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ai.^zica ivw.r *_oLCVi\A ?c.v¡\_ ¿ir:i.•

Den ocL-šel.^
kny mojí cely
; c zl .tě, V RU-ích západ rozechvělý
do dálek přesel ¿al:o dávné snění.
IToč.inu vrcholná v kouzelném proměnění
k o':nu me volé nadpozemským jasem
prvního jar, serafínským hlasem.
Jc* poslechla a vidím: Hrade,město,lesy
jak v mociru kouzelném rostete pod nebesy.
'Tvým. jarem a stříbrem oslněna
klariska,mniška a přemyslovská žena
j;' elá změnila se v srdce rozepláté.
ř . ¡ hlavou cítím mraky rozevláté
r není dechu,žíly,tepny ve mně,
ječ tobě nepatří,má drahá,rodná země.
il z Sivé vody apoštolů vzrostlé
li vSky s ÜÍflllíEW a METODĚJEM srostlá,
..vůj podzim LUD""ILTi^/,; hroznem září
'cu;rost laskavá plé v slunce žluté tváři.
'' viVaě tvých samot modlitba Ivanova
soumrak tvých večerů provází denně znov<u St/ožena hradbou'nepropustných losů
s Fh.^vOPLE slastně poutáš' vzpouru běsů
a v lesku světelném za svátečního jitra
n;..d tvými pahorky tkví VOJTĚCHOVA mitra.
T„ ,která v MLADĚ zlatou růži kveteš,
v D:.'TJ.íRAVCE bratřím n. východě světlo nosc.š
a každým dnem svým,pulednom i stínem,
krovem i ohništěm,chlebem svým a vínem,
domem i valem směle 'k nebi vzpjí- tým
nav.'x.y jsi spojena s tvým nejkrásnějřím svatým
Vj^e vsf VÁCLAVTM, jenž od Boha vzal léno
a s mečem archanděla chrání svoje věno
dobrotu myšlenek, jež v7,epjaly se k činu,
by v, službě člověku sloužily Hospodinu.
To vidím užaslá,vše vidím v této chvíli nad hl avou večer, hvě zdj , mě sic b í lý,
mír kláštera, kří z, závoi n..-. svém čele....
Klariska pokorná z milosti Spasitele
cítím, jak s tebou roštu, vzlétám, pl-..nu.
božského příslibu jsem. obdržel:, manu,
alo-""' stromu ví r nos ti ,k~r'3t nebeského lét :
S tebou,roá zeně,bade Pán as do s k m á n í světa i

ivina Svobodová.
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Příloha 6.4.
SLOVO ŽIVOTA PSO VÍŘÍCÍ Í-A LISTOPAD I 98?

"POJCI rychle dolů; dnes musím zůstat v tvém docš."/LK 19,15/ - Tato
slova se týkají setkání se Zacheen.JožíS prochází městem Jerichem.Kolei/i noho ;jc mnoho lidí.a.ezi liá::»i je jistý Zacheus,výběrěí daně,který právě pro toto své zaměstnání oyl p v žován za veřejného hříšníka,
/x/Chtěl by vidět JežíSe,ale nemůže,protěže je malé postavy.Běží proto
napřed v. vyleze n. fíkovník.ueho pooíníní neuniklo Mistrovi,který k
překvapení lidí jej volá jména : sán . pozve do jeho donu,přes pohoř š oni nokterých.
"Pojí. rychle dolů;dnes nusín zůstat v
doně."- První věc,kteří bije r'o olí v tonto výjevu, je Ježí .'ov: l-'ska k těm,kteří se zdají
nejvíce vzdá1,oni odtíoh;.
J
o to láaka,která se ujiV iniciativy, která jde za hranicí toho,
co lidé běžno (V'1- jí .1 'okonává předsudky a názory tzv.slusně ¡3raýšle*»
jících lidí,spoleěei s' konvence,překonává všechno.
Je to lásko,která ne<n;udí,nezdržuje se vážením osobní viny a odpově 'nosti.Jo to lásk: ,kter»< chco zrchránit,a nic jiného.^e to láska,
která nono"'í j;:ik jo kdo vzdálen,kdopak,řeklo by se,že jo to láska,která jc přitahován.", slabost.''. ylov'ka a jeho neschopností so z ní vyuanlt.
"Pljfl Dýchlo dolů; dnes musím zůstat v tvém doně."- Další důležitá stránka setkání si. Zachcem jo radikální proměna,která v něm nostávď.Lidsky řočono,,ieho siturco .jo velni t - Ská.
Ale Ježíšovým příchodem do jeho domu se odehrává něco nepředvídaného. Zac&us získaný jeho lásk. u cítí,že mu nusí otevřít své srdce,aby
pMznul všechny své hříchy. Prohlašuj o. Se je ochoten napravit spáchané
zlo c. zr.t.f.t úplný nový živ v; no už život sobecký,ale ži«/..t služby
b' 1 :žn f.mu,
A nakonec jo no*,no si vÓi;.inout, že se vytváří mezi ním ; Ježíšem
osobní vzt..h;z něhož plyne pro Zachce. pokoj a radost z toho,Že č nyn '' ke jo 0'i.•. '"'ovýn spolupr. covníken a přítelem.
"Pojí rychlo dolů:dnes nusin zůst t v tvém doně."- Jek tedy žít
slovo živo ti' tohoto měsíce ?Stejně jako Zacheus jsme ubozí hříšníci.
I nám Jožíš praví:"Pojet ryclc dolů....",tj.zanech své csanoccní, v;- ch
ob'.v a oř dsu Iků.Nevracej se do minulosti,noně j strach,že na t\ nestavíš ív jdi Ježíši vstříc,Véř žo jeho láska je ranohen větší,než tvá
slabost. On hlo \í. spíše na tvoji dobrou vůli než na tvé omyly a selhaní,
Nr.opakíon přišol právě proto,> by tě osvobodil a posílil ton plcr.án^.k,
tu touhu po dobru,které v tob ; je.
A pak přijmi Ježíše do domu ¿>vé duše a začni znova,s opr ..vdovou
lít r.tí,s řádnou zpovědi,ie-li v souladu s tvou náboženskou v'a u a
zaífni žít velkoťiušně lásku k bližnímu,
"ok volni brzy zakusíš i ty revýslovný pokoj,který plvne sc setkání
s Ježíšem a. rndostjktorou zakoušíme,když jsme spojeni s ř»ín a když budv;\.no nové vr/tahy p:aivou láskou,tou láskou,které nás ri-.-Jv' On naučil.
/>:/ Vvt>r'í .¡aiS byli ti,ktoří vybírali "mýto" íubc "clo" or.> říns?:ou
státní r.KC.vo výkonu svého povolání se snažili dosáhnout c ncjv.itších výhoč.S tob > dův >!u o také rro jejich poměr k rO:anúr. :;.& ijd nenevida 1 a byli povahováni za veřejná hříi.::íl:vv,
_
¡w — e v. o
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~ poznámce"
Vy^uií "encykliky""H jako sv.1 5 Knih.Kř.Ob.píšc br.A.
Navrátil:''Lev' , z ""a po druhém vydání encykliky vr.1937 ještě byla později vydrnr. ..:í '; tor u c plnu ji:
Po únoru 1 ' • - sc konala ve Frýdku děkanská konference,na které vynikající kněi:,pr-f.n,r».a reál.gynn.v Orlové>P.Arnošt MnliS vytkl velmi ostře zvláště
kněžín,žc se spokojí c
. n '..« časopisu Slezský katolík, -biíLen- u \ j^ících pro hunerny dialog"uehoř a Jadwnek", aváak nyní, kdy se .dná o z achování čiř.té víry a věrnosti k Církvi,Sv.Otci a biskupůr za via y k^.ůia kněží se chová ustrašeně a zbaběle
ichdy s v e l . " r o z d á v a l prof.MaliS přítomným kněžíni encykliku DR
která byl-, z ", ,'•".". podnětu znovu vydána evšen s datem ivihil obstát 1.l)ubna 1937
to z pochopitelných důvodůJ?*M»liš byl velmi pohněvaný,když
h-dne kněží o nítlo encykliku převzít,- ze strachu.Kdo encykliku vydal,
není ni znáno.Fin .není náklady na její vydání snad uhradila rodakco Slezského katolíka.Netrvalo dlouho a P.Mališ byl zateču : odsouzen.Právě tak
rod.časopisu SI" P,Josef Nogol.uok mi vyprávěla teta prof.Mališe M.T.z
Frýdku-Místku:Arnošt ve vězení hrozně zkusil.3yl n>; samotco r. ležel na
holér betone.Tin si zničil ledviny.Když 'vylo zlo,poslali ho doi.iů.Pracoval nějaký čas jako dělník, ale brzy zemřel. "Pamatuji si, že osud P.Mališc nijak nedej-1 ani jeho spolubratry, ktc.',' ' s nín studovali v kněžském
učilišti ve 7i<lnavě,kde byl "Arnošt" předsedou spolku Českých bohoslovem. Vysvěcen byl v r. 1 93r3.
Po trpkých a bolestech zkouškách od r.1^38 až po dnešek dává opětovné vydání encykliky JR mnoho důvodů k vážné.íu zamýšlení,nad pravdivostí
v:rovných slov Pia XI.o úmyslu"starého pokušitele rozdrtit až 'o záklrlů
k^os*"nskou kulturu"a že"vzhledem k takovému nebezpečí Církev nlěet n<v.a nemlčela. "Nesmí mlčet ani dnes .Antikrist tak ti zuj o, aby odvrátí';
n. ši bdělost.Tonu nasvědčují nové zkušenosti.• •:r* dotaz jednoho duchovního odpověděl ( '.T:"S přestavbou církví u nás so zabývat nebudeme."-Na Slovensku došle k vážnému konfliktu mezi zástupci Církve a slovenským ministrem kul tury.iva zasedání ordinářů v Trnavě,kde nám..min. kultury a ředit'1
sekr.pro věci církevní SSR V A . vetoval návrh konference, aby nově jmenovaný metropolita slovenský,trnavský arcib.Ján Sokol převzal předsednictví
konference ordinářů slovenské církevní provincie.Tét. starostlivé situaci odpovídá i výrok exponovaného funkcionáře o obsazení biskupského
stolce v Olomouci. "í-Láte nového biskupa, ale všechno zůstane, jak bylo."Víme,že proti brachiální světské moci může Církev zvítězit jen morální
silou,která o r ů s t á z duchovní síly v každé farnosti,Slibované změny novely tr.zákona o maření státního dozoru nad církvemi nás nosní ukolébat
do sebeuspokojení,jak to naznačil jistý duchovníV rak by už nyní ty Křesťanské obzory měly s tím přestat.Vakonec všecko zkazí."-Nosmino zapomínat na petici o 31 bodech,cle znovu ji důrazně připomínat ¡jf,ko součást
r podmínku desetiletí duchovní obnovy.Helsinky,Madrid,Vídcn nám mnoho
ne pomohou.víno,jak se s jejich dokumenty zachází.Musíme vsadit na jednu
kartu-na modlitbu.Všichni ikně ží i laici.Všichni kněžíiPrvto i ti z SÍÍD
PTT.AÍ, 60 kaž y z nich zamyslí nad otázkou: "Quo vadis... ?"A% so proberou
ze svého omylu,za své iluze,že slouží Církvi,že jsou věrni Sv.Otci.Jejich návštěvy v "víně jim jejich svědomí neuklidní .Pán nás vúcchny předvolá p*ed svůj soud. Dušičkové zastavení u kněžských hrobů a'cjo vnitřně
osvítí pro konečné a jednoznačné rozhodnutí.Vyšleme na našeho otco bisk.,
k;orý,ncž usedl na stolec olomouckého biskupa,čokl zástupcům děkanátů a
ti- ke všem "uchevním,že s přijetím biskupské služby přijímá na svá lamnna Kristův .kříž -. půjde jeho cestou.Prosil,aby mu všichni,kněží,řehol,
-soby a všechen i -oží lid pomáhali néstvtento kříži Bratři v oltární službě,kteří bojujete za mír ve světě,nečiňte svému biskupovi kří.J t•r/ZÍ v/"v,
mu byl dánl.Vslcte na ty biskupy .kněze i řádové věřící .kte •.'*•/. v ¡?'J 1. ;
Kristův pokoj.který svět dát nemůže,přinášeli i tů nejtěžoí obět.A •¿r-:
ještě takoví, k x >í ji nesou i dnes.A stačilo tak málo, jak ni řekl jed
Oinak vzorný a pastoračně úspěšný spolubratr po t.1970¡"zas jsem obrátil
kabát".. .Satan si vyžádal,aby i nás v této době tříbil jako plenici.,/-.-

22,3Wviz výzva Sv, Otec ko spol. modlitbě i Ježiš prosí za nás jako
kdysi za oinona, aby naše víra neselhala a tam, kde snad selhala, abratme se a budrne posilou svým bratřím/srov. L,22,32 Kéž za nás prosí
sv. Anežka, dcera královská., nevěsta Kristova. Z úcty k umučenému P.
Arnoštovi napsal
_
• —rrr.^Txírvmwii~ó~n~3TT"čó~my^
r.udé právo přineslo krátkou zprávu, že ředetc-1 Sekretariátu pro věci
církevní vlády 2S8R, ukončil 23. 10. t. r. návštěvu Spojených států. '
"nformoval prý ve Státech st. činitele, zástupce nábož. organizací,
oV;?r„3ké iniciativy, sdělovací prostředky a naše krajany o současném
stavu církevních a nábož. orp;. i°stavu naší přestavby. Atmosféru těchto rozhovorů označil za různorodou od upřímné stahy až prý po zkreslené představy které o nás Američané mají.
Vždycky když čtu takov'é podobné zprávy, jak nějaký ateista a mociVn,
stouoenec organizace která si dala za cíl vrátit náš národ do pohanských poměrů, který mluví o nás, ba dokonce i za n^s věřící, vyvol''T"c. to
ve mně snahu nějakým způsober skoncovat s tímto naším nemohoucím, urá
Žlivýrri a ponižujícím stavem. Jaký je to též anachronizmus našich pomě
rů, iírnoraco sv. vývoje, když orávě v těchto dncch Poláci ruší úřad
pro církevní záležitosti. Jo však v našich poměrech smutnou skutečnos
tí, že nemálo kněží oe3existencí proticírkevních tajemník! nejen sniřu
jo, ale jak ; i i řekl náš kapitulní, "mám kněze kteří mě ignorují c.
jednají jen s církevním tajemníkem!"
A co my laici na to?
Vzpomínám si, jak před rokem v souvislosti s projednáváním návrhu laické organizace, padl i návrh jednat s cír. tajemníky. Díky Bohu, že
tento návrh skutečně "padl"! Sest všem našim aktivním laikům, že ani
jeden se Ico spolupráci 3 proticírkovními tajemníky nedal. -Je' to ostatně i přirozené, že ten kdo stojí v n^-ií linii nemůže do.-t dobře koketovat o nepřítelem. Uvědomujeme si, že je to vlastně dar, pracovat
pro Pána n jeho Církev. Ne my jsme si vyvolili službu Pán"., ale Cn si
povolal nás. A On nám dal i oříklnd, že dovoleno nám je n ..ávidět oouzv. í/láho a hřích! Mámo však mít pochopení ba dokonce Irsku k chybujícím. Většina věřících chápala těžké postavení našich kníží a i těch,
kteří ze alnbosti spolupracovali a poslouchali někdy i zbytečně
ta jemní ky. ^Ohccmo i nadálo být i těmto lcněžím oporou, p V m d ovš"
naši přízeň stojí. Ježíš se též nikomu nevnucoval. Dokonce i v .ková pro něj osudová chvíli řekl Jidášovi' jdi a učiň, CD sm^šliš.''
Po tomto mém krátkém zamyšlení vyvstává otázko pro n's laiky, jak my
můžumo v současné době pomáhat Církvi? Modlitby a oběti jsou nutném
předpokladem jakékoliv naší činnosti. O této věci nejsme ochotni diskutovat. To je prostě nutnost. Máme však mezi sebou takoví, kteří svě
domí uspávají těmito výroky. "Já se za kněze i Církev modlim, své pov in' "íosti plním, ale do ničeno se nepletu- . Všechny tvto řeči jsou farizejské odpovědi. Není to nic jiného než snaha ZJáko odradit nás od
práce. Odradit nás od snahy pomoci Církvi, čest a u-nání si zaslouží
ti aktivní laici, kteří pochopili že doba vyžaduje aktivní přístuo ke
snahám Církve., Otec kardinál jasně řekl " Vrs laiků
drtivá většina
Je na vás, aby vás bylo slyšet! Aslvšet bylo pěkně i.ahlas a burácelo
to na slavné Velehradské pouti, že zde jsou lc^oi
~ yj :dou za Církev
''urazit"slovo. A toto mohutné Slovo vyvolalo u r.or t'. 1 do této doby
nepoznaný strach! Zlý poznal, .:,e v hlasu lidu je hlas boží. Tento strach
je onět přepadl při petiční akci. Vystrašila j( snaha utvořit
laickou organizaci, vznik laiclcých samizdate.
Bratři, přátele Pána, nřiČiňmc se každý tam, kdo jsme, v.± strach našich
nepřátel je už nikdy neopustí, at pochoní, že proti Sk^le marně
jovali a pokoj s námi mohou nit jen pod jednou ^odnír.kou: že nechají
věci a hlavně Církev na pokoji.smíří se 3 ti..,
i v Českoslcvenr"'^.
bv.de Církev plně a v o b'o d :i a . !
v I^ist.i iTo«ať ^lov-ík
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E>'ORCIS?.TUS panese Lva XIII.proti Satanovi a odpadlým andělům.
Ve j~énu Otce,i Syna,i ^Oueha svatého.
Kcčllitbí: k sv.Michaelovi Archandělovi;
Slavný kníže,nebesky eh vo jsk, sv.SIiehaeli Archanděl i, brtň nás v boji proti knížatům a uocnostem,proti světovládcům této temnoty,proti zlým duthům
v povětří/v.Lf.o, 12/.Přijd n;. ponuc liden,které Bůh stvořil k obrazu a
podobenství své:au/v.3 on. 1,27/ - z., velkou cenu vykoupil z otroctví satanova.- xebe ctí oírkev sv.;.akc svéhc ochránoe.aobě svěřil Bůh vykoupené
uše,abys je u iv>'.."'ol o blaženosti věčné.Fros tedy ,x>ha pokoje,».by zdrti
setanr pod m.iirv: noh;na,..by již neměl mcV ržeti v zujetí lidi a škoditi
Církvi.Přednes našo.prcsby před tvář ivejvy ¿š£ho ,*.by nás rychle předešlo
milosrdenství ,oží.A uchop hadi.., draka otarého, jenž jest číábel a satan a
svrhni jej spoutaného do propasti,aby již nesváděl národy /srv.Zj.začátek 20.kapit./

E: OP C ISMUS
Ve jménu Ježíte Krist.-., '.^oha c Pán... n ašeho a na. přímluvu Neposkvrněné Penny, Rodičky Loží Maric,blažených apoštolů Petra a Pavla a všech svatých.
Kněz 'odá:V s důvěrou v noc našeho svatého á -'"adu"- přistupujeme bezpečně k tomu,abychom o-'razili átoky Sábclské lsti. /<:,ln 07,2-3:
Jako se rozptyluje dým,rozptylují se - jako sc vosk rozplývá před ohněm,
t^.k hynou hříšníci před Bohem.
V.Hlc,K*íž Páně,prchejte mocnosti nepřátelské.
R.Zvítězil lev z pokolení Oudova,koacn Javidův.
V.-oudiž milosrdenství tvé nad námi,Punc.
P.Jakože jsme ""OUA.-.IÍ V T. bc.
VYMÍTAL TT, k:- »d;' nečistý duchu,každá moci satanovu,každý nápore pekelného
protivníka,každá le^ie,každé ďábelské siružcní a sc'cto.
Vv jménu a moci našeho Pán_ Ježíčc 'iristu + budiž vylro^oniin a za,hnán z
Církve ooží + z ..uší stvořených k obrazu 3oží?iu + Q drahou Krví Božího
Beránka vykoup nich + í
iv odvažuj sc už vychytralý hc.de, klamat i lidské pokolení, pronásledovat
církev Í3...ŽÍ + ani vyvolené ooží prozkoumávat! ,. tříbiti jako pšenici.
/ >/. Lk. 22,31 /.
Rozkazuje .Ti to J-h h jvy-.oí,+ jemuž e> ve své velké pýše stálo usiluješ
připodobni'ti,který ch©'e,c.by všichni lidé došli spásy u dospali k poznání
pravdy. / v. 1. í'im. 2,4/.
Rozkazuje ti to ._>uh + Otec. i
Rozkazuje ti to V h 1 Syn 1
Rozkazuje ti Bůh + 'V '••• : v. i
I.ozkazujc ti tc
jestát Kristův, + věčné sl^vo 3 ží,které se vtělilo,pro
spásu našeho pokolení,které nylo ztraceno tvou závistí. ,Ji.žíš ponížil sám
sebe a byl poslu ný ž k snrti/P?1.2,G/:Cn zbudóv, 1 svou Církev na pevné
Skále /v.Mt.1 ó,1f-/
prohlásil,že s ní zůstane až do skonání světu /v.
Mt.28.30/.
Rozkazuje ti to sv.Oboí Kříže + a síle všech- T jemství křesťanské víry +!
Rozkazuje ti to nocná Ježí Rodička Panna Maria,+ která od prvního okamžiku svého Neposkvrněného početí potřela ve své pokoře tvou py šnou hlavu!
R-zkazuje ti to víra sv.apoštolů Petra a Pavla + a ostatních apoštolů 1
Vzkazuje ti to krév mučedníků +
zbožné přímluva všech světců a všech
světic !
J-edy proklet' draku'a celý pluk* zlých duchů,zaklínám tě skrze. Boha +
živého,skrze ^chc. + pravého,skrze 3oha + svatého,skrze Boha, jenž 'tak miloval svět,že 3,na svého ^ednoiozeného vydal,aby nikdo,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčny./v.ěai.3,1 V .
Fřestan klonati lidská-stvoření a vlévati jim jed věčného zavržení i
Ustaň škoditi Církvi a klášti pouta její svobodě i
Odejdi satane,půvcce a. učiteli každého klamání,nepříteli lidské spásy.
Jej místo P.Ježíši Kristu,na něnž jsi nenašel nic ze svého díla.i
Jej místo Cirk vi jediné,svaté,katolické a apoštolské,kterou ti Kristus
sán vydobjl cr-ncu svá Krve./v,I f. 1,7/.

