vzpamatovali,bylo už pozdě.
U nás tato- situace zatím nastat nemůžeínaši soudruzi stále ještě dovedou včas rozeznat schopného jedince a rychle ho odstranit.Navíc pak ti
schopní jedinci nosí masku neschopných už tak dlouho,že si na ni zvykli
a maska přestala byt maskou .'Nebo snad., že by p*es masku ani neviděli, že
už je čas masku sundat ?

Předsednictvo krajského výboru
československé střeny lidové
Jihomoravského kraje
č.j. 3^5/Pd

js-Ko

V iirné dne 4.září 1989

Vážené sestry , bratři !
V r lovinš minulého : ' ^měsíce byly v bbálkách předsednictva ÚV ČSL
rozesílány nepodepsané tzv."Informace členům a., kandidátům ÚV ČSL", obsahující mimo jiné polopravdy i vyložené nepravdy,týkající se činnosti JI
homoravské krajské organizace ČSL a jejich představitelů.Členové a kandidáti ÚV ČSL z Jm kraje seznámili z obsahem tohoto pochybného dokumentu aktivvpředsedů a tajemníků OV ČSL,konaný za účasti členů předsednictva XV ČSL v souladu s plénem činnosti dne 23.8.1 989»Dokument vyvolal
svým obsahem i formou mezi účestníky aktivu značné rozhořčení,které vyústilo v zaujetí následujícího stanoviska.
•

Především k obsahu:
Předmětný materiál je sice nadepsán jako "Informace...".ale v každém svém bodě obsahuje hodnocení skutečností,týkajítich se 8.pléna ÚV
ČSL-. Ptáme se,kdo si osobuje právo takového hodnocení dříve,než je provedly příslušné stranické orgány.
V bodě 3.se hovoří o údajném porušení usnesení ÚV ČSL,spočívajícím
v rozeslání diskusních příspěvků účastníků z Jm kraje a v v rámci kraje,i
o dalších skutečnostech v souvislosti z 8.plánem.Zdůrazňujeme,že vystupování funkcionářů ČSL z Jihem.kraje nebylo ve vztahu k členské základně ani v minulosti předmětem nějakého utajení.Naopak,důsledně hájíme a
budeme hájit názor,že funkcionáři,kterým dali lidé svoji důvěru,mají
povinnost informovat je o obsahu a pohnutkách svého vystupování ve funkcích, pro které dostali mandát.A členové/zejména pak funkcionářský kádr
mají právo tyto informace dostávat.Kvalifikovat popsaný postup jako"pc
rušení usnesení Úd CSL"je bez-ohledu na to,kdo si právo takového "hodno
cení"uzurpuje,velmi svérázném příspěvkem k proklamovanému /A také dřívějšími usneseními ÚV ČSL po Ipořenérau/ procesu přestavby a demokratizac
Ostatně,samotný fakt,že usnesení P.pléna ÚV ČSL uložilo zajistit zveřejnění plného textu materiálu ve stranickém, orgánu Naše politika/tzv.
"Informace..."uvádějí neautentickou formulaci příslušné pasáže usnesení
ve kterém se o nějaké příloze nehovoří/,svědčí o respektování zásady
publicity.Napadání této zásady je navíc tedy nelogické.A pro upřesnění
- rozmnožené rickusní příspěvky nebyly rozeslány jen funkcionářům Jm
kraji,ale ve trojím vyhotovení také sekretariátu UV ČSL,
Rozhodne odmítáme jakékoliv náznaky souvislostí s vysíláním diskusních příspěvků* v zahraničním rozhle.se.tuto skutečnost nemůžeme převzít odpovědnost stejně tak,jako nemohl nést odpovědnost jeden z předníe
funkcionářů UV ČSL* po- 5.plénu za údajná příznivý komentář zahraničního
rozhlasu k jeho vystoupení n„ uvedeném pl«n*.
Tak zvané 11 lnformo.ee členům a kandidátům ÚV ČSL" se na str.3.-2.odstavec snaží podkládat představitelům Jm.XV.čSL snahu porušovat usnesení
ÚV ČSL.Pravda je taková,že napadený dopis SICV ČSL č.j. 2^,8/89/ oa-Ko v'
žádném případě navyzývá k neplnění usnesení 8.pléna uV ČSL,ale - jak' ji
bylo uvedeno - vysvětluje postup z Jm kraje na minulém zasedání.
Naprosto nepravdivé je tvrzení,že autoři dopisů SaV ČSL zastávají ná
zor o svolání sjezdu v rozporu s usnesením á.ÚV čSL.Toto usnesení stáno
vilo svolání nikoliv na konkrétní termín,ale na kterýkoliv termín do
konce měsíce března 1^91,*oŽ je v bodě I.poslední odrážce usnesení uvedeno zcela jasně.
A naprosto kategoricky o mítáme znění předposledního odstavce tzv.
"Informací...".1 když se nemůžeme vyjádřit k bodům,které se týkají jiných krajů a osob,ty pasáže,které míří do Jihomor.kraje,považujeme za

