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ZAMYŠLENÍ^'KS-'^SVATOftEÖENi ANEŽKY PŘEMYSLOVNY.
Možná,že mnoho našich lidí chápe kanonizaciAnežky české jen jako velkou slavnost pro naši zemi,případně jen pro katolíky v ní,jako uznání
jedné z nejvýznamnějších osobností našeho středověku.Ne každý slyšel
Pastýřský list Otce kard. ffomáška k tomuto aktu a ne každý asi měl otevřené srdce k jeho slovům.
Hodnotu tohoto aktu z hlediska věroučného zvažují povolnější.Zde překládám úvahu o významu svatořečení Anežky,jak by jej mohli a snad i měli
pojímat všichni lidé - věřící i nevěřící,dokonce i ti,kteří neustále cht
jí věřícím svazovat ruce i rozum.
Kanonizaci'Anežky Přemyslovny nelze chápat jako nějakou opožděnou historickou záležitost,Asi tomu tak mělo být,že tento akt přichází až do
této doby,do doby tak dlouho neradostné i kritické.Kutí náš pohled přes
tisíciletí českého křesťanství,až k jeho úsvitu v naší zemi.A naléhavě
nás vede k zamyšlení.
Anežka jako dcera královská mohla být sama královnou,či dokonce císařovnou - a mluvit tu a tan k poddaným,Její hlas by však asi odumřel současně s jejími ústy.Místo toho zvolila chudobu prostého řeholního života, aby se stala samaritánkou poddaných,v sesterském sblížení a nejnížšími společenskými vrstvami - a hlas jejího srdce promlouvá přes sedm
století dodnes ke všem lidem.
Sv.Anežka byla věrna Bohu,všem lidem, i své rodné zemi.Brala důsleétňě
evangelium Kristovo a. jeho nojvyšší princip lásky k biížnínu.Zasvětila
svůj život úsilí zmírniz bídu chudých a nemocných,zlepšit trpký osud
utiskovaných a diskriminovaných.Její dílo bylo vpravdě průkopnické:zakládání špitálů uprostřed rostoucích měst mělo v té době nesmírný charitativní význam.Shromáždila ženy a muže ochtné sloužit nemocným a zbídačeným.Její dílo nemělo v.té době ve světě obdoby.
Aneřčinu kanonizaci nelze chápat jako manifestační závěr tisícíletí
křesťanství u nás,ale jako výzvu k důstojnému vstupu do n-vého tisíciletí
V dobách největšího ponížení národa se utíkáme k těm,kteří jsou nám
vzorem.Je to velké dobrodiní pro nás,že v této-dob- vleklého duchovního
i hmotného marasmu se nám připomíná právě vzor sv.Anežky.Je ale na nás
všech,aby duch jejího odkazu se stal tělem.Kanonizaci re nám oživuje
její dílo,které musí být palčivou výzvou našeho svědomí.Procházíme slzavým údolím,které jsme si i sami zasloužili.Svojí vlažností a lhostejností jsme umožnili často Sáblu řádit bez omezení.Jak mál - je těch,kteří pozvednou svůj hlas proti týrání bezmocných.Ti ostatní
ké říkají,
že jdou za Kristem? nebo že jsou stoupenci demokracie ? Áic, ež licorn.rnost.Nuže,začněme už konečně odčiňovat tu tíhu v našem sved,ní,
Sv.Anežka se už ve své době stala jakoby patronkou odčiňovatelů zla
v našem národě.Je však také patronkou tvůrčích dějinných pohybů,která
energicky o radikálně směřují k lepší budoucnosti.
Ive náhodou náš milovaný kardinál Tomášek při vyhlášení desetiletí
duchovní obnovy v naší zemi zvolil pro první rok Desetiletí za úkol
SLUŽBU ŽIVOTU a do středu pozornosti zde postavil světici Anežku Přemyslovnu.
Všichni máme svůj díl povinnosti k tvorbě této duchovní obnovy v tomto našem vulgárně zmaterializovaném světě,zajímá-li nás,v jakém ovzduší budou žít naše děti.
Ceká nás ještě mnohé zápolení s těmi,kteří nemají ochotu k očistě
svéhu srdce a k očistě naši společnosti.Učme se prozírat dílo sv.Anežky, dílo narůstání dobra - platné v minulosti,v přítomnosti i v budoucnosti jako. náš úkol.
Sv. Anežka viděla nejen trpící nedostatkem a nemocemi,ale i tý,kteří
trpěli nejednotou,rozbrojem a nepřátelstvím.Její milující srdce,toužící
po sbližování,dokázalo usmiřovat i těžké spory.Snad dokáže vnuknout i n
nám myšlenky k urovnání sporů v naší zemi ke sníření,k vzájemné úctě
Ve jménu lidství.
Nový Jičín 11.listopadu 1989
Ing.Bohumír Kuba,Gottwaldova 1
741 00 Nový Jičín.

KANONIZACE ANEŽKY PŘEMYSLOVNY
Kanonize.ee bude v pražské arcidiecézi oslavena v katedrále sv.Víta
pontifikální bohoslužbou nejdůstojnějšího arcibiskupa Františka kardinála Tomáška. V sobotu 25.listopadu -Kéí v 10 hodin.
zveme všechny věřící k hojné úGasti:
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K MFz"národnímu dni studentů.

V těchto; dnech si připomínáme 50.výročí barbarského teroru nacistů
proti našim studentům.Má—li mít to připomínání smysl,musíme se p.tát,jak
nás ta dávná., událost oslovuje a jakou měrou jsme schopni a ochotni to
oslovení pravdivě přijmout. •
,
Terčem brutality,jež otřásla světem pohnutím a odporem,se stali
bezbranní studenti.Mimoděk si proto klademe otázku,jaká byla a je naše mladá inteligence a vůbec mládež,jak- se chovala v kritických letech
tohoto půl století.
Drama studentů se začalo, tenkrát odvíjet v den našeho národního
svátku,28.října 1939,bezohlednou střelbou do pokojných průvodů v Praze.Smrtelně raněn byl Jan Opletal,student Karlovy university,už téměř
před promocí.Za 14 dní svému zranění podlehl.Jeho pohřeb se demonstrací národního, cítění a odporu proti okupačnímu útlaku.Odvetou došlo 17,
listopadu k uzavření všech vysokých škol v Čechách a na Moravě a k zostření persekuci.Bylo zastřeleno několik představitelů vysokoškolských
studentských spolků,a stovky studentů byly deportovány do koncetračních táborů-.
Z minulých dějů nás oslovuje jen to,co má trvalou hodnotu.Podstata onoho dramatu tkví ve statečnosti mladých studentů stát .. v pravdě
proti lži a násilí.S holýma rukama jít do ulic obsazených ozbrojenou
mocí utlačovatelů a uctít národní svátek svébytnosti,kterou oni pošlapali^ jít znova do ulic důstojně uctít nevinnou obe o hrůzovlády.
Vždy je třeba dát despotům najevo,.jak o nich smýšlíme a na čí straně je pravda.Jinak jsme spoluvinni na aktech despocie- svojí netočností jo umožňujeme.V tom vidím oelkaz 17.listopadu.
Jaká to byla mládež ? 0 vlastenectví se tenkrát nemluvilo.Bylo v
srdcích.Vyrostlo z*humanitních Masarykových .ideálů tvorby demokratického státu,i z křesťanských tradic.Ani nejkrutější teror•za šestileté okupace nepotlačil touhu' mladých lidí po svobodě a obnově demokracie» Desetitisíce jich bylo v aktivním domácím odboji a každodenním rizikem smrti.Mnozí se nedočkali "osvobození.
Jaké bylo studentstvo,když -se po 3é.rokách později ocitla zorně v
další okupaci ?V reformním ohnutí roku 1958 se emancipovalo se vším
lidem a společenství nových despotů.Všichni jsme však cítili,že pod záštitou cizích tanků.se znovu-dostanou k moci restaurátoři fosilního
režimu stalinské despocie.A mladí - studenti a dělníci - šli opět do
ulic s holýma rukama proti ostře nabitým zbraním.A opět tekla krév nevinných.Mechanismus oklesťování přirozených práv člověka so dal potoia
. do pohjrbu. ' ..'. •';
.
Pak přišel ten lednový don roku 1969,který s úděsem obrátil pozornost celého světa znovu k staroslavnému českému vysokému učení.Studenti filozofické fakulty university Karlovy,Jan Palach zvolil smrt ohněm - v naději,že jeho oběť vyburcuje svědomí ustrašených a zastaví
Zbabělé ustupování lží a násilí.Znovu byli studenti a š nimi národ v
Ulicích Prahy i jiných měst.Vlny studentských stávek prošly celou zemi.. .Tajně státní policie však znala metody, jak obnovit atmosféru
strachu.
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A nyní,po dalších 20 letech je tu nová generace,vyrostlá v horším
klimatu,než za vlády Novotného.Otcové této generace prošli traumatem
okupací zmařených nadějí z roku 1966,Mnozí se přizpůsobili pravidlům
Života ve lži a svůj strach nazývali "rozumností".Vštěpovali svým dětem pokryteckou přetvářku,Sasto touhu mít z nich vysokoškoláky.Motiv
hmotného efektu cestou přizpůsobování čemukoliv byl prioritní.Tak pomohli stabilizovat klima pro zahnívání všude kolem.
Tečí slýcháme,že mládež je poznamenána hrubým materialismem a krutým cynismem a mentalitou "ušít dne",utrhnout ze života,co se dá.Stranické prověřování kritéria,stranické protekcionéřství i korupce - to
jsou mechanismy,které mnohý nadaný uchazeč o studium na vysoké škole
jen těžko může překonat »"Důsledky jsou nasnadě* ptal jsem se na úroveň
dnešních vysokoškoláků.Odpověá: jen malé procento studuje z touhy po
poznání,většině stačí "nějak projít".Jedna studentka mi vloni řekla,
že dostaly dva dny volno z přednášek a příkaz ppustit koleje kvůli opravám ústředního topení,ale že všichni věclítže j« to to proto, že nějací
chuligáni chystají ve městě demonstraci.Jakou,to víž nevěděla,ale sebejistě/ mě přesvědčovala,že jde opravdu o chuligány.Mé vysvětlení,že jde
o pokojné modlitební shromáždění za propuštění zdravého Člověka z nespravedlivé integrace na psychiatrii /Augustin Navrétil^vysleehla naprosto netečně.Zeptal jsem se ji mimo jiné,jestli má Deklaraci lidských práv.Odpověděla:"Seznám,o takové věci se nestarám,já chci udělat
školu.!" Byla ve II. ročníku pedagogické fakulty.Brzy bude mít aprobaci
k vedení té další generace.
Mám pocit, že Gad-h studentů generace 17.listopadu 1939 je dnes silnější v řadách dělnické nládože.Nu, i to je dobré „Střední a Východní Evropa se probouzí z mnohaleté agónie a v této kritické době dává^právě
dělnictvo najevo,že chce žít ve skutečné demokracii,Věřím však,že i dnešní studentská generace se probere z letargie a bude hledat odpovědi
k otázkám o tvorbě zdravé lidské společnosti - jak přísluší jejímu stavu
a povolání.Tu a tam už i na fakultách svítá.Vždyt jitro v naší zemi
už na sebe nemůže nechat dlouho čekat.
Přeji našim studentům dobrou mysl nejen ke zkouškám,ale i k zamyšlení nad vnitřní hodnotou Mezinárodního dne studentstva.
Nový Jičín 13.11.1989
Ing.Bohumír Kuba.
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Ke třem výročím které si v těchto dnech připomínáme.
Na první neděli adventní v r, 1987 bylo vyhlášeno desetiletí duchovní obnovy.Setkalo se s všeobecným souhlasem všech katolíků a ostatních,
křestanů.Byly jen připomínky ? že se vše melo předem domluvit i s bratry
Slováky,a ostatními křesťanskými církvemi.Je však škoda,že nebyly od
samého začátku přizváni i laici z Moraty,Slezska a z českých mimopražských diecézíd za současných nepříznivých podmínek toto desetiletí duchovní obnovy plní své poslání a jejím současným vyvrcholením je svatořečení Anežlíy Přemyslovny.
..
Ve stejné době před dvěma lety byla také zahájena mohutná podpisová
akce za svobodu církve a na /-doořu Desetiletí duchovní obnovy.Byla to
31 bodová petice čsi. katolíků,kterou s nadšením a pochopením přijali