Pokor se peci rz&criou rukou...Boži,-chvSj se ?, uteî před našim vzývánín hrozného a svatého jména J-ožíf^pved nímž se peklo třese, jemuž jsou poddány
Síly a mocnosti a Panetvarnébec,kterého ohválí Cherubové a Strofové a neúnavně říkajíce:Svatý, a va-jý. svatý,Pán Bůh zástupů.
V.Pán s vámi
.
R.I s duchem tvým.
V. Pane, vyšly g modlitbě, motl.
.
R.A volání mó k íkbě přiju.
Modleme se:
.-, . *>
/
Bože nebes,Jozo zcmÓ.tíož.ř'*andělé,Bože archandělů,Bože Patriarchů, že
Proroků, ÍJOŽO Apoštolu
•vyz:iavačúJ.oože panen, Bože jenž máš noc dávat i
život po enrti a pokoj po práci,nc-bot není uoha kromě Tebe,ani nemůže být
leč Ty,Stvořiteli' vše^h věoí viditelný-h i neviditelných,jehož království
nebude konoe.Pokorné vzýváme Majestát Tví slávy,abys nás ráčil mocně osvobodit od u.r.%C.é- moci,láčky,klaněná! o .ničemno;!J:i/ pekelných duchů a bez
áhony uchovnti,Skrze našrho P, Ježíše Krista «.Amen.*
3 X: Od ákladů (í.ábolskýeh - vyovobod ná.i Pane I
Abys í.vé Církvi be zpečno a li e. volnosú Tobě aloužiti popřáti ráčil - Tě
presume,'vyšlyt nás !
Abys nepřátele Oír';, ve sv. poní žiti ráčil - Tě. prosíme vyslyš nás i
Poznámka: <!do je znamení +,děláme kříž, jako když kněz žehná,ny však zažchnávámc.- Sv.Otec Pavel VI,si přá":,aby se tuto modlitbu pův ••'ně kněžskou - byla v ncjf-t.-.rších braviáří n,ale satan se postaral,aby odtud zmizela - mo1lili i ledo 1, A to, oo.nejčaotěji,poněvadž právě ny~ní je - z dopuštění Božího - jeho moo rozpoutána na nejvyšší míru,v této apok;lyptické době r.tožílv království, oddalování, kozlů od ovoí.
Kratší modlitby o:.:orci!,.ni:
' '
Vládnoucí 'královno rebeo .nejvy', ší Panovnice Andělů,která jsi od počátku
obdržela o* «o'w. .nor. a .pe.OJiií pótří.t hlavn o a. t ano vu, pokorně '•. prosíme,
posli své f-:v 'té pluky Híióělú] aby Tvým rozkazem a Tvou mocí pok'lná duchy pronásledovaly,včudo je přemohly ••'-ji o.V. opovážlivost zahanbily a uvrnly zpět d.o propasti p e k e l n é . ' ' l i ů h ' h e b r e j s k y K:<chr.ol,oož jo
jméno Arch,nu'ila/ ~Sv,;».n '•"lé a AVo'\H.:nd51á . braňte nás o ochr. ňu/'cc nás.
A Ty dobrá a n'r.'.ná V:diko.Ty budeš vždy naai láskou a nedějí.Anen.
Sv„Mehcioli, Arch..ndč 1 J., tu'un- nás v boji proti zlobě u úkladům oablovým,
bu.k.ž nám ochr.uiou.Přťiá".iu jemu nůh, neohni satana a jiné duch] zlé,kteří
ku ¡'káze duším. světem ob házejí, božskou mooí ".o propasti pekelné .Anen,
Pozn : Z příkazu pepožo Lva >:III, so tuôo modlitbu povinně modlil kněz po
každé mši s v. V současné době to není povinné.Účinně totiž spoutávala moc
sut, novu. ^od/leme se j:l tody co nejčastěji,a to kde je možno společně
po kaž''é mí i i sv. ^onec pozn.
Št"olná modlitbo c-orc' "ní,v krizových situacích,kdykoliv ucítíme přítomnost zlób^ -"ucha.v těžkých pokušeních;těžkootech úzkostech,"/ podnětech k nerozvážným Činům: 7o jménu Ježíše 1'rista,našeho Pána «. ;ohc.,ve
jméau opo skvrně,né Panny IVario a NcjblohoslavenějŠí î.'atky .oží, ve jménu
oVuAvcnuiděl:.. lkiehaclu.vo ji;;'nu »v.apoštolů Petra a Pavla,ve jnénu všech
(3v, o oí'cJ.stů,::monov:l.tě sv.Prokopa opata a všech sv.,rozhazuji ti,duchu
í f d i ý , t o t o
m'.;vt\o a již-se tam nevracej.Amen.
Mod U m o re za Církev y vatou:
Pane ihvïièi
\\v- a, ::J o-r
náotrojů s¿ tanovj ch falešných pror-Aů,kteří
pofijko/ojí,rozvrat;
a i-r:." \ií tvou sv,Církev zevnitř.
2a bn>V.et o/Heťý kru ¡b.v^sxy '.řád:Sešli svého Jueha a stvořeni nudou
obl:i;
tvávr "ť. îiU»; .•
Bit'i f-láv.. Ilrf.po;; u).ov na věky.Chvalte Pána všichni náro"ové,chvalte jej
vs;'lidé,-i^'ioï, nj.i^v.iěno j<\st na" nimi Jeho milosrdenství, "ěrnost
iiocpo.aíuuvc. zůstává
vély./.mon.

BJTIRVIRVR" S AI.: RICKÍMI K^ESÍANY.
Během letošních prázdnin navštívila několik moravských farností trojice mladých křesťanů ze Spojených států amerických.
Šestadvacetiletá Jujie je katolička,manželé Lloyd /32 letjí a Rebeka
/351et/ jsou členy jedné protestantské církve charismatického typu.
Přišli i do užšího společenství našich věřících a odpovídali na naše
zvědavé otázky.
Jaké jsou vztahy mezi katolíky a protestanty v USA ?
Dozvěděli jsme se,že přibližně stejné jako v Československu.Na jedné straně dochází ke kontaktům a k ekumenické spolupráci,jindy se projevuje určitý odstup.
Jak věří americký president Bush ?
" Doufáme,že je věřící."
Vyučuje se ve Spojených státech náboženství ve školách ?
"Ve veřejných státních školách nikoli.Ale je možno vybrat si ze s
stále rostoucího počtu křesťanských škol,v nichž se náboženství učí.
Státní školy jsou ovšem zadarmo,zatímco v církevních se platí."
Jaký zájem mají u vás mladí katolíci o studium bohosloví ?
" Zájem poklesl,iunás ne nedostatek kněží."
Znáte sv.Jana Nepomuka Neumana,který pochází z čech,u působil v arnorice ?
"Ano jistě.Většina amerických univerzit má tzv. Neumanovo katolické
centrum."
V jakém stavu se nacházejí rodiny va Spojených státech ?
"To je velký problém.Na padesát procent manželství se rozvádí.Mezi křesťany jo toto procento naštěstí podstatně menší."
Jak vysoká je zaměstnanost amerických žen ?
"Poměrně značná - asi 70% žen v produktivním věku pracuje." Křesťansky však pracují v menší míře - snad 55 - 60$."
Je u vás zaměstnání ženy nutné z ekonomických důvodů pro zajištění
rodiny ?
" Někdy ano,někdy ne."
Co je podle vás největším nebezpečím pro křesťanství v USA ?
" GdpověČÍ byla pohotová a stručná: "Materialismus."
Další okruh otázek se týkal hnutí charismatické obnovy ve Spojených
státech.
"Charismatická obnova u nás začala před 20 lety v katolické církvi
a v hlavních protestantských církvích.Každým rokem se koná celostátní
katolická charismatická konference." Julie se zúčastnila celkem čtyř
těchto kongresů v Jižní Indiáne." Jednou za deset let se koná společná
konference katolicko - protestantská.Charismatická obnova má velký smysl
pro evangelizaci,takže se rychle rozrůstá.Lidé obvykle reagují,když
sljší o osobním vztahu k Bohu,a připojují se.Hodně přitahuje i hudba
a tvořivý přístup k bohoslužbám.Zde je o náboženství o které nejde,
nýbrž především o vztah k Bohu."
Julie pracuje v charismatické obnově už 15 let.Charismatici jsou
i její rodiče.
Jak se scházejí vaše modlitební skupiny ?
Julie: "Naše velká modlitební skupina má 800 dospělých a 600 dětí.

VětSinou katolíků,protestantů no s-.si 10$.Velká modlitební skupina.Velká
modlitební skupina ;,o schází jedenkrát za 14 "ní.'i1, to skupina'se pak dělí na další menší celky po 1..G lidech,které se scházejí rovněž jednou za
dva týdny.Na jí).iámo si k tomu vždycky velkou místnost ve škole.hejmenší
buňkou této modlitební skupiny jsou pak malé kroužky po pěti až šesti lidcoh.T, to kroužky se scházejí v byteeh vždy jedenkrát za týden.'.'Modlíme se,
'"ě-aijeme, :"cšúne problény
vzájemně se podporujeme.
zpíváme,prosíme
Prožíváme ve socle" ens tví svůj- vztah k • .-o hu, získáváme jakousi společenskou
zkušenost L;oh.v.."''ed;ucími skupin jsou většinou laici,ale i knězi. >iecéze
o modlitebních skupinách ví a ;;eji«h činnost schvaluje.J ustanoven kněz,
který zprostředkovává kontakt modlitební skupiny s diecézním biskupem."
Julie pracovala 2 r;kj v iv i zo zení. Ptáme se i na situaci v této západoevropské zemi.
" Uvědomuji si",říká Julie," .e je v iNizozemí víra příliš liberální.
Svatému Otoi z;-. \cno návštěvy nepřipravili Umnější kctolíci zrovna přívětivé pří etí. y';,"j.nó lidi v Nizozemí d; kostelu nechodí,i když se nazývají katolíci nebo or ot es ten té.Sever země je více protestantský,více
katolíků je nr. jihu.iS'.zi protestanty . katolíky je zde více rozporů a méně vzájemné spolupráce než nr,př,v fJSA.V M.zozemí je několik hezkých živých
církví letničního typu.Charismatické hnutí v holandské katolické církvi
je zcela malinké "
Julio pr;>cu:ie pro jistou misijní společnost,která pomáhá k'Ae stanům ve východní Jvropě.Ptámo ao na situaci v Sovětském svazu.Co sou-íte o přestavbě v SSSP ?
" Jr. to skvělé" říká Lloyd." Jobtistó v USA se léta modlili za změnu
vlády v Sovětském švezu.Současnost je odpovědí na modlitby."
Za to ac modlili ; enom babtisté - dodáváme.
11

Psi.li :'is"ie
dopisy vězněrv/m k.^esíanto K LSSP. a modlili se za ně,"
navazuje Julie." >iee už jsou všichni na svobodě." Doplňuje jí Rebeka:
"V současnosti v "létá z <f nady
Sovětského svazu každý týden jedno letadlo s nákladem biblí a náboženské liter;..tur;y v ruském jazyce.v to jsme
ještě nedávno .aii nedoui\..li."
T?H setkání a .iurick^mi k.*esL.ny muscle býlí dorozumívacím jazykem
přirozeně ^nJli'itina.P^Gfito sc n^Ši přátelé živě zajímali i o naši řeč
a naučili so túá nakolik «lov oes'cy .¿¿ty i jsme se loučili,prozradili nám
svůj jazykový ob:';ov:
" (Jž vímc,;'lk.kou .''«čí oudeme mluvit v nebi.Segkj-. i Protože bude trvat cclou větín..,st,ne2 se tento j^zvk nt.uěime.
Zaznamenal Qysmas.
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Cpsáno z kněžského primirního oznámení.
Má slova odlomila všechny ozdoby.iNohonosí se vznešeným odšvem ani šperky.
Okrasy,ty bjviůj Pane,rušili naše sblížení,
vetřely by sc mezi mne a Tebe,jejich cinkot bj narušil.
Marnivost .V-níků umírá studem před Tebou.
A proto mi poskytni milost,abych dokézc.l učinit svůj život
pro»tým a přímým :!ak flétnu,kterou ty naplníš hudbou.
/ R.Thákur/,

-9P o u t

v chrámu Povýšení Sv. Kř^že v Prostějově
dne 14.9.1989 o 18,- hodině.

Ji? o 17 hodině byl kostel naplněný, že se nedalo ani otučit.
Lid se modlil růženenc a zpíval písně V Sv. Kříži, rferie mší sv.
zazpíval velkv sbor apoštolský hymnus.
Přicházejícího Otce biskupa všichni věřící přivítali s velkým
nadšením .a potleskem.K obětnímu stolu ho doprovázeli ministranti a
družičky. ííiístní pan forář při srdečném přivítání poděkoval panu
biskupovi za laskavé přijetí pozvánía popřál mu krásné chvíle mezi prostěJovakým věřícím lidem. 7a věřící jej přivítala odvážná
družička a podala mu kytici bílých karafiátů.
•tec biskup poděkoval panu faráři, družičce a zvláště všem věřícím za milé přijetí. Kněžská sedadla byla všechna obsazena. V
homilii Otec biskup poukázal na význam Sv. Kříže, který Je naše *
spása o záchrana.Spasí tel sám po svém vzkříšení řekl dvěma učedníkům no cestě do Fmauz: 7da-li to všechno nemusel Kristus trpět a
tak vejiti do slávy své? Cestou křídovou, cestou utrpení, opovržení kráčel sám Pán Ježíš.On, náš vzor, a příklad - poté cestět-. ••
kráčela Sv. Matka, Sv. pčstoun Josef, Jeho svatí apoštolově,
víichn.t svatí a není v nebi Svatého, který by nebyl vine méně kráčel po drsné cestě křířové. Proto praví Pán Ježíš:
Kdo chce za
miou 'řijíti, veznri svůj kříž na sebe''. Křestan ni křtu sv. byl
posvěcen za nositele kř<^e Kr : stova; při sv. biřmování vtlačeno na
čelo znamení sv. kříže,- tedy nemá se kříž nésti nucené, nýbrž s
pocitem cti, >e můče následovat Spasitele svého po cestě královské sv. kříčem.
A zria-ll toho nebe nezasluhuje? Zda-rli radost vě"ná za to přemáhrní nesLoJÍ^
Ikdyž někdy klesáme pod tíhou tohoto kříže a zdá se nám, že už
nevstaneme, máme sl vzpomenout na pády našeho Pána Ježíše Krista,
který dvakrát klesl, ale přece vstal a došel na Kalvárii s křížarn.
Svaté hostie podával Otec b'skup se vvsemi kněMmi. Po biskup:»
ském požehnání odešel Otec biskup na faru za doprovodu ministrantů,
družiček o všech věřících, kteří zpívali před farou Cantate a skand>váním provolávali s nadšením přání zdravíOtci biskupovi, Svatámu Otci i panu kardinálu Tomáškovi. Z okna fary žehnal Otec biskup
věřícím, kteří s nadšením opakovaně provolávali skandováním uvedené
zdravice.
-o-n-000-o-oJ_a_k

o

n_^_s

itformují čsl. sdělovací prostředky

K1e rika1i smus op ět n a scéně
roces'"po lit leká p'S-'s tavby' vece'1" široké aktívizaci lidí. Aktivizují se vlak i Jednotíivci a skupily snažící se úsilí KSČ a většiny společnosti o zdokonalov-ní socialismu ^neužít k vlastním politickým /klerlkálním :i Jiným/ cílůrr. 7veličují nedostatky, které
máme. Občanům naší vlasti, zejména mladým lidem, za vydainé pomoci zahraničních masových médií, vnucují představu, že problémy,
které máme, lze vyřešit Jediněvopuotěním cesty budování, socialismu
a současným upaatnov?ním ''křestanských či Jiných'' zá ad v životě
spole'nosti.
Počátkem července t.r. katolická, tisková agentura Kath^press,
rozhlasová stanice Radlo Vatikán a řady dalších věnovaly značnou
publ citu v CESP nově vzniklé klerikální organizaci, nazývající
se Sdružení katolických laiků Pacem in terris /TfJr na zemi/. 7akledatelem této organizace Je známý náboženský fanatik, obč sný
oacient některých moravských psychyatrických ústavů Auaustin
NAVRhTIL. Jmenovaný Je kromě Jiného J dním z autorů takzvané
D