.CXI.
urážlivé.Kdo nás to soudívjakc křesťany v materiálu,který nemá nit 8po»
léčného ani za Stanovami ČSL,ani s obecnými normami chování ?
Pokud jde o formu "Infor cí členům a kandidátům ÚV ČSL",je zarážející, že bylo použito v podstatě anonymní formy,ale k rozesílání obálek
PIÍV ČSL.
'Ptáme se,nejedná se tady o zneužití statutu předsednictva ÚV ČSL ?
2c nejde o pouhé administrativní nedopatření,o tom svědčí již zmíněná
skutečnost,že autor / i autoři/? si přisvojil právo ne informovat,ale i
hodnotit zasedání ÚV ČSL
navíc na základě včelově prezentovaných informací.
Proto žádáme,PÚV čSL,abyyz uvedených skutečností vyvodilo závěry vůči—
autorům tzv."Informace...",zamezilo opakování podobných útoků a na nejblížším zasedání Ú" ČSL a&ujJLo k "Informacím.. ."korigující stanovisko,
neboí právě v nich užité metody snižují prestiž strany.
Současně žádáme PÚV ČSL,aby nás ínf ormovi-lo o svém postoji k našemu
dopisu do konce měsíce záři.Vzhledem k obsahu a formě tzv. "Informací"
považujeme za nezbýtné dát náo dopis k dispozici všem,kterým byly "in* formace..."rozeslány,což učinína v průběhu příštích dnů.
S ..-ratrským pozdravem
JU ar. J sef ^ a tončík, v.r.
ochumil Servus, . r. v
předsedá Jm kraje S?7 JSL
vedoucí tajemník J iCV ČSL
Předsednictvu ÚV ČSL P a
h a
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^U' T' U ills 7 UgTN TPFST S' "' l1! ?
Jí, nik Lidová demokracie uveřejnil 13. ».zprávu,že komise ČSL se vyslovila proti trestu smrti.
Letošního roku bylo při ústředním výboru š.strany lidové zřízeno několik komisí,mezi nimi i komise pro legislativní a právní činnost.Tato
komise již začala pracovat s podala legislativní radě i\derárního shromáždění připomínky k normám k oblasti trestního práva.Mimo jiné se vyslovila proti trestu smrti.Jse uvádí ve zprávě La " tento postoj vyplývá z křesťanského světového' názoru členů ósl,podle něhož žádný čin se
nemá trestat odnětí- života...člověk se může mýlit a dějiny nás přesvědčují o tom,že se mýlí i v otázkách života a smrti.Iiistuje řada případů, kdy člověk byl odsouzen k nejvýš Šímu trestu & později se ukázako,
že byl navinný."
to stanovisko můžeme jistě akceptovat.
Naskýtají ee ovšem otázky:
aú wuäou současní poslunoi OSL ve Fe£orárním shromáždění toto stanovisko prosazovat /.. s jpkým důrazem ?/
b/ stačí těch několik poslanců ČSL na do,,.by byly ty to. návrhy prosazeny
při hlasování o změnách trestního zákoníka ?
c/ Zaujme kenebně ČSL také zásudní st-no visko k interupení praxi,kde bylo napácháno snad nejvíce morálních škod a v podstatě kriminálních
zločinů usmrcením statisíců navinných obětí - nenarosených dětí ?
Kg doplnění je t^eba uvést, že komise místo trestu smrti navrhuj o
trest doživotí s možností pMpa-ného omilostnění po 25 !.c tech. Naproti
tomu navrhuje zvýšení trestu pro mladistvé nad 15 let pro zvlášt závažné, brutální vraždy,které nejsou v poslední době ojedinělé.
uudeme jistě sle.Vvat vývoj v čSL.Jeské přísloví praví: « dna vlaštovka jaro nedělá.
J.K.

Milá redakce,

v děčína "7,9.198?

no stf./, ale přesto se nelze udržet k mlčení a neříct těm "soudruhům co jsm
za vše zodpovědní", ze s r'ejich jednáním nesouhlasíme a klademe požadavky
k nápravě !
«Ještě k peticí,podpisem jsme se zavázali /tedy symbolicky a baždv oodl
svých možností/,že v den náro!ního svátku hodláme držet prote

tím,aby bylí: republika tak špatná,že jsou zavírání do věznic dobří lidé.
Dnes oni a zítra to můžeme b^t my navrhuji Vám milí bratři a'sestry,abychom společně uznali den státního svátku dlíc *C?ďS5AKSK£ SCLIdAHITI S Ví.ZKÍKiMI.Modleme se v tento *en z
nevíme, za všechny na ce lém sv'H'lidí na ssrětě-ještš nezvítězil v
ho
SiG-.ii'>. '.. jjj. v' tov. je ta na»e síle
Ve svých modlitbách se za vás všechny přimlouvá
Kilan Vlk.
•
r 1,jx</jiVA VA YAVAYAVJ*""Av'AVJvAVA "WA vA.v
.n

linské šik;.novéní a diekriminaci.Joden věřící před týdnem řek V " J e otázka,
ie-li teči ten pravý čas, a by se takto mluvilo, "Na konání dobra není nikdy
rždycky musíš pospijje přirozeně výhodi ť ^ i . p w K v , ^ , ^ - «V •..v-...—
v — dobra,pák potom už je maličkost
šlápnout
bitvě
oe^ každý
generálem.Ale
-co ^
- poraženém
^
. • v /krk.Protože
v * «**--.• * X po
-.r i
y
r
t r *r X.4 ;< «-jeX^.^V,
*

už bylo zatím po Zdi.
„
, , ... v
,
Jes'i: že tedy dnos náš vyehoni br.tr s tl-i &t- lismem ta;.: ouvázne a unpčsně bojuje,t...k UŽ 'dy,který desu mlčíá,stojíS vlastně za tím oukcEuHa co
ještě čf.káš?-Checsí-1 i zdůvodnění cd samého tuhého Pána a Mistra,tady ho
máš.Stále se di a$i ještě z^á,že mluvit do věcí veřejných neustálo,a to
velmi energicko/tedy do politiky/je pro křest, na jaksi ne.vhoune. x^i teay
Ježíš mluv"i sám do věcí veřejných neustále
odvážně.Nesmis totiž zapomínat, že tenkrát náboa.a političtí vfldcevá byli jedno * totéž.o en aebre
čti v Písmu,co vše Ježíš řekl t.-liloj"ím státníkům,ministrům a poslancumcož vše b-'l farise.ové zák.a zn. lei Písma.Právě jím patřila Ježíšova nej™
otřeiší slovr *»aká kdy komu řckl.iežíš totiž v";děl velmi dobře,:>ak nóbospečná je břt představeným ^ ří it -»ruhé, jak snadno se při tom může člověka zmocnit'pýcha. Ježíš je tedy původ první, proč; ke v sem s p ä t e r e m dneska máš zaujmout postoj bojový.Jrtthý důvod vyplývá z obludného stalinismy,
který bezdůvodně povraždil miliony nevinných lidí.
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"Slunce at svítí kde jsi ty ..."

Bud j Boze,
' sv^m Stvořeníra ^ - . '
především bratrem sluncem, krásným a zářícím,
zrcadlem plným lesku, nádhery a jasu,
1
co odráží Tvou vznešenost a krásu«'
Buď, Bože, chválen ve dne sluncem, hvězdami za noci
těmi, co tmou tjsi' rozvěsil jak lampy planoucí,
budyJ=>ože, chválen hvězdami.; i .lunou, - ;'••/:-;.
a töli-e-bratry oblaky/'.-co přes její tvář plynou. ... v.~
',' ".. . .. .»i., í' •
Bud, Bože, 'chválen oblaky, deštěm i vzduchem čistým
větrem, jenž cesty-vysouší a smetá staré listí ,:.
- Buď-, chválén • d éo t črn, sněhem, každým počasím, *
jímž• "udržuješ, Pane-, život tvorům svým.
•

•

••

'">.