- 4 -"
a aktivně podporovali všichni demokraticky smyslející občané Čech,Moravy
Slezska a Slovenska.Všeobecné uznání a podpora jí byla poskytnuta i v
zahraničí.Scela nečekaně však byla podrobena zdrcující kritice některých
význačných známých katolíka z Prahy,kteří neuznávali za oprávněný "ani
hlas hierarchy." 600 000 podpisů pod peticí však smetl všechny pochyb-<
nosti a výhrady k osobě,textu i vhodnosti doby. Tato petice se také stala přelomem v postavení katolické církve u nás,kdy po dlouhém období
stálé obrany se stává i pro ostatní demokratické iniciativy příkladem
pro aktivní a důsledný postoj za spravedlnost a dodržování lidských
práv a svobod.
Další doois Otce kardinála Tomáška ze dne 23.4.>988 byl určený všem
věřícím,kteří podpořili uvedenou petici. V nom mimo jiné uvedl:"...Je
to odpovědnost vás laiki za církev...... Proto bylo třeba,abyste promlu- '
vili vy
Je správné,když jako občané uplatňujete svá j)ráva vůči
světské moci.To však není všechno,co máte dělat.Je třeba ujmóut se svých
práv i fakticky
Všechno co není zakázáno,je povoleno..."
Inspirováni a povzbuzeni slovy Otce kardinála Tomáška v tomto dopise, jsme necelý rok po petiční akci předložili prozatímní text programu
sdružení katolických laiků s názvem Pokoj na zemi.S touto myšlenkou,
vyslovil dne 22.října 1988 souhlas Otec kardinál Tomášek. Avšak podobně
jako u petice,byla tato chvályhodná iniciativa laiků zase tvrdě napadena některými především pražskými katolíky. Hlavním důvodem proti
existenci sdružení bylo uvedeno,že nemůže být schváleno biskupskou
konferencí,protože tato u nás neexistuje.Aniž by to bylo nějak vysvětleno,byli jsme taká obviněni z "kádroví denunciačního charakteru."
Podobně jako u pctice,bylo také u sdružení katolických laiků,na naléhání těchto kritiků - Otcem kardinálem na krátkou dobu doporučano pozastavení činnosti.Dne 4.února 1989 však Otec kardinál zase oísemně
doporučil přihlašování členů do sdruženi katolických laiků.Náš návrh
a přání Otce kardinála tylo,abychom se sešli a'všechny- problémy uspokojivě vyřešili v katolické jednotě celé církve.Návrh nebyl kritiky přin
jat a tito pak založili nebo vstoupili do různých občanských demokratických nezávislých iniciativ různého zaměření.Přejeme jim,aby v nich šířili co nejvíce křesťanské zásady v praxi.Negativní hodnocení sdružení
katolických laiků,způsobilo nejistotu věřících, k němu.
Kaše dosavadní aktivita a důslednost však způsobí,že postupně dosáhneme potřebného Dostavení a autority u všech věřících a ostatních
občanů.Vzorem nám maže být i sváté Anežka Přemyslovna,která také nebyla
ochotna nechat sebou manipulovat a šla vytrvale za svým cílem. Podobně
tomu bylo i u svatá Kateřiny Sienské,svatého Dona Boská,a svatého
Tomáše Mora.
V současné době možnost jakékoliv aktivity je omezená.Proto se soustřeďujeme na to,abychom svým členům a příznivcům poskytovali co nejvíce informací,povzbuzení,poučení,upozornění a vzdělání prostřednictvím
Křesťanských obzorů. V knihovně KO jsme dosud vydali 18 publikací především papežských encyklilr,nákladem 500 ks. Encyklika"Laborem exercens"
nám byla bezpečnostními orgány zabavena. Jestliže platí zásada,Se strom
se pozná podle ovoce,pak se nemusíme obávat posouzení naší činnosti
ani na tomto světě,ani na věčnosti.
Na dotazy členů sdružení katolických laiků a čtenářů K0,zda mimo
Otce Františka kardinála Tomáška je o vzniku a činnosti sdružení katolických laiků Pokoj na zemi,a--o časopisu Křsíanské obzory informován
i Otec biskup František Vaňák,odpovídáme,že informován je,a k činnosti
sdružení i Křesťanským obzorům nevznesl žádné námitky,
S přáním Kristova pokoje,lásky a spolupráce se všemi
Váš bratr Augustin Navrátil
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Verba veritatls et pulchritudinis - Slova pravdy a krásy.
In principio erat Verbum,et Verbum erat ©pud Deum,et Deus erat
Verbum.
Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bůh byl Slovo.
Sv.Jan v úvodu ke svému evangeliu nazývá druhou Božskou osobu
řeckým slovem Logos,tj.Slovo.Ukazuje,že toto Slovo bylo posláno na svět
ke spáse lidí.Slovo,tj.Ježíš Kristus,trvá od věčnosti a je zdrojem
a udržovatelem veškerého přirozeného i nadpřirozeného životg.
Řecká filosofie nazývá slovem Logos světový rozum.Slovem v širším
slova smyslu lze šířit filosofii,víru,úvahy i události a vzdělanost vůbec.Máme ovšem na mysli slova pravdy,nikoliv lži.
šířit pravdu a Kristovu víru je povinností všech křesťanů,př^ využití možností,jaké se v dané době naskytují,umělců a spisovatelů pomocí umění a pravdivého slova.Um^ní na svém vrcholu vede tam,kam lidstvo vede Kristus,který je jediná správná cesta,pravda a ten nejkrásnější život.Žádné opravdové umění nemůže být atheistické.Tento zvrácený názor žádné duchovní hodnoty ani krásné umění nebuduje,šíří jen
bezduchý mor,rudou krví zbarvený.Vždyť umění v pravém slova smyslu
je snaha vyplnit či aspoň trochu umenšit tu mezeru mezi lidskou nedokonalostí a Božím majestátem.Umění se tedy snaží přiblížit k tomu dokonalému - na počátku lidských dějin ztracenému - vnímáním krásy a
hledáním pravdy,uměním výtvarným,hudebním i literárním a vším kulturním snažením,jehož vrcholem vůbec je náboženství.
Národní česká literatura od d4b cyrilometodějských je v podstatě
katolická,stejně jako vrcholky literatury světové.Co je správné a logické. je ukryto i v dílech ostatních spisovatelů; vždyť myslet logicky,cj
správná a mravně,je vlastně myslet katolicky,Katolické literární slovo
je i přes různost jazyků zcela internacionální Jstejně jako jediná Církev je pro všechny národy na zemi.Tedy to pravé umění vyvěrá ze samé
podstaty křesťanské víry,to nejkrásnější a nejcennější umění je křesťanské .
Pomíjíme zde chyby člověka v minulosti na cestě za uměním.Vždyť
traviči studní se zdravou vodou byli vždy,ve všech dobách a v každé
společnosti a vloudili se i do společnosti křesťanské; to by byl vlastně .zázrak, kdy by tomu tak nebylo.
Naši katolič tí čeští spisovatelé se vždy snažili budovat krásný
dům české literatury,podpořit pravdu v tvůrčích projevech literárních,
aby soulad podstaty věcí a našeho chápání byl zachován a vzdálený obraz nedostižného ráje oživen.
Tolik jen úvodem.Naší konkrétní snahou je pohled zpět na českou
generaci literární,jak se starala v minulosti o literární sdělení katolické ,dříve,než byla jejich práce zavalena pustošivým vichrem vyprahlých stepí a bezduchých pouští.Pro informaci naší současné generace,
jejíž zdravá část je žíznivá po slovech pravdy,bychom chtěli osvětlit
práci našich katolických spisovatelů v minulosti.Jejich krásných děl,
v době svobody tisku a slova,je bezpočet.Knižní tvorbu ponecháváme na
tomto místě stranou,ale budeme se zabývat činnosti katolických autorů
zprostředkovanou v literárních a filosofických časopisech z doby naší
1.republiky a v dalších několika málo létech,dříve než slova pravdy
byla násilně umlčena a vržena do doby temna,zastěeného mocí zla a stínem lži.
Je ovšem též nutno dodat,že doba 1. republiky byla silně pod vlivem
atheistických svůdců a lživých dermsgogů, již připravujících stav současny, avšak zákony o svobodě tisku q slova musely být dodržovány.Mohli
jsme se tedy bránit proti všem útokům skrytých nepřátel pravdy Kristovy.
i
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Náš stručný přehled katolických časopisů ovšem nebude úplný,všimneme si těch hlavních.o nichž vyslovíme několik vět charakteristiky,
ponechávajíce stranou množství drobných tiskovin,stejně jako zde opoH
míjíme tisk politický,který by sice stál za úvahu,ale spadá do jiné
kapitoly.
Z časopisů starých,které byly vydávány již v minulém století,se
zmíníme jen o těch,které přetrvaly do století našeho,do doby 1.republiky i do několika let následujících.K takovým nejstarším náleží:
Ča_sppis. katolického duchovenstva^Vycházel od r. 1828,1852 a 1860 v různých sériích.Ročník 52.byl v r7 1911.Obsah tohoto časopisu byl tříděn
podle oborů:apologetika,biblické studium,dějiny,dogmatika,homiletika,
liturgika,morálka,literatura a další drobné zprávy.Ročník 78.byl z r.
1938,r.85.z r.1945,86.z r. 46,r.87. z r.1947 a r.88. z r.1948.Ze zamýšleného ročníku 89. /1949/ vyšel pouze jeden sešit.Pak byl časopis,
stejně jako všechny ostatní v tomto čase ničivého vichru zastaven.
Museum - časopis slovanských bohoslovců.Počátek vydání prvního ročníku
Byl r.1866.Ročník 70•/1938-39/ řídil Msgre Dr.Karel Skoupý,pozdější
biskup brněnský.časopis se zabýval otázkami výchovnými,problémy kněžskými, statěmi z historie a kultury i otázkami časovými a kritikami o
knihách.Ročník 72./1940-41/ s články Dominika Pecky a Bohdana Chudoby
bvl poslední v době války0Po válce vychází r.73./1945-46/,redigoval
Stanislav Krátký a Miloš V.Dočekal.Poslední r.75./1947-48/ řídil Dr0Vladimír Nováček,Ladislav Simajchl a Miloš V. Dočekal.Samozřejmě r.1948
znamenal opět konec vydávání,zároveň s koncem křesťanské literatury
u nás.
Našinec.Katolický deník novinového formátu,vydáván v Olomouci.Vycházel
od ř.1869.Přinášel zajímavé články z celého světa,politické,kulturní,
náboženské,literární atd»Psali do něj význační spisovatelé a redaktoři.
Ročník 74.byl z r. 1938,r.77.z r. 1941.Po osvobození obnoven r.78./1945/.
Poslední ročník 81«/1948/ informoval o lživé propagandě a zločinech,
poslední číslo vyšlo 27./února 1948.
Pastýř_duchovní - časopis duchovní kněžstva česko-slovanského.Zahájil
ročníkem 1 ,v" V." 1881 v Praze.V obsahu bylo:Kázeň nedělní a sváteční,
řeči k mládeži a pod.,listy katechetické,vědecké,kronika,literatura.
Ráz homiletický a katechetický.Sledovali jsme až do ročníku XIII.z r.
1893.Kolik ročníků následovalo dále se nám zatím nepodařilo zjistit.
Anděl s_trážnv.Časopis pro křesťanskou mládež, 1 .ročník zahájil v r„1882.
Hocník 50.*"/1930-31/,redigoval P.Emanuel Masák,katecheta v Brně-židenicích,tiskla občanská tiskárna v Brně.V obsahu byly různé povídky,
zprávy a zajímavosti ze světa pro děti,ze života skautů atd.Ročník 60.
byl z r. 1940-41.následovalo přerušení v době okupace.Ročník 61.z r.
1945-46 měl podtitulek:Časopis katolických dětí,redaktor P. Ferd.Pokorný, vydává Biskupský ordinariát v Brně.Pokračoval r.62./1946-47/,
r.63./1947-48/ a z dalšího ročníku 64. vyšla jen 4 čísla,od září do
prosince 1948.Stejný' osud násilí tohoto roku jako u všech ostatních
časopisů a katolické literatury.
Hlídka^ 1.ročník byl zahájen v r. 1884.Ročník 5°.z r. 1933.Redaktorem
byl Dr.Pavel Vychodil,tiskem a nákladem Občanské tiskárny v Brně.V obsahu byly úvahy filosofické,historické,náboženské,apologetické a cenné
kulturní zprávy od význačných autorů.Ročník 56.byl z r. 1939,ročník 57*
z r„ 1940 a poslední ročník 58./1941/.Poslední číslo vyšlo v dubnu 1941,
časopis byl pak za války zastaven.
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Vě_stník ie dno t_du chov ens tva, brněnské a olomoucké diecéze.
1.ročník byl zahájen r. 1 908.Obsahoval články týkající se práce duchovenstva, houiil etické ,pastorační,liturgické i jiného rázu.Autoři byli
většinou význační katoličtí kněží.Ročník 32.z r.1939, ročník 34.,
jehož I. část byla z r. 1941,II.část po válce z r. 1945.Ročník 35.
/1946/.r.36. /1947/ a r. 37. /1948/, vyšla pouze čísla 1-9,časopis
opět zastaven.
A R CH_A_._ Tento monumentální literární a umělecký katolický časopis
s nepřeberným množstvím článků kulturních,uměleckých,literárních ve
verších i v próze,filosofických a vždy velmi cenných vycházel nepřetržitě od r. 1912 až do konce r.1948.Obsah časopisu byl jadinečný,povídky, eseje, úvahy náboženské,články historické,literární,zprávy z
kulturního světa,recense knih,básně i próza atd.atd.
1.ročník z r. 1912-13 uváděl v podtitulku:Revue pro katolickou kulturu, vydavatel Karel Dostál Lutinov v Prostějově.Prvních pět ročníků řídil K.Dostál Lutinov,vynikájící a schopný kněz,spisovatel a básník a do obsahu vybral články význačných katolických autorů.
Ročník 6. z r. 1918 zněl:Měsíčník pro literaturu,umění,kulturu
a život s přílohou archiv literární.Vydává Družina literární a umělecká v Olomouci,řídí Karel Dostál Lutinov,Fr. Hrachovský,Fr,Strížovský a Lad.Zamykal.V řadě přispívajících autorů jen příkladem uvádíme^.Dostál Lutinov,Vilém Bitnar,Emanuel Masák,Jaroslav Durych,
Dominik Pecka,Josef Vašica,Fr.Dokulil,J.Hanák,alfred Fuchs,F.S.Horák
a mnoho dalších v následujících ročnících.Ročník 11./1923/ redigoval
vilém Bitnar.Počínaje ročníkem 12./1924/ je redaktorem P.Emanuel Masák,
katecheta působící v Brně-židenicích,též vynikající spisovatel a organizátor ,jehož četné příspěvky se nacházejí v tomto časopise.Ročníkem 19. /1931/ přistupuje řada dalších autorů: Bed.Slavík.V.Vilinský,
Adolf Gajdoš,E.Zemánek,Karel Schulz,Václav Zeman.V.Svatohor a další.
Ročník 22./1934/ redigoval spolu s E.Masákem též Adolf Gajdoš.Od dalšího ročníku 23./1935/ je uveden redaktor opět E.Masák.Ročník 27:
/1939/ redigovali:Fr.Dohnal,E.Masák,Old.Svozil a Stanislav Vrbík...
Obsahuje články a vzpomínky na události ze září 1938 a z konce republiky,mimo jiné Články a básně.
V ročníku 29. /1941/ se redakce J.M.Svobody,Old.Svozila a Stan.
Vrbíka vyšij' pouze 3 svazky.V obsahu měl Adolf Gajdoš Vánoční píseň
a J.Strakoš článek o Zeiyerovi. Následovalo pak válečné odmlčení.Po
osvobození následoval ročník 30./1945-46/: Revue pro literaturu,umění,
kulturu a život,Olomouc,redaktoři jako v r. 1941.
V časopise má článek Věra Procházková: "Poslední chvíle Dr, Alfreda Fuchse" a o dalších obětech gestapa.Též básně ke znovunabyté svobodě.Ročník 31./1947/ obsahoval další básně,eseje,prózu,úvahy a článek
od Fr.Novotného:Sv.Augustin a Platon.
Ročník 32. /1948/ byl poslední.Redigoval jen J.M.Svoboda a Old.
Svozil.V čísle z počátku roku je ještě zajímavý článek F.Fabera "Filosofie a náboženství»"kritizující názory dialektického materialismu,
a článek K.Matuly "Katolictví a Rusko".Následující vláda tmy a útlaku veškerou křesťanskou a opravdovou kulturu potlačila.
Dorost., Od tohoto časopisu už začíná doba počátku vydávání po první
Svltové válce,od vzniku ČSL.republiky.
1»ročník tohoto Časopisu je z r. 1919.
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Ročník 15./1933/: Věstník sdružení katolické mládeže pro vzdělání
a zábavu.Rediguje P. Ferdinand Nesrovnal S.J.,Praha,vychází 2 X do
měsíce.V obsahu jsou zajímavé a výchovné články pro mládež a zprávy
ze světa.Ročník 16./1934/ uvádí: Časopis katolické mládeže.Ročník 19.
/1937/ rediguje P.Dr.Fr.Krus S:J. Ročník 21./1939/ vychází jako týdeník.Ročník 22./1940/ má pouze 10 čísel,časopis byl za okupace zastaven.
Ročníkem 23./1945/ byl po válce časopis obnoven.Vychází jako čtrnáctideník, redakce v Praze.Ročník 26./1948/ obsahuje články Fr.Lazeckého a Jakuba- Demla.Vyšlo pouze 18 čísel.Jako všechny ostatní časopisy byl ničiteli kultury zastaven.
Jitro._Časopis středoškolských studentů katolických : majitel,
vydavatel a nakladatel: Ústředí katolického studentsstva čsl.v Praze.
Vynikající časopis pro katolické studenty,zabývající se vším, co může uvědomělého mladého studenta zajímat a obsahující všechny dobré
zprávy,články a úvahy ze současného i školního života i články historické ,náboženské , literární a apologetické.
Ročník 1. /1919-20/:ročník 10 /1928-29/,ročník 14./1932-33/,redaktorem většinou prof.Dominik Pecka,později i ve spolupráci s jinými redaktory .Ročník 19./1937-38/,mezi autory i dalších ročníků jsou Dom.Pecka,
Jar.Důrych,Jan Zahradníček,V.Renč,Arne Novák,Reg.Dacík,Met.Habáň,Dr,
Otto Katzer,Old.Krájík,B.Chudoba,R.Holinka a mnoho dalších.
V ročníku 20./1938-39/,na straně 165,stojí za zmínku vystižná
charakteristika doby v článku Dominika Pecky:"Ze zápisníku starého
profesara",slovník jazyka z počátku 2é.století a z konce:
podvod = obchod,vykořisťování » podnik,pokora=hloupost,víra=pověra,zbožnost=přetvářka,drzost = vzdělání,pýcha = charakter,smilstvo = zábava,
cizoložství = trojúhelník,pomluva = pravdivost,krádež = vyvlastnění,
lež = propaganda,člověk = nadopice,výchova = tělocvik,hřích = předsudek, láska = vášeň,mravnost = hygiena,mýdlo = kultura,sport = cíl
života,náboženství •= přežitek.Jen snrt je smrt.Ano,smrt l A potom ?"
Tento slovník platí zvláště dnes.Ročník 23./1941-42/ a z r.24. /1942/
vyšlo jen č.1 - 3,do listopadu 1942.Z posledních autorů byli:V.Kramoliš,V.Ara,Silv.Braito,Reg.Dacík.Další vydávání ukončeno.Do posledních dvou ročníků se dostal kolaborantský pracovník,takže se vyskytly články poskvrněné nacistickou propagandou.Zastavení časopisu bylo
tedy výhodnější.
Rozmach. Čtrnáctideník pro politiku a národní kulturu.Řídí Jaroslav
Durych7nakladatel Ladislav Kuncíř,Praha.
1.ročník byl zahájen r.1923,vyšlo celkem 5 ročníků.Pátý ročník r.
1927.Byl to časopis obranný i bojovný,jak již vyjadřoval obrázek rozmáchnuté sekery nad špalkem na titulní straně.
V 1. ročníky byly články Durychovy "Poslání českého státu","28.
říjen" a " Kritika české církevní politiky."Nakladatelskou společnost
"Rozmach" v Praze řídil Jar.Durych a Jan Scheinost.Do časopisu přispívala řada spisovatelů a odborníků,jak byli již oba jmenovaní^dále pak
P.Spára,J.Kolín,J.Strakoš,J.Vašica,A.Skoumal,A.Vyskočil,J.cep,B.Benetka,
K.Schlz,V.Kramoliš,J.Dostál,B.Štorm,J.Krlín,L.Flodr,Fr.Micák,L.Švejcar,
R.V/.Hynek,V.Adam a mnoho dalších.Časopis měl ráz. polemický,hájil křesťanskou tradici proti volnomyšlenkářům a falešným prorokářům v tehdejších letech,Durychovy články jsou velmi polemické,ale výstižné.
V 5.ročníku /1927/ je Durychovs polemika s K.Čapkem a jeho odpoveä.
Časopis plnil svůj obranný úkol proti nepřátelům Církve.
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vítáni.
Československo-španělský čtrnáctideník, Praha.
Časopis novinového formátu vycházel pouze r.I./193B/ a r. II.
/1339/. Zabýval se španělskou občanskou válkou, uvádí zprávy z
bojů a obrazem dokumentuje hrůzy bolševického řádění, vypalování^a ničení chrámů i těch neJpamátněJších, trýznění a ubíjení kněží, řeholníků a řádových sester od rudých gard, jejichž příslušníci měli na svědomí mučení a zavraždění téměř 17.010 kněží a
13 biskppů. Tito všichni zemřeli Jako mučedníci a nebyl znám ani
Jeden odpad či zapření víry. Vítězný postup generála Franca toto
komunistické řádění zlikvidoval.
V I. ročníku, č.4 z 15.3.1933 Je článek Jar. Durycha "Ve stínu
španělska", z něhož uvádíme tento citát:
"Víme, že pro nějakého odsouzeného anarchistu se pořádají protestní shromáždění po celém světě a že vždy přiskočí básníci, spisovatelé,malíři, hudebníci a učenci, aby podpisovali protesty
proti odsouzení nějakého anarchisty nebo komunisty, zatím co proti vraždění desetitisíců a statisíců křestanů nikdo nehne ani brvou. Víme, že pacifismus a tolerancea humanita vůči křestanům neplatí a platit nebude".
Výhledy do života a světa. Vydávala Dominikánská edice Krystal
v "ÖlomoucT."VeTmt""cenný časopis, do něhož psali náboženské i různé Jiné úvahy význační spisovatelé a myslitelé Jako byli: Silv.
Rralto, gp,g. Dacík, •.Králík, Dom.Pecka, A.Čala, AI.Skoumal,Jar .
Curych, Jan Čep, R. Coll, K. (Yliklík, K.tTlrvald a J'ní.
Vyšli pouze tři ročníky: roč.I./1939/,roč.II. /1940/, r. III./1944/
z tohoto posledního ročníku pouze č.1-5, další vydévá>-í zastaveno.
P r a p o r e c . Sborník pro náboženskou kulturu, vydávalo Bendiktinske opatství, v Praze-Břevnově.
Vycházelo pouze od r. 1939 /I.ročník/ do začátku IV. ročníku .„v
r.1941, z tohoto pouze 1.svazek, pak vydávání, zastaveno.
R o_ zs_ é v a_ čKatolický týdeník, redakce a administrace v Olomouci. Obsahem byly náboženské články, pastorační, apologetické
a různé zprávy. Ročník I. byl zhhájen' v r. 1939. Z roč.III./4941/
vyšlo Jen 8 čísel, časopis byl zastaven. Ročník IV./1945/ byl obnoven Jako Náboženský týdeník pro katolický lid, Olomouc. Vycházel od září 1945. V 2. čísle z 9.září Je nádherná báseň Jakuba Demla:"Proč Jsi. tak smutná?'*, vystihující zkázu mládeže.
Roč. V. /1946 obsahuje apologetické články vzhledem k době a polemiky „'S komunisty; rovněž Je výstižný článek Bedřicha Vaška:
"Dialektický a historický mat rialismus".
Ročník VII. /1948/ měl pouze 17 čísel. V 5. čísle Je článek Jana
Konečného: Co Jsou svobodní zednáři?., v č.11 Je článek: "České
Assisi-klášter blah. Anežky na Františku v Praze".
Časopis byl v květnu 1948 zastaven.
V y š e h r a d . List pro křestanskou kulturu, vydává Katolický
literární kluo nákladem Vyšehradu v Praze» Časopis začal vycházet
až po válce ve stopách bývalého Řádu. Přispívatelé byli všichni
ti,význační spisovatelé, kteří zde byli už na líných místech mnohokrát Jmenováni.
Ročník I. z let 1945-46. V ročníku TI./1947/ Je mimo Jiné článokDom. Pecky "Křestanský realismus'' a AoSalajky "Katodické počátky křstanství na Pusi". Roč.III./1947-48/ má např. článek:
J. fíiaritain, "Věda a moudrost" a Ještě před únprsm článek:
E.fTounier: 'Pozor na usměrněnou kulturu". Z roč. IV./1-S48/ vyšlo
Jan S čísel, od října do prosince; časopis zastaven.
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Filosofická revue. Odborný čtvrtletník pro filosofii, Olomouc,vydává Metoděj Habán O.P.
Časopis věnovaný výhradně katolické filosofii, filosofii dějin,
umění, smyslu života a pod. Autor sám Je vydavatel, vždy 4 sešity do roka. Ročník I. zahájil r. 1929, ročník VII. z r. 1935,
ročník XI. Je z r. 1939.
Není nám bohužel známo, zda vyšly ještě další ročníky.
Akord pražský. Hlavními spolupracovníky byliíJar.Durych a Josef
Dostál. Vydával nakladatel Ladislav Kuncíř v Praze. Vyšlo celkem
5 ročníku.: I. /*928 - VI./1933/. Časopis pokračoval v tradici
Rozmachu, byl však více zaměřen literárně a k předcházejícím
autorům přibylo mnoho dalších.
Z přispívajících autorů Jednotlivých článků, polemik, úvah, překladů z cizích Jazyků jmenujeme: J. Durych, J.Dostál, J.Vašica^
S. Braito, J. Demi, M. Beräajev, L. Peřich, A. Skoumal, (T.Habán,
Hilaire Belloc, Saltykov, A.Lang, J.Strakoš, E.Soukup, B.Chudoba, E.K. Mauler, P.Ternier, V.Ranč, S.Undstetová, L.Sturzo,K.Emler, J.L.Seifert, G.Papini, K.Miklík, A.Fuchs, a mnoho dalších.
Rovněž Jsou zde kritiky na různé publikace a časové úvahyl V závěrečném VI. ročníku Je "Modlitba vyhnanců" od Dominica Guilottiho a Bibliografický soupis Curychových děl-od r. 19+5 do r.1933,
celkem 37 titulů. Časopis Akord nezastával žádný politický program. Jen Jednotlivé programy, kritizoval, též události ze stanoviska křesíanské rrorálky, evidentní užitečnosti a snažil se
přispět k řešení tehdejších problémů vlastní iniciativou.
Řád. Revue pro kulturu a život, vydavatel a majitel R. Voříšek
v Praze. Tento měsíčník pokračující v tendencích předcházejícího
a Ještě více umělecky orientován, byl vynikající hodnoty. Jeho
vlemi cenné články, essaye a básně by zasloužily, že by se mohly
přetiskovat beze změny znovu.
Vyšlo celkem 10 ročníků. Ročník I. byl v letech 1933-34, ročník
V. v r.2939 a X. ročník v r. 1944; tento poslední byl vydáván
pouze do srpna 1944, kdy byl před koncem války zastaven.
Z autorů hodnotných článků a úvah uvádíme: Fr.Lazecký, R.Voříšek,
V.Renč, T.Vodička, S.Berounský, M.BerclaJev, J.Vašica, G.K.Chesterton, J.Zahradníček, J.Čep, M.Weingart, B.Rang, R.Holinka,H.Belloc,
J.Vilíkovský, J.Patočka, J.Dokulil, P.J.Čaadafjev, R. Guardini,
J.Středa, O.Ritz, T.Steinbüchel, J.Durych, J,H.Newman, T.Haecker,
B.Reynek, J.Hertl, K.Miklík, I.G.Tomas, E.Wichel, K.Schulz,0.Králík,B. Chudoba, B.Benetka, J.Strakoš, B.štorm, M.Matula, B.Baumann, F.Davídek, K.Otýpka, G.Hejzlar, V.Bitnar, L.Peřich, K.Resler, lYl. Blonde^ a další. V posledním X. ročníku Je báseň Fr. Lazeckého "U ohn u slova" a té* překlady básní ze španělštiny, které pořídil Václav Ara, Jateo např.Amado Nervo: "Dar" .Rovněž pak
pěkný překlad básně "Důvěrný sen'' Paul Verlaina, kterou přeložil
Josef Kristinus.
A k o r d . Orvní podtitulek zněl: Časopis pro kulturní synthesuj
majitel a vydavatel Moravan SKA v Brně, odpovědný redaktor Fr.Pospíšil. Do časopisu přispívali naší vynikající básníci, spisovatelé, filosofové, i historici, jejichž Jména Jsme mnojakráte uvedli v souvislosti s dříve uvedenými časopisy. Omezíme se Jen na
několik Informačních dat.
I.ročník byl zahájen v r. 1934, tedy vydávání bylo skoro souběžné
•"s pražským Řádem. II. ročník zahrnul rok 1935. Ročník III./1935/
měl podtitulek:Revue pro kulturní synthesu, vydává Moravan,Sdružení katoli kých akademiků v Brně. Ročníky IV. a V. obsahovaly
roky 1937 a 1938. Ročník VI./1939/ měl v úvodu: Měsíčník pro kuiturní orientaci. Odpov. redaktorem byl Dr.Petr Leviček. Tímto ročníkem končilo vydávání v Jednom kalendářním roce, vyšlo Jen 7 měníčních čísel.