-10Petice moravských později československých katolíků z lodna l q 6ň.
Tento "'dokument'' byl zvláště Intenzivně propaoován čs. katolickou
kněžskou emigrací v nejrú^nějších zahraničních medií.
Pr iqrarové pnhlášení takzvaného Sdružen* katolických laiků,
z /eřejněné dne j. července
katolickou tiskovou agenturou Kathpress a rr.noha rozhlasovými stanicerri, má celkem deset bodů. Kromě
ctného s 1 lade za úkol prosazovat 31 požadavků uvedených v petici
čs. katolíků z ledna 19e8. Cfnohé z těchto požadavků mají Jasně klerikální charakter. S^učasič sl klade ze úkol propaoov-^ní a realizování takzvaného Desetiletého plénu duchovn* obnovy, směřujícího k
nové rekatolizaci naší vlastil Jedním zvbodů programu Je vydávání
vlastního časopisu, čtrnáctideníku Křestanské pohledy, který bude
údajně vydáván d.T doby, ne* tato organizace bude mít k dispozicí
vlastní nakladatelství křesíanské a náboženské literatury.
7 dostupných rrateriálů, publikovaných Kathpressem Je zřejmé,že
takzvané Si ružen' katolických laiků Pacem in terris bude mít obdobnou organizační 3trukturu, Jak měla katolická klerikální organizace nazvaná Katolická akce. Tat i působila v naší vlasti v letech
19-15-194°.
Sdružení katolických laiků Pacem in terris není Jedinou v tomto roce vzniklou klnrikální irqanlzací vytvořenou se souhlasem církevních autorit z řad náboženských fanatiků a :>sob, sledujících
vlastni politické, v<ce, či méně otevřené a 'tisnciallstické cíle.
JÁCHYIT
VEČEPMÍ P'ÍAHA 1. září 19^9.
o-n--i-QoO-o-o-o
K

p o ž a d a v k ů m

vý^vy ''NIĎk ol Ik vět'1

'j. Tre3pel< tování požadavků vířících.
Náě seriál k sedrr l požadavkům výzvy neleněních skupin, nazvané "'Několik vět", dne 9 pokrajuje p.-Hou částí, 'Fslušná věta zní:
'Aby byly respektovány oprávněn1} požadavky všech v£ř<c<ch obvanů."
IP dříve Jsme upozornili na skutečnost,
^ ovulace požadavků výzvy Janu promyšleně voleny tak, aby znčly JakT nb^cn& té^e,
prsti kterým lze obecně těžk') co namítat, lnč to platí i o té dnešní. Je zakotven-3 L v Ústavě čssn. V daných s 'uvislostech však tento
požadavek vyvolává pochybnosti o naší církevní polHttce. Jestliže
Je vyslovena společně s Jinými podobnými požadavky a zejména hrizbami, že nebudou-li 'lněný d.jjdo ke krizi, strvá se sama hrozbou.
Pr i názornost se v a tmo na počátek letošního roku - do doby,
kdy vznikla tzv. rezoluce moravských katolíků. Byly l v ní takové
požadavky, ktor^ směřují proti samotné pndstat," sociálitického státu - rripř. návrat církevního Jmění. Uverená rezoluce byla dílem
AUGUSTINA NAVRÁTILA z Kron ěřížska, Jednoho z těch, kteř< se hlásí
k tzv. nezávislým strukturám. TotKněme se Jí neoř^.mo - bez komentáře - krátkým úryvkrm z článku -,K nadórodě cetlc", tak jak vy-el v
čas iplse "In^rmaca o církvL''č. 1/19PQ a Jak jej přetiskly nelegálně vydř-vnné ''Křestanské >bzory'' v č. 10 z listopadu Inňskéhn roku:
...Nčktrré petice vzb zují představu,
kat"l<cl Js u ndi ělené
skupiny společnosti se svými právě -'en 1 atollckvrni ^n^adavky; budou-'ll nám solnčny, nebur.eme se eventuální i celkový stav společnos11 znnp ok ij^vot... '
Autoři podobných ''dokurrcntů'' no J<"dné straně h->vo-í o toleranci, no straně druhé sami nejs-u tolerantní k Jiným náborům - ani
tčch věřících a knčži, kteř' chtřjí mk->J a mír na tét~> zemi, kteří
v zájmu své víry odmítají podobné nátlakové akce. Tak^ k tomu l^e
uvřst příklad. V o zmíněných ''Křs ta^ských obzorech-' útočí v řadě
článků na knčze, registrované vc seružení katolických duchovních
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" îce m in terris'. N'apMl-lad PhDr. Radomír malý 2 Brna /byla o něm
už reiv prvn' části naleh--« seriálu - v souvislosti v tím, že nepracuje a dostává peníze ze zahraničí/. Ve svém příspěvku nazvaném
''Sdručení katolických laiku: proč'' mj. píše:
"'...Na udržení v podstatě Ještě ra! ousko-uherského stereotypu
katolického r.yUeoí se neblaze podílí bohužel 1 někteří naší kněží.
Jedná se o fu kcionáře sdružení Pacerr in terris, ! teré stát podporuje, protože vyjadřuje nahlas souhlas s jeho politikou a dopouští se
hříchuprotl osmému Božímu přikázání svýsr neustále ora; ováným tvrzením, že u nás panuje náboženská svoboda a práva věřících Jsou zajištěna... ' /V kraji Je ve sdružení registrována přibližně třetina
všech duchovních - pozn.red./.
Pacerr in terris vadí některým kruhům tak, že se nzhodly založit Jakýsi Jeho protějšek: sdružení katodických laiku "'Pokoj na zemi''.
Citujeme d^ třetice z "'křestanských obzorů'': ''...Jestliže Je vítáno
státními oroány kněřsl é sdružení s tírto názvem, mčlo by být zřejmě
vítáno i sdružení laiků s tímto názvem. A čím se budeme lišit ve
vztahu ke státním otgánům? Také maximální aktivní spolupráce, nikoli,' však I-olab irace! ... Stejně tak 1 upřímná spolupráce se všemi
dosud oficiálně neuznávanými strukturami občanů různého zaměření,
které usilují o spravedlivé řemení problémů u nás...'' S Jakými skupinami řečeno Je, Jakých problémů už ne.
Co tedy říci závěrem k tomuto boduvýzvy "Několik včt'ř Dal by
se přelomit a upřesnit takto: "'Aby nám věříc< pomohli, vyvolat konflikt a konfrontaci mez' státem a církví, destabilizovat společnost"'.
Zvaž, vábený čtenáři, zda by ses pod tal-ovýto požadavek podepsal.
'
/RT/
ROVNOST 27.7.11.-.3
o-o-o-Qoû-o-o-o

Pane,mám čas !
Fane vysel ¿sen,venku chodili lidé.Obcházeli,pospích^li,p;''itházoli,pádili. Kola pádila,vosy pádily,..uta pádila,ulice pádilf,město pádilo,všochno
pádilo.Pádili,aby neztratili čas.Pádili za časem,¿by čas dohonili,aby získali čas. K a shledanou ! Pane,odpusïte,nemám čas
Zase se zastavím,nemohu čekat,nemám čas.Končím tento dopis,noboï nemám
čas.Rád byoh vám pomohl, všek nemám čas.ivemohu to při jmout,není čas.foemohu přemýšlet,psát,jsem p'-etížen,nemám črs.Chtěl bych se modlit,ale nemám
čas.Pane,ty rozumíš,nemám čas.Dítě si hraje,nemá. čas. . .později.Klfdý muž
má svůj domov,musí jej zařídit,nemá čas,pozdě ji. školák musí. psát úlohy,
nemá čas. .později,Oteo má své děti,nemá čas, pozdě ji.TJmír • jící nemají čas.
pádí světem,z:iýtání pospíchají,přetížení,reptají
nikdy nedocházejí oíle,
chybí jim Čcs...Pane,jistě ses zmýlil ve výpočtcch;musí v nich být základní chyba.Hodiny jsou příliš krátké,dny jsou ppMlis krátké,život je příliš krátký.T- ,který stojíš mimo nás,se usmíváš.Pane,když vidíš,jak se s
ním potýkám,Ty víš,co činíš.í> omýlíš se,když člověku přiděluješ čas.
Dáváš každému čas,aby činil,co chceš Ty i
člověk však nesmí ztrácet čas.Cas je darem od Tebe,Je však pomíjivým
darem.Qarem;který nelze uschovat.
Fane,mám -'as,mám všechen sv^j čas pro sebe,všechen čas,který, mi dáváš
Ty : roky máhc života, dny mých let,hodiny mých dnů - věc-chno patví mně. Je
na mně,abych je n-.plnil klidně a s důvěrou naplnil je zcela až po okraj
a přinesl je době, ..bys ustálou vodu proměnil ve vzácné víno, jako jsi učinil kdysi v .Jáni při svatbě lidí .Fane, neprosím. Te dnes o čas: učinit to a
pak ještě cno,prosím Tě o nilest v čcse,kterj Ty mi dáváš.Učinit to,co
iy chceš,abych uLia.il,
I-.ichcl Quoist.

-12 CÍRKEV V POLSICU JÍCHA VOŮ.EJŠIE.
Po dlhých vyj ednanajiiech. ktoré sa viedli od r„1?79 m e z i cir^evnými a
štátnými autoritami v Polsku,bola 4.apríla tohto r, podpísaná dohoda medzi Cirkvou a átátorioO tojto dohodo SG velo napísalo v novinách,noci ona znamená vela pre Cirkcv v Polsku.V 77 článkev dohody,pper.-.tivne
jsou všotky schválené polským parlamentem.Otázky se týká já vztahu medzi
Cirkvou a štátom a činnosti Cirkvi v polskej společnostiStát přiznává
Církvi pravný stav,čo znamená,že Polská biskupská k:>nf cr oncia,diocé zy a
farnosti sastávajá právnými větrej/Jmi osobami v polskej krajino.clalej
aj cirkevncj sdruženio,kanonicky, ustanovené a cirkcvne schválená,budu
uznané aj štátom,Cirkc v bude moc o vydávat svoju tlač a literaturu,budu uznané cirkevné školy a teologické učilištia a duchovným bude přiznaná penzia,čomu doteraz nebolo.
0 tejto dohodo sa s polským primasem kardinálom Josefem Olempom zhováral taliénský novinář T.Picci.Frinešámc niekteré otázky a odpovede,
ako ich uveřejnil tali.msky časopis "30 giorni" vo svojem junovom č.
Otázka: Nedávné napoly slobodné volby,dohoda medzi Cirkvou a štátom:
tlač a žurnalisti hovoria s velkom nadšením o "novom Polsku".Existuje,
Eminencia,ozaj nové Polsko,a ok áno,v akom zmyslo ?
Glomp: Polsko jo stále to isté.iwenia sa časy,vláčy,politické systémy,
ale lud sa nornení tak 3-y clilo.Zmcny,ktoré pozorujeme v Polsku,sa začaly
už v r. 19x'6:postupné su prošlo od primitivného komunizmu ke komunizmu
demokratickojšimu dnošných čias.V poslcdných rokov se změny di..li rychlejším tompom,udia?.o Sft ich počtom viac,a to móže lahko vzbudií. dojem,
že Ido o změny kvalitativně.Ja si však myslím,že kvalita socialistického
systému zaostává ta istá.Jo iba trochu obměněná.Inými slovami,posledně
dávky domokrncío nezmenlo systém.Jeho principy,hoci zoslcbcné,zostévajú.
Otázka: V,:' krajina překonala počas storočí íažké zkušky a to vchka
hlbolco zalcoTcvioui ,i krostanskcj viero.Váš predchodca,kard.Štefan V/yszynski,
bol prc Poí:iakuv,pro Cirkcv a pre celý svet symbolom tejto vicry.Vy sto
si i s tý, ž o vioru jo týmto zjednoducujúcím a rozhodným faktorem v živote
ludu aj teraz,vo vifíilílvvelkcj r íažkej skášlcy,akou je- proces domokrátizácio a ťisílic napodobňovet Žéptíd.? Všetci konštatujeme, že Cirkcv na
Zépado vychádza z tejto skášky celá dokaličená.
Glomp: Tvozlišujcmo tri roviny vo vicro polského národa.Ponajprv je tu
viera ako nadprirodzuný život,sviatosti„viera ako faktor večnoj spásy.
Co sa týká tohto bodu,lud vic,žc viera jo absolútne potřebná,nenahraditelná.^alej je tu druhá rovina:morálka etická.Na tejto rovino nedostatky a
chyby sd velmi vá.čná a Cirkcv sa snaží na.plno ich riešil.Trctiá rovina
je politická,Nu tojto rovino vztaliy s vicrou jsou mnohoraké,lebo každý
má,odhliadnuc od svojej v].ustncj viery, svojsky náhlad na politické skunccnosti.Viera s ružuje a usměrňuje Poliakov vo vcciach podstatných,
ale nic priamo v jednotlivých aspektech života.
čo sa týká zápasov,ktoré teraz čekajú polský lud a Cirkev v Polsku
musím povodatjžc zápas so "systematickým" materializmom trvá už dlho a
výsledky sá do SC poZ itívné,ako to můžeme teraz vidie£.Nemáme však nějaká
skusonos£ 3 "praktickým" materializmom Západu.Vieme len to,že sa snaží
proniekaí velmi silno do nášho národa.
Otázka: Váš prodchodca,kard.Štefan Wyszinski,pred 30 r.,keS polsky d
dějinný horizont bol ovládaný stalinským typora komunizmu,napisal:"Oirkev v Polsku má svojich vlastných nepriatclov^a to nielen komunizmus,ale
p,j slobodomurárstvo a pohanský kapitalizmus.. ."Považujete eštc aj teraz
za platné tieto šlová ?Prcsncjšic povedené:v terajšom ovzduší gcneralnného zmicrenia existujd eštc nepriatclia polskej Cirkvi,a kto sú to?
Glemp: Nechcem vypočítáváš a ani menovaí dnešných nepriatelov,Stačí
kecí vieme, že existujá.Vo všeobecnosti sa odvolávám na to,čo je v Evangeliu podia sv.Jána označené ako "svet",totiž všetko to snažcnie,kxori

je namierené proti nadpřirozenému.Pod týmto zorným uhlom nepriatelia Uirkvi sú velmi vytrvalí a húževnatí.
Otázka: Atmosféra rodiaceho sa pluralizmu na politickej rovino zaiste
pozbudzuje polských katolíkov zúčastňovat sa aktivnějšího veřejného
života,co jim bolo doteraz nemožné.Vidí sa Vám,Eminencia,že západný
mo-cl"krestanských demokracií" by mohol byl užitočný pře Poísko ?
Glemp: Volby ukazujú,že lud je velmi zainteresovaný na tomto poli.
Nemáme vLak nijaké skusenosti.V každém případe nepovedal bysom,že dnes
je u nás už plná demokracie,ako na Západe.Sme .na cesto k U.mokracii a
teda máma čas i.tudovat, aký model bude najlepší.
Istotne však nebudeme kopírovat druhé modely,lebo musíme bral do úvchy niekteré Specifické vlastnosti našej situácie.V prvom rado žijeme
už dlhý čas v kolektivistickom systéme,ktorý zanechal hlbolcú otopu v
našich ustanovizniach.Na druhom miste mámo našá kresl^.nskú tradiciu a
teda hociaký mo^el demokracie musí rešpektoval tento fakt a nakonioc
musíme přiznal,že Poliaci sú veími individualistický národ.
Otázka: Je normálně,že v každej obojstrannej dohodo sú potřebné vzájomné ústupky a vzájemné výdobytky.V zmluve,ratifikovanoj modzi Cirkvou
a polským *štátom,C.i.rkcv ^ostala priznanie "právněj osobnosti"a záruku,
že bude moct slobodne vykonával svoju činnosl.Oo dostala Polská ludová republika od Cirkvi c.ko odvetu ?
Glemp: Dovolím si poznamenal,že normalizácia medzi štátom a Cirkvou
nie je nijaká obchodná zmluva,akési " do ut des".To,Čo sa týká dosiahnutia uznania právnoj osobnosti,to je vlastně len uznanie podia právej
osobnosti právu "de iurc",lebo " de facto".Cirkev v Polsku vždy požívala v ludc vellcú vážnost.Je pr. vda,že vČialca dohodo naše polo činnosti,
najma v charitativněj a sociálněj oblasti,sa značné rozšířilo.čo dostáno
štát ? štát touto zmluvou odstrání prameň konfliktov vo svojom tak tažkom a složitom kontexte ekonomickom a^ociálnom.Myslím,že pru štát je
velmi pozitivná. vec to, že Cirkev sa móže riadil svojimi zákonmi,ale právnicky začleněná do systému civj.lných zákonov,bez akýkolivok privilégií.
Otázka: Nemáte^obavu,že po tejto dohodě štát bude vyžadovat,aby ho.
Cirkev,určitým spósobem "normalizovaná",viaccj nekritizovala ?
Glemp: Nie,štát nc,bude moct zavriel Cirkvi ásta.Vyhradíme si možnost slobodne kritizovat a robil pripomienky Státu morálnej a etickej
Dovahy.Na politickom poli déme přednos! tomu,aby katolícki laici robili politiku podia princípov sociálnoj náuky Cirkvi.
Otázka: A existujú u vás takíto laici
Glemp: Áno, erristujú, ale ešte nie sú organizovaní.Neexistujú ešte skupiny, ktoré by bolí schopné formuloval politický program na základe sociálně j náuky Cirkvi.
Otázka: "í.l^O bola už uzavretá určitá dohoda,ktorá mala za ciel
aspoň takticky uzavřel mier s Cirkvou.Po troch rokoch napriek tornu kar.
VYyszynski bol hodený do žalář a. Tento raz to bude ináč ?
Glemp: Ponajprv třeba přiznal,že pri onej příležitosti zmluva poslužila Cirkvi tým,že zjemnila a oddialila zrážku zo štátom,aj kecí štát
po uzavretí zmluvu nerešpektoval.Lenže vtedejšia dohoda nebola tak
právnicky fundovaná ako je tomu dnes.Táto zmluva je mnoho vážnéjSia.
Otázka: Ludia súhlasia alebo nesúhlasia s touto dohodou ?
Glemp: tiožem vyhlásil,že v tomto bode existuje značná jednotnosl v
rozličných sektoroch národa.hepočul som o vážných objekciách proti
zmluve.
Otázka: ohoda medzi lltátom a Cirkvou v Polsku móže bal vzorem pre
bratské vý c ho do eur op ské štáty ?
Glemp: Nebude moct byl vzorem vo všetkých detailoch,protože každá
krajina je odlišná^ale zaiste móže slážil ako znak zmierenia,vzájemného respektu.Jedno je jasné,že text tohoto zákona bude pozorné študovaný v iných štátoch.
Otázka: Táto zmluva položila podmienky pre nadviazanie diplomatických stykov medzi polským štátom a Sv. Stolicou ?