Buď, Bože, chválen vším svým stvořením,
především naší sestrou vedou,
nebot je velmi potřebná, pokorná a čistá.
Naposled s krví vytryskla pod kopím z boku Krista.
•v
Vodou i ohněm pochválen budx Pane,
tím bratrem silným, radostným., co hřeje nás a plane
Buď pochválen vodou, ohněm i zemí, matkou naší,
která se po tvé vůli kvítím i plody krášlí,
a tak' spanilá rodí, chová a posiluje,
co ke Tvé slávě běhá, látá, ve vodách pluje.
Bud, Bože, chválen vším svým stvořením,
především těmi, jež nikdo neochrání,
když jsou tupeni a pronásledováni,

ale odpouštějí .pro Tvou lásku.
Buď, Božo, chválen i naší sestrou smrtí těla,
neunikne nic z toho, co žije,
a která pokořuje lidskou pýchu.
Zle je tem, kdo umírají v těžkém hříchu.
Blahoslaveni, kdo se Ti, Bože, ve smrti otíevzdávají
protože druhou smrt už nepoznají.
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2.Zanedlouho
Přemyslova
"°ro císaře
jednou oro

novou zprávu oznamuji všude,
dcera možná císařovnou bude.
nemá v srdci Anežka dost místa,
vždy vybrala si .za ženicha Krista.

3.Co to máte,pane králi,za óodivnou dcerku?
Nestrojí se oodle módy,nemá žádných šperků.
Za své věno nemocnici vvbudovat dává,
ze vaech šatů hnědá kutna.'je nró ni ta orává.
4.Stejně jako František a stejně jako Klára
Anežka se o hladová,o nemocné stará.
°ere prádlo,ošetřuje,skleslém život vrací,
v rozhovorech s °ánem čeroá sílu k oráči.
5.Přemyslovnu obdařenou nemalými dary
posílá ^an urovnávat mezi lidmi sváry.
Její smrtí nekončí se tato historie,
oo 7001etech u nás Anežka dál žije.
*?EF: Na nás je,zda ve své zemi bude Anežka žít dál...

- 3 Co c ní víme my?
0 blahoslavené Anežce české se letos mnoho hovoří. Od její smrti nás
však odděluje více než 700 let, což jinak vyjádřeno představuje přibližně 18 lidských generací. To je časový úsek jistě úctyhodný. Od té doby se velmi mnoho změnilo a asi sotva bychom svou zem poznali. Na místě je tedy otázka: co nám, lidem druhé poloviny 20. století , má co
říci žena, která žila před tolika léty, v !Itemném5', tak často odsuzovaném středověku?
Ve 13. století u nás vládl, tehdy již královský, rod Přemyslovců, kteří právě ve 13» století dosáhli svého největšího rozkvětu. A právě z
tohoto nejpřednějšího rodu v Cechách pocházela Anežka. Její otec
Přemysl Otakar I, /vládl v letech 1197 - 1230/ a později její synovéc .
Přemysl Otakar II. /1253 - 1278/ patřili mezi mocné panovníky tehdejší
Evropy. Anežka se naroďile v rozmezí let 1205 - 1211. Děti z panovnických rodin byly takřka ještě v kolébce zasnubovány s dětmi jiných panovníků , aby výhodným sňatkem posílily svůj rod a pozici země, které
tento rod vládl. Osobní vztahy se přitom vůbec pochopitelně nebraly
v úvahu.
Takový osud mal potkat i Anežku. V dětství byla vychovávána nejdříve
v klášteře ve slezské Třebnici a potom v Doksanech. Zasnoubena byla
nejdříve synovi německého císaře Jindřichovi. Měla tedy šanci stát se
císařovnou a dostat se tak na nejvvšší stupínek tehdejšího společenského žebříčku. Aby se k životu na vznešeném dvoře dobře připravila, byla
poslána k rakouskému vévodovi Leopoldovi, aby se zde naučila všemu potřebnému. Ze' zamýšleného sňatku však díky Leopoldovým intrikám sešlo.
Další uchazeč o Anežčinu ruku byl anglický král Jindřich III., který
ve sňatku s ní viděl možnost jak získat spojence v jejím otci Přemyslovi proti německé říši. A ještě další uchazeč se vyskytl v osobě samotného císaře Fridricha II., který si tak chtěl zajistit v Čechách klidné zázemí.
Zde je ještě jeden z Hlavních důvodů Anežčina životního rozhodnutí.
Anežku tato veškerá jednání o ní a bez ní velice zraňovala a ponižovala, byla to totiž dívka nejen inteligentní, ale také si byla, jak
bychom dnes řekli, vědomá sama sebe. Doba, ve které žila, byla navíc
jejímu rozhodování velmi příznivá. 13. století totiž bylo nejen stoletím velikého rozkvětu a moci církve, ale také dobou vzniku nových
řeholí, mimo jiné i františkánské, která se neobyčejně rychle šířila.
Zakladatelem františkánů byl sv. František z Assisi a ženské větve tohoto řádu sv. Klára. Své kláštery stavěli v nově zakládaných městech,
kde nacházeli i svá oůsobištš. Františkánský ideál chudoby vyjadřoval
nejlépe tehdejší duchovní potřeby. Anežka nebyla sama, která se jím
ne.dchla. Jako vzor jí sloužily dvě její příbuzné: sv. Alžběta Durynská
a sv. Hedvika Slezská. . Anežka, která se tak radikálně rozhodla pro
následování .Krista, začala své plány také hned uskutečňovat. Nejspíše
r. 1233 založila klášter klarisek a"františkánů na území dnešního
Starého Města v Praze, těsně vedle vybudovaných městských hradeb. První klarisky přišly z Itálie téhož roku, krátce po nich je však následovalo již i několik českých dívek. 0 rok později pak sama Anežka přijala řeholní Šat, a jak se nadneseně píše v dobové legendě"jako holubice
z potopy ničemného světa ulétla do archy svatého řádu". Velikou přízeň
projevoval řádu papež Řehoř IX., který klášter přijal pod svou ochranu
a Anežku určil jako abatyši. Po čtyřech letech se však Anežki
tohoto úřadu vzdala .a zůstala jen starší sestrou. Navázala i písemný
styk se sv. Klárou, o čemž svědčí 4 Klářiny dopisy. Kromě tohoto kláštera založila Anežka i špitál, ^ němž našlo pomoc mnoho potřebných*
Z bratrstva, které se kolem špitálu Bdružilo, vjsaikl nakonec samostatný