-11Věstník svazu křes •panského učitel štva čsjL. Měsíčník vydávaný
v Praze. V obsahu "jsou zprávy týkající se učitelstva, pedagog : cké zprávy, obranné články proti pokrokářůrri a nevěrcům.
Ročník I. byl zahájen v r. 1923. U ročníku III./1924-25/ uvedeno: Věstník katolc učitelstva čsl., vychází měsíčně v Praze.
V ročníku VI. /1927-28/ Is článek Alfréda Fuchse: Poslání katolického učttela. V ročníku IX./1930-31/ Je uveden v č. 3 zajímavý citát: "Tou?-1" člověk po svobodě? Netouží, Jak se omylem říká,
nýbrž touží po otrcetví, a t~> po otroctví neJtěsněJsím,toužé po
něčem, co by ho dovedlo dokonale ovládnout, co by ho dovedlo
naprosto uchvátí"- ? pra sebe spotřebovat. "/Silv .Braito/ .
V ročníku XVII ./'. 936-39/ Jsou články o událostech z podzimu 1938
a v č. 1.5 Je ujeden citát: Národ, který zavrhl Boha, podepisuje
si sám ortel smrti." Ročníkem XIX/1040-44/ bylo vydávání ukončeno«,
Neděle. Týdeník vycházející každou neděli, redakce 3 administrace v Praze. Katolický časopiIcp?^ lid, obsahující poučné náboženské i Jiné články vhodné úrovně, též působící pastoračně a
výchovně. Přinášel i poučení ve věcech politických a zprávy o
pronásledování církve v občanské válce ve španělsku.
Iv r tčník vychází v r. 1926, ročník IX. /1934/, ročníkem XV. /1340/
byl časopis zn války zastaven. Pokračoval a byl obrovsn pc válce,
ovšem v únoru 1948 rovněž násilím cc nepřátel Církve a licu zastaven. Toto by byl ideální každotýdenni časopis, který by měl být
obnoven a zaujmout místo tzv. Katolických novin, církevně neschválených, aby informoval ! atolické občany o současných problémech
a podável pravdivá zprávy a vychovával katolíka k lásce k Církvi,
v'ře a morálce. Důležitý byl také foimát časopisecký, nikoliv novinový, aby se mohl časopis uchovávat a vyvázat.
Nc hlubinu. Časopis pre pěstování a prohloubení duchovního živote.,- vydávají dominikáni v Olomouci. Clánkv vysoké teologické a filosofické úrovně, psané od vynikajících zheologů jako byli Silv.
Breita a Reginald Dacíkj z dalších autorů přispívali: Jar. Durych,
Dom. Pecka, ffet. Habén, J. Demi, J.Ey.Urban, B. Vašek, J.Papica,
Alf. Fuchs, B. Štorm, E. Soukup, J. Cep e mnchc dalších.I„ročník
zahájil vydávání v r. 1925. V ročníku IV /1929/ Je článek ÍYleotěje Habáně "Poslušnost autority"; uvádíme citát: "Když tedy nižší
autorita poroučí Jinak než vyšší, pak se prohřešuje, zneužívá své
moci, porušuje všobecný řád, a proto poddaný nesmí poslechnout.
Poroučí-li představený k čemu se Jeho moc nevztahuje, rovněž zneužívá svého postabení. Nemůže se napře poslouchat, rozkazuje-li
se něco, co se protiví přirozenému zákonu, nebo Božím ustanovením." V podobném duchu Je v roč.XI./1936/ článek Braitův "Křestanská poslušnost-', z něhož vyjímáme citát: ''Sv. Tomáš 2,II.g.
104.a.5, praví, že Jsme povinni poslouchat svých představených
v tom,v čem Jsme Jim podrobeni. Tím Je naznačeno, že ka'ídá autorita má své vyhraněné pole působnosti a že v mezích této příslušnosti Jsme povinni poslechnout dokonale. Poroučet! věci nerozumné, marná, hříšné, Jest špatné, přesahuje moc představených,
a proto nejsme povinni v tom poslouchat." Tyto citáty jsme vybrali úmyslně pro jejich časovost; nejsme povinni poslechnout, v tom
smyslu Jak Je uvedeno, Jakoukoliv úřední moc zneužívající této moci; bohužel se to mnohdy týká i oblasti církevní.
Ročník XIX. /1944-45/; č<sla 1-7 jsou z ledna-září r. 1944, pak
bylo vydávání přerušeno a č. 8-12 Jsou z října a prosince 1945.
Poslední ročník byl XXII. z r. 1G)48,' opět násilím zastaveno.
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Od ročníku VII./1939-40/ bylo uspořádání podle školního roku, tj.
od září Jednoho rokudo června druhého roku. Podtitulek byl opět
změně: Měsíčník pro literaturu, umění a život; vydává Akord, literární a umělecké nskladatelstvív Brně.Odpov. redaktor nezměněn.
Následovaly ročníky VIII./1940-41/, IX. /+941-42,X.1942-43/ a
ročník XI ./1943-44/. Tento byl poslední válečný ročník, pouze
ujeden rok vynikla přestávka ve vydávání koncem války.
Po předliti vále čné vřavy a po osvobození bylo pokračováno ročníkem XII./1945-45/.Podtitulek tohoto a posledních ročníků zněl:
Měsíčník pro literaturu, umění a život, redaktor Jan Zahradníček,
vydává sdružení katolických spisovatelů a piblic istu, nákladem
ediceAkord v Brně; odpovědný redaktor pokračuJeDr. Petr Leviček.
Následovaly Ještě ročníky XIII. /1945-47/ a nedokončený roč. XIV.
/1947-48/, Poslední číslo vyšlo v únoru 1948, kdy byl tento vynikající časopisuchvatlteli státní moci zastaven.
Vydavatelství Akord v Brně kromě časopisu publikovala též mnoho
vynikajících děl knižních, mimo Jiné Hegrovy básnické překlady
knih Starého záxcna.
Stoji Ještě za zmínku, že Moravan, spolek katolických akademiků,
který se podílel na vydávání Akordu a sdružoval katolickou akademickou inteligenci, byl založen r. 1905,* svoje 40 leté výročí
oslavil Ještě ve volném roce 1945. Spolek vynikl činností vydavatelskou, pořádáním přednášek, exercicií a bohatou kulturní činností. Jeho hudební odbor byl mužský pěvecký sbor, který vynikl přínosem cenných církevních skladeb.
Pose_l__B._Sx-deeJ^áněMěsíčník pro šíření úcty k Božskému Srdci
Páně", orgán"' áposíoistu modlitby a Sdružení smírných obětí.
Redaktor F „ F r K u b í č e k S.J. Časopis obsahoval náboženské články
a úvahy. Ročník I. byl zahájen r. 1935. V ročníku II. /1935/ Je
článek: Snoubenka Srdce Božího, blahoslavená Anežka Česká.
V posledním ročníku VI. /1940/ Je článek o biskupu Ant.Podlahoví.
K a t o 1 í I- . List Svazu katolických mužů a Katolické akce.
Nnvinovehö ""•formátu, v obsahu drobné zprávy z katolického světa,
rovněž i o politických událostech a zvláště zprávy o bolševických
hrůzrch^a protináboženském teroru ve španělsku a o pronásledování křestanů v Rusku.
Ročník I. byl r. "1935, ročníkem VII. /1942/ v době okupace byl
časopis zastaven. Po válce byl obnoven ročníkem VIII. /1945/
s označením List pro kulturu a život z víry. Velmi zajímavý! <
"obsah mají ročníky IX./1945/ a X. /1947/. V ročníku XI./1948/
vyšlo pouze 9 čísel, poslední z 29.února; časopis zastaven.
O b n o v a . Týdeník novinového formátu. Redakce: Opava,Brno,Olomouc, Praha, Bratislava. Časopis se zabýval, Jak samo Jméno ukazuje, obnovou národního křestanského života v dobách konce I. republiky a v následujících letech. V obsahu Jsou cenné článkyJ.
Durycha, J.Zahradníčka, J.Čěpa, Fr.Lareckého, R.Dacíka a Jiných.
Ročník I. byl v r. 1937. V ročníku II./1938/ Je na pokračování
článek ''Pravda o siónských protokolech'', dále^španělská příloha
svčlánkem Jar. Durycha "Plamen pouště" a báseň Fr.Lazeckého
"Žalm", Roč.III. /1939/, časopis- přezván názvem Národní obnova,
vydavatelství Praha, Brno, Opava, Bratislava. Opět články Fr.Lazeckého, J. Demla a .ostatoích.
Ročník IV./1940/.s názvem Kulturní, náboženské a hospodářské
rozhledy. V č. 27 a 28 Je článek o Turínském rubáši, pravé podobě Kristově. Tento -ročník byl ukončen číslem 35 z 3Í.B»194Q, poněvadž byl ovlivněn politickým stavem v tomto roče a koloborantskýml články aktivistického redaktora®
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Debrv pastýř.. Týdeník katolického kněžstva.Vydavatel Exerciční dům
Frýdek„Časopis obsahoval zprávy,články a informace pro kněžskou pastoraci, aktuální zpráva z domava i ze světa.
Ročník 1. z r.1945,Ročník 2 /1946/.v němž mimo jiné článek Dom.Pecky
" Dnešní kněz v dnešní škole".Ročník 3. /1947/ měl článek Silv.Braita,
"Sentire cum ecclcsia."Z ročníku 4. /1948/ vyšlo jen 9 čísel,poslední
z 29.února.Časopis jako vše zastaven.
Úsvit._Výchovný časopis pro katolickou studijní mládež.Majitel a vydava
tel Ordinariát diecéze brněnské,Brno-ßetrov.
Öasppis měl být pokračováním předválečného studentského časopisu
Jitro s podobným obsahem-Články Dacíka,Dominika Pecky,S.Braita,B.Chudoby a jiné.Ročník I. z r. 1946-47.ročník II./1947-48/ a z r.III.
/1948/ vyšly pouze 3 čísla.Časopis komunisty zastaven.
Bylo ještě mnoho dalších časopisů,jejichž počátek a průběh se dá nyní
po tak dlouhé době obtížněji zjistit,kromě pouhých názvů.Tak např.
Yycl^v^^ls.ké listv. Časopis pro pedagogiku a filosofii,redaktor profes
Ir. J o s ef Kra"to chvil, Brno.
Ročník VIII.z r.1937,ročník XI.z r.1941.Kolem tohoto věstníku se sdruži
sbor spolupracovníků,kteří si vzali za úkol propagaci náboženské knihy
a knih dobré tendence.Vycházely v nakladatelství Lad.Kuncíře v Praze.
Ročník XXX»tohoto časopisu byl vydáván v r. 1930.
Vinice_Páně:_ Náboženský věstník.pořádá a vydává Ant.Stříž,Praha.
Nedělejjcaler.dář českého lidUj. Ročník XXI. z r.1947,s obsahem článků zná
mých auterů,velmi dobré úrovně.Poslední ročník byl XXII. r. 1948.Samozřejmě jako všechny katolické časopisy zastaven.
Existovala ještě řada katolických časopisů vydávaných od různých
sdružení..spolků?řádů apd-Tak např. caňopis katolické rodiny,zvaný Šťastné rodina /např. roč.V.1927,roč.VIII.1930/.časopis katolické mládeže,
zv.Naše omladina /např.ročoXXY^/1936/,časopis čsl.Orla,zv.Orel /nayř.
roč.XXVII:1946/,časopis Katolických žen a dívek,zv.Katolická žena.
1ěkteré a dalších časopisů přecházaly z doby minulého století do
doby I.čsl.republiky i do několika let následujících.
Uvedeme příkladem pouze jména:Hlas,Lidové listy,Den,Brněnskjr Zvon,Sel
ská hlasy,Občanské nrviny,Moravská žena,Škola B.Srdce Páně,Křesťanská
škola,Náš donov,Serafínské květy,Lbzor,Zora,Cestou k životu,Déšť růži,
Meditace,Kříž,kalendář Moravan,Apoštolát,Hlasy svatohostýnské,Dopisy Dětská neděle,Naše světla,Věstni3: kat.profesorů,Mojmírova říše,Charita,
Prapor,Cyril,Nové sněry,Logio angelica,Zasvěcení,Obrození,Pax,Vítězové,
Růže dominikánská,Sv.hora,Ve službách královny,Velká Morava,Věstník
staroboleslavský,Zprávy z Bubenče,Ave Maria,Věstník sdružení sv.Josefa,
Vlast,Vychovatel a další.
Z politických časopisů a novin poválečných,hájících křesťanské stanovisko^ období 1945 do února 19<8 možno jmenovat:Lidová demokracie
/z doby od 1945 do února 1948/,Národní obroda,Obzory a Vývoj.Tedy r.
1948 byl velkým mezníkem ve svobodné literární produkci křesťanského
charakteru a bylo vše uloženo k dlouhému spánku.Časopis obnovený v r.
1968 pod názvem Obroda vycházel jen krátce,do r. 1969,kdy musel být zastaven..
Kultura násilím umlčená již dozrála k času,aby byla vzkříšena.Kdo
ji však vzkřísí ?Ti autoři,o kterých jsem se zmínil,básníci a spisovatelé ,filosofové a theologové,kteří tvořili v minulosti,jako J. duryoh,
J.Sep,J.Demi„ J,Zahradníček,M.Dvořák,V.fíitnar,D,Pecka,S< Braito,R.Dacík
a mnoho ostatních již odešlo na věčnost.Naposledy odešel,v r. 1988 i po
slední odpovědný redaktor Akordu Dr.Petr Leviček.
Místa všech, těch vynikajících spisovatelů a filosofů jsou^zatím
prázdná.A pokud někdo z těch bývalých mladších zůstal a prezil tech