- 14 Glemp: Pravdaže 8no ! Teraz už existuju podmienky,aby sa v priebehu roka
nádviazali diplomatické styky.
Otázka:Eminenc j, a.ako súdite zdravotný stav V POLSTOJ ?Kde vezia opdía vás
hlavné pramene starosti a kde vidíte naopak pozitivně znaky ?
'Glemp: Je velmi lažké,be priam nemožné posudzoval -Cirkev podia vonkajě
ších kritérií.Viera je kvalifikujúcím kritériom.KeS sa pozerám na mladé generácie a to aj v radoch intelektuálov,vidím u nich dnes velký záujcm o naviazrnosl na vieru.Sú,samozrejme,aj nebezpečenstvá.Doteraz bola sloboda v Polsku obmezená.Teraz sa uvolnujú brzdy a tak sa zveščuje
aj sloboda robil zlo,páchal hriech.Sú to tie isté problémy ako máte na
Západe.Preto připravujeme velká národnú synodu,ktorá sa bude zaoberal
týmlto otázkami,najme ako posilnil a obnovil naše normálné postoje a zásady.
Otázka: Nájdu sa ludia.ktorí tvrdia, - najme po polemikách o karmelskom
kláštere v Osvienčimo,že v Polsku a najme v polskéj cirkvi sa začíná objavovat antisemitizmus.Vy sto tiež toho názoru ?
Glemp: Absolutné níe í Antlseminizmus by sa velmi hodil nepriatelom cirkvi.No,my sme rozhodnutí odstránil všetkými silami tento fenomén.Sú
isté provokácie a to velmi vážné,a vieme velmi dobré,kto má záujem podněcoval antlsemitizmu3 v polskéj zcmi.Cirkev robí vŠetko možné,aby zablokovala vznik a šírenie tohto javu.
/slov.hlasy z Říma" č.8/9 -1989.
Prostřednictvím katolického mesačníku 9 - 1989
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POLSKO
Adam Michnik jo polský intelektuál a politický pracovník.V r.1980-1981
bol jedným z hlavných poradcov "Solidarnoací".Za svoju rekonformu aktivitu ecllcem 6.r. strávil vo vezení.Do politického života vstúpil v
60.r. oko marxista,v posledněj dobe sa radikálně přibližuje kreslanstvu
n hodnotí katolickou Cirkev ako skutečné svedomie národa.Vo volbách 4.
6. 1989 bol zvolený senátorom.
Z jeho myňloenok vyborámo:"Nenásilná cesta neústupného boja o reformu, cesta evolucio rozširujáca rozsah občianských slobod a práv Člověka
jo podia mojho názoru jedinou cestou pre disidentov vo východnej európe.
Katolická církev sa dósledno spierá nátleku áradov,brání zásady kreslanskoj otiky a Deklarácie práv človekp.Tým sa stává,Či už chce alebo
nie,principem nonkonformizmu a dóstojnosti v společnosti,je činiteíom
bytostno etimulujácim všeobecné tážby po rozšítenie občianských ilobód"..
X X X X X X X X X X X X X
Protože jdo o život.
Protože 3"d"e o ¥ivot,baví mě žít.
. Kdyby o nic nošlo,sa nic by to nestálo.
Nestojí za to žítjJcdyž to nic nestojí.
Nesmí se z toho ovšem dělat věda.
Jde-li o Život,tedy jdo jen o život.
2ivot je dobrý a krásný,že o něj jde je dobré a krásné,
život jo tím drahocennější.
Chválím Tě Pane,za život,
který,tak krásny,dal jsi nám k milování,
O Tebe,o sebe,o ostatní
• o iivot věčný. Amen.

- 15 Informujeme c ráeeeh působících v ČSSR:
Konkregace milosrdných sester sv.Kříže.
Byla založena r.1855.Jejím zakladatelem je švýcarský kapucín P.Theodosius Florentini /180S - 1865/:spoluzakladatelkou a první generální představenou je matka Larie Terezie Schcrerová /I823-1888/.Celé společenství
je františkánsky zaměřené.Základem jejich spirituality je tajemství smrti a zmrtvýchvstání Krista.Ze síly tohoto tajemství se snaží sestry "vydávat svědectví lásky životem modlitby,práce a utrpení ve spojení s Kritera,"jak pr:ví jejich Stanovy.
Fůvodním úmyslem zakladatelů bylo sloužit potřebám švýcarského lidu
ve škole - v charitativní činnosti.V průběhu více jak sto let se konkregace rozrostla v institut rozšířený po celém světě.Ve smyslu Theodosiova
hesla"Co je potřebou doby,je pro nás vůle Ježí" přizpůsobují se Křížové sestry ochtně a pružně nejrůznějším časovým úkolům ve službě církvi
¿. lidem.
V současné době má konkregace . si ¿.300 sester v 15 provinciích a
vikariátech.Gcmrální správa,která řídí toto společenství,sídlí v materském dome v Ingenbohlu ve švýcerslcu.Uvádíme sídlo nynějších vznik ů
provinčních a vikariátních správ a to v pořadí podle doby:od r.1860 Linec /Pakousko:Linz,Obornstcraich/,R.1858 Ojakovo /Jugoslavic-Srbsko/,r.
1870 štýrský Hradec /Rakousko:Graz,Viirttemberk/R.190d Holi /Rakousko,ženě Tirol/.R. 1 °13 ^axemburg /předměstí Vídně - Rakousko/,r. 1 913 Zsambeklc
/Jfa&arsko/,r. 11'27 i-dskupicc - Cerová /Slovensko/,r. 1 930 BQSOZZO /Itálie/,
Gemuna.cn /NáR/:toto je nejstarší žijící komunito,založená r.1860
v Chebu^odkud byla po 2.světové válce odsunuta,r.1054 Fribourg /západní
švýcarsko/,r.1' 70 Hnzaribagh /Indie/,vikariátní správy jsou od r.1)55
na Taivanu,od r. 196S v Brazílii,1970 ve Slovinsku /Jug/. a 1972 v Burundi /Afrika./
Na Moravu přivedla tyto sestry htaběnka Luisa ze Štorbcrka a věnovala jim budovu v Malenovicích.Když vzrostly počtem,přenesly v r.1876
své ústředí do Napajedel a odtud v r. 1882 do Choryně.V r.1950 musely .
sestry Choryni opustit a provinční správa se ocitla v Bobusudovš a pak
v Broumově.Od r.19ó5 je opět v Choryni.
Poznámka r-ed: Prosíme naše čtenáře .lcteří mohou informovat o dalších řádech a konkrcgacích působících v CSSR ,aí nám napíši
G O O O O O O O O
fNuORMACE 0 F), ¿lítTiÍNÍ FILI/Iů PRO LÍKAÍE.
Dne 13.září 1989 se uskutečnilo v Kul.domě VZKG V Ostravě-Porubě promítání filmů pro zdravotnické pracovníky ze Sever.moravs.kraje.Kromě filmu:
"Poznej a rozhodni se,"Spolu,nebo vedle sebe" a "Chceš zabít",o nichž j
jsme již informovali a filmu "Zevní ošetřování kožních chorob,"se promítly ještě následující:
1. Intimní otazníky /?Ostrava/
2. Zdroj nákazy člověk /1985,Praha/
3. Fromiskuita /100C,Bratislava/
<?. Pohlavní choroby /1035,Bratislava/
Z Časových důvodů nebyly promítnuty další dva a to "Blues I" n "Blues II"
Film "Intimní otazníky,"jehož tvůrcem byl a také v něm vystupoval
ostravský gynekolog MULr Radim Uzel,CSc»prezentoval jeho představy o morálce, sexualitě a lásce.Jakým způsobem,to nejlépe posoudí čtenář sám
z jeho odpovědí na tyto otázky.Je onanie škodlivá ? Není.Je to normální
neškodný náhražkový projev sexuality,extrémy je třeba potírat nejlépe
tělesnou námahou a sportem.
Je škodlivé pornografie ? Není škodlivá,ale může otupovat.Je potrat
nebezpečný? Ani n:,,c.le může mít pro děvče těžké následky.Je to vlastně náhrada za omyl nebo nesvědoniítost.Miniinterupce ná podstatně méně
škodlivých následků.Stoprocentně působící antikoncepci nemáme k dispozici.

- 16 Když MUDr.Uzel mluvil o metodách regulace porodnosti,vůbec se nezmínil o řadu lot známé Billinxově ovulační metodě.
Dále je třeba uvést,že i MUDr Uzel varoval před předčasným zahajováním sexuálního života např.ze zvědavosti nebo v opilosti.o sexuální abstinenci se va jád.řil,že není škodlivá.
Celý film půsooil uspěchaným dojmem.
Český film "Zdroj nákazy Člověka" a slovenský "Promiskuita" jsou si
společné tím,že reagují velice na aktuální společenský problém-promiskuitní sexuální chování.Poukazují na příčiny promiskuity,zaujímají k ní
odsuzující stanovisko a na široké škále pohlavních chorob,jímž dominuje
AIDS;ukazují na její následky.^sou to varovné filmy a svým odbornějším
zaměřením vhodné pro pracovníky ve zdravotnictví.
Slovenský film "Pohlavně choroby"svým obsahem navazuje na předcházející 2 filrny o promiskuitě.(Jkazuje jak počátek,kdy problérpy promiskuitního
sexuálního chování začínají,tak i na jejich následky. "Jakoby se příroda člověku pohlavními chorobami mstila",říká se ve filmu.l''ilm informuje o široké škálo pohlavních chorob o nutnosti včasné a důkladné léčby
všech postižených,
I tento film vr.ruje před promiskuitou ; považuji jej za vhodný pro
pracovníky vo zdravotnictví nebo odborně fundovanější diváky.
V PJerově,9.tjna .1 JPm
0 0

Ing.Imanuel Matyáš.
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ROZDÍLNOST HIN UTSTfU /> T* SÍANSTVÍ.
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Mezi hinduismom a křesťanstvím je mnoho rozdílů.Tak např.pojem jednoho bytí a nljfikj ch náboženstvích je v rozporu s myšlenkou stvoření,
j,k jo zvěstuje křeolanotví.Zde vytváří smysl pro dějinnost,zatím,co
v asijském myúloni tento proces ústí do sobe sama.rozdílná je také
cesta "spásy".;'indu'sta / . budhista/ hledá vysvobození v zahloubání,
které jo výslednicí vlastního úsilí,že hlodá spojení s hlubinou vlastního bytí.
V prosebném rozhovoru křesli na s Johcm se modlitebník vydává -->ohu,
aby on mohl učinit první krok,Křeslan se dívá na Doha jako na nesrovnat
tělně většího,než jo jeho vlastní já: pro hinda naproti tomu jsou du-c
a I3ůh totožné a vše ostatní jo čirá iluze.
Křes lan žije přod Uohcm, hin'1 v jednotě bytí.Jednomu sc Bůh zjevuje
osobně vo slovu, druhý ho hlodá vo splynutí .Jeden spatřuje zkázu v propas tností hříchu,druhý^ve věčném utrpení.
Svět hinduistieké ,iegy nezná I3oha,odlišného od duše a od světa a protc
také nezná osobní modlitbu,jen meditaci.
S tím souvisí,že podle hinduistického myšlení člověk není odpovědnou osobou. Pro hinda jo vše neosobní vyšší než osobní .Osobnost pro bin*-"
doistickou filosofii neznamená úkol,pověření o oslovení Bohem,..le to,co
je potřebo překonat,negovat.Zatím co Západ klade důraz na bytí ,, existenci, Výchd právě zde bourá.Pravé bytí člověka/atman-br^hman/je neosobní. ČIověk má být podle tohoto chápání-prostřodnictvím jogy~p'cveden
ze světa diference,podvojnosti/dvaita/ do světa ne-diference,nc-podvojnosti,jednoty/a'viita/.Má se vrátit do čistého,neosobního oytí/nirv; na/.Má ve jít a rozplynout sc v mlčícím veškerenstvu.To však je rozplynutí, nikoli spása,jak ji rozumí křestanská zvěst.
Pro hinda jo "spaseni" konec zku .cnostní cristence.Křesťanská spást" naproti tomu znnmoná nové stvoření člověka:Boží spásné jednání nevylučuje personalitu lověki^ale zahrnuje ji.^pása se v křesťanském pojetí neděje úsilím člověka, ale t>.ké ne bt z člověka. Vy koupený ";lověk v
křesťanském svislu nezůstává němý v "zahloubání",ale je poslán,aby f
vt^íc druhým lidem,'iako i Bůh nezůstal skrytý,ale jako živy začal

- 17 Totéž platí o hinduistickém stavu neznalosti,který /při všem důrazu
na vědomí/předpokládá osL.bc-ní našeho já,které si v józe musí systematicky a neustále vsugerovávot svou jednotu s absolutnem.V křesťanském
je naše já postaveno p*>ed absolutní,nes .měnitelné Boží a před jeho osobní nárok.
Zde pr- vdopo"obně je hluboký kořen toho,proč je člověk naš:ich dnů
tak zvláštním způsobem přitahován spiritualitou jogy,která popírá osobn
nost a dějiny./.oresicJiám blíská pro svůj bbízšký vtali k víře než ateistické ideologie - poz./
Nechce vsít n,. vědomí konkrétní historickou inkarnaci Boha a pověření dějinného člověka,jakož i lidí určitého dějinného prostředí k uskutečnění Božího cíle.'-tělesnost a dějinnost jako konec o cíl Božích cest
je pro něho metafyzickým protikladem a jeho "náboženskému"nazírání nepochopitelné. Bláznovství evangelia,že Slovo se stalo tělem,obměnuje-řečeno
zjednodušeně-ve vlastní"moudrost":tělo se musí stát "duchem".
Je jejtě jiné zdůvodnění toho,že sc lidé obracejí k hindoismu.Hindoi.smus je jako široký plášt,pod kterým se může skrýt mnoho druhů náboženství .Přirozenému cítění,když jde o otázku člověka našich dnů je volíce blízké, :-'.e se hin^oismus jeví tak tolerantní,když jde o otázku, jak
zisk' t spasení.Vyp dá to tak,jakoby každý člověk mohl'pod všeobecným záhlavím"hindoisinu" smýšlet,jak sc mu to zlíbí.člověk dokonce může prvky
hindoismu sekularizovat a tvářit se,jakoby s náboženskými zákl dy těchto
prvků neměl vůbec nic společného.ťvchlíží při tom ovšem,že určité základní rysy jsou společné nejen všem druhům hinduismu,ale zpravidla i jeho
s e kular is ováným formám.Je to např.motiv harmonie s bytím nebo splynutí
našeho já nebo naší duče s Boží skutečností.
Hindoismus sám je něco jako smíšené náboženství a to způsobuje.že
může být přitažlivé i pro jiná náboženství a světonázorové kruhy.Není
proto náhodné,že i praxe jogy si získala pozornost současnech směrů jako např.antroposofie a různé okultní kruhy.Příbusnost světonázorových
základů a praktických cílů je nasnadě:všechny tyto směry spojuje snaha
o sebeuskutečnoní spásy.
Jóga se nabízí jako obzvláště vhodná cesta pro spásu,kterou působí
člověk sám.
Kostnické jiskry 4/1 ',89
0 0 0
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z meditací P.Perného /modlitba jednoho indického křesťana./
,
"Nestěžuji si,že zde není elektrické světlo,ale děkuji ti,Pane,za záříc.,
hvězdy a jasný měsíční svit.
'estěžuji si,že zde nemohu navštěvovat divadlo,ale dékuji tiřPane,za
zpěv ptáků v korunách stromů.
.. Tj „
,
vi
Nestěžuji si,že zde nemáme muzea,památníky,ale děkuji ti,Bože,za motyly,
kteří si v lese na květech hrají.
Nestěžuji si,že zde není telefon,ale děkuji ti,Pane,že se smím modlit
za své přátele.
. ,. ^
,
Nestěžuji si,že zde nejsou restaurace a kavárny,ale děkuji ti,ťane,
že moje sousedka je pohostinná.
, „.
, ,
0+
Nestěžuji si,že zde nemůžeme dělat žádné velké plány pro budoucnost,
ale děkuji ti,Pane,že smím v tebe důvěřovat.
Nestěžuji si,ze jsme málo vzdělaní a chudí,ale dekuji ti,Pane,ze mohu
milovat své bližní."
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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SV. OTEC JAN PAVEL II. O POTRATU JAKO O SPCLtXENSKÉfí! HŘÍCHU

Sv. Otec zdůraznil skutečnost,že potrat je hříchem společenským!
Považovat potrat Jen za hřích ženy - která je obvykle sama obětí znamená naprosto tomu nerozumět.
Velikého sociálního zla - ootratu - se dopouštějí lékaři a lékárníci ,avšak také právníci a zákonodárci,kteří odmítají chránit nenarozené děti,dále zdravotní sestry,právní zástunci státu a státní
Správa,kteří pomáhají potratářům,novináři a učitelé,kteří převracejí. a zamlčují 3kuteěnosti,teologové,kteří ničí důvěru svých žáků v
církevní učení - avšak také všichni,kdo se během tohoto velkého
vraždění chovají,Jakoby se nic zvláštního nedělo!
Papež řekl,že ti,kdovmohou něco dělat proti potratům,ale opomenou tak činit se proviňují těžkým hříchem proti sprawedlnosti.
A dále: kořenem většiny násilností v dnešním světě není chamtivost,pýcha nebo nenávist,ale vllnost. Potrat,důsledek nezodpovědného sexu,zabíjí na celé zeměkouli mnohem více lidí než hladomory a
válčení dohromady.
Jestliže např. v americké kultuře Je slovo "bujný" téměř synonymem pro "zdravý", kdo potnm může tvrdit,že Je prost Jakékoli 2atížení
tímto vražedným hříchem?
Papež řekl,že cestou k osvobození od společenského hříchu je též
solidarita s obětmi tohoto hříchu. Solidarita,Jako i hřích sám,nabývají nejrůzněji ich forem...
/ULI Reports 7/2:1-2, Feb. 1905/

Přeložil mUDr.Zdeněk Hejl
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CÍRKEV A ZODPOVČDNl! RODIČOVSTVÍ

Na lYlezi národní konferencí o etice a lidských hodnotách při plánování rodlčov»tví v Bankoku,v červnu 19B8,vydal Svatý Stolec toto
prohlášení:
Církov žádá zamítnutí antikoncepčního imperialismu a Jeho naivních
doměnek,
a/ že technologicky účinná antikoncepce musí být "účinná"
těž sociální* nebo personálně,
b/ že menší počet obyvatel vede k lepší ekonomii.
Cirkav žád^ úctu k tradičním kulturám,kde ženy nechtějí prostředky
k vyvolání potratuřkde muži nechtějí si nechat potratit
svá potenciální děti,kde sterilizaci považují z§ urážku
lidská důstojnosti a Integrity,poněvadž Ji pocitují Jako
ničení posvátné plodnosti Jeny a muže.
Církev žádá uznání přirozených metod volby odstupu mezi narozeními
dětí jako Jediného způsobu,J^k umžnit opravdu mravné
a osobnostní plánování rodiny,
/HLI Reports 7/1:5, Jan. 1909/
«-O-*

Přeložil ÍTUDr. Zdeněk Hejl
—

- 19 POSELSTVÍ STICJT1ATIZOVANČHO OTCE PIA V SAN GIOVANNI ROTONDO,
KTERÉ FORÍYULQVAL 12.9.196B /t.J. 11 dnů před "svou ~smrtí/!SV. OTCI PAVLU V.I:

"Vím,že v těchto dnech Vaše srdce mnoho trpí pro osud Církve,pro
mír na světě,vzhledem k tolikeré bídě národů a zvláště vzhledem k
nedostatku poslušnosti - se strany mnohých,dokonce 1 katolíků - vůči
vysokému učitelskému úřadu,který vykonáváte s přispěním Ducha sv.
ve jménu Božím.
Obětuji Vám své modlitby a svůj život Jako malý,ale upřímný příspěvek posledního z Vašich synů,aby Vás Pán posílil Svou milostí a
abyste mohl dále Jít přímou a namáhavou cestou v obraně věčné pravdy
oné pravdy,'která, se nikdy ani při proměně časů nemění.
Děkuji Vám za Jasné a rozhodné slovo,které Jste vyslovil v poslední encyklice "Humanae vitae" a obnovuji svou víru,svou bezpodmínečnou poslušnost vůči Vámi osvětleným směrnicím. Kéž Pán dopomůže ,
pravdě k triumfu!"
•
\
/Klemens Blätter, Wien, 33, I-II/1969, S. 14-15/
Přeložil ÍWJDr.Zdeněk Hejl
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Až do nedávná Jsmq mqhli často slyšet mylné Informace,že použitím
preservativu /kondomu/ lze zabránit nákaze smrtelnou nemocí AID3.¡'
Dne 17. února 198.9 byla vydána zpráva skupiny odborníků předních
zdravotních ústavů Spojených států severoamerických /FDA, CDC, NIH/,
kteří pes prostudqv.ání .nejnovějších výzkumných prací došil k závěru,
že kondom nemůže zabránit nákaze AIDS - virem. Riziko Je příliš veliké,počet selhání. Kondomu příliš vysoký!
-' Průměr drobných otvůrků v latexu kondomu Je větší než průměr viru
nemoci AIDS. Tyto viry Jsou tak maličké,že se Jich vejde přes milion
do Jedné bakterie. Viry projdou 1 otvory v Jemném porcelánu. Již
dříve byla zjištěna průchodnost virů další pohlavní nemoci /Herpes
Simplex Virus II./ skr^-e póry latexu kondomů.
Je tedy Již konec tvrzení,že kondom umožňuje tzv. "bezpečnější
sex"! Nadále Již nelze považovat kondom za preventivní prostředek "i
proti AIDS. Každý,kdo by toto nadále tvrdil,by přebíral na-sebe
strašnou zodpovědnost:
AIDS

JE, . ŇEffiOC

SMRTELNÁ !