- 4 řád Křížovníků s červenou hvězdou r. 12J6 potvrzeny papežem Alexandrem
IV. Anežka ani jako řeholnice neodešla zcela do úsiyení. Pomohla usmířit svého bratra krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II,
a v době nouze po Přemyslově smrti v bitvě na Moravském poli r. 1278
vydatně pomáhala všem hladovějícím. Zemřela krátce nato. r. 1282 v pověsti světice. Zg blahoslavenou byla prohlášena r. 1874 papežem ^iem IX
Svým životem a dílem nám Anežka dává příklad následování Krista. Dobrovolně se zřekla toho, co se v její době kladlo nejvýše, společenského
postavení, bohatství a moci. To vše mela na dosah ruky, stačilo dělat
bez jakéhokoli úsilí jenom to, co se od ní očekávalo. Z lidského hledis
ka tak zahodila všechny šance, ve skutečnosti však získala velmi mnoho.
/ Převzato ze Čtení do krosny /
o - x - - o - x - o * x - o
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V samém srdci H S né, uprostřed trojúhelníku mezi městy Prostějov,
Přerov a Olomouc, leží mariánské poutní místo Pub nad Moravou. Již dvě
a půl století tento monumentální barokní chrám s 30 metrů vysokou lodní klenbou, postranními ambity a dvěmi věžemi z velké dálky ze všech
stran vítá svá poutníky. Je- zasvěcen události z ranného mládí Ježíše
Krista - Obětování v chrámě. Pout se zde však slaví podle prastarého
zvyku "na andílka" - svátek svatých andělů strážných. Dříve se tento
svátek světil první neděli v září a tato tradice zůstala zachována dosud. V minulosti to bývalo známé místo, k němuž směřovalo mnoho poutí,
procesí. V tmto století však začal jeho význam slábnout a po 2. světové válce téměř upadlo v zapomění. Obrat nastal před 10 léty příchodem
nynějšího dubského probošta 0. Cyrila Vrbíka, který se rozhodl vrátit
tomuto chrámu někdejší úctu a slávu. Provedl rozsáhlé opravy celého
objektu, včetně krypty pod hlavním oltářem., A tak se poslední léta zase sjíždějí poutníci z blízka i daleka poklonit se zázračnému obrazu
Panny Marie dubské. Nejvíce, samozřejmě,o hlavní pouti.
Letošní pout byla opravdovým svátkem, který určitě zůstane nadlouho
vryt do duší všech zúčastněných knězi, poutníků. Týden po vysvěcení
zde zahajoval pastýřskou činnost ve své arcidiecézi náš Otec biskug
ThDr. František Vaňák. Program slavnosti začal již v sobotu ve 20.
bohoslužbou slova a adorací. Ve 22 hodin udělil 0. Cyril Vrbík svátostné požehnání. Pásmo- písní a modliteb pokračovalo, pak až do první
ranní mše sv. Poutníků stále přibývalo a třetí mše - přítomností téměř
dvou tisíců poutníků - již dávala tušit nastávající velké chvíle.^kolo desáté hodiny se rozezněly zvony a před půl jedenáctou již kráčel
Otec biskup průvcdbm za mohutného potlesku více než 3 000 věřících
k oltáři. Tam byl srdečně uvítán Otcem děkanem Petrem Třískou, ministranty, dětmi i věřícími laiky. V promluvě Otec biskup poděkoval za
vřelé přijetí, za účast a svěřil nás všechny pod ochranu Panny Marie
citátem z hostýnské baziliky:"Vítězná Ochrano Moravy, zůstaň Matkou
lidu svému!" Přioomněl, že jediná správná cesta vede do chrámu k Bohu .
Po mši sv. se shromáždilo několik stoYek věřících na farním nádvoří,
za mohutného potlesku provolávali:" At žije náš Otec biskup" a skupina mládeže- zpívala: "Máme biskupa, Deo gratias:" V té chvíli stál Otec
biskup v okne dubské fary, zdravil a žehnal poutníkům. ť o obědě se podařilo Trr-otee Štastllvců" proniknout do blía&usti pan» l>A«kupa a obdržet od něj autogram! i a osobním požeimáuím.
Odpoledne ve 14*30 se znovu sešlo v kostele téměř 2 000 věřících
na svátoBtném požehnání opět za účasti Otce biskupa. Vystoupila zde
skupina kluků a děvčat s pásmem, věnovaném.životu Panny Marie s uplatněním m-c.:
' ....
v.-, a.-v---'-" —v'; ~ .-fa- • •• • - - - - ,. r závěru

promluvil Otec biskup a všem přítomným udělil své apoštolské požehnání .
Jezdím k Panně Marii do Dubu již řadu lert, tohle místo mi přirostlo k srdci. Tím vetší byla má radost z tohoto duchovního zážitku,
který nepokazilo ani zhoršené počasí a odpolední déšt. Děkuji proto
jménem všech poutníků /pokud můžu/, a taky jménem svým,Bohu za našeho arcipastýře Františka,, jemu pak, že přijal pozvání a otcovskými
slovy nás posílil. Dík patří rovněž Otci děkaňovi a Otci Cyrilovi za
duchovní přípravu a organizaci této pouti.
i
< . *
•