- 14 -"
více jak 4 desítky let kulturního temna a útlaků a nejvýš oficiální kultury, silně usměrněné a státní mocí manipulované,vek těchto přeživatelů
se pohybuje kolem sedmdesátky,síly jsou již značně oslabeny různými
persekucemi a diskriminacemi včetně žalářování.Pokud v tomto čase žili,
museli hájit holé živobytí a potýkat se se všemi nesnázemi doby,neměli
možnost chopit se péra,aby mohli psát a publikovat.Stav po těchto desetiletích národního živoření přímo tragický.
Najdou se pokračovatelé mezi mladou generací ? Doufejme,že se najdou.
Ti mladí,kteří si zachovali víru a mravnost,mají snad nadšení a chut k
práci,ale mají též abohužel velkou nevýhodu.Chybí jim kontinuita s minulou tvorbou,což je věc důležitá ve výchově i vzdělání a pak chybí
jim patřičná erudice a vůbec duchovní vzdělání.To jim nemohlo poskytnout stávající školství,které postrádá to hlavní,to je vzdělání humanitní , klasické , filosofické. A pokud z toho něco je,tak zhola nedokonalé a
hlavně usměrněné.Škola spíše kazí mládež hlásáním a vychováváním v duchu
zhoubného a mrtvolného athcismu a materialismu.Technická vyúka na současných školách opravdové vzdělání neposkytuje.Technické a přírodovědné obory jsou jistě pro život důležité,ale musí jim předcházet jako nutná základ vzdělání humahitní,filisofické.Teprve po nabýti znalostí v t
těchto oborech je možno se obrátit k studiu nějakých oborů praktických.
Dnešní škola je tak neschopná,že se dokonce i uznává,že obyčejná výuka
cizích jazyků je neúčinná.
Snad se najdou takoví,kteří si vzdělání osvojili sami,mimo státní
školu.Při tomto postupu však vznikají značné potíže se získáním potřebných pramenů - které ovšem v usměrněné době nejsou - i s nutným časem.
Není dost dobře možné stihnout vše současně:chybný postup ve školách,případné zaměstnání se všemi obtížemi a k tomu ještě soukromé vzdělávání
v přidružených těžkostech a četných obtížích současného života.
Celý ten život a vůbec vše by vlastně potřebovala úplné přebudování, zásadní změnu,svobodu tvůrčí činnosti a všechny ostatní svobody,především s naprostou svobodou náboženskou a s odstraněním všech špatností
minulých desetiletí.Bořit a ničit kulturu je vždy snadnější,než ji budovat na rozvráceném staveništi.
K řádné svobodě patří též svoboda tisku a volné vydávání publikací.Tuto svobodu tisku jdme po únoru 1945 ztratili.Naším prvořadým úkolem
je,abychom dosáhli této svobody a mohli tisknout a vydávat naše obnovené časopisy.Nikov však potají ,ale veřejně,tak,aby k nim měl přístup
široký okruh lidí,aby si je mohli opatřit v každé veřejné prodejně.
Přes všechnu zatímní nepřízeň se nevzdáváme naděje.Nechí. znovu vyvstane
obnovený a svobodný katolický tisk a ukáže hodnotu křesťanské kultury.
A nechí se vzkřísí péra nových autorů,kteří vyplní jeho stránky slovy
pravdy a krásy.
Scriptum in mons-e octobri^A.D. 1989 -O.A.M.D.G.
A.P.
Poznámka:Prosíme čtenáře,
kteří by snad měli uschováno
něco z uvedených časopisů,nebo věděli,kde by je bylo možno získat a mohli je postrádat,aby nějakým způsobem oznámili na adresu:Augustin Navrátil, názvy a ročníky,které by byly k dispozici.často leží zaprášeny ye
farních knihovnách nebo i půdách a majitelé o ně už zájem nemají.Tedy
nutno sdělit názvy a ročníky.
Dík a Pán Bůh zaplaí !
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XI ánlm
V předešlém
jsme se dověděli co jsme měli^co nám bylo násilím ode*»
bráno a co nám schází.A jakou máme nyní naději na vydávání katolických
časopisů nám dosvědčuje tento vládní návrh nového tikového zákongi. 1989
*ederární shromáždění ÖSSK