/ Dle HLI Reprirťsr .z července 1989, 7/7:5/
Přeložil a fakta shrnulffiUDr.ZdeněkHejl
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Výpisky Josefa Chuchmy ze studie PHDr,Hany malinové /"Stresové.faktory velkoměstského způsobu životě"/, kteroO zveřejnil odborný měsíčník Sociální politika v letošním 4.čísle. /viz. Iílladý $vět, roč.
XXXI., čís.40,str. 22/:
Vedle nepříznivé demografické situace v Praze a jejího vlivu ,na
sexuální život osob žijících v manželství,o.čemž Jsem referoval minule, autorka též zkoumala sexuální chování mladistvých v Praze^ve
srovnání s mladistvými v Č5R,včetně postojů dospělých k němu. Čerpala z výzkumu Prážané o vybraných otázkách kriminality /Ustav pro
výzkum veřejného mínění, 1986/ a vlastního výzkumu Tendence k sociálnímu vykoleJení:učgů.
Promiskuita se zjištovala odpovědí na větu: "Když se mně někdo
'líbí,tak se s ním klidně vyspím." Mladiství v Prazese tímto heslem ;'
řídí významně častěji než v Jiných krajích. Chlapci často odpovídá-'
li:*"Vždy,když Je příležitost", Dívky: "Jen někdy". V Praze Je sklon
k"prostituci - kažďý 20. mladistvý přiznal soulož pouze "pro peníze,
dary nebo osobní výhody"t Používání kondomu Je v této skupině ojedinělé /poue 3 ze 114 učňů uvedli,že Jej používají pravidelně/.
Dr.lYlalJnová: "Sexuální styk dnes už pro více Jak polovinu mladých
lidí nepředstavuje vyvrcholení emoclálního vztahu. Pro poměrně značnou část mladých lidí Je adolescence obdobím,kdy se první sexuální
3tyk stává Jakýmsi zácvikem a startem k sexuálním stykům s Jinými
partnerkami či partnery." Takřka třetinu učňů obtěžoval někdy homosexuál.
v
v
Dr. lYlallnová Je však zároveň střízlivá: upozorňuje, že výzkum názorů nemusí předčasně odrážet skutečné chování dotazovaných. Není
toká zcela vyloučeno,že v Praze panuje mezi lidmi horší mínění o
sobě navzájem,než Jaká Je skutečnost. "Tak např. výskyt pohlavních
chorob nuni v Praze ve srovnání s Jinými městy /nikoliv kraji/ zdaleka nejvyšší".Těžko však lze popřít nudu,Jež-Je zejména u učňů
hojná.
•V závěru studio autorka uvádí: "Prvotní příčinou deformací demografická struktury v Praze Je nabídka pracovních příležitostí. Nerozvinutá materiálně technická základna v řadě výrob limituje profesní kariéru mladých ambiciózních mužů a tento technický handicap '
nelze v mnoha oborech vyrovnat individuálním úsilím."
„ Á za Jednu z hlavních příčin rozvinutí "nebezpečných forem milostných dobrodružství" dr. Malinová považuje malou nabídku "jinýchzdrojů euforie,Jiných možností vytržení z nudy a stereotypu,celkově
Omezené možnosti odreagování se z'tenzí a frustrací".

- o - o - o - o - o - o - o Fulton J. Sheen:

POKOJ V DUŠI /úryvek/

Děsíme se při pohledu na následky rozpoutáni nelidskosti u fašistů a nacistů.Ale nedošli Jsme Ještě k poznání,že se tytéž hrůzné následky mohou projevit i u Jednotlivce,který vycházeje z filosofIR,že
Je pouhým zvířetem,se podle toho začne chovat.Neumrtvuje-li človok
sám své sobecké vášně,stává se nutným,aby tyto vášně ovládala a potlačila nějaká vnější autorita. Z toho-důvodu vede vymizení náboženství,mravnosti a asketiamu z politického života ke vzniku policejního státu,který se snaží dát řád chaosu vzniklému z tohoto sobectví.
Právo ustupuje násilí a místo etikynastupuje .tajná policie.Totalitní
režimy Jsou symtomy nemoci,jež napadla i lidi ve svobodných státech.
Je to nemoc nepořádku v člověku,
- o - o - o - o -
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AUTORITY A"P05T0JI NĚKTERÝCH

TEOLOGÖ

/Z odpovědí kard. Ratzingera,redaktorovi listu II Hflessaggero/
* •»
"
'i
\
R: Je pravda,že chápání autority Je v krizi a též i skutečnost autority v církvi.Tato krize však odráží Ještě Jinou všeobecnější krizi.
V naši společnosti s mylným pohledem na rovnost se Jíž vůbec nepřipomíná podíl autority.Jediný případ,kdy se snad Jetá poslouchá,Je "t
případ většiny.Ale i většina.se můře mýlit.Proto Je křehká a nedostatečná taková.autorita,když se neuznává Ještě Jiná autorita.
ÍY1: Kritiky teologů se v posledních měsících soustředili hlavně
proti centralizaci Vatikánu.
R: Rozlišoval bych různé aspekty.Tyto prohlášení v Jistém smysle
odráží těžkost být křestanem dnes. Křestanská etika a všeobecný způsob myšlení Jsou v hlubokém rozporu v mnohých bodech. Na tuho těžkost Jasně poukazuje např. problém antikoncepco.Těžkost vyplývá z
z rozdílu mezi pohledem víry a míněním,která 1e právě v modö.V pro-,
hlášeních teologů se potom skrývají některá vážná problémy* správný^
vztah mezi učitelským úřadem a teologií,mezi svědomím a objektivní
normou. A potom Je to problém správné interpretace II.Vatikánu. Na j
Jiné úrovni Jsou i^těžkosti vzhledem ke komunikaci v dnešním 3 V St š
chápat to,co říká Řím místním církvím.Ale paralelná a nedostatky
Říma Jde též - hlavně v Německu - snaha odmítat Rím,a to a přesvědčením o úspěchu nároku na nezávislost. Tyto tendencevve všeobecnosti
mohou přispívat k budování určitého buržoázního křestanství.
Pokud Jde o biskupské konference,existuJo určitá zákonodárná kompetence konferencí a skutečně odpovídá určitým situacím.Ale skutečný
problém spočívá někde Jinde.Byrokratická organizace biskupských konferencí by mohla překážet svobodě biskupa v správě diecéze a též i
zralé svobodě rozhodování na shromáždění biskupů,Osobní zodpovědnost
biskupa by mohla nahradit anonymní kolektivní vládo.Tato anonymní
moc by mohla rozdrobit duchovní působení v církvi a vytvořit zvlóšt-*
ní identity,dokonce postavené proti sobě.Konečně utužení tohoto fa- 1
lesného pluralismu by mohlo udusit pravý pluralismus v místních církvích.
..
ÍY1: Papež běbem návštěvy skandidávských zemí vyjádřil názor,že sjednocení křestanů nevznikne hledáním Jakéhosi společného Jmenovatele;
tedy od protestantů se očekává,aby přijali základní prvky církve,
např. 7 svátostí,úlohu biskupa atd.,které byli před reformací společným dědictvím.
R: Katolická církev o tom nikdy nepochybovala.Nemá právo se zříkat
prvků společné víry definované v průběhu století. Církev Je ve službě
božského daru víry. V tomto bodě Jsme zajedno s pravoslavnými.
IY1: Známý německý moralista B.Höring žádal zrušení činnosti Kongregace pro otázky víry,tedy bývalého Sv. offícia.
R: Nevím,Jestli se dobrý páter Höring seriozně zamyslel nad týmto návrhem.Kdyby skutečně uyažoval,měl by lépe určit,co myslí tímto svým
návrhem»V Kongregaci máme obrovské množství práce,kterou Je třeba
udělat: žádosti o názor od různých biskupů a biskupských konferencí,
disciplinární problémy,veřejné vztahy atd.
V závěru kard. Ratzinger potvrdil,že mezi papežem a prefektem Kongregace pro otázky víyy Je shoda a vzájemné doplňování. Shoda v základních věcech a doplnování v osobní a profesionální formaci.
Vatikánský rozhlas
/Převzata z Katolického miesačníku č„10/e9,.přeloženo ze slovenštiny/
- c - o - o - o - a - o - o -

- 2?. PRÁVNA 3ITUÁCIA KATCLÍCKEJ CÍRKVI V POLSKU

17.mája 1389 schválil snem /Sejm/ Poískej íudovej republiky niekolko zákonov,ktoré sa týkajú cirkevných záležitostí,zvlášť katolické^ církvi. Je to:
1. zákon o vzCahu ětátu ku katolickéJ cirkvi v PtR,
2. zákon o zárykách slobody svedomia a vyznanla,
3. zákon o sociálnem polstení duchovných.
Uverejnením v Zbirke zákonov 23. mája 1369 vstúpili do platnosti,
Z doterajších lnforrnáclí vysvitlo, že v Poísku dochádza k úpravě
vzíahov medzl cirkvou a žtátom a že po viac než štyridsaíročných
sporoch a kanfliktoch,abčas dosí tragických,kedy došlo 1 k uvSzneniu
niektorých blskupov vrátane kardinála primasa Wyszynského,nastupuje
právna úprava,ktorej cleíom Je dobro všetkých občanov tejto krajiny.
Najzaujtmavejši,zvlášt pre katolíkov,Je'prvý zákon o právnej
úpravě vztahov medzi^štátoiri a cirkvou. Tento dokument Je důležitý
Hlavně proto, že zahrna celok záležitostí spojených s člnnostou katolíckej církvi v poískej reallte. Jeho význam spočívá i v tom,že Je
to zákon schváloný 3emom,teda právny akt naJvSčšel váhy,stoJaci v
hierarchii norlom Ion pod ústavou. Doteraz báli vletky pravne předpisy týkajúce 3a církvi absiahnuté v dekrétoch,nariadeniach alebo
obežníkoch.ktorá vydávali ministři,a týkali sa len Jednotlivých cirkevných záležíštostí,nle vztahov církvi a státu ako celku. Hoci uplynulo 37 rokov od schválením ústavy,takýto zákon vydaný nebol. Nadalej platili zastaralé zákonné normy z rokov 192B-193B a 1945-1948, ,
upri*vu;Júce vztah štátu U 9 cirkvám a iným vyznaniam.
Aby bola táto právna medzera vyplněná,vytvořila Spoločná komisia
představítalov vlády a eplskopátu v roku 1961 redakčný kolektiv;ten
vypracoval do konca roku 1983 návrh zákona,ale bez JednomyseíneJ
zřtody. Pruto nebol tento návrh přijatý do leglslatívného konanla.
Naprlak tomu znamenal značnú pomoc a vzor pre druhý redakčný kolektiv ,o monovaní. ktorého rozhodla opoločná komisia na zasadnutí 21.
saptomb ra 1967. (ornuto l^oluktívu předsedali spoločne dr.wladyslaw
Loranc,vodáci minister Uradu pre záležitostí vyznania, a dr. Jerzy
Stroba,arcibiskup metropolita pozňanský. Boli vytvořené tri podvýbory. Spolu sa redakčnoj práce zúčastnilo 37 ostib.
Redakcia sa rozhodla na tom,že úprava právnej situácie katolíckej
cirkvi v Poísku by malafc>y£rozdelená do dvoch rovin. Záležitosti,
ktoré patři a do kompatencle ApoštolskeJ stolice,majů byt upravené
dohodou modzl Poískom a Apoštolskou stolicou. Návrh dohody bol vypracovaný uvedeným rOdakčným kolektívom a ochválený Spoločnou komislou. Niektoró články dohody boli vyhradené priamemu rokovaniu medzi
Apoštolskou stolicou a vládou.
Návrh všestrannej úpravy vnútrbštátnej situácie cirkvi bol vypracovaný redakčným kolektívom a tajným hlasovaním schválený na 233,
plenárnom zasadnutí episkopétu /7. - 9.3.1989/. Biskupi přitom vyjádřili presvedčanie,že návrh bude schválený v meritorne dohodnutom
znění. Návrhom zákona sa zaoberalo politbyro K3 Poískej zjednotenej
robotníckej strany 14.3.1989. Spoločná komisia schválila návrh 22.
marca 1989. Splnomocnila spolupredsedov radakčného kolektivu,aby
návrh parafovali,k čomu došlo 4.apríla /mohli sme to vidiet v televízii/. Potom bol návrh formou legislatívnej iniciativy odovzdaný
oejmu.
Patří sa poznamenal,že to,čo návrh předvídal,3ejm tiež schválil:
priemernú aplikáriu týchto -«řókonrrých predpisov na všetky cirkvi a
náboženské spoločnusti.

- 23 V preambuli- zákona vysvetíuje Sejm,že úpravou týchto záležitsostí
plní závazky vymedzené ústavou. Odvolává sa tiež na zásady medzinárodného práva vyplývajúce z Charty Spojených národov, Všeobecnej deklarácie práv člověka ,fí]edzinárodného paktu o občianských a politických právach,Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci
v Europe,a konečne z Deklarácie o vyléčení všetkých foriem netolerancie a diskrimlnácie z důvodu náboženstva alebo presvedčenia.
Zákon sa delí na štyri části: Prvá má názov "Katolička církev v
Polskéj ludovej republlke". Druhé pojednává o činnosti katolíckej
církvi a Je najrozsiahlejšia.- Tretla sa zaoberá majetkovými záležitostmi a štvrtá obsahuje přechodné a záverečné předpisy.
Najdtiležitejšle sú z celého zákona předpisy prvej časti,ktorá je
sice velmi krátká /lš článkov/,ale z híadiska právného velmi podstatná. V I. oddiele tejto části přehlasuje Sejm,že Katolička církev v
PolskéJ íudovej republlke ptisobí v ."ústavnom rámci zriadenla"a hnuď
v 2. článku dodává: "Cirkev sa vo svojich záležitosti ach riadi vlnstným právom,slobodne vykonává duchovná i Jurisdikčnú správu a riadi
svoje záležistosti?
Poklal ide o veci vo vzíahoch medzi cirkvou a štétom,ktoré teraj-r
ší zákon neupravuje,majúvod dneška platit všeobecno závSzné právně
předpisy. Sejm tlež zrlaďuje :Spoločnú komislu, zloženú rijvnakým. dielom z predstaviteíov a poískej.blskupskej konferencie. Úlohou Komisie bude preJednávJanle problémov súvlsiaclch s rozvojom vztahov medzi štátom a cirkvou alebo s výkladom zákona a Jeho uvádzaním do života.
.j
Domnievam sa,že najdtíležitejší.bod z,celého zákona Je 3tanovenlR
právnlckej osobnosti /subjektivity/ 'dlťkvl v Polsku.Pre priqmerného
čltateía sa mtiže zdál možno nezrozumiteíné,o čo vlastně ide.Predaa
cirkev existuje v poískej krajině cez.tisíc rokov.Začala ptisoblí
ešte před vznlkom štátu.Navýše,právě ona.sa přičinila o vytvorenle
štátneho zriadenla a o vstup plas tov^séhčj Poísk a do'spoločnůstl
europskych štátov. Napriek tpmu všakyhQci sa to mtiže zdat komické,
po vojně přestala .církev v PLR z hí§'diska práva existovat! Samozrejme,z híadiska polského práva. Bola ddíej činná,ato veíml živo,ale v
skutočnostl podia právnej nomenklatúry nemala existenclú,ale iba
činnost.
"
Čo to znamená? Jednoducho'.áémaia ^irávnu subjektlvltu.Takže,ked
nebola právnickou osobou,nemalá ;'qťávó';n'a mnoho veci. Ak predsa len
niečo dostala, tak'len cestou miíosťilMalebo momentálnej dobrej vttle
vlády. Cirkev sa dcltla v situáci'l,^vojj'3ka vracajúceho sa z vojny,
ktorého predbehla správa o Jeho srfírt'1 'zapísaná do matriky. Vzali ho
na vedomle /čo sa.-dalo lného robijí/.^alernemal na nič právo.Chýbalo
mu úradné potvrdSnle, že žije.íYlohql žlíoa pracovaí ,mohol od rodiny
alebo. od -štátu to čl ono získaí, ale oraemohol ma£ vlastný byt,uzatváraí zmluvy alebo dědit. Stratil osobrjost vďaka mylnému zápisu v
matrlke.
ov a •
Tiež nad katolickou cirkvou vlsel-otaký falošný zápis v matrlke
Zosuulých,ktorý fakticky přestává vls.i.©£ až yydaním tohto zákona.
Sice už roku 1981 minister :- vedúcl Ufcaďu pre ^záležitosti vyznania
dopisom zo 16,februára vojvodorapotvrdil,že.,PLR majů právnu subjektivitu nlektoré clrkevné útvary., napjc,. cd:í/ecé-z.y,;.a .farnosti, ale to bolo len potvrdenie,ktoré bolo .možno oďviqlax.Do te^to doby neexistoval
právny akt na úrovni zákona,Utoryh\ b"y;Sejrf,'a^t3'"'predstavlteí poískej
spoločnostl výslovné poískej církvi piíížnáí fix&ýf\u subjektivitu.
" •' „O"
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Teraz Sejm u z n a l s ú l a d e s cirkevnynái vobyčajmi,celopoískú subjektivitu v- podobě -poískej biskupskej Konferenciře; 1 terltoriálnych
právnických os6b: metropolerarcldler.ézy^diecézy,apoštolskej admlnlstratúry, f a m c s t i , rektorátov, Charity poískej i diecéznej a Pápežského

- 24 misljného dlela.ĎaleJ personálne právnické cs.-ó /: Armádny crdlnariát,
kapituly,osobné farnosti,konferencie vyšších r .-halných představených
mužských i ženských,Inštitúty řeholné i svet^-.é,združenia apoštolského života, rehoíné provincie, opátstva, samr-^tatné kláš tory, reholne
dorný, Vyššie i nižšie duchovné semináře diecézne i rehoíné,náukové
íňštítúcíe a ďalšie právně osoby,totiž: Katolička univerzita v Lubline , Páp§žská teologická akadémie /vo Varšavě/,Pápežské teologické
fakulty ^'Poznani,vo Varšavě a Vratislavi,Filosofická fakulta Tovaryšs^v.ai.uježíšovho v Krakove,vedecké a náučné inštitúty cirkvou kanonicky zrladené. Po mnohých rokoch úsilla získali vyššie filozofick á ^ teologické cirkevné učlllštia právnu subjektivitu.Doteraz nebola ochota vldieí tleto študijné ústavy na-.úíovni- m ý c h vyšších učilíši; v rokoch 1959-1960 boll dokonca pokusy podriadit ich lnšpekto'rorti'p¿é středné školy. (Ylall dokonca příkaz vykonávat dozor na pápežských teologických fakultách,k čomu cirkevná strana opátovne odmletla daí súhlas.
oli zrušené předpisy,ktoré veíml síažovali admlnistratívnu činclrkvl. Dovtedy platilo,bez toho,že by to vedela v§čšina našej
společnosti,že k utvnrunlu dlecézy,reholnej provincie,farnosti alebo
řeholného domu a tiež ich personálnemu obsadenlu potřebovali cirkevné úřady 3Úhlas Ú3trudných úradov,pokiaí šlo o diecézy a blskupov,
alebo vojvodckých v případe farnosti, řeholného" domu a farára. To
stanovil dekrét z 31. 12.1956 o grganlzovaní a obsazovaní cirkevných
mlest. Navýše museli biskupi a knazi skladat síub věrnosti PLR tohto znenia: "SÍubuJem 3lávnostne zachovaí vernosí PLR^zachovávaí jej
právny porladok a nepodnlknúí nlč,čo by mohlo ohrozit blaho PLR".
Sporriínam si,ako po úpravo cirkevného vlastníctva v Západných územiach
v roku 1971 boll novo vymenovaní biskupi ordinárl přijatí ministerským p.red3odom na zloženle síubu. Vysielala to naša televízia. Vzbudilo to 1.3tý údiv mudzl katolíkmi.Niekolko osüb sa ma pýtalo: "Videi
si včera v televízll blskupov na návštěvě u vlády - sú tp naozaj
naši? A ak áno,nlo sú trochu moc porladnl?" Boll velmi udivení,keď
som ¿m vysvětlil,aké předpisy vydala vláda Jednostranné,a že. biskupi,
J kud mrAjú k tomuto prodpisu záporný postoj,prgdsa sa museli podrobí t,ok aa chcú vyhnút nagatívnym düslodkom hned na začiatku svojho
püsobenla. Turaz po přiznaní právnej subjektivity boll tleto předpisy zmonené. Vytvorunie farnosti a menovanie farára má církev iba
dat na vurlornie správným úradom.
Z uznania právnej subjektivity církvi vyplývá možnost oficiálnej
Činnosti. Druhý oddiel zákona preto veíml obšírné pojednává o významnějších druhoch činnosti. Konkretizuje oprávnenia církvi a jej
zl ožiek.ktoré aú dané ústavnými zásadami slobody svedomia a vyznanl.a a slobody vykonávania náboženských funkclí.