Rolf

JESUS, NOTRE CHEMIN !
Paříž 11. 8. 1989
Ráno xr.7 hod. na nádraží Gare de lést postává skupiná poutníků
zavalená zavazadly a plná očekávání. Nikdo pořádně nevíme, co nás
čeká. Máme už konečně za sebou několik perných týdnů běhání po našich
úřadech a vyřizování potřebných dokladů. Ještě před pár dny vše vypadalo téměř beznadějně, nikdo jsme s jistotou nevěděli, jestli pojedeme. A najednou jsme tady. Všechno jako zázrakem se stihlo a naši neznámí pařížští přátelé jsou až překvapeni naším plným počtem.
Ač každý z jiného místa republiky, všichni jsme najednou spojeni
něčím společným.
Sotva jsme se stačili rozkoukat a už sedáme do pohodlného francouzského autobusu a ujíždíme asi 400 km na jih, do malého městečka
Paray le Monial. Bez průvodce a v situaci, kdy nikdo z nás nemluví
francouzsky, jsme odkázáni sami na sebe- a na naši znalost angličtiny.
A tak městečko, jehož název zprvu neumíme ani vyslovit, as stává pode
C o m p o s t e l y .
čátkem naší oouti do S a n t i a g a
^ový den vítáme slavením mše sv. na -elké louce na kraji města.^
Pak už se po skupinkách rozcházíme a hledáme mezi 40-ti připravenými autobusy: ten náš, to jest osmnáctku. Po dalších deset dní spojuje
toto Číslo naši asi dvacetičlennou skupinu Cechů se stejně početnou^
skupinkou Francouzů. Francouzi jsou velmi kamarádští a tak mezi námi
vzniká mnoho nových přátelství.
V Paray le Monial jsme nepobyli dlouho. Ještě dopoledne nasedáme
do autobusů a jedeme dál. V průběhu cesty se pak musíme smiřovat s
tím, že na žádném místě nebudeme dlouho a tak vlastně začínáme chápat
smysl poutě v tom, že jsme pořád na cestách. Nejvíce času strávíme
v autobuse nebo Čekáním na jídlo, áLe rozhodně to není čas ztracený
nebo promrhaný. Je nasycený zpěvem, modlitbou, rozhovorem a vzájemným sebepoznáváním.
Naším druhým zastavením je městečko Le Puy. Jako dominanta se zde
na jednom vrcholku tyčí ohromná socha Panny Marie. Když přicházíme,
zjevuje se nám před očima v celé své kráče ozářená zapadajícím sluncem. Další ozdobou městečky je kostel na vrcholu skály, přiléhavě
.pojmenovaný "Svatý Mikuláš na ^hle". Den pak, jakož i všechny následující, uzavíráme společným duchovním programem 'a modlitbou.
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Bohužel jsme zprvu handicapováni barierou francouzštiny, áLe naši přátelé to brzo postřehnou a pohotově nám vše překládají do angličtiny.
.
^eďěle 13. 8. 1989 je pro většinu z nás jedním ^ největších zážitků cele poutě. Tento den je sdojen s malebným městečkem Q o n q u e s.
lozícím v údolíčku uprostřed hor. Je zdo dávná tradice, že poutníci '
do ucmpostedy tímto -městečkem procMz-ej-í a obyvatelé si vždy pokládají sa čest, že zde mohou poutníky uvítat, iútobusy nás vysadily asi
5 km před nésxeč&OB a .zbytek docházíme, po svých. Cestou vidíme transparmtj "Vítámo poutníky do Santiaga" a lidé nadšeně mávají. My se
na cpiátku zastavujemezpíváme« A to už vcházíme do kamenných ulic
města, -St3 v by působí až středověkým dojmem, co dům to historická památka <, ^ o výborné večeři, kterou nám připravili, se zde ukládáme
•ke^spánku y místní katedrále. Báno nás probudí sumot vytrvalého a
siiaeho^ destej ate &ni to nám' nemůže pokazit krásný zážitek..
Po mši sv. se vypravujeme dál na pout a to na slavné poutní místo
L o u r d & s.
.ys předvečer mariánského svátku a Lourdes jsou přeplněné poutníky.
TrárCme_ zde dva dny, trochu rozpačití velkým počtem krámků se suvenyrya ala přesto pohlceni atmosférou tohoto místa a pohrouženi do
modliteb před jeskyní.
bouíxies jsou naším pot ledním zastavením ve Francii. Překračujeme
hranice Španělska a cítíme, že naše pout se blíží ke konci. Za vytrvalého ^ceště navštěvujeme L o y o 1 u, kde je mše svatá pro t.Y z
kteří Gera přijeli z východních zemí Evropy. První noc ve Španělsku pak trávíme ve škole na kraji města Pamplona,
pust 11:1 jsme Pyreneja a ráz krajiny je teď neměnný, vysušené
velké pláně a pole, K Večeru přijíždíme do L e o n u. Všichni už
jsou^znaveni náročností poutě a tak nás čeká příjemné rozptýlení.
Večeři nám podávají v aréně a místní taneční soubor nám předvádí,
co' umí i Jsme ovládáni Španělským rytmem a 'tak je třeba vše opět uvést
do rbbumnýori mezí- Len kun čí opět zpěvem a modlitbou.
A zž je tu pátek - -18. srpen - denk kdy máme dorazit do S a n t ia g sináme velké zpoždění způsobené přípravou jídla a tak přijíždíme do Compostély až vé 2 hod, v noci. Nezbývá nám, než trávit noc v
3
00 kempu., kde máme. být ubytováni dorazit až druhý den.
Mil p být vrchol naší poutě, ale na všechny padá únava, způsobená^
epénolákým podnebím, ale také prašným prostředím, ve kterém se celé
další dva day pohybujeme0 Nevěřila bych, jak to může člověka ovlivnit, když je"neustále v mracích prachu, v jednom kuse černý v obličeji.,, na rukou, a-vodu q.0stává na příděl. Snad i tento závěr má trochu
symbolizovat'naši pout.
Večer je velké setkání se Svatým Otcem. Jsem trochu rozpačitá, .
protože_ barieru španělské řeči se nám překlenout nepodařilo a tak se
mi zdejší muzika a zpěvy jeví spíše jako diskotéka»
Mezitím J an Pavel má'krásnou řeč k celému shromáždění, zvláště
k mladé generaci.
% c pak většinou trávíme přímo na míslě na rozlehlé prašné pláni,
protože druhý den je tu í&še svatá sloužená Svatým Otce.
To už vice dýchá křestanskou atmosférou, an Pavel zdraví ve všech
jazycích všechny přítomné,, bohužel na Cechy zapomněl. Ale není^diyu,
naše malá vlajka £ zde osamocená a ztrácí se ve velkém množství jiných vlajek a transparentů.
'li Santiaga -odjíždíme s různými pocity.. Někteří zde našli to,
co hledali jiní doufají, ale všichni ód'jí ždíme plni zážitků z poutě a plni touhy je sdělit tem, kteří na nás doma čekají.
vší p a t k a
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Bylo již 1 0.8. , tedy den našeho od jezdu, a my isme .iaá.fě: Vne-měli vízum
do Francie.Když jsme je konečně v deset holin dostali, cers"tá do Santiaga
sc zdála docela reálná. Poslední nákuo o otrav in a odjezd.
V "°aříži jsme byli ráno asi v sedm hodin.Metrem jsme do jeli k .Notre
Dame a po proudu Sány jsme se w d a l i na prohlídku Paříže.Viděli " jsme
lecos,ale na dakladná obeznámení se s tímto velkoměstem by tö 'Přece jen
chtěl> delší čas.
•>0 obědS jsme dostali přidělen-«-, au tobus,kterým jsme jeli do Paray Le
Monial.S ©ni jsme "> i o -v. 11 v cil deváté večer.Byli j '.:c, o ekvapeni d -vy mla
dých lidí,kteří ta:"é konali tuto oout. Následovala "vedere a ubytování.
Páno po s-. ti dani c-la sloužena .*• ie sv. s místním "bis -supem. Všichni js
se shrogiézi-íli na louce,vpředu byl obětní stiläj>ad-. kterým byla s oříškal
a spousta leněží.I když jsme slovu moc ner.ozuaoii,.porozuměli jsme zoěvem,
Nylo to krásná.Nevíra,zda sn:te t n pocit,kdy %ám radostí a nadšením běhá rnrás no zádech. Jbyly nám požehnány, autobusy a .popřána ..slastné cesta,
dokonce v rodném jazyce.
""o o běd val i jsme Před autobusem s našimi novými přáteli, Francouzi.