V.volební období.

177
Vládní návrh zákona ze dne
1989,
kterým se mění a doplňuje zák. 81/1966 Sb.,o periodickém tisku a ostat»
nich hromadných informačních prostředcích.
Federární shromáždění ČSSR se usneslo na tomto zákoně:
Zák.č..81/1966 Sb. o periodickém tisku a ostatních informačních prostředcích ve znění zák.č. 84/1968 Sb. zák.č. 127/1968 Sb.a zákonného opatření předsednictva Federárního shromáždění č.99/1969 Sb.se mění a doplňuje takto:
1. § 5.odst. 1 zní:
"Periodický tisk lze vydávat jen na základě registrace."
2. Za § 8 zákona se vkládají nová ustanovení §8a,§8B.která zní:
§3A
1. Organizace^která vydává periodický tisk bez registrace nebo takový
tisk rozširuje,může být orgánem příslušným k provedení registrace
uložena pokuta do výše 50.000 Kčs.
2. Pokutu lze organizaci uložit do 1 r. ode dne,když porušení právní
povinesti došlo.Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne,kdy rozhodnutí
o jejioh uložení nabylo právní moci.
3. Při stanovení výše pokuty se přihlédne zejména k závažnosti,způsobu,
době trvání a následkům pro správní jednání.
4. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,platí v řízení o uložení pokuty obecné předpisy o správním řízení.
§ 8S
Občanovi,který vydává pravidelný tisk nebo takovou činnost umožňuje
nebo takový tisk rozšiřuje,může být jako přestupek Federárním úřadem
pro tisk a informace uložena pokuta až dýše lO.ooo Kčs.Vedle toho,neníli vysloveno jinak,platí o přestupcích a jejich projednávání obecné
předpisy.
čl„2
Tento článek nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1990.
Důvodová zpráva.
Obecná část:
Základní právní normou regulace tiskověprávních vztahů ve společnosti
je zákon č.81/1966 Sb..o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích /tak zv.tiskový zákon./
Přesto,že dynamický společenský vývoj si za dobu platnosti tohoto zákona vyžádal jeho 4 přímé a řadu nepřímých dílčích novelizací,byla takto
aktualizovaná právní kodifikace stále zjevněji společenskopolitickým
pohybem překonávána,a to věeně,instituciálně i terminologicky.
Usnesení předsednictva tfv ICSÖ z 21.října 1987 k uplatnování leninské
zásady otevřené informovanosti veřejnosti tiskem,rozhlasem atelevizí
uložilo Federárnímu úřadu pro tisk a informace provést politickoprávní
analýzu účinnosti stávající právní úpravy,další demokratizace společnosti a veřejné informovanosti*
Nazákladě provedeného rozboru bylo sekretariátem ÚV KSC dne 30.června
193 uloženo zahájit práce na návrhu nového tiskového zákona,který by
odpovídal současné etapě rozvoje naší společnosti.
Práce byly bezodkladně započaty a to v úzké návaznosti na koncipování
nové ústavy ČSSR.Z toho vyplývá,že současný právní stav v oblasti tiskcprávních vztahů ještě určitý čas potrvá.
Naplňování závěrů 7.,9.a 10 zasedání ÚV KSC ke kompletentní společné
přestavbě a prohlubování socialistické demokracie se v nadstavbové sfé-

ře odráží ve větší otevřenosti stranické a státní politiky,ve výraznější
informovanosti a ve společenské aktivizaci mas.
Tyto pozitivní tendence současného politického života jsou však některými Jedinci a skupinami osob zneužívány k narušování Jednoty soclali- .
stickéhospolečenského vědomí našeho lidu, k prosazování opozičních politických struktur, k vyvolávání sociálního napětí, k destabilizacl
socialistického společenského řádu a diskreditaci KSČ Jako vedoucí síly ve společnosti a to mimjjiné i pomocí nelegálně vydávaných periodických tiskoyln.
Federální úřad pro tisk a informace má v současné době zazname nánu existenci 129 titulu domácích periodických tiskovin, které Jsou
vydávány bez požadované registrace a svým obsahem Jsou v příkrém rozporu se společenským posláním romadných informačních prostředků, sta»
novených tiskovým zákonem,,
Z toho v 54 případech Jsou v daných tiskovinách prezentována Jména a adresy osob, které se touto nelegální činností zabývají v sam« zvaném postavení vydavatele? redaktora či člena redakční rady.
Ze zaznamenaných 129 periodik Je 61 titulů opozičně polltlckýckýcH,
jejichž vydavatelé Jsou protagonisté Charty 77, výboru na obranu ne spravádltvě stíhaných, h nutí Demokra tická inislatlva, Nezávislého mírového sdružení. Hnutí zč. občanskou svobodu, ale i aktivisté reformního ekonomismu, obJektivistické historiografie, čs, buržoasní filo sofie /vč.křesťanské a Judaistleké/.«paclfistického hnutí, hnutí punk
a pod. Útočí se v nich nc, vedoucí ú" oku strany, ni socialistickou hodnotovou orientaci naší společnosti, na politický systém, socialistický právní řád atd. Úsilují o
des abilitaci socialismu a Jeho transponaci ve svaz demokratických až pravicově huržo zřízení.
Druhou kulturj představuje "39 titulů, vydavateli Jsou převážně
chartisté a osoby spojené s bývalou Jazzovou sekcí svazu hudebníků čl
nynějším Um jazzem. Jdevu silně zpolitizovaná kulturní periodika ori entovaná na tzv. samizdatovou a exilovou literaturu a na ''nekon^ormní
alternativní hudební a výtvarný život u nás. Hrubě napadají kulturní
politiku strany, státní řízení kultury a uměni,ideově umělecká kriteria socialismu atd., a to z antisccialistických až sociálně nihilistických pozic«
24 tituly Jsou náboženského charakteru, většinoulaické katolické
provenience /vč. 2 titulů františkánů/, v nichž dominují otázky víry,
církví a sekt, s důrazem no, jejich nelegílní struktury. Ckstře kritizují ideologické základy socialistické společnosti, státní církevní politiku, upla_; .riuvani ooc3ns< ých svobod a pod., vytvářejí nátlakovoa atmosféru proti našemu státu.
5 periodik vydávají skupiny kolem bývalých exoonentů reformistického hnutí uvnitř KSČ z éry vnitrostranické krize na konci 50clet, dožadují se zde :ahabilitace politiky a protagonistů tohoto období, Jež vydávají za prvopočátky nynější přestavby a útočí na současnou politicko«
reprezentaci strany a státu.
K výrobě uvedených periodik Jsou využívány nejrůznější rozmnožovací přístroje, počínaje cyklostyly ař po moderní výpočetní techniku,
dodávanou pro tyto účely zahraničními ideologickými centry konkrétním
osobám. V některých případech bylo zjištěno zneužití rozmnožovací techniky státních čl hospodářských institucí.
Tiskoviny Jsou rozšl -ovány huí oficiálním poštovním stykem, nebo
sítí distributů pracujících utajeným způsobem.
Závažnou stránkou"působení uvedených periodik jejejich úzké spojenís antisociallstickou a protičeskoslovenskou propagandou, vedenou západními rozhlasovými stánicemi. Navíc Je vydávání řady těchto tiskoví®
finančně podporovánoemiqr. institucemi či jejich západními poručníky a
to formou rozličných stipendií, nadací a honorovaných cen.