?

Tanto oddiel ob3nhuJo velmi mnoho zvl^štnych predpisov o Jednot-/
livýr.h záleží to3tiach spojených s činnostou církvi. Dovolím si u^iesí
tle vecl vcelku bez zvláštneho rozboru a potom obrátit pozornost na
závažnějšíe body terajšej úpravy.

Zákon upravuje vecl spojené s veřejným kultom,katechézou a školstvom,vojenskou pastoráclou a vojenskou službou duchovných ostib, a r
speclálnou pastoráclou vo vojenských ústavoch. Obsahuje předpisy o
cirkevných organizáciach a o združeniach katolíkov, o charltatívnej
činnosti církvi,o sakrálnom a cirkevnom stavebníctve. Upravuje i zá; le^ltosti cintorínov,kultúry a hromadných oznamovacích prostriedkov.
Pokiaí lde o kult,zdá sa by( důležitý předpis,ktorý potvrdzuje
dni pranovného pokoja /l.január, l.november, Vianoge, druhý velkonočny sviatok,sviatok Tela a krvi Pána/ a přidává další: lo.august,
slavnost Nanebovzetla Panny (Ylárie. Bolo potvrdané,že veřejné konanie
kultu v sakrálnynh miestanh podl^eha cirkevným úradom. Púte a proce- '
sia po veřejných celtách majů byt dohodnuté /už nie povolené!/' so
Správnými úradmi-

i T'C
Katechéza Je dflležitá' zlo?ka života cirkvi. Stát uznává právo
církvi na vyučovanie a -náboženskú výchovu dětí a mládeže v súlade s
volbou rodičov alebo opatrovníkov. Z mravného a náboženského híadiska Jeito, dtiležitá úloha katolických rodičov. Vyučovanie sa koná
i nadalej v katechetických učebniach.
K určltej novotě dochádza pri určenií doby vyučovania,yozvrhu
hodin školských a katechetických.Katecheti mali veíké problémy s
určením hodin tak,abyvdeti nestrácali mnoho času. Velmi záleželo na
školskom programe. Ked riaditeí školy upravil rozvrh zlomyseíne a
navýše ho často měnil,dokázal značné naruší, katechézu. To dobro vedla katechéti i rodičia. Teraz to bude tak,že minister školstva po
dohodě so sekretarlátom episkopátu vydá narjadenie o zásadách a
spüsoboch, ako zladit hodiny náboženstva so školským rozvrhem.
V Poí sku sa teraz mnoho a dtirazne hovoří o súkromých školách v
Církev má právo leh mat,rovnako malé i veíké duchovné semináře,diecézne 1 rehoíné. Ziaci a študenti majů tle lstá práva ako žiaci a
študenti štátnych šktil a učlliší. To isté platí o učitoíoch.Navýše
zíavy cestovného,rodinné podpory a sociálny nárok na zdravotná
služby.
Pastoréela vojakov: Církev vždy nallehala,aby tle dva roky zákldanej vojenskej služby neboli přerušením v živote mladého člověka.
Domnieva sa,že krížlk na krku pod rovnošatou,súkromná a nedeíná
modlitba neuberá na cti uniforme. V našich dějinách sa vlastonectvo
vždy spájalo s vierou.Povstání a za slobodu začínali prevažne v kostoloch. fílame svatých a blahoslavených vlastencov,oko bratra Alberta
a Rafaela Kalinowského,ktorí budú,ako dúfáme,skoro kanonlzovaní.
Sejm zaručil osobám plniacim vojenskú službu a leh domácím slobodu plnenla alebo neplnlnenla,podia leh rozhodnutia.náboženských
úkonov. Vojáci v činnej službě majů možnos£ zúčastnit, so nodeínej
a sviatočnej sv. ornše mimo vejenského areálu. Vymedzll tlož status
vojenských kaplánov,ktorých povolává minister národnej obrany po
predcházajúceJ dohodě s dlecéznym biskupom.
;-Zákon oslobodil alumnov vyšších duchovných semlnárov a rqhoíných
novicov od povlnnej základnej vojenskej služby.Zbohom armádňa Jednotka,v ktorej musela středná generácla knazov konat vojenská službuT V-'Téedemdeslatych rokoch bol ukazovateíom vztahu štátu k církvi
počet klerikov Odvedených na vojnu.Hoc^ mali maturitu,boli považovaní za ábsolventov školy druhého stupna a záměrně odvedení.Teraz
sa rodí nádej,že sa obydli a vojakov z povolanla íahšle otvorla pastoračným návštěvám a že oni nebudú prlpravovat detl na prvé sv.
prijímanie v lneJ farnosti.
Niektoré oblasti náboženského života boli upravené už sktír právnymi aktami nižšieho rádu. Teraz boli povýšené na úroveň zákona.
Sem patří Specializovaná pastoréela,a to detí a mládeže v ústavoch,
v sanatóriahc a nemocnlciach. ÍTlaJú zabezpečené právo na náboženské
úkony,duchovné služby a katechizáciu.
To isté platí o osobách v liečebniach 1 v uzavrteých ústavoch
spciálnej starostlivosti. íYlaJú právo praktlzovat náboženstvo a přijímat náboženské, služby. Snád sa patří vysvětlit,že pod slovorn ná- '
bozenská prax třeba rozumieí rnüj kontaktvs Bohom 3Úkromnou modlit-'
bou, přijímáním sv. svlatostí a služleb knaza,ktorý má zabezpečný
styk s tými osobami a koná bohoslužby v ústavoch a nemocnlciach. Jo
Isté platí pre vSznov. fílajú právo na náboženské úkony a služby; pokiaí ide o služby,Je určitý rozdiel medzl vSznami vo vSzbe a vo výkone trestu.
Nové je v čpecializovanej pastorácii J3sne formulované právo detí a.mládeže v letných kolónlach a táborOchjorganlzovaných štátom,
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na náboženské úkony.zvláší na účast na sv. omši v bedeíu a vc sviatok.fYhjú o tom vyjst zvláštně předpisy vydané:ministrem národnej
výchovy.THožno sa cez prázdniny zase vrátí stará prax z doby hned po
vojně a obnovená na čas roku 1956,kedy šli-do kostola celé skupiny
detí a mládeže a farníkmi alebo si dohodli zvláštnu sv. omšu pře
prázdninový tábor.
Zákon úplné mlčí o pomere k hercestvu-/skautingu/. 3nád bude riešený zvlášt. V zákone sa však hovoří g táboroch,a to sú tábory harceské /plonierské/. Takže zákon dáva našim harcerom možnost náboženských úkonov a zvláš£ účasti na sv. omši. .
Zákon však vylučuje možnosí náboženskej praxe detí a mládeže v
kolónjach a .táboroch za hranlcamí krajiny. A tč^sú už desatticíce ^
ročne! 3 takou skupinou by predsa mohol cestovat kaplána - katecheta
tých detí. Prlpúšíam obavy zo zákrokov úradoch tých krajin,do ktorých lde naša mládež. Kolonie a'tábory sú totiž plánované ako spoločné.na zbratanle sa detí zv láší zo susedných krajin.
Príslušníkorn církvi sa teraz zabezpečuje sloboda združovanla sa
za účelom Lskutečnovanla úloh,ktoré vylývajú. z poslania církvi. V
rámci exlstujúc.1 ch cirkevných právnických osůb možno zakladat organlzácle cirkevné,katolícke a združenia katolíkov. Líšia sa tieto tri
druhy organlzáclí nlečím podstatným? Je medzl nimi určitý rozdiel z
• híadiska organlzácle a štatútut,'d rovnako aj cieíov,ktoré si uložili.
Clrkevné organizáciq můžu by{ založené dlpcéznym blskupom,vyšším
řeholným představeným či polskou biskupskou iconferenclou, alebo farárgm či řeholným představeným so súhlasom,biskupa alebo provinclála.
Cieíom týchto organlzáclí má byt zvlášt aktivita v prospěch náboženskej výchovy,veřejného kultu a katolíckej náuky.To Je důležité
pri leh vzniku,pretoze sa na ne nevzíahujú normy o združeniach.
Katolicko orgnnlzáclevbývajú zakladané len so súhlasom cirkevného úřadu,ktorí lrn určí kňaza alebo cirkevného asistenta. Cieíom takej organlzácle má byt vykonávaníe činnosti spoločenskokultúrnej,
osvetovo*výchovnoj alebo charitatívno-opatrovateiskej v súlade s
učnním katolíckej církvi. Tu sa už apllkujú štátne předpisy o združeniach. V krakovskoj diecéze vzniká ako prvé Združenie katolíckej
akadcmickoj mládeže.
Nová předpisy dovoíujú vytvořit cirkevnú alebo katoličku organlzácíu bez náboženského charakteru len v dvoch pripadoch: ak Je cieíom Šíronle trlezvosti,působenie na alkoholikov a narkomanov alebo
pomoc leh rodinám,
l
Všetky iné orgánizácie,ktoré združujú katolíkov,aby uskutečňovali
kreatanské ideály podía vlastných programov.sa nazývajú združenia katolíkov
pri zakládaní sa musia prlspůsobit predpisom a združeniach.
Takže na základe nových predpisov může znovu povstat mnoho cirkevných dlel,zlikvidovaných v povojnovom obdobi. Pokiaí viem,bývalí
členovla různých cirkevných združení sa už snažia obnovi( svoju činnost. Tlež mnoho mladých katolíkov má pri pohíade na také možnosti
chut k činnosti v rámci nových cirkevných štruktúr.
.. i iKatolícka církev v Poísku už mnoho rokov vykonávala charltatíynu
činnost. V povnjnovom období bola táto činnost obmedzená na minimum.
Dl^cézy a řehole stratili materské školy,školy,slrotince. Z nemocníc
holi odstraněné sestry ošetrovateíky,boll ponechané iba v domovoch
pro mentálne tažko postihnuté deti.Teraz můžu byl charitativně činné
Polská charita v celej krajině. Dlecézna charita na svolom území a
všetky cisekevné právnické oso^y. Vlastně možno vykonávat všetku činnost na pomoc blížnym,teda mat ústavy pre siroty,starých Íudí,invalidov,llečebne,Jasle.Pomáhaí pri ochraně,materstva a luďom postihnutým neštastím každého druhu,Wažrro -pomáhat aj za hranicami obetiam
živelných'pahrům alebo Íudom vo zvláštně^ tlesnl.

- 27 Církev ma pred sebou velké dlelo mllosrdenstva. Charitatívna
činnost bola vzdy spojená so zivotom církvi v Polsku. Teraz bol'1
vytvorene naozaj neobmedzená; možnosti charitativně^ činnosti, lenže
medzery 40 rokov bez oficiálnej,verejnej činnosti sa nedajú vyplnit
naraz. Cirkevna charita sa bude iste rozvíJat,ale postupné,ako sa
budu školit odborné sily Q- zis"kavat materiálny podklad a finančené
prostriedky. Tle majů plyhút z kostolných zbierok, darov, odkázav tu»
zemských i zahraničných,veřejných zbierok,subvenci 1 a dotácií od
laštitúcií i zahraničných,prijmov cirkevných inštitůcii a tiež z
hospodárskej činnosti PolskeJ o dlecéznych charit.
-GÍ Stavebné možností cirkvi boll upravené už narladeniln předsedu
ršdy ministrov v roku 1981.Významnejšie články tohto narladenia teráz nadobudli hodnotu zákona.Takže církev ako právnická osoba má
právo realizova=t cirkevné a sakrálně investícle a vlastnil i budo*vat konfesijně cintoríny. Plány dlecéz a řeholí však majů byt včleněné do národného sociálno-ekonomlckého plánu.Za poskytnutio štátnej
ptidy na katechetické učebne alebo charitativně ústavy na trvalé uií..*
vanie sa nebude platit»
Kultura a hromadné oznamovacle prostriedky majů velmi dflležltú
úlohu vo výchovnom procese. Kultúra nemtíže chýbat pti nábožunskom
rozvíjaní člověka. Církev v Polsku vždy oceňovala hodnotu kultury v
živote a výchove zvlášl maldých ludí. • tom svedčia každoročně Týždne^krestanskej kultúry,ktoré organizujú Jednotlivé dlecézy v mnohých
našich mestách,a^to nielen vojvodských. Iba organizátor! by mohli
rozprávat,kolko lažkostí museli překonával od získavania papiern na
tlač programov cez starosti so získáváním miestností /nie vždy mnhol
kostol zastúpil divadelnú sálu,ktorá bola pre kresCanskú kultúru ruv'»
doslahnuteíná/ až po cenzurovanie programov,hocl určených len prf
kostol. Tu sa patr£ vzdat čest všetkým,ktorí v dobách pre kultúru
lažkých našli pre nu mi®sto v rámci cirkvi.
Všetky právnické osoby majů právo vydával periodlckú tlač,knihy
a inú tlač,zakladal a vlastnil vydavatelstvá a tlačiarenské závody.
Na tento účel mtižu dostával zo zahraničia pre vlastnú potřebu stroje , zariadenia a tlačiarenské materiály 1 papler. mtížu vykonávat
vlastnú kolportáž alebo využíval iné kolportážne slete.
Církev nielen mtiže,ale má právo vyslelal ,sv. omšu v hromadných
oznamovacích prostriedkoch. SpBsob realizácie však třeba dohodnúí a
Výborom pre rozhlas a televízlu. Ešte viac - církev mtiže zakladat
vlastné rozhlasové a televízne stanice.
-V* terajšej ekonomickej sltuácll došlo k přelomu do štátneho monopolu v oblasti divadla a filmu. Vznikajú súkromné ateliéry,aj církev má v tej veel slobodu. Všetky právnické osoby,dokonca 1 majá
farnosl,mttžu pre"ádzkovaí vlastné divadlo alebo kino,varábat filmy
alebo m é audiovizuálně prostriedky .ííjflžu leh tiež sami prsglávai, N**
Je na to potřebné špeciálne povolenle,stačí informovat o úmysl? a
vykonávaní takej činnosti štátny orgán,ktorý Je příslušný dat povolenle a oprávnenia.Jediné,zásadné obmezenle spočívá v tom,že tokáto
činnost v církvi má slúžit nábožensko-naravným clelom v oblasti kultů ry.
Tak sapolská ciřkev ocitá pred velkou úlohou - vstúpií do hromadných oznamovacích prostriedkoch a využívat leh na nábožensko-výchovná
ciele. Na to bude potřebné angažovat katolických lalkov,kvaliti.kovanýr.h pre tg nielen odborné, ale i nábožensky. Myslím, že zitúto oblast :
budu musiet vzlat zodpovědnost skttr laici než duchovní. V súvislostl
S kulturou třeba ešte pripomenút,že církev mílže mat vlastné knižnice,
a to i pre veřejnost,vlastné archívy a muzéá.
Je Jasné,že všetka činnost každej právn^ckej osoby potřebuje určiVý^viac alebo menej ve íký materiálny podklad. S uvedenou člnnostou
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by sa nedalo ani člastočne začat bez určltej materiálnej základné.
Nemaže nás teda překvapit,že do prejerinávanla cirkevných záležitostí
boll zahrnuté předpisy o majetkových záležitostiach cirkevných právnických ostib. Zákon přiznává církvi a jej právnickým osobám právo
nadobúdet,vlastmi a strácat majetok movitý i nemovitý a iné práva.
Církev má tlej právo spravoval svoj majetok.
Doteraz museli všetky darovania nemovltsotí,zmluvy na dožltie a
odkazy na cirkevné účely dostaí najsktír schválenie správných úradov.
Teraz sa také schválenie nevažaduje.Cirkevné právnické osoby mtížu
tlež uzatvárai gotárske jmluvy o dedlčstve,darovaní,odkaze alebo dožití.Obšírné daňové předpisy potvrdzujú dodatočné oslobodenie a úlavy na danlach a clách. fflgjetok a příjmy cirkevných právnických osíib
podliehajú všaobecnvm danovaým predplsom.Boli zavedené a vlastně potvrdené dodatočné zlavy a oslobodenia od daní a clel. Týka sa to
zvlášt dřichodkov určených na kultové ciele a charltatívnu činnost
církvi.Na tjeto účely rnožno kona£ zblerky i mimo cirkevného terénu,
fíložno tleř zakládaí cirkevné fundáple,
štyrtá časí obsahuje přechodné a záverečné předpisy,ako Je to pri
zákonoch obvyklé.Je krátká a stručná.Vzhíadom na špecificlku vztahov
medzl clrkvou a štátom v období 40 povojnových rokov obsahuje velmi
vela zvláštnych ustanovení,týkajúclch 9a najma majetkových záležitostí.Od doby záborov zostall, nlektoré majetkové záležitosti medzl
štátom a clrkvou neupravené.Úprava bola ohlášená v konkrodáte v roku
1925>nebola však do vypuknutla vojny vykonaná.Púajetkové spory a konflikty 9a v pnvojnovom období ešte rozmnožili vďaka znárodňovacím
zákonom,predpl9om o majetku mrtvěj ruky , a zrušení cirkevných fundácJí,3 čím bolo spojené prevzatle majetku do .štátnej pokladně. Velké
množstvo budov a nwmovitostí,najma řeholných,bolo zoštátnené a odo-;
brotó dotorojším vlaotníkom, Nlekedy došlo, k zoštátneniu a ponechá- niu v užívaní církvi.Tleto,ako všetky majetkové záležistosti sú spletité o vyžudu^ú velmi podrobná spracovanle,čo přesahuje rámec tejto
4
informécle.
Vcelku 3n dá poveda£,že předpisy smerujú k úpravě tých vecí.Bola
přijatá záaada,že nemovitosti a leh súčastl,ktoré sú v držbě cirkevných právnických ds0b,9távajú sa mocou práva leh vlastnictvom,ok im
bnli. predtým vyvlastnená.Je i možnost získat nemovitosti zoštátnené
<1 ntfnachádzujuce sa v držbě církvi,Z' liíčitých titulov v zákone vyměňovaných. Ti9to úpravy mé vykonávat majetková komisia,zložená z pred§tavitelov Úrodu pro vyznania a Sekretariátu polského eplskopátu.
Uprnvo mtiže spočívat v navrátení numovltoati,pridelení náhradnej nemov.1 toati alebo prlznoní otfškodnenia.
Poklal ide o pridelonie mlestností pódia predpisov o zvláštnom
pronájme štátnym,politickým,závodným,družstevným a spoločenským or^anlzáclám v neroovl tostlach patjlacich cirkevnvm právnickým osobám, stratia platnost dva roky odo dna,kedy začne platit zákon.
K určitej 2mene došlo v doteraz závazných štátnych predpisooh o
uzatváraní cirkevných sobášov. V roku 1945 boln zavedené světské prá-^
vo o obči anskom stave,ktoré narladllo obgiansk sobáše.Clrkevný sobái- bol považovaný za súkromnú záležitost manželov. V roku 19JB bol
vydaný zákaz,pod hrozbou trestu, uzavnet clrkevný sobáš pred občianským. Teraz Je tento zákaz odvolaný. /.../
Na závěr možno povedat,že církev v FLR nezískala privilegované
postavcnle. Získala a znovu nadobudla práva,ktoré jej zabezpečuje
ústava a madzinárodné dohody podpísané naším štátom. /.../
/Podstatný výíah z člá«>ku ad iironislava Fideliusa, Tyqodnik powszechny č.26 z 25. júna 1969/
Převzaté 2 KatolickéhoffTosiačnikulQ/&9s*