Abych
prosně ií,byla mezi nimi i jedna Japonka.
Ještě bych vám trochu přiblížil francouzskou stravu:Chleba tam nemají,
jen pesety, což je něco jako naše - veka-. K tomu jedí převážně zeleninu, salát,-čočku, hrách, ale i salámy a s*hy.
?ře3 odjezdem jsme si j-ště stačili prohlédnout tamější baziliku a
vyjeli jsme již plně obsazený autobus mezinárodní osádkou.Asi v šest vsCejř jsme dojeli do Le °«v.I zde bylo co k vidění .Fa jí», nom skalnatém
konci stál hrad ,.nsa druhem kostel a nad ním se tvčila šestnáct metru vysoká socha P.-ra-,--ie.^o večeři následovalo večerní setkáni s modlitbou,
ootom už na nás čekala sportovní hala,kde jsme ulehli,
Páno t j.R. po snídani bylo. opět slavnostní mde sv.venku s rituálem
přívalu černá Madony,kterou nesli na nosítkách mezi celám sooleč,nstwíá.
V poledne jsme vyj iž 'šli do ; -u.es. T -v c čer- nás autobus vysadil
na okraji údolí,v němž se toto.malé městečko rozprostíralo.Scházeli jsme
oěškv do.údolí.Silnici lemovali lidé a mávali nám.My jsme jim pozdrav
opětovali.'íli jsme asi pět km,které jsme- prokládali zpěvem a desátky rlžence.Město1 b^lo stále krásnější.Všechny domky byli z kamenné,stejně jako
katedrála.Strmě nízké uličky a opět ..idé v oknech,mává jící ném na pozdrav .
Ha večeři nám uvařili místní s pe c i a1i tu-bramborová kaše se.sýrem,oa$eta,broskve,cola,víno.Spát jsme šli až o pdlnpo i J táno po snídani bylo
mše av.v katedrále*O pil jedné odpoledne jsme vyjeli směrem do Lurd.
V autobuse se dá vykládat,znívat e kytarou,poslouchat kazety,ale i
modlit se růženec,Nevím., zda to byla specifika našeho autobusu nebo ne,
altí tímto soůsobem jsme se s Francouzi velice sblížili: "Zdrávas Maria. ..'*
biflo v češtině» "'STO tá "aria.,." bylo ve francouzštině,a naopak.
-Lurdy mají dvojí tvář. Ta první vás přivítá hned jak oři jedete, ta druaž O 'něco po zdě ji. Do. první lze zařadit obchod, reklamy; neonové nápisy,.,
stovky stánici s tisíci soškami a obrazy,růženci,přívěšky,pohledy.. .To
jsou Lurdy na První pohled,
.
'
°0 ubytování a PO večeři jsme viděli shora pověstný světelný průvodL
Jak se pohyb»jí masy lidí se svíčkami,A tady začínají ty druhé Lurdy.
Potom jsme měli setkání v nové moderní katedrále a odchod do halv na rio®»
Jon že,: my jsme zvědaví čeoi a proto se nám spát nechtělo. Vyrazili .osme
do nočních Lurd.Naším cílem se stala jeskyň zjevení, Prošli jsme zonou
noční eh-barVa
old ekyaž jsme došli k naš^uu cíli.Zde byio neméně lidí,než v rušných uličkách,ale vládlo zde nábožné ticho,2de byl každý
ponořen do modlitby,do vlastní půlnoční adorace.Pyramidový stojan plný
svíček.,z nichž každá byla jedna pros ba. Socha
Marie,«© obětní» stole
vystavena Nejsvětější Svátost.Zde bylo jedno z nejkrásaějšíoh míst apl*
ť»outě. Kousek od jesrkyňkv se někdo začal modlit rlaeneo. ltó Saa, tři
ři a 3© chvíli nás tu bylo asi devět
rxá o skálu bylr
t+éms*
UÄti-d-Vc^ii-vrr
šli napít a ^n^ř*vadou.
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7>o snídani byla ooět mše sv., tentokrát ještě sla-vnostno jší,protože byl
svátek Nanebevzetí
Marie .Opět venku na louce,ooet sloužili biskupové,
ale tentokrát zde zavlála spousta vlajek, mezi nimi i ta naše.^o obědě
byl volný,program-návštěva kostelů..„Večer v 719 hod jsme si šli vyslechnout koncert polského pěveckého souboru.Dále bylo setkání v katedrále
s knězem:
.Gilbertemřkterý se stará o narkomany.Spát jsme šli opět až
o půlnoci.
Ráno jsme v půl deváté vyjeli do španělska.Další zastávka byla' ,
v rodišti sv. Ignáce.Prohlédli jsme si jeho rodný dům.,dnes již muzeum,
a po mši ev. jsme jeli do"Pomplony.Tam jsme přespali.
Ráno jsme jeli do Leonu.Mše sv. byla u moderního chrámu pod vysokým
betunovým křížem.Potom jsme jeli do centra města,kde oro nás měli Spanělé nechystanou večeři v La Coridě.Vtomto kruhovém stadionu jsme oři ážasné atmosféře shlédli vystoupení folklorního souboru.Spali jsme v tělocvičné .Ráno byla mše sv. na nádvoří a potom jsme si udolali prohlídku
Le<?nu»
Delší cesta směřovala do Santiaga. Při jeli jsme tam o půl druhá v noct*Sfi>: li isme t autobuse a kolem noj,protože do tábora bylo daleko a už
se chtělo spát.Dopoledne jsme bloudili,ale nnkonec jsme tábor přece jen
našli a mohli se ubytovat.Byly to obrovské vojenská stany,připravoné oro
nás.TTiaed j me dostali krabičky s jídlem,obsahu jící sušenky, kakao, konzervy.
Ijhový vařič,líh a zápalky.V Í6.30 j me se vydali na Hóru Radosti,kde
mělo být setkání se Svatým Otcem.Španělsko je velmi suchá země,a p-oto
je tam dočti málo trávy.Tak tomu bylo i na Hoře radosti.Deset centimetrů
hnědého prachu.Když tam přicházeli tisíce lidí,prach se zvedal a vytvářelrt mlhu Korá radosti - bylo to vlastně údolí,v nomž dole bylo nadstřešené podium,tribuna obětní stůl,...na svazích mezi lidmi obrovské obrazovky, a organizátoři nezapoměli ani na záchodky.
Lidí stále přibývalo.Také atmosféra s časem narůstala.V rozhlase hráli rytmické písně,dá se říct pro nás až disco,ale možné s nábožným
podtextem. Nerozuměli jsme slovům .-Na obrazovkách probíhal záz .am z příjezdu Sv.Otce do Spanělska.Ky j-sme se tedy utábořili a již jen po íehku
s fotoaparátem jsme se vydali bliž k podiu.Zanedlouho bylo slyšet helikoptéry doprovázející Svatého otce.Pak se objevily i na obzoru a letěly
k nám.Davy se ohlíželi,nervozita rostla a do toho všeho hrála muzika.
S několika přáteli jsme se přes přísnou organizátorskou kontrolu dostali
až dopředu a usadili se na pláštěnce mezi Italkama a Portugalci.Helikoptéry již kroužily nad námi,Lidé začali vstávat a támhle mežidavy se
objevil "papabus" - auto v němž jezdí Svatý Otec,or sjížděl mezi lidmi
a Svatý Otec nám všem mával.Hora radosti doslova bouřila skandováním:
Vivat Papajvivat.,.a jiná mi dodnes zní v uších.To nám nevadil ani prach
ani horké slunce,vždyx bvl mezi námi Jan Pavel II.
Sv.Otec nás všechny srdečně pozdravil a pak měl k nám řeč.Dále měli
Spanělé připravený program s tanci a bohatou choreografií.Tak proběhl
celý večer,nakonec už tančili všichni. Na noc jsme zůstali na Hoře radosti.
ránu už byly spacáky provlhlé rosou a byla zima. Proto se rozžaly tu a tam ohníčky a kolem nich kroužky těch,kterým bylo zima.
Ve čtvrt na deset začala slavnostní mše sv. kterou sloužil sv.Otec.
Sv.přijímání podávali kněží,kteří se rozešli mezi lidi s doprovodem - chlapec nebo děvče,které nad ním drželo slunečník.II nás zcela neobvyklé» Po požehnání se s námi sv. Otec rozloučil a my jsme se taká plni dojmů navraceli v prašné cloně zpět do tábora.
Odpoledne jsme si prohlédli baziliku sv. Jakuba a město Santiago.Do
tábora jsme přišli v noci,povečeřeli a zalehli.
Ráno jsme se vydali na zpáteční cestu do Paříže. Cestou bylo několik
zastávek,jednou z nich byla i zastávka na písčité pláži u Atlantického
pceénw. ve dvě hodiny v naci, V Paříži jsme byli 3si t poledne.
Tak te<3y vypadalá pout několika z pě-tiset -tisí» -p<m.txräe&
Soxxtj-dga
•e Compos tei0.e^
Bohu díky &e -v&b^tío
«total
^dcaeJc S-lavík