- 1? Společenská nežádaucnost těchto reqatlvních jevů -je násobena i silnou internacf^Tsidentských kruhů a jejich nelegálních vydavatelských aktivit, úzkvm spojením čs. opozičních sil s obdobnými hnutími v SSSR,NDR,ÍYLR a s leualisnvanými uskupeními v PLR. Velmi aktivně zde působímultlnárodní "Východoevropské informační agentura" a
''Demokratické tiskové střediska".
Dopad předložené úpravy na státní rozpočet se nepředpokládá,
avšakvzroste administrativní náročnost výkonu státní správy v orgánech příslušných konat řízení a uložení pokuty.
Organizační zajištění uvedené rovely zákona v život Je 3 předstihem řešeno v těsné součinnosti Federálního úřadu pro tisk a informace s kompetentními orgány ministerstva vnitra ČSSR.
Navrhovaná prévní ústava zákona o periodickém tisku a ostatních
hromadných inform, prostředcích bezdůvodně neomezuje ústavně zaručenou svobodu projevu. Ustavní koncepce nachází svůj výraz v celém
komplexu forem Jimiž i Jednotlivec má možnost vyjádřit své myšlenky. Svoboda projevu ústavně vychází z toho, že Je vykopávána v souladu se zájmy pracujícího lidu a občané Ji využívajíce prospěch
rozvoje své osobnosti, tak i v zájmu své aktivní účasti na správě
státu a na hospodářské a kulturní výstavbě země.
Podle čl.8 odst. 1 písm 0/ ústav, zákona č. 143/1968 Sb.a čsl.
federaci, ve znění pozdějších předpisů, náleží věci tisku a Jiných
informačních prostředků do společného působení ČSSR a Obou republik.
Podle § 1 písm. c/ zákona č. 167/1968 Sb., o vymezení působnosti ČSSR ve věcech tisku a Jiných informačních prostředků, právní
úprava spolec esských vztahů na úseku ťlsku ä Jiných prostředků náleží do působnosti CSSR»
Ve smyslu uvedených ustanovení Je úprava zákona o periodickém
tisku a ostat, hromad, inform, prostředcích zákonem Federálního
shromáždění odůvodněna.
Příslušnost federal, úřadu pro tisk a Informace k řízení a uložení pokuty vyplývá z §3 písm. b/ zákona č. 180/4580 Sb. o zřízení
Federál. úřadu prö tisk a informace» Právní úprava společenských
vztahů na úseku tisku a Jiných informačních prostředků náleží podle
Již citovaného zákona č, 167/1963 Sb. do působnosti ČSSRo Lze tedy
zákonem stanovit příslušnost Fed.úřadu pro tisk a informace k řízení o uložení pokuty i pro případy, kdy nelze určit orgán příslušný
k registraci, tj. v případech řízení proti občanovi.
Navrhovaná právní úprava zákona o periodickém tisku a ostatních
hromadných inform, prostředcích není v řozporu se závazky českosl.
státu přijatými v rámci helsinského procesu. Respektuje právo Jedno»
tlivce, instituce a organizace na získávání vlastnění, reprodukování a rozšiřování infarmač. materiálů. Vzhledám k tomu, že uvedený
princip ve
v i vztahu k Jednotlivci není obligatorně směrován na
periodický tisk, lze jej realizovat i Jiným způspbem. Navržená úprava není omezením těchto práv, nýbrž nezbytnou regulací formy jejího
uplatnění! Vychází zde z práva každého účastníka státu "svobodně
vybrat a rozvíjet své politické, sociální, hospodářské a kulturní
systémy, stejně Jako stanovit vlastní zákony, správní předpisy,praxi a určovat politiku" /Principy či.3/.
Návrh respektuje i čl. 19 iTezinár. paktu o občanských a politických právech.

K § 5 odst. 1
Podle zákona o period, tisku a ostat, hromad " in-formač. prostředcích mohou vydávat periodický tisk politické strany, dobrovolné společenské organizace, stat. orgány, vědecké a kulturní instituce, hospůdářské a Jiné organizace k plnění svýchspolečenských úkolů. K vydávání periodického tisku Je třeba, aby příslušný orgán stát.sp.rávy
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provedl jeha registraci.
Registraci nelze provést v případech není-li vydávaná periodika,, materiálně, technicky, finančně a hospodářsky řádně zabezpečena , nebo neposkytují~li údaie,z přihlášky záruku, že předmětná tiskovina bude plnit společen poslání hromadnéha informač. prostředku, stanovené v §2 tiskového zákona.
V současné době je vydáváno značné množství titulů periodického
tisku bez takové registrace. Návrh novely zákona proto především
formuluje přesněji právní předpoklad pro oprávnění k vydavatelské
činnosti povolené.
K_§_8a
$adu let existuje přibližně 2.500 periodických tiskovin, vydávaných různými právnickými osobami, aniž by tiskoviny byly registrovány příslušným stát. orgánem. Vydávání těchto periodik bez registrace narušuje právní pořádek v oblasti výkonu stát. správy ve věcech
tisku, omezuje účinnost ochrany důležitých státních zájmů, Jakož i
kontrolu ekonom, hospodaření s papírem /spotřeba 3.000t/. Dosavadní právní úprava neumožňuje dostatečný postih zmíněného protiprávního Jednání.
Neoprávnění vydavatelé mohou být postiženi za porušení tiskového zákona podstatně mírněJi, než kdyby tato periodika byla vydávána
na základě požadované registrace.Proto se sjednncujeodpovědnost za
vydávaná tiskoviny v zájmu rovného postavení subjektů tiskověprávních
vztahů a zavádí se účinější sankcionování vydavatelů, kteří se nepodřobí registraci.
K_§_8b
Roste počet tiskovin periodické povahy, vydávaných fyzickými
-osobami nebo skupinami osob, které vzhledem k § 4 tisk. zákona vydatelem nemohou být.
Návrh ustanovení § 8b Je formulován tak, aby bylo zjevné, že občan nemůže být podle právní úpravy subjektem řízení o registraci.
Občan bude pokutován za to, že vydává periodický tisk, nikoli za to,
že ho vydává bez registrace. Jeho právní postavení Je Jiné než právní postavení organizace.
Zákon č. 60/1961 Sb. o úkolech národ, výborů pří ochraně socialist. pdřádku, podle kterého byl postih tíosposud prováděny bude Již
připravovanými zákony České a slovenské rady o přestupcích zrušen.
Nedostatečnost nebo absence postihu v této oblasti stát. správy není přípustná.
Návrh novely navaluje na zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSSR č.10/18989 Sb. k ochraně veřejného pořádku,
které založilo postih přečinu pro .jednání spočívající ve vyhotovení,
umožnění vyhotovení nebo rozšiřování tiskovin, které svým obsahem
narušují zájem socialist, státu na zachování veřejného pořádku.
Oproti tomu předložená novela zakládá možnost postihu za +'or málni tiskový delikt, kdy za fakt samotného neoprávněného vydávání
periodického
. tisku, tj. za činnost zpravidla soustavnější
a dlouhodobější, organizovanější, konanou širším okruhem osob se
závaznějšími protispolečenskými záměry.
V Praze dne 28. září 1989
Předseda vlády ČSSR
L. Adamec

BOJ ZA —
POŽADAVKY1 31 BODOVÉ PETICE— f STÄLt TRVÁ' A NABÝVÁ NA AKTUÁLNOSTI
í".
'
. ~>J i-. V
V současné době Jsou /.aktuální připomínky a návrhy k nové ústavě,
^sou tomu také dva roky od vzniku 31 bodové, petice za náboženskou
svobodu u nás. Jsou však také snahy nejen ze strany státních a poli^
tických orgénái^ale i ze strany některých kruhů laických,některé zásadní body petice podstatně změnit nebo vynechat. Proto zveřejňujeme
podstatnou část této petice znovu. Zveřejňujeme Ji také na přání více' .čtenářů KO, protože v době jejího podepisování se s ní neměli možnost seznámit,ani Ji podepsat:
PODNĚTY'KATOLÍK0 K ŘEŠENÍ SITUACE VĚŘÍCÍCH; OBČAN0 V ČSR
Dne 30. dubna 1.986 zaslal Frantifek kardinál Tomášek, arcibiskup
.pražský a předsedo sboru ordinářů ČSR ministru kultury CSR Dr.fYlilanu
Klusákovi dopis s názvem "Naše aktuální" problémy".
Ve svém dopise dává podnět k novelizaci dosavadních předpisů církevních a náboženských společnostech v CSSR,,zvláště zákon č.218/49
Sb. o hospodářském zabezpečení církevních a náboženských společaostí
státem a to s vládním nařízením provádějícím tento zákon pro Jeanot-"
livé církve a náboženské společnosti.
Upozorňujeme,že Jde o předpisy v té době Již staré 37 let,během
nichž došlo ke změnám Jak v čs. právním řádu,tak i v oblasti církevních předpisů.
Připomíná,že' dosud platné předpisy z dřívější doby Js»u v praxi
příčinnou nejasností a pochybností Jak z hlediska administrativního,
tak i Z hlediska postihů za.jejich porušování,zvláště když v tr. zák.
zejména v § 178 "fYlaření dozoru nad církvemi a náboženskými společnost
.mi" nejsou skutkové podstaty trestných činů uvedeny.
Očekává,že otázka novelizace základních právních předpisů o církevních a náboženských společnostech v ČSSR bude příslušnými státními
orgány přezkoumána a to za účasti zástupců církví a náboženských
společností.

Jako věřící občané plně podporujeme podnět Otce Františka kardinála
Tomáška ze dne 30. dubna 1986. ve kterém předložil některé zVlášt
naléhavé problémy,které Je nutno řešit. Zvláště nás však znepokojuje,
že na .všechno Jeho dosavadní písemná podání učiněná v posledních letech nedostal vůbec žádnou odpověď,přestože se obrátil na různé kompetent ni
s t á t n í
o r g á n y !
i'
Protože v závěru svého dopisu Otec František kardinál Tomášek připomíná, že problémy^které ve svém podání uvádí "Jsou Jen některé a to<
zvlášt naléhavé,že Je však Ještě řada dalších,chtěli bychom na ně
upozornit. Proto předkládáme Ještě další náv/rhy k nápravě dosavadních
nedostatků a na vytvoření podmínek pro lepší náboženský život u nás.
K těmto našim návrhům pnk včleňujeme i problémy uvedené Otcem kardinálem Tomáškem,abychom Již navrhli ucelené kompletní řešení současného stavu v náboženské oblasti u násí
1. Základním naším požadavkem Je odluka církve od státu z níž by vyplývalo, že stát se nebude vměšovat do organisace a činnosti církve,
Z tohoto základního požadavku vyplývá většina ostatních našich návrhů i když Jejich dodržování by mělo být samozřejmě i v případě,
kdy odluka církve od státu noní nutná.

-

20 - "