- 29 PŘÍKLAD JAK SE U NÁS DODRŽUJÍ MEZINÁRODNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
V NÁ3CŽEN5KÉ OBLASTI A V OBLASTI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ :
Augustin Navrátil
Lutopecny 14,768 31 Zlobíce

Lutopecny 5.10.1989

Věc: vŽádost
Žádám o přezkoumání postupu a rozhodnutí oddálení pasu a víz
OS SNB v Kroměříži ze dne 5.7.1989 Č.J. PC-119/8,ze dne 18.7.1989
č.J. PC-139/69 a ze dne 25.9.1989 Č.J. PC-164/89.
Dále žádám o přezkoumání postupu a rozhodnutí KS SNB - odbor pasu
a víz v Brně v odvolacím řízení ze dne 27,7.1989 č.J. PC-150/663 odv. 89 a ze dne 17.6.1989 č.J. PC-150/721 - odv.89.
Ve všech těchto případech mi byly zamítnuty mé žádosti nn costy
do zahraničí jejichž důvodem byla především účast na poutích. Poslední má žádost se týká poutj. do Říma a účast na svatořečení Anežky Přemyslovny ,která se koná v Rímč.
Prosím a žádám o bezodkladné sjednání nápravy tak,abych 3e mohl
pouti a svatořečení v Římě,která se koná 12.listopadu t.r. zúčastnit.
Za příznivé a brzké vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji .
Příloha: Odvolání ze dne 29.9.1989
- o - o - o - o - o - o Augustin Navrátil,Lutopecny 14,768 31 Zlobíce
Odbor pasů avíz KS SNB v Brně
prostřednictvím 03 SNB v Kroměříži
Věc: Odvolání

Lutopecny 29.9.1989

Odvolávám se proti rozhodnutí odděleni pasů a víz 03 SNB v Kroměříži ze dne 25.9.1989,kterým byla zamítnuta má žádost ze dne 25.8.
1989 o povolený cesty do Itálie,kde Jsem chtěl se svou manželko« vykonat pout do Říma a účastnit se svatořečení bl.Anežky Přemyslowny,
které se bude konat 12.listopadu v Římě.
Již před tím ml byly letos zamítnuty dvě mé žádosti do Francie
a Rakouska,kde Jsem se též chtěl zúčastnit poutí.Především na světoznámém poutním místě v Lurdech. Zdůrazňuji,že ml dosud žádná cesta
do zahraničí nebylapovolena.
•
,• '
Ve všech případech bylo zamítnutí zdůvodněno: "Vaše cesta do ciziny není v souladu se státními zájmy ČSSR." Je prOto těžké pochopit
Jak může moje účast na poutích a v na svatořečení Anežky Přemyslovny
být v rozporu se státními zájmy ČSSR.
Vaše předešlé i současné rozhodnutí pokládám za závažné porušení
zákl. občanských práv a svobod včetně článku 16 závěrečného dokumentu
vídenské následné schůzky KB3E,v němž se zaručuje svoboda každého občana vyznávat a praktikovat náboženství nebo víru.A konání a účast
na poutích Je píro. věřící katolíky praktickým vyznáváním své víry.
Toto rozhodnutí není ani v souladu s našimi příslušnými platnými
právními předpisy,nevychází ze spolehlivě zjištěného stavu věcí a
neobsahuje ani předepsané náležistosti /§ 46 spr.řádu/. V rozhodnutí
orgánů pasů a víz ve všech dosavadních třech rozhodnutích OS SNB v
Kroměříži a ve dvou dosavadních rozhodnutích odborů pasů a v£z K3 SNB
v Brně nebyl uveden ani Jeden konkrétní důvod7který by opravňoval zamítnuti mé žádosti.Přitom ve vládním nařízení č.114/1969 Sb. Je taxativně uvedeno,že vydání ces-tovního dokladu^může být odepřeno,Je-li
cesta do ciziny v rozporu s ochranou bezpečnosti státu,vnitřního

-

20--

pořádku,veřejného zdťaví,nebo morálky. Žádný z těchto důvodů však
nebyl ani v: jednom rozhodnutí uveden. V žádném z těchto rozhodnutí
také.-nebylo...uvedeno .Jméno a příjmení oprávněné osoby,která vydala
rozhodnutí. Tím byl porušen § 47 odsť.""5 spr. řádu. Již to svědčí o n.p/Jbalostl,lhostejnosti a neúctě k zákonu.
;ir
PřlpurnínáíTfl a zdůrazňuji,že nejen v sousedních tzv. kapitalistických státech a státech socialistických si nedovolují zakazovat svým
občanům účast na poutích,ale toto si nikdy nedovolili ani představitelé nacistických režimů v době míru. Toto si ani nedovoluje totalitní, režim v Chile.
¿ádám proto bezodkladné sjednání nápravy.
' "
'
Augustin Navrátil
— o — o — o — O — .0.-0 —
Generální prokuratura ČSR v Praze
III. GD 1566/89
Správa pasů. a víz FMV
'Olšanská 2,'Praha 3

V Praze 17.10.1989

Generální prokuratura ČSR provádí šetření podnětu Augustina
Navrátila,bytem Lutopecny 14,okres Kroměříž,který uvádí,že rozhodnutím OPV OS SNB Kroměříž ze dne 5.7.1989 č.j. PC-150/663 - odv,89
mu byla zamítnuta žádost o vycestování do zahraničí. Další žádosti
mu byly zamítnuty rozhodnutím OPV OS SNB Kroměříž ze dne 16.7.1969
č.j. PC-139/89 a ze dne 25.9.1989 č.j. PC-164/89.
Podle § 11 ndst. 1 zákona o prokuratuře žádám o zajištění příslušných spisových materiálů v uvedené' věci a sdělení,kdy bude možno
do nich nahlédnout.
Žádaná očekávám ve lhůtě do 6.11.1989.
Za správnust vyhotovení.:

Prokurátor GP ČSR:

podpl.9 nečitelný.
•. <•
"r<.

dr.Josef Kára v.r.
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KOSTEL SV. LUDVÍKA V IY10SKVĚ
Kostel sv.Ludvíka,Jediný katolický c h r ó m v IY)oskvě,v němž Jsou
-slouženy bohoslužby,stojí v samém CBntru města,v Marchlewského ulici.Přesto duchovního správce kostela Stanislava Mažejku znepokojuje.
že věřící lílo3kvané vzhledem k nedostatečným informacím o kostele ani
nevědí.Je paradoxní,Že cizinci se svými průvodci najdou cestu k
chrámu snáz než rodilí Moskvané.
Než byl otec Stanislav Jmenován farářem,byl kancléřem arcibiskupské kurie ve Vilnlusu.V kostele sv.Ludvíka působí Již třiadvacet,
let,. Mezi farníky Jsou Rusové,Poláci,Lotyši,Litevci... Ostatně,národnost farníků Jej neznepokojuje na rozdíl od problémů restaurace
kostela postaveného v roce 1630. A otec Stanislav ještě doufá, ža
bude svědkem návštěvy hl.ivy katolické církve v Moskvě. Nynější
.y.Ztahy SSSR s Vatikánem podle Jeho názoru k takové tužbě oprav%nují.
.-¡¡/•Převzato ze sovětského týdeníku Novo Je vremja -Nová doba - č. 41,
které vyšlo 10.10,1989./ .

iďTSÍAKSTiC
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Věc:Žádost u ir'/.lení .jnnestie.

Frcsident republiky
">r.Custév Husák
Praha -Erad
••>•>:

-i
-o
.••<•„

Vážený ^ane presi"ente,
vedeni hu-.ánnÍPi pohnutkc.mi,obracíme se k Vám s naléhavou žádostí,
abyste z. titulu 7a i funkce a z'ni«h vyplývajících pravomocí u příležitosti 71.v?ro.":C '.-:;niku načí ropubliky vyhlásil ¿.mnestii,na jejímž "základě by byly :,ru:.'enr všechny dosu-' v. mezené tresty,či s okamžitou platností byle zast yerio trestní stíhání osob za projevy jejich politických,
náboženských,kulturníeh
jinoch sstfšloní : postojů,j;kož i za činnost z těcht: sn^ ¿lení «. postojů vyplývajících.
Tímto -es tc-m .ooré vůle oyste dokázal, že neustále zhoršující se klima
uvnitř n^ší společnosti lze alespoň do jisté míry ozdravit.Dokázal bysto,
že jak naše ^Ic.tné zákon, , t..k i naší vládou ratifikované mezinárodní
dohody o li.sk^ck
obe^nski oh právech nabývají ůoty a váinosti.
Pane presiuente,js .c pevné
&or»i¿ág nohromc.dfiné
léta narušené celospolečenská- problémy nelzo donckonočru. ¡S-.íiit pomocí anudů. a
žalářů, a z tohoto důvodu Vás znovu a to naléhavé ji žádáme , ..»by sto vj-hXífr-v
šením amnestie pr^;',cvil státnickou i osobní prozíravost.
K tomuto 'opisu ;;c přiložen:. samostatná listina so jmény a iiadatoly
s tdresami.
Plzeň P.*íina 1 ^ n
Za správnost ručí
Jiří Šačok
I. evoluční 7 í
IV
312 07 Plzoň
Na vědomí:
sdoíloVi.cí pi ost^edky .
Jména ostatních •'.'••. datelG :
Věra V.'i'y dli tát ová
Václav Ski; brada
Jindra Sáňková
Martin Svobodu
Lusian^ ^.anpichová
Ph",r .Jindřich Konočný
Petr Pakovský
Jiří ICufner
ing.Jaroši:'v' iukr .
-Ti''í Puchs
Jiří Marek
í.jcel Petráň
Václav Žul. .n
Petr "v.ho ve c
František řliáík
.. il~n SněSny
'
"'•'•
l, ] X X X X jí X X X X X X X
Předseda vlály. • ČSS?.
p,Ladislav Ář%-:> •oc
¡Lazarská 7
JPraha 1
Věc: Stížnost na ncrzokuci v zaměstnání na okrese Trutnov a vo Východočeském kraji.
Vážený oane předsedo,
.,
*
"
navazuji nc; svůj dopis z 9.12.1088 •"
kde jsem si stoíšov-o. na útlak v* chodo"cskjch stranických orgánů proti ./;'
naší robina.: e;-c'ižc vtlc-k 'po moji stížnosti neustal,ale přiostřil se;

stoupena na ckres Trutnov a to -Je.vše.

Po propuštění z va-zbv,která trvala celý rok,dne 29.5.1987 mi bylo u
okresního podniku služeb znemožněno pracovat na bývalém místě./Ve vazbě
jsem byl držen pro podezření na rozšiřováni volebního programu mého bratra, což mi nedosvědčili a byl jsem odsouzen na údajné napsání socialistického závazku,/
Dne 27.8.1987 jsem dostal výpověS,která byla po sedmi měsících stažena zpět a byla mi vyplacena náhrada./Vzniklou škodu nedali samozřejmě
nikomu k náhradě./Aby se zbavili nepříjemného kritika/kritizoval jsem
nepořádky na podniku /byla mi 'cjána další výpověS pro nadbytečnost.lna
základě těchto poznatků.hlavně /že byla vytvořena nová funkce /přední
dělník a ve skladě,kde jsem dělal vedoucího byl nedostatek pracovních
sil,který tam trvá dodnes'/ jsem so rodil s advokáty,kteří mi sdělili,že
ve sporu s neplatnosti výpovědi budu v případě,že do sporu nezasáhnou
stranické orgány,úspěšný.
Soudní spor byl veden otřesným způsobem,nebyli mi připuštěni žádní
svědci a doslochl jsem se s důvěryhodných pramenů,že jsem z vedoucích
pracovníků OPS Náchod údajně prohlásil,že už stranické orgány zařídí,
abych spor nevyhrál.
«
Mezitím jsem sc snažil najít nějakou práci Jorigádně.V několika podnící cli jsem byl,jakmile slyšeli,že se jmenuji Vonka,odmítnut.
Až do 16.února 1989 jsem sehnal nějakou práci brigádně na vedlejší
pracovní poměr.Pracoval jsem no výstavbě čističky ve Vrchlabí,kterou
staví Ingstr.v Brno,Pracoval jsem tam jako stavební dělník.Po ukončení
pracovního sporu,který jsem nevyhrál ani v odvolacím řízení,kam jsem ani nebyl přizván,mí oylo k 30.9.1Q89 dána přes protesty mých nadřízených
výpověd.Na stavbo nedostatek pracovních sil,který podnik inzeruje "v
Krkonošské pravdě./
2ádám o prošetření této persekuce ze strany Ingstavu Brno,závod 02
Hradec Králové,ale nostrannymi orgány.

28.9.1989.

S pozdravem
Vonka Jiří
Pražská 878
543 01 Vrchlabí

STANISLAV EEVJM V ITJGAT.ITP.
Přátelé i y poslední době jsem obdržel stovky dopisů,v nichž mě i zcela noznámí lidé žádají,abych v případě dalšího uvěznění neohrožoval svůj
život protestní hladovkou,Vzhledem k velkému počtu těchto hlasů se cítín
povinen zveřejnit následující prohlášení:
Talczv.nezávislá justice mne chce definitivně odsoudit k trestu odnětí
svobody.Okolnosti celého případu jsou natolik známy,že není třeba jít do
podrobností.V rozhodnutí soudu spatřuji jen další důkaz zvůle .. bezpráví;
která současná komunistická moc uplatňuje ve svém vztahu k občanům.Má ŽÍT
votní zásada odporovat zlu vždy a všude mi proto velí,abych protestoval»
A jediný protest,který člověku v bezprávném státě zbyl,je občanská neposlušnost.Z tohoto důvodu oznamuji,že se nehodlám podrobit rozsudku nelegitimních soudců,kteří odsuzují nezávisle na důkazech a v rozporu,jak s
ústavou, talc i mezinárodními závazky této republiky .Jelikož nemám Qiné
východisko,dokud mi bude hrozit neoprávněné uvěznění.
Není mou vinou,že jsem nucen použit tento krajní postoj.Není mou vinou, že respektování základních práv a svobod člověka platí v této zeni
stále jen na papíře.Odpovědnost zato padá jednoznačně na nynější mocenské
orgány.Jsem však plně přesvědčen o tom,že probouzející se občanské vědomí
československé společnosti se už nedá znovu uspat ani zvyšujícími se repiesemi.Touha po svobodě,spravedlnosti a budování vlastního štěstí je tj~

III.
tiž tou nejzákl dnější lidskou přirozenosti a nelze ji nikdy natrvalo
umrtvit,Jsem si jist,že ani mé souč.sné postavení mi nebude bránit v aktivní práei ve prospěch skutečného svobodného demokratického Československa.
. .
11.října 1989

Váš Stanislav Devátý.
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Pan
Prahu
Vúxuny pane předsedo,
V nat.í rodině r.40/89 ze dne 4.10.By osem si str.2.přečetl čl,"Intewiew Zb.Salmcjia".V něm mě zaujal Váš výrok:
"říkáme,že víre a výkon náboženských ákonů jsou soukromou záležitostí
'každého obč.na."
Jsem přesvSď.'en,žc toto je výrok nepravdivý ,resp., že je to polopravda,
Zc.mlž jící správný pohled na víru.
Ano,v některých případech jde skutečně o soukromou záležitost.'"árne tv
svůj. soukromý,osobní vztah k Bohu,můžeme so soukromně modlit.soukromně
se vyzpovídat.Vy,pane předsedo,však nevidíte nebo nechcete vidět Slrokouu
oblast veřeinosti;
- n^me veřejné , každému přístupné kaple-, kostely,katedrály,
- veřejnéjk^ž^ému přístupné jsou pobožnosti a mže,
- veřejné,každému přístupné jsou fary,děkanství ,vi.kariáty,
- veřejně jsou udělovány sv.,křty,svatby,veřejné jsou cirk.pohřby,
- církve a náboženské spolei2bsti,nejsou soukromé spolky,ale státem uznávanými církvemi,
- o církevních svátcích /velikonoční pondělí,vánoce/ mr.jí p n covní volno všichni obrané,
- kněží jsou veřejnými představiteli církve,jejich svěcení se děje veřejně,
- Církev má veřejná uceliště,semináře,exercicie,.
Toto jsem námátkóvě vybral některé oblasti víry,náboženských úkonů a
církve,které jsou a musí zůstat veřejné.
Proto cífckev musí mít právo hlásat veřejně slovo Boží a členové církve mají právo veřejně se k ni hlásit.
Zatlačovat víru jen do oblasti soukromé se Vám nepodaří,Skoda,že takové výroky říká p odsedá "křestí.nské"OSL,
S pozdravem

Zdař Bůh i
J.K.
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TI-ffiST SMŠTI
Motto: Kdo mluví o trestu smrti,musí mít odvahu představit si jeho
výkon.
Nad d v ě m i paláce spravedlnosti neměl by stát nápis "Zákon je t r t stný pro všechny,"ňýbrž"Pochybovati o zákonu dovoleno 30 stejně všem."
/Feruccio Vecchi/,
Vzhledem k připravované novelizaci trestního zákona vyvstává otáíkft