- 9 BÝT VELKÝM ZNAMENÁ SLOUŽIT
Při sobotním setkání. 19.8. v Santiagu se Svátý Otec přivítal s
mladými a v úvodu pronesl mimo jiné tato slova:"...Přišla hodina, kdy
je třeba začít s novou evangelizací. Nesmíte opomenout tuto výzvu'!!
... Je třeba jít a setkat se s Bohem, který nás hledá s tak velkou
láskou, že ji stěží můžeme pochopit!
Po vystoupení mladých řekl:".„.Věrně následovat Krist a znamená
uvést do praxe poselství evangelia, které v sobě zahrnuje také mravní
čistotu - ochranu života, stejně jako důležitost postavení matky, jež
není jednoduchou smlouvou, kterou může člověk právně zrušit..."
A v noci na Hoře radosti pronesl:"...Musíte být absolutně přesvědčeni o tom, že být velkým znamená sloužit..."
Z nedělní promluvy během slavnostní mše sv. uvádíme několik hlavních myšlenek:"...Vyzývám vás, drazí přátelé, abyste objevili své
skutečné poslání při spolupráci na. šíření království pravdy a života,
svatosti a milosti, spravedlnosti, lásky a míru. Jestli chcete opravdové sloužit vašim bratřím, nechte Krista kralovat ve vašich srdcích,
oby nám pomohl objevit a rozšířit kontrolu sebe samých, která je vytmořena silou ctnosti..."
"...Nemějte strach stát se svatými! To je ta svoboda, kterou
nás Kristus osamostatnil a ne ta, která"nám slibujevpředstavy % klamy mocných tohoto světa. Je to úplná autonqmie... At vaše l^řestanská :
láska není fraškou;vodvrhnete špatnost, budtevpro dobro! At naděje
nim dává radost, budte silní < těžkostech, budte vytrvalí v modlitbě!
Přispějte na potřeby lidu božího, budte pohostinní..oK
"...Přišli jste, abyste zde poznali své poslání. Přistupujte
k oltáři. 3 abyste nabídli chlebem s vínem vaše mládí, hledání pravdy,
v se, co je ve vás krásné a dobré, jako i všechna utrpení vašich mladých srd cí. o.
"...Pravda nám dává svobodu, láska radosx ze života. Nežijte^duchem tohoto světa, žijte tak, aby druzí chtěli žit jako vy. Nejdříve
se cele odevzdejte Kristu a pak se rozuejte druhým!!!"
X - x - X - x - X - x - X
Y

*

Může být křes tanská diskotéka?
"Slyšel jsem, že jsi byl v sobotu ve Lhotě," navázal jsem rozhovor se známým při náhodném setkání ve městě. Chvíli mlčel, .poltem se
provinile usmál, pokyvoval hlavou, omezil se na jediné slovo:
"Bohužel."
Nepochopil js£m hned, jak to myslí. Zúčastnil se lhotecké křesťanské diskotéky, nebo nikoliv? Už jsem o ní slyšel z několika úst
samou chválu.
"Byl jsem tam,;' upřesnil známý, "ale jsem zklamán. Nic duchovního,
žádná modlitba, žádné svědectví o Kristu - jen zábava, smích, hudba,
tanec. Myslím, že to byla ztráta času. Mrzí mne, že jsou mladí věřící tak povrchní."
Uvědomil jsem si," že vyslovený názor není zcela ojedinělý. "Stále
organizují nějaké akce, doma je člověk skoro nevidí, v domácnosti a
hospodářství nepomohou," stěžují si někteří rodiče. "Nejdříve jen
chodili na poutě a učili se zpívat s kytarou. Potom začali hrát divadlo, volejbal, tenis a v poslední době se kluk vrací špinavý, odřený - prý musí vyhrát turnaj v kopané proti sousední farnosti. Každý don mají něco."
Jak vypadá taková křesťanská- diskotéka? Jako každá jiná, ale bez