2. Žádáme,aby státní orgány nebránily Jmenování nových biskupů. Toto
jmenování nových biskupů at se stane vnitřní záležistostí církve do
něhož by stát nezasahoval.
?•
3. Žádáme,aby státní orgány nezasahovaly do Jmenování kněží do duchovní správy farností. Všechny organizační opatření v této věci at
isou převedena do sféry vnitřních záležitostí církevních.
4. Žádáme,aby státní orgány* nezasahovaly do výběru a neurčovaly poče*t
studentů na teologických fakultách a rovněž aby nezasahovaly do výběru vyučujících.
5. Žádáme obnovení CÍTÍ bohoslovecké fakulty v Olomouci.
6. Žádáme 2avedenx trvalého Jáhenst-ví podle rozhodnutí papeže Pavla VI.
ze dne 18.června 1967 pod názvem "Všeobecné zásady o trvalém diakonátu,který se má zavést v latinské církvi".
7. Žádáme,aby byla obnovena činnost všech dosavadních mužských i ženských řeholních společností včetně přijímání nových členů,Jako Je
to 1 v sousední NDR a Polsku» 8. Žádáme,aby bylo uznáno právo věřících vytvářet volné laické náboženská společenství,která Jako neformální komunita různého věkového a sociálního složení,podle koncilního dekretu o laicích "Apostolic3m actuositatem",sloužící duchovnímy růstu jejich členů. Tato
společenství Jsou u evangelických křestanů odedávna samozřejmá a v
současné době existují u katolickcýhvkřestanů Jak v západních zemí§h,tak např. i v NDR,Polsku i v (Ylaäarsku.
9. Žádáme,aby vyučování náboženství se konalo i mimo školu,bud v církevním prostoru na faře,v kostele nebo v Jiných budovách. Aby bylo
převedeno^do sféry vnitřních věcí církevních. Přihlášky dětí k vyučován£ at se podávají farnímu úřadu a rozsah vyučování,rozdělení
dětí at provede na návrh duchovního správce místní ordinář.
lD.Žádáme,ab^ bylo dovoleno navštěvovatrkněžím vězení a nemocnice,když
. si to pacienti,y$zni nebo jejich příbuzní přejí,ale i na základě
vlastního přání kněze. Umožnit náboženské obřady ve věznicích a nemocnicích. Dovolit věřícím ve výkonu trestu nosit kříže a další náboženské §ymboly a také mít u sebe náboženskou literaturu. Umožnit
-Jim zpověď a duchovní rozhovory s kněžími.
11.2ádáme souhlas ke konání exercicí nebo-li duch. cvičení i pro laiky.
12.Žádáme,aby každé farní společenství u nás mohlo mít farní radu,Jako
3e to i u Jiných církví a v Jiných státech, v níž by laici byli nápomocni kněžím,aby se společně pomáhaly řešit problémy farnosti a
také proto,aby se mohla racionalizovat^duchovní správa.
J.3.Žádáme možnost vzájemného styku s křestanskými organizacemi v celém
avětě podle vlastního výběru.
14.Žádáme,aby věřícím občanům bylo umožněno organizováni a účast,at
Již samostatně nebo společně, i na pSíitní mista v zahraničí.
15.Žádáme,aby věřícím občanům byly v plném rozsahu zabezpečeny nábo" ženské publikace podle skutečných potřeb věřících.Umožnit založení
náboženských nakladatelství pod vedením církevních představitelů,
povolit vydávání náboženských časopisů různého zaměření,povolit
ytevření veřejných tanlbDvan a čítáren s oébožen«kou literaturou.
16.Žádáme,aby různé opisování a rozšiřování náboženských textů nebylo
považováno za nedovolené podnikání nebo Jiný trestní čin nebo přečin.
17.Žádáme možnost odebírání náboženské literatury ze zahraničí podl£
zájmů a potřeb věřících. Proto žádáme,aby tato literatura nebyla
celními orgány zabavována.
lil.Žádáme právo na pořad v rozhlase a televizi po dohodě se SborBJ»
ordinářů CSR nebo později s předsedou biskupské konference.
19.Žádáme,aby bylo zamezena záměrné rušení vatikánského rozhlasu v
čegké a slovenské řeči a také vysílání mše sv, y q^ské.-a slovenské
řeči vysílané každou neděli rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa.
20»Žádáme,aby bylo dovolen© nejen ateistická v propagánda,ale aby bylo
dovolena a umožněna i veřejné šíření křestanského učení,Jak duchovními osobami tak i laiky. Proto také žádáme,tak ^ak Je využívaným
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právem marxistů a Jinýčh"'átěistů kritické hodnocení' náboženství a
církví,tak aby byla dána.i stejná^možnost křestanůnra Jiným občanům?
aby i oni ve svých publikacích a veřejném životě mohli podrobit kritickému hodnocení učení'maiřxismu-leninismu a aby tato činnost nebyla posuzována Jako nějaký trestní čin,
21.Žádáme,aby'bylý'vráceny zabrané církevní budoyý,které si z vlastních prostředků pořídili věřící občané a které Jsou potřebné pro
činnost církve včetně budov na poutních místech,exercičních domů,
budov bohosloveckých fakult,zabraných budov řeholních společností
l s příslušenstvím. _..'.''
,
22.Žádáme,aby byla umožněna stavba' nových kostelů,tam kde-Je Jich
gotřeba.
'/ •
•
23.Žádáme zamezení svévolného oďstranoVání křížů,soch,kapliček a Ji-•
ných náboženských a kulturních památek po našich předcích z návsí,
cest,měst: a Jiných místv
'•*'
24.Žádáme,aby pravomoc církevních tajemníků byla' vymezena na základě
marxistické zásady,že "Církev se musí stát svobodnými na státní moci, nezávislými spolky-.: občanů : stejného smýšlení." Z toho důvodu-at
Je z pravomoci církevních tajemníků vyčleněna -pravomoc, zasahovat
do Jmenování,přeložení i výkonu činnosti-duchovních a zasahovat do
všech ostatních věcí,které ve.většině-demokratických států Jsou
vnitřní záležitostí , církví.
25.Žádáme urychlenou a důslednou rehabilitaci nezákonně odsouzených
kněží,řeholníků a aktivních náboženských laiků.
26.Žád áme zamezení''diskriminace věřících křestanů v zaměstnání,především ve školství.
27Žádáme1, ábý-věřící . občané měli možnost v: rámci • petičního práva, vždy
se vyjadřovat'k jakýmkoliv problémům o kterých Jsou přesvědčeni,že
^'e-'-'Jejich morální povinností se k nim vyjádřit.Žádáme také,aby za
tuto svoji aktivitu pak nebyli obvinováni z nezákonné činnosti a
•aby Jim nebýl petiční materiál zabavován.
28.Žádáme,aby byly zrušeny všechny právní předpisy,které neoprávněně
:
kriminalizují značnou část náboženské činnosti duchovních i laiků.
29.Žádánhe doplnění nebo úpravu těchto článků naší dosavadní ústavy:
a/včl.l6 ústavy,ve kterém Je uvedeno,že '"veškerá kulturní 1 politika
v. Československu,rozvoj,vzdělání,výchova a vyučování Jsou vedeny v
. duchu vědeckého světového názoru,marxismu-leninismu" nutno pozměnit
•tak,aby'se nebránilo církvi v jejím vlivu v kulturní oblasti rozvoji
..vzdělání i vyučování a v její úloze výchovy a výuky i malých dětí.
b/ čl.20 odst. 2/ doplnit,aby zněl takto:"Rovnoprávnost všech občanů bez zřetele na národnost,rasu a náboženství Je zaručena."
„c/ čl.24 odst. 3/ ve kterém Je uvedeno,že "veškerá výchova a všechno vyučování Jsou založeny na vědeckém světovém názoru..." nutno
pozměnit v tom smyslu,aby bylo respektováno přání rodičů,aby výchova jejjch dětí byla v souladu s jejich náboženským přesvědčením,
d/ čl.28 odst.l/ ve kterém Je uvedeno,že "Je všem občanům zaručena
„svoboda projevu ve všech oborech života společnosti,zeJména také
svoboda slova a tisku",Je nutno doplnit v tom smyslu,aby se zrovnoprávnila protináboženská i náboženská propaganda. Umožnit církvi,
svobodně využívat všech sdělovacích prostředků.
e/' čl.32 odst.l/uvádí:"Svoboda vyznání Je zaručena.Každý může vyzná• vat Jakoukoli náboženskou víru nebo-být bez vyznání i provádět náboženské úkony" doplnit v tom smyslu,aby svoji víru kněz i laik
mohl nejen vyznávat,ale i veřejně šířit.
30.Žádáme také,aby všechny platné zákony a závazné právní předpisy
dotýkající se přímo i nepřímo .n-ábcřženské oblasti byly uvedeny do
souladu s fflezinárodním paktem o občanských a politických právech,
Jak Je uvedena v čl. 2. tohoto paktu. Jde zvláště o dodržování
těchto článků paktu:
v

-

čl.18 týkající se práva občanů na svobodu myšlení,svědomí a náboženství.
čl.19 týkající se práva občanů fastávat svůj názor bez překážky.
Č1.2D týkající se zákazu Jakékoli národní,rasové.a náboženské nezávislosti.
čl.21 uznávající právo občanů ňa pokojné shromaždování.
čl.22 uznávající právo občanů.ňa svobodu sdružovat se s Jinými.
čl.26 zakazující Jakoukoli diskriminaci podle rasy,barvy,pohlaví,
Jazyka,politického nebo Jiného přesvědčení atd.
čl.27 uznávající právo etnických,náboženských nebo Jazykových menšin
na užívání své vlastní kultury,vyznávání'a projevu svého
vlastního náboženství.
.Žádáme,aby byla utvořena smíšená komise složená ze zástupců státních
orgánů a zástupců katolické církve včetně laiků Jmenovaných otcem
kardinálem Tomáškem a podobně i se zástupci katolické církve ze
Slovenska,která by se našimi návrhy zabývala a Je řešila.

V hodnocení současné situace a v námi podporovaných návrzích otce
kardin.Tomáška i v našich dalších návrzích k nápravě dosavadních
nedostatků vycházíme z možností,které nám poskytuje naše ústava, z
přijatých a ratifikovaných helsinksých dokumentů a z povinnosti
státních orgánů dodržovat základní sásady marxismu-leninismu ve
vztahu k náboženství v nichž Je uvedeno:
-..každý musí mít volnost vyznávat Jakékoli náboženství nebo vyznávat
žádné náboženství,
- dělat nějaké rozdíly mezi občany pokud Jde o jejich práva v sou-:
vislosti s náboženským vyznáním Je naprosto nepřípustné,
- z oficiálních dokumentů musí být bezpodmíněčně odstraněna Jakákoli zmínka o tom či onom vyznání občanů,
- církve se musí stát úplně svobodnými, na státní moci nezávislými
spolky občanů stejného smýšlení,
- Jen důsledné splnění těchto požadavků může skoncovat s hanebnou a
prokletou minulostí,kdy církev byla v nevolnické závislosti na .
státu. /ÍYiarx-Engls-Lenin, 0 ateismu - 1974,str. 137/
Ztotožňujeme se proto také se stanoviskem nynějšího Sv. Otce Jana
Pavla II.,který ve své encyklice "Vykupitel člověka" uvádí: "Je proto
těžké přijmout třeba i Jen z čistě lidského stanoviska,podle něhož
• pouze ateismus má občanské právo ve veřejném a společenském životě,
zatímco věřící Jakoby ze zásady Jsou sotva trpěni anebo se s nimi
Jedná Jako s občany nižší třídy,či dokonce - ano i to se stalo Jsou zcela zbaveni občanských práv." Dále pokračuje:"Přesto však z
moc* svého úřadu se chci Jménem věřících celého světa obrátit na ty,
na nichž nějakým způsobem závisí organisace veřejného společenského
života. Žádám Je snažně,aby respektovali práva náboženství a působení církve. Není to prosbavo nějakou výsadu,nýbrž o respektování zásadního práva,Jehož uplatňování Je Jedním ze zásadních měřítek opravdového lidského pokroku v každém režimu,společnosti,systému či
prostředí,"
Tyto naše návrhy,přání a podněty nelze pokládat za nějaké maximalistické požadavky,ale za nutné potřeby církve,které Jsou běžně uplatňované a také dodržované ve všech svobodných demokratických státech at Již s odlukou církví od státu nebo bez ní. K těmto našim m á vrhům dala podnět důkladná "inventarizace" všech dosud neřešených,
nebo dosud nevyřešených problémů mezi Státem a katolickou církví,
které vznikly po roce 1948 a které dosud přetrvávají. Připomínáme,že
v ^předchozím období našeho samostatného státu .po r. 1918 tyto průb- '
lémy bud vůbec neexistovaly a pokud se nějaké .-vyskytly byly vždy vyřešeny k oboustranné, spokojenosti.
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Inspirací přó"naši" aňg~1řvinost v této oblasti vztahu církve se
státem Jsou nám také srpěroi£e uvedené v encyklice Jana XXIII PACEÍfl
iflHcRRIS, vé:kter^v:jě uvederió:'
-.Autorita Je především moc . duchovního rázu.'nikdo nemá právo dělat
vnitřní nátlak na druhého./štr.. 24/.
- Veřejná moc tedy může zavazovat ve svědomí pou^e tehdy,když.JeJi
autorita1-J'e ve vnitřň,Ím: vztahu, š autoritou Boží. a má-ll na ní podíl.
lYioc vládnopt'' je požadavek rážu duchovního a pochází od Boha. Jestliže tedy vládci'sVetů ukládají zákony .nebo poroučejí,co Je v rozporu
tímto řádem a tedy i s vůlí.Boží,pak.JeJich příkazy a zákony nen5i:
mají závaznou Sílu . pro svědomí občanů, protože více musíme poslouchat Boha než lidi... Lidský kákon Je potud zákonem,pokud Je ve
shodě se zdravým rozumem... Je-li zákon v"rozporu s příkazem rozumu ... přestává být zákonem a stává se spíše činejp násilným./str. 25/.
- -V dnešní době společné blaho.záleží "především v tom,aby byla zacho-.vána osobní práva a povdnnoslti' občanů.; Vstr . 2 8 / : !
- Když tedy nositelé veřejné moci neuznávají.'ne;bo porušují práva občanů provinují se proti povinnostem svého "uřádu a .ne jéň to, Je Jich
rozkazy nemají závaznou moc. /str. 29./,
' ^ ' . •."
» Základním úkolem veřejné moci Je řídit a .harmonicky upravovat vzta*
hy lidí,sdružených ve společnosti,a to tak,aby Jedni ,užívajíce
_ svých práv neomezovali Jiné v jejich právech. Za druhé, aby riikdo
..obranou svých právr nepřekážel druhým v piněhí jejich povinností a
konečně, aby právawšech byla s účinností uchovávána neporušena a
byla-li snad porušena,aby se Jich občanům znovu dostalo, /str.30/.
-"-V části V. Napomenutí a výzvy \/ěřícím Je uvedeno: "Všem lidgm dobífé
• '-'vůle připadá složitý úkol: Obnovit vztahy lidského soužití na Základě pravdy,spravedlnosti,lásky ,svobody. . .Jistěže není mr>oho tako«*
výchlidí,kteří si to vzali za svůj životní úkol a kteří si tak zís#
kávají" .opravdu velké zásluhy o lidskou společnost'. Jím náleží naše
veřejná pochvala,ale též se k nim nese naléhavá výzva,aby vytrvali
ve své spásonosné práci. Současně nás utěšuje naděje,že JeJtch počet poroste a to především z řad katolíků,kteří Jsou si vědomi své
povinnosti a nechají se vést láskou, /str.34/.
w
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Doufáme,že nalezněme u představitelů našeho veřejného života k nlfnf
se přímo i prostřednictvím svých Církevních představitelů omráčíme 9
těmito podněty a návrhy,pochopení a shá.hu zajistit nám účinným způso*
bem vnější podmínky pro rozvoj vnitřního života duchovního 9 zajlstj»
Ht lepší budoucnosti nás všech.
'!
• "í
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Dáno na první neděli adventní r. 1987," V den zahájení roku Anqžky
Přemyslovny a v den zahájení velkého díla duchovní obnovy: d^seilig«*
tou přípravou na íYlilenéum - tisíciletou památku mučednické ifirti sv*Vojtěcha, vyhlášené společným pastýřským listem našich Ujfku^ú a administrátorů českých, a moravských diecézi, k němuž se i ^ é my pfipo*j
^ujeme a jej plně podporujeme.
-r.
Oznámení o .zahájení podpisové akce od 1.1.1988 za přesazeni uvedených
návrhů bylo zasláno na Geoerálnl prokuraturu ČSR dQ&ojučeným dopisem
dne 7. progi-nce 1967.
-» o • o • fl » o - o - o -
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Bratři a sestry! "Vzpřimte se a zdvihněte hlavu,protože se blíží
vaše vykoupení" /Lk. 22,28/, " a to všechno proto,že víte,Jaký Je
nyní čas:že vám nastala hodina,kdy n'e třeba se probrat ze spánku...
Noc pokročila a den se přiblížil'. .ťyŘím. 13,11-12/
Těmito aktuálními slovy Písma sv. začíná společný pastýřský list
biskupů administrátorů českých a moravských diecézí na první neděli
adventní v totmto roce,kterým se také-.zahajuje velké dílo duchovní
obnovy rozvržené do deseti let.
K tomuto dílu duchovní obnovy,které;Je zaměřené nejen do vlastních
řad církve,ale na celý náš národ se Jistě všichni věřící aktivně
připojí a Je plně podpoří. K tomu by však také bylo třeba zajistit
svobodný rozvoj církve.