IV.
- v současné době dosud velmi málo diskutovaná - absolutního trestu:trestu smrti. J-'ato otázka měla v naáich podmínkách, v mínění občanstva, jak
svá přívržence,tak také odpůrce,úaký názor na trest smrti mají naší obr
r.é dnes ? Můžeme říci, že nevíme.Myslím, že poslední anketa a to ještě
v lni omezená - bylo ^otázáno jen 300 osob manuelně pracujících - pro1 la před 2é lety,Pro trest smrti bylo 272,proti 28 osob.To ovšem je
, ...j-íš dávno.Nastoupila nová generace,ale o její z.zv."právním vědomí"
zvláště v otázce trestu smrti lze pochybovat.Zde je nutná výchova,
čím argumentují zastánci trestu smrti:
1ú K hlavnímu argumentu patří tvrzení,že riziko popravy odstrašuje lidi od páchání závažných trestních činů a že po zrušení trestu smrti
by značně I vař(5Stí počet vysoce nebezpečných zloShů, zejména vražd,
x
'ento hlavní ar/jument ja možno vyvrátit celkem lehce a to poukazem n^
statistiku těch států.které absolutní trest smrti odstranily.Závažná
trestní činnost se odstraněním trestu smrti nezvýšila.A dále:exemlární potrestání znamená jisté obětování jednotlivce,což odporuje
spravedlnosti.Uvažme také to,že pokud delikvent páchá zločin'z afektu,
na ttrest namyslí a pokud delikvent páchá zločin z rozvahy,počítá s
tím,že nebude chycen a ne 3 tím,že bude potrestán.
2/ Bývá uváděno,že jedině smrt zločince dává společnosti úplnou jistotu
před nobozpočím dalších útoků,dalších těžkých zločinů. - Zde možno
namítnout, že doživotní žalář, celoživotní izolace- zločince od společnosti je dostatečným opatřšním a ochranou před dalšími zločiny pachatele.
«
3/ Vyskytuje se názor,že vězení jc pro stát méně ekonomické než smrt.
Ani tento argument ne obstojí,nebol je možno přidělit odsouzenému
práci,která by uhradila náklady spojené s existenci vězně a jeho
vazbu.Ostatně při prosazování spravedlnosti nemůže mít ekonomika
rozhodující vliv.
«
4/ V ČfíSR jo dosud poměrně hluboko zakořeněna středověká či spíše ^starověká představa,2o cílem troštu jc odplata,dle starozákonního výroku "Oko za oko,zub za zub",tedy na vraždu trest smrti.Tento názor
jo zastaralý,nohum;'nní.Cílem trestu není msto či odplata,ale především náprava vinníka V.Trast má tuké ochrannou funkci společnosti,
která by mohl pachatel škodit.člověk však nemá právo zbavit život
jiného člověka,třeba i vruha.
5/ UotriŠnka,žq zlá Individua by "jen" doživotní žalář sváděl k touze po
životním zaopatřením ve vězení rovněž neobstojí.Snahu po svobodě je
u člověka tak silná a zakořeněná.že toto "zaopatření" si odsouzení
nejen nepřejí,ale ;b při nízkých trestech přemýšlejí,jak se co nejrychleji z vězení dostat /Amnestií,žádostí o milost i pokus o útěk/.
6/ Trestem smrti su uklidňuje veřejnost.To .je sice pravděpodobné,ale
soudy musí dbát na spruvcdlnost a to bez ohledu na veřejnost.Veřejnost nemusí být vždy spravedlivá.
X/ V současných věznicích je ovšem náprava odsouzených iluzorní.Zde
půjde v rámci přestavby o změnu celého výchovného systému včetně
možnosti morálního působení duchovních na odsouzené.
Čím argumentují odpůrci trestu smrti:
1/ Člověk nemá právo zbavit životu jiného člověka.Dokonce nemájprávo
vzít si svůj život.člověk si život nedal,nemůže jej ani brát.život
je najvyšší hodnota.
2/ Ani nejsavilejší zločinec nemusí být vždy nenapravitelný.Vždy je
naděje na nápravu.život je nejvyšší hodnota.
3/ Značný počet závažnýchjtrestných činů je dílem mentálně postižených
osob,kterým trest stejně nelze - ve státě s právním řádem - uložit.
Přesný stupeň změněné příčetnosti je obtížné zjistit.Není ostrá
hranice mezi člověkem normálním a nenormálním.-Nemáme zcela objektivní vyšetřovací metody a konečně,pachatele vyšetřuje psychiatr
c:: post.

4/ Ochrannou funkcí soolc'nosti můče míst;) tohoto trestu o ob "o zajistit
•'louhodobý nebo "oživotni trest odnětí svobody.Necht provinilec odčiní svou velkou vinu doživotní prací.
5/ Jestiční omylyv případě absolutního trestu nelze napravit,ncboí domě lý viník jc zbaven života.
5/ Poprava jc tres^-J^tjýi ?jVDaybarský .čím nelitU-tS^&i/byly- trgsty,
tím kvetla zlo' inhjist.'_
.
'
"
7/ Množství nespravedlivých poprav je v dějinách obrovské.de temnou
skvrnou v děj inách'Tídstva popravy nevinných,táhnoucí se věcmi staletími. Koli^ nevinných lidí zahynulo na,základě trestu smrti jen ve
francouzské revoluci,Velké *í:jnové revoluci,kolik v CSSR za německé okupace ba i v padesátých letech !
P/ Soud může určit jen relativní pravdu,hrdelní trest je však troštem
absolutním.
J k vypadá situace s celosvětového hlediska:
Situace v růdných státech je rftzná/v ožno vš>k konstatovat, že trend
zrušení rbsolutnfho trestu sílí a mnohé země již desítky let trest sm:neznají.Portugalsko zrušilo trest smrti p^cd více než 120 lety.O něco
později Holan sko'avněkterých jihoamerických státech.Ve 20.století
zvítězile, tato tendence v mnoha zemích: Ve Švédsku byly zrušeny popravy v r. 1 > M,v HOrsku /11CV,v )ánsku,v Itálii /1:M7/.l'aké v některých
státech UsA :!seu tresty smrti zrušeny.- V některých západních státech
absolutní trest sicc v trestním zákoníku ještě existuje,ale v prujtí se
nepoužívá.-/ S5J: : oyl zrušen trest smrti v r.1 :;7,ale později nyl znovu zfcved;.n..-.iies se vsak trestní zákoník v S£S3 pčcpracovává,jeho nové znění ještě není schváleno.
Z. dřívějších statistik vyplývají zajímavé skutečnosti:
1/ čím delší asoro odstup od zrušení trestu smrti,tím méně občanů
si přeje obnovu tohoto trestu.í.a př.ve Finsku byl zrušen trcs£ smrti v r.49,ale ještě v r.:53 bylo 55£ obyvatel pro zavedení tohoto,.trestu.Po sedni letech v r. 50 bylo to už jen <.$% obyvatel.Pokles z Sbft ,na
i0/: během sedmi let ;je značný.Ve švédsku se v r.5? snížil počet přívrženců trestu smrti na pouhých 28# /trest zrulen v r. :1/,v Norsku na
-15'"' /trest zru'eh v r.l^CV.
2/ Vyvstává otázka,proč byly tresty zrušeny v době,kdy např. v NSR ,
Finsku a jinde ^yly.sice'mírné , ale -p?esto většina obyv telstva
zastáncem tsolutníhj tře s tu. dpově3 nán udává starší st tistika z.
KSP.Pro trest smrti se vyslovilo jen 35?" poslanců a dokonce jen 1 %
ministrů.T. j. tedy těch,kteří nají p*ímý vliv na "tvorbu či změnu právních norem.
Věc by ovšem vyč-ad ovila seriózní výzkum a zhodnocení .V informač-.
ním článku nelze bez .¿statečných st- tistik vyvozovat fundované závěry. Fpesto i dostupné úd; je"vykazují jasný vývojový trend.- názory"
občanů mohou, být řůzné.á 'li^ bývť -přísný,CDŽ není poznatek ani původní,ani nový.Avš:k zrušenídtrestu smrti je v soul..du c demokratickými •
humanistickými zésáfanii,
vyznáváme.Páté přikázání:"Nez.biješ I"
vyzývá nekompromisně',trvale a bez výjimek.A tedy: jedná se o víc,než o
průzkum veřejného mínění-,o nážór občanů,ale o 3oží zákon.Na to hychemměli pamatovat pái projednávání c. diskuzi o novele trestního zákona.
J.K.
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Představitelé obrodného hnutí v ČSL,ze všech krajských organizací strany, se sešli v sobotu 14.října v Praze,na společném jednání.
Zástupci posoudili krizovou situaci v ČSL a přijali deklaraci,kterou
vyhlásili zformování obrodného proudu ve straně.
-V deklaraci so praví:"Prohlašujeme,že obrodný proud je výrazem uvědomělých snah nejšírší členské základny vtisknout CSL rysy plně odpovídající politickému a náboženskému přesvědčení naprosté většiny členů
strany."V deklaraci se konstatuje.že " někteří vedoucí představitelé naprosté většiny so v uplynulých letech prosazováním atheziujících tendencí natolik odklonili od smýšlení členské základny,že ani současný obrat k verbálním proklamacím křesťanských zásed,ani podbízivé projevy
plné náboženských citací,nemohou obnovit ztracenou důvěru.ani vytvořit
jednotu mezi vedením a členskou základnou,"Dále se konstaxuje,že "aparát strany se přeměnil v mocenský a potlačovatelský nástroj vedení."
Obrodný proudsí klade zn cíl:
Vstoupit do politického dění státu v oeloevropském kontextu a to vkladem křesťanských hodnot,jako základů budování společného evropského
domu."Plnou obnovu křesťanských a demokratických principů."
ODMÍTÁME T:pZl;ŽT NÁBOŽENSTVÍ JI SOUKROMOU ZÁLEŽITOSTÍ OBČANŮ.NÁBOŽENSTVÍ CHÁPFME JAKO N" OfWYSLITELNOU SLOŽKU DUCHOVNÍ KULTURY NXROÍIři/KlETl MÁ. NEZASTUPITI'LNj? VyZNAM A VLTV PRl UTVÁŘENÍ SPÓLECNOSTI A FORMOVÁNI OLDNOTLIVOů."
V závěru deklarace jsou vyzváni všichni členové strany,aby otevřeně
a neohrožoně vystoupili za očistu strany a podpořili obrodné hnutí ve ;
straně.Další výzva jo adresovánu vedení strany t» těm členům ústředního výboru, "kteří svými postoji brání pozitivním.' změnám ve straně a nevyjadřují vůli svých člonů.aby NEPRODLINŽ ODSTOUPILI ze svých funkcí a
tím umožnili vyřošlt vzniklou krizi vo'straně",a aby ÚV si uvěcomil vážnost aituaco o realitu širokého obrodného proudu vzal na vědomí.
Stranické fórunj pověřilo za mluvčí obrodného proudu:
Intf.Jiří Maras.dr.Michal Karl i cký,dr. Karel, Rek,dr.Richard Sachcr,dr.Bohumil Svoboda,Cocilic Trojanová.

Shromáždění schválilo vytvoření několika sekcí,mimo jiné i sekce pro otázky věřících a církvo ve vztahu ke státu.
Navzdory hrubému nátlaku a zastřešování členů některými vedoucími
krajskými tajemníky,jako např.nechvalně známým Jaroslavem Saakea z Východočeského kraje,se jednání zúčastnilo 73 delegátů.
Vedení strany so obrátilo o pomoc na státní orgány s cílem zabránit tomuto setkání.Dva účastníci nedojeli,protože byli několik hodin
zadržováni Bezpečností.
Z důvodu utajení a dalších rcprasí ze strany vedení,které úzce spolupracuje se státní bozpečností,se účastníci dozvěděli místo setkání
jen několik minut před vlastním jednáním.
Jednání so uskutečnilo bezprostředně před zasedáním ústředního výboru ČSL.
V současné době probíhá ve straně široké podpisová akce za svolání
sjezdu v červnu 1990.
Tímto aktem vstoupil vývoj v čs.straně lidové do své další nadějnější etapy.

CO PRO NÁS ZKALIT:Nl 28:íl$JTN.
28.říjen znamená nejen mezník v životě našich národů.ale i mezník
pro katolickou církev.K tomu je třeba pohled do minulosti,zhodnotit přítomnost a především pracovat pro budoucnost.
Pohled do minulosti:
Sv.Cyril a Metoděj nás uvedli do společenství křesťanských národů.
Jako panovník i jako křesťanský světec je nám pak vzorem sv.Václav.Sv.
Vojtěch se snažil o svobodu církve na základě vzájemné spolupráce autority duchovní a světské.Za Karla IV.došlo k rozumnému rozdělení moci duchovní a světské.Sv.Jan Nepom.položil život za svobodu Církve.Podobná by««,
la smrt i blah.Jana Sarkandra v Olomouci.Po r.1750 tzv.osvícenství a Josefinismus narušili celkem rovnoprávné soužití Církve a státu.Rušily se
řeholní společenství,začala tuhá germanizace,aby byl vytvořen jednotný
rakouský stát.Církev byla v nevcmické závislosti na státu.V období národního obrození se josefínský absolutismus postupně o váhavě měnil a mírnil, byl však brzděn Josefínskou byrokracií a nástupem liberalismu nž
došlo k nešťastnému soužití 'trůnu a oltáře",k tzv.austrokatoliclzmu,který
byl neštěstím pro Církev u nás a skončil až v r. 1918.
28.říjen 1918 znamená nejen vznik ČSR ale je to také zahájení nevybíravého až totálního boje,jehož cílem byla likvidace katolické Církvo u
nás.Jeho symbolem a začátkem bylo stržení Mariánského sloupu v Praze a
jedním z jeho důsledků byl vznik Československé církve.Heslo bylo:"Po
Vídni Řím!"říím musí být souzen a odsouzen!Postavení katolická církvo bylo
po nzniku ČSR velmi nepříznivé až kritické.Prostý lid však odolal a nebojácně se postavil na odpor tomuto běsnění.Do čela těchto katolických věřících se postavil Dr.Jan Šrámek.Svoji mistrnou taktikou docílil,žo kot.
církev po první světové válce velmi rychle našla svá místo v novém státě,přestože byla terčem těžkých útoků ze všech stran.Kdo byl Dr.Jan šrámek?Kněz a politik:předseda lidové strany,která vznikla sloučením stra*
ny katolicko-národní vedené Dr.Mořicem Hrubancm se stranou křosťanskosociální,vedenou Šrámkem.0 její síle svědčí,žo jen na Moravě mělo ČSL
v r.1925 téměř 370.000 členů.ČSL byly po celou dobu první republiky jedním z pilířů,který držel její demokratický systém.Známé bylo Šrámkovo heslo: "dohodli jsme se,žes8ohodnem"nebo "být při tom" Výro^emšrámkovy váženosti bylo zvolení předsedou prozatímní vlády v Londýně za druhé světové války.Přesto i on a lidová strana se dopustili vážných chyb,když např*
po první světové válce se postavili proti navrhovanému zákonu odluce Církve od státu,požadováním kongray a obhajováním vlastnictví církevních
statků a lesů.Další a to svéráznou vůdčí postavou katolíků byl arcibiskup Antonín Cyril Stojan,který byl známý především pro svoji dobrotu.Pod
poměrně moudrým vedením prezidenta Tomáše G„Masaryka bylo zajištěno demokratické uspořádání státu.Všem je však možno vyčítat nerealistickou
politiku čechoslovakismu proti Slovákům,která byla spolu s protináboženským zahrocením vůči Slovensku hlavním důvodem napětí a neporozumění mezi našimi národy.Také přerušení spolupráce mezi ČSL a slovenskou
stranou ludovou mělo nepříznivé následky.
Za okupace se katolíci jednoznačně postavili proti nacismu.Nabádala
je k tomu i encyklika papeže Pia XI."Mit bremvPder Sorge"/s palčivou
starost ¿/.V protifašistickém odboji katolická církev zaujímala význačné
místo a to si vyžádalo značné.množství obětí mezi katolickámi laiky i
kněžími.
Období po osvobození po r.19';5 do" r.1948 je krátká doba,v níž většina demokratických politiků projevilo velkou naivitu při hodnocení komunismu i když pravděpodobně ani jakýkoliv účelný a společný postup demokratických sil by komunistické nadvládě u nás nezabránil.
Zhodnocení přítomnosti:
V současné době žijem u nás v tak zvaném reálném socialismu.Skupina
vládnoucí v reálném socialismu,která všestranně ovládá společnost,je pa-

-VIII nující třída,Není *3to však dělnická třída.Tato panující třída se skládá
% vysokých státních byrokratů,středních kádrů a z nejnižších byrokratů
a sluhů tzv.této třídní diktatury.xato "akciová společnost" nebo lépe
řečeno feudální společnost sama uvádí,že vlastní téměř všechny výrobní
prostředky,Nakládá však s nimi velmi macešsky.Má také svou ideologií a
ovládá skutečné a téměř beze zbytku celou společnost.Aby toho dosáhlá,
zlikvidovala všechny demokratické veřejné instituce,které od r.1945 do
r.1948 zbyly z první republiky.Z politických stran,strana sociálně-demokratická a slovenská demokratická strana byly zlikvidovány.Národně socialistická strana a strana lidová po násilném uchopení moci zrádci těchto stran přestali plnit funkca,které jinak v demokratických zřízeních
plní a místo spolupráce nastala u nich kolabcace s ražimem.Tento stav '«.
trvá dosud a byl jen čá3točně přerušen a to jen na kratičkou &obu v r.
1968.Tuto úlohu převodové páky a potupné kolaborace "vzorně"plní i vedení
současné strany lidové a vedení tzv.kněžské mírové org.PIT.Současný boj
uvnitř ČSL 'však dává naději,že se vedení ČSL zásadně změní a PIT také
brzy zanikne.
Jak jo zřejmé ze vzdálené i. nedávné minulosti(ve veřejném životě společnosti u nás měli vždy své místo i křesťané.Mají proto předpoklady a mají také zájem stát se základem nebo jedním ze sloupů demokratické společnosti i v příštích letech.I když křesťany vzájemně ještě leccos rozděluje,přesto převládá domokratická soudržnost.Dominující postavení katolické církve mezi křesťanskými církvemi u nás,vzhledem k počtu jejich příslušníků a její současné veřejné aktivitě ji také ukládá velkou zodpovědnost a také ochotíl přinést ví co obětí .'Proto před dvěma lety bylo na
první neděli adventní vyhlášeno desetiletí duchovní obnovy a to nejen
pro katolíky,ale pro všechny občany.V tom spmém čase byla také rozvinuta mohutná podpisová nkco za jednu ze základních svobod,za náboženskou
svobodu. Tato ale co hičla nečekanou podporu ve všech demokratických vrstvách našich občanů u ohlas nejen u nás,ale i v zahraničí.
V současná době také zakládáme "Sdružení katolických laiků"s názvem
"Pokoj na zemi",které chce združovat věřící občany,kteří se chtějí aktivně a vořojně podílet na spravedlivém a pokojném řešení všech problémů,
především těch.které existují mezi státem a církvemi.V programu tohoto
sdružení jo -toto:vytvoření pásma důvěry a spolupráce uvnitř našeho společonství-nórodního a státního a to i mezi ideologicky odlišnými skupinami naší společnosti.Domníváme se,že aby byli věřící občahé co nejoktj"*nější ve veřejném životě,pak k tomu potřebují především svobodnou,na
státní moci nezávislou Církev,vedenou modrými,statečnými a svatými biskupy bez vnějších zásahů k Církvi nepříslušných státních orgánů.
Perspektiva do budoucnosti:
Jako velmi důležitý bod křestanů je jejich přímé a aktivní zapojení
do veřejného života jak
nás k tomu nabádá Jan >17111. ve své encyklice Paccrn in torris,! pozdější papežové včetně nynějšího Sv.Otce Jana
Pavla II.Proto jak prostřednictvím sdružení "Pokoj nazemi",tak i prostřednictvím jinoch organizací a sdružení,kde se katolíci a ostatní věřící občané aktivně zapojují,by se mělo navazovat na to nejlepší co kdy
bylo v minulosti u nás i v jiných zemích prospěšné pro společnost.Je
třeba především vycházet z církevních a papežských dokumentů.
Snažit se uvádět v praktický život křeslanský solidarismus a na
všech důležitých místech veřejného života prosazovat opravdová čestné
odborníky o. to boa ohledu na jejich ideové zaměření .Potřebuj em prosazovat vzájemnou aktivní spolupráci a d.ialog ve všech oblastech veřejného
života a se v.-šemi v duclr Sramkovy zásady: "Dohodli jsme se, že se dohodném !"
Augustin Navrátil