- 10 negativních, morálně závadných prvků. Spousta legrace, dobrá hudba, pro
některé třeba i příležitost k seznámení. Už to je velkým vítězstvím,
/a svědectvím pro případná nevěřící hosty/, že se taková křestanská zábava obejde zcela bez alkoholu a bez cigaret. Veselí je přirozená a
spontánní, v rozumných mezích, bez následného rušení veřejného pořádku
nebo dokonce ničení zařízenía Také sportovní akce mlfiých křestanu si
nekladou za cíl přímou evangelizaci či jiný hluboce due hovní motiv,
Nejsou ničím víc než sportem, avšak mely by být sportem s přísným dodržováním pra vádě1, cti, čestnosti, Je samozřejmé, že katolická fotbalová jedenáctka nebude končit utkání u piva a že členové farních týmů
kromě dobré hry nenaučí také dobře sprostě nadávat.
Námitka, že by bylo-možné využít času i sil užitečněji, je nepochybně také oprávněná. "Nepromarněte tento čas."říká Pismo/kf 5,16/.
"Dávejte si dobrý pozor na to jak žijete, abyste si nopočjnali jako nemoudří. .. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnóst, ale plni Dacha
zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní p í s n ě , . I křesťanská
zábava ve farnosti se může rozbujet a strnout na- sebe větší pozornost,
než by si po pravdě zasloužila. Okolnost, že napři klad pro samou zábavu
neuvidíte mladou tvář při biblické hodině, že nelze získat lidi na úklid
kostelu, křestanskou pomoc potřebným nebo farníky, kteří by se byli
ochotni alespoň jeden den v týdnu "jen" modlit, svědčí o tom, že není
všechno v pořádku.,
Nícmáňé církev není jen pro dokonalé, Lidé jsou lidé a až na vyjímky ca« od času zatouží nebo alespoň na začátku svého duchovního růstu
budou toužit i po docela "normálním" odreagování, zábavě, odpočinku.
Nenajdou-li takovou možnost v různých formách prostředí křestanakam,
půjdou sa zábavou jinm a dost možná, že se už nevrátí a nebo se nevrátí
taaevl; jací odešli. Toto nebezpečí se -mimo chodem může týkat i ne 1 terých
příi.iš jednostranně duchovně zaměřených laických duehovoích skupin,
které nenechaly žádný prostor pro fcéěnou lidskou komunikaci a obyeoné
popovídání si o prob . iech všedního života. Jejích členové pak spolu dokáží žít jen jako svatí, á.e ne jako hříšníci.
Je dobré, aby byly ve farnostech p o r u c e oba z p u s o by náplně volného
casu
duchovní věci i zábava, Nikdo by však neměl mít důvod být na
pochybách,' který způsob je věčnýma který časný. A nikdy by alespoň v
pozadí nemělo chybět jemné usměrňování,a&>y i formy času ve svých konečných důsledcích směřověLy k cílům věčným.
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Tvá modlitba je rozmluva s Bohem, Bůh mluví k tobě. Ale jak : máme
snad ^zoufat nad lidským pokolením? Máme říci, že téměř každý člověk,
kterému se při modlitbě do mysli vloudily nějaká myšlenky a přerušil
tak svou modlitbu, propadl už proto zatracení? Rekneme-li to, pak
veru n.vím, jaká nděje nám už zbývá.
Poněvadž váaknaději v Boha přece jen máme, poněvadž jeho milosrdenství 33 velké, řekáae mu : "Potěš duši svého služebníka, neboí k tobě
pozveaám duši svou." A jak jsem ji pozvedl? Jak jsem mohl, podle svých
bij, které jsi mi dal, pokud jsem byl s to onu ulétající duši polapit,
^e to nemoc, že jsem tak roztěkaný. Uzdrav mě, pak budu stát, upevni
mne, pak obstojím.
Sv. Augustin

1. Bratři sv. Cyril a Mtoděj k nám přišli hlásat evangelium roku
1
a/ 855
.
. • - :
* '
.:;
:
B/ 863
'
. "1
c/ 885
2. Sv. Ludmila byla manželkou knížete
a/Bořivoje
b/Spytihněva
c/Vratislava
3. Hlavní patron českého národa a?. Václav byl zavražděn 28. září 929
nebo 935
.... .
a/ v Praze
b/ ve Staré Boleslavi
• "
C/ v Mladé Boleslavi
4. Už r. 972 byl sv. Váiavu zasvěcen první kostel. Bvlo to
a/ V Praze na Smíchově
b/ v Proseku u Prahy
c / n a Stochově u Libušina
5. Prvním pražským biskupem byl
a/ Detmar
... ;..: •
;...
b/ Vojtěch :
c/ Adalbert
6. Biskup sv. Vojtěch zemřel mučednickou smrtí roku
a/ 995
• , - •
b7 997
r "
c/ 998
7.
a/
b/
c/

• r*
'
..'
'

R. 1Q32 založil poustevník sv. Prokop klášter
břevnovský
ostrovský
sázavský
•.
' - '

8. Klášter založený sv. 'Prokopem se řídil řeholí
a/ sv. Augustina
B/ sv. Benedikta
• .•
c/ sv, Dominika
9.

Biskup sv. Norbert, narozený r. 1080 v Xantenu v Porýní, zakladatel
řádu premonstrátu, je pohřben
a/ v Prémontré ve Francii
b/ v Pražena Strahově
c/ v Jablonném v Podjoštědí
10. Manžel tl. Zdislavy, která Žila v letech 1220 až 1252, se jmenoval
a/ Havel z Lemberka
b/ Karel IV.
''
c/ nežila v manželství
11. Bl. Anežka byla sestrou krále
a/ Přemysla Otakara I.
- '"""
b/ VáclavaI.
c/ Přemysla Otakara II.

- t2 *
12, 1říme, te s jednou vý^m^navi Senoysi pl, 4Qeži$a dopisoisrta, Byl^ to

a/ sv. Monika
b/ sv. Klářa

c/ sv. Kateřina Sienská
£3» Sv 9 Jaft lk<nčrx:,,hý, který tr^fgi<?ky zemřel r. 1393,

fivitvk

9/ 2^,3.
16.5.

£4, Ja» Hus byl
S/ laik
b/ kaiCJ .:. .. kv:

T-7. ...

" *rr '

C/ biskup jed ho ty bratrské'
15-» Moravský kněz bl. Jan Sarfcander žil ija ufrelonuj»
a/ 16 a 17.•• století
b/ 17. e. 18 , st.
e/ 16. a 19- st.
16. J. A. Koreanský se narodil roku
a/ 1592

b/ 1570
c/ 1740
17. Sv. J. N. Neumann, prtfní biskup z USA, který byl prohlášen za svatého, pocházel
a/ z Filadelfie
b/ z Prahy
c/ z Prachatic
18. První český salesián se jmenoval
a/ Michal Kua
b/ Ignác ztuchlý
c/ Štěpán Troch^a
19. Josef Towřar byl

a/ českýmisionárpůsobící v 19. st. v Koreji
b/ lidický far^, který zahynul při vyhlazení Lidic r. 194 2
c/ český "kněz umučený v 50. letech 20. st.
20. Kardinál F. Tomášek se narodil roku
a/ 1895
b'7 1899

c/ 1901
f
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