Je všeobecně známa,představiteli církve i státu všeobecně uznávaná skutečnost,že ve vztahu mezi církví a státem Je řada dosud nevyřešených problémů,které vznikly v období po r. 1948 a které v prvním
období naší samostatnosti bud vůbec neexistovaly nebo pokud se nějaké vyskytly,tak byly k oboustranné spokojenosti vždy vyřešeny.
Již v minulých letech se pokoušel rjak otec kardinál Tomášek, tak i
řada laiků ve sv\/ch dopsiech,různých podnětech a peticích adresovaných příslušným "státním orgánům o sjednání nápravy,ovšem vždy bezvýsledně.
Protože otci kardinálovi Tomáškovi bylo kdysi řečeno,že Je "Generál bez vojska",že snad všichni ostatní věřící občané včetně duchovních Jsou se současným stavem spokojeni,že Jim vyhovuje,rozhodli Jsme
se provést důkladný rozbor všech dosud neřešených nebo dosud nevyřešených problémů v náboženské oblosti mezi církví a státem a výsledek
zveřejnit v návrzích,které by vedly k nápravě dosavadních nedostatků.
Tak to činíme v petici s názvem "Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů Č3R",která navazuje na dopis otce kardinála Tomáška ze dne 3D.4.1986 a má 31 návrhů v uvedené oblasti. Nejsou to
maximalistická požadavky,ale nutné předpoklady pro svobodný rozvoj
církve.
vv
Proč tato petice neobsahuje žádnou kritiku o zodpovědnosti státních orgánů za současný stav?
Ze zkušenosti minulých let s organizováním podobných podpisových
akcí vyplývá,že nutno vyloučit Jakoukoli kritiku státních orgánů v
souvislosti se současným,pro věřící občany velmi nepříznivým stavem
v této oblasti,protože organizátoři a všichni aktivní spolupracovníci při podpisové akci /nikoli podpisující občan/ by mohli být obviněni z trestného činu pobuřování podle §100 tr. zák. protože mj. i
kritika "přehnaná", "Jednostranná" nebo "při níž se použije přirovnání"...může být pokládána za pobuřování.
Proto se v této pepici kritika státních orgánů nevyskytuje a proto
se
obsah soustředuje na poměrně přesně vymezené návrhy k zlepšení^současné stavu v náboženské oblasti,pro jejichž přijetí a uskutečnění se dovoláváme dodržování základních zásad marxismu-leninismu,
mezi národně uznávaného a ratifikovaného paktu o občanských a politických právech a encykliky papeže Jana Pavla II. "Vykupitel člověka".
Proč tato petice obsahuje právě 31 návrhů,proč právě tyto návrhy
a proč ne Jiné?
Aby bylo Jasno. I při úplném souhlasu s uvedenými návrhy by bylo
možné Je formulovat také poněkud Jinak a nejich počet by stejně tak
mohl být dvacet nebo čtyřicet,podle toho.iestli by se některé návrhy
•dfySily nebo naopak,Jestli by sc rojpveéiy, -A co se týká taktiky,pak
nuincr wvé»i,že naší taktikey Je zcela úplná o tevře^©*!, přímost a to
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ve všem 3 vůči všem,omezená Jen nutností vyhnout se obvinění z trestného činu. Proto Je tam také např. uveden návrh č.21 v němž žádáme
vrácení zabraných církevních budov. Především budov na poutních mís.„tech, exercičních domů,budov bohosloveckých fakult, zabraných řeholních
budov s příslušenstvím atp. potřebných k činnosti církve,aby např.
připovolení řádu tito nebyli nuceni pro současný stav nebo budoucí
stav svých členů si znovu budovat kláštery,když z vlastních prostředků si Je Již vybudovali. Zase aby bylo Jasno. Nežádáme vrácení statků,polností a podobných nemovitostí,ale rozhodně se nemíníme vzdát
a handrkovat se o užívání nemovitostí k činnosti církve'potřebných.
Stejně tak Je to i s návrhem č.l9,ve kterém žádáme zamezení rušení zahraničního pořadu s náboženským pořadem. Je skutečností,že
pokud nebudem mít možnost vlastního přístupu do rozhlasu a televize,
tak dotud budou naši věřící odkázáni na media ze zahraničí. Tak Jakýpak ohled,abychom snad "nedráždili".
Domnívám se,však,že oprávněně není v petici uvedeno,aby byl např.
čl.37 odst. 2 ústavy doplněn tak,aby legalizoval právo na náhradní
vojenskou službu u branců,kterým svědomí brání ve službě v ozbrojených složkách,protože bych s uvedeným řešením nejen Já,ale i většina
věřících souhlasila. Tento návrh není uveden,protože se přímo nedotýká vztahu mezi církví a státem.
Tolik k formě,obsahu a rozsahu petice.
Proč právě nyní dozrála doba k vyvinutí maximálního úsilí a k maximální angažovanosti věřících k docílení zásadního obratu ve vztahu
státu k církvi?
Aby dílo duchovní obnovy a to nejen církve,ale i celé společnosti,
které bylo vyhlášeno společným pastýřským listem biskupů a ordinářů
českých a moravských diecézí se co nejlépe vydařilo,k tomu Je zapotřebí, aby katolické církvi,ale nejen Jí, bylo umožněno takové postavení ve společnosti,Jaké Jí právem náleží ve všech demokratických
státech,to Je,aby se stala svobodnou,na státní moci nezávislou církví.
Ve všech sousedních soc. státech Jako NDR,Polsku i Maďarsku většina požadavků obsažená v našich návrzích Je Již dávno splněna a Jak
Jsme informováni v našich sdělovacích prostředcích,tak i v SSSR byla
vytvořena rada pro náboženské záležitsosti a její předseda prof,
^eonid Kolesnikov prohlásil,že za Jeden z prvořadých úkolů pokládá
rada obeznámení se s požadavky a přáními věřících a poskytování pomoci při řešení vznikajících problémů. Současně uvádí,že oeřešených
problémů se nahromadilo mnoho a proto Je třeba všechny požadavky věřících posoudit a Je řešit. Takto bylo postupováno Již dříve v os-;,
tatních socialistických státech. Dosud tyto záležitosti nebyly řešeny 3 vyřešeny Jen v Rumunsku,především však v Albánii. Proč by sě
-tedy u nás mělo stále otálet,proč bychom měli být poslední při řešení těchto problémů?
Současný stav,kdy většina-diecézí, není obsazena řádnými di§c#?PÍ/ni
biskupy a všechny ostatní problémy uvedené v 31 bodech našich návrhů spolu s různými postihy duchovních i laiků za aktivní činnost
v,náboženské oblasti dosáhly takového rozsahu,že Již nelze dáie ml• čet,protone se zdá Jakoby šlo o.duchovní genocidu,když v konfrontaci
myšlenek a názorů nemůžem-být- poraženi.
i .vo

Bratři a sestry! Všichni víme,že: zásadou křestana Je ''fíiodli se a
pracuj"! Všichni také víme,že na prVním místě Je modlitba. Všichni
také víme,že pod pojmenv pracovat se nemíní Jen práce v našem zaměstnání a práce pro naši rodinu,ale i práče pro veřejné blaho,pro společnost, pro církev,Jak nás k této činnosti nabádá Jan XXIJÍ, ve své
encyklice PACEÍÍ; IN TERRI3. Všichni také známe podobenství o hřivnách.
Máme také své vlohy,své zájmy,své-ob^kity.-3tigažovanosti, A nikdo nemá právo komukoli, z nás,vnucovat syé názory,ani v souvislosti s naší
angažovaností. Přesto nastane někdy doba#k-dy Je třetja soustředit
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většinu svého úsilí na nějakou oblast,ve které Je třeba naléhavě zasáhnout. A domnívám se,že ta doba nyní nastala! Zanechme tedy vzájemných malicherných sporů a soustředme své síly za uznání svobodné,
na státní moci nezávislé církvi!
Ano,"Vzpřimte se a zdvihněte hlavu! ... nastala hodina,kdy Je třeba se probrat ze spánku". Dejte veřejně najíevo svůj názor!Podepište
petici pokud s ní souhlasíte! A především,modlete se za svobodu pro
církev,za právo,pravdu,spravedlnost u nás,za mír na celém světě!
Lutopecny 10.12.1987
- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

0 - 0 -
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TAKÉ

TÍmTO

DOPISEM

J3ÍY1E SE

OBRÁTILI NA NAŠE VĚŘÍCÍ

(Tlili přátelé,bratři a sestry,
předkládáme Vám kopii dopisu Otce Františka kardinála Tomáška,
který Je pro nás velkou výzvou ke křestanské aktivitě v těchto dnech.
Výzva Otce kardinála Je naléhavým voláním po Jednotě. Z obsahu Jedenatřicetibodové petice také poznáváme,co všechno Jsme ztratili z celé
podstaty naší církve.Proto Je opravdu nutná radikální změna tohoto
nebalhého stavu. Tato_£etice_může_b^
_ —
—
—
—
— —
—
s
•—Bratři a sestry,
'•'Je to naše první veřejné vyznání po dlouhé době mlčení a buďme ;
vděčni našemu Otci kardinálovi, že přes svůj vysoký věk nás statečně
vede k odvaze a Jednotě. Věnujme mu své modlitby zvláště při Eucha- ~
ristické Oběti. Zaslouží si,aby byl od nás uznáván za našeho duchovního vůdce a věrného zástupce Svatého Otce Jana Pavla II.
K povzbuzení několik slov našeho Pána Ježíše Krista:/srv.podle evang./
^Já Jsem s vámi po všechny dny až do konce světa". "Bez mé vůle vám
anj vlas z hlavy nespadne"."NeboJte se,Já Jsem přemohl svět". "Proč
se bojíte malověrní".
fllodieme se a pracujme za svobodnou,na státní moci nezávislou církev!
- o - o VÝZVA KARDINÁLA TOTCÁŠKA

„ ^
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Není žádným tajemstvím,že na moje vícekrát podané žádosti na příslušná místa státní správy v záležitostech hlavních požadavků Církve
4í'Vi4s, dosud Jsem nedostal žádnou odpověď.
Poněvadž naprostá většina členů Církve Jste Vy věřící,proto Je
velmi vážnou povinností 'ašeho svědomí,aby byl slyšen na příslušných
státníah místegh Váš hlas: "Podněty katolíků k řešení situace věří-»
cích občanů v CSSR" s 31 body návrhů,Jak Je třeba řešit současné problémy,které existují mezi státem a Římskokatolickou Církví.
Rozšiřování a podepisování uvedené petice Je v souladu s naší Lstávou 3 ostatními našimi platnými právními předpisy,a Jsou o ni irvtormovángr státní a stranické orgány.
Velmi důrazně „připomínám, že zbabělost a starch Jsou nedůstojftá

opravdového křestana.
V tom duchu Jsem s Vámi a z plna srdce Vám žehnám
Váš František kard. Tomášek, u.r« arcibiskup pražský
a metropolita český*

2?
Rozbor 31 bodové petice provedené ideologickými centrálami KSČ
Naše petice o 31 bodech za svobodu Církve vzbudila zaslouženou pozornost a podporu nejen věřících katolíků a ostatních křesťanů, ale
také všech demokraticky smýšlejících občanů u nás i v zahraničí. Byla
však také středem pozornosti těch pol. kruhů, které usilovaly a dosud
usilují o zlikvidování nábož. práv a svobod i ostatních občanských
práv a svobod uznaných v mezinárodních smlouvách. Byli jsme Svědky
u všech sdělovacích prostředcích na úrovni celostátní, krajské i okresní. Tato petice byla také podrobena důkladnému rozboru ideologických oddělení KSČ na všech úrovních. Seznámíme Vás s jedním takovým .
rozborem.
S názvem *'K aktuálním otázkám vědecko-ateistické propagandy" Byl zpracován pod věděním Jiřího Machalika členy vědecko-ateistické sekce
krajské polit, školy Fd. Utxe SmKVKSÖ Ivo Benickým, Janem Hrdličkou,
Marcelou Janků, Jaroslavem Marešem, Jaroslavou Nakládalovou a Václavem
Svobodou. Vyšla v prosinci 1988 v rámci edice "Vysvětlujeme lidem
pravdu" nákladem 6 000 kusů ve dvaceti hustě popsaných stranách for-'
mátu A4.
V tomto rozboru je zveřejněno všech 31 bodů petice a za každým bodem je proveden jeho rozbor. Zveřejňujeme charakteristické znaky
rozboru jednotlivých bodů /požadavků/:
Požadavek č. 1
V československu odluka církve od státu provedena nebyla.Současně '.ftif
však na sebe převzal povinnost starat se o materiální a hospodářské
zabezpeční církví. Z toho vyplývá, že věřící nemusejí vynakládat
prostředky na zabezpečení činosti svých církvíl
Celý konflikt mezi naším státem a katolickou církví byl vyřešen v
letech 1949 a 1950 vy^n-ím tzv. církevních zákonů, tj. zákonu č.
217/49 Sb. a zákonu č. 218/49 Sb. Celý předcházející vývoj tak potvrdil, že odluka církve od státu by v našich společ. a historických
podmínkách nebyla optimálním řešením vztahu státu a církee. Objevujíli se tedy znovu požadavky na provedení odluky státu a církve, pak
v nich jde Dředevším o pol. aspekty a nikoliv o rozšiřování nábož.
svobod.
Požadavek č. 2
Funkce biskupa nebo arcibiskupa není tótiž jenfunkce ryze nábož., ale
je mimořádně významná i ve sféře ideologické, protože takový hodnostář
ovlivňuje desítky a stovky duchovních a prostřednictvím nich i dese •
titisíce věřících. Proto je zřejmé, že nelze přijmout požadavek, aby
se stát nezabýval otázkou, kdo bude do těchto funkcí jmenován.
Požadavek č. 3
Stejně tak jako u biskupů i arcibiskupů nelze nechat bez povšimnutí
ze strany státu, na jakých pozicích stojí duchovní, kteří mají řídit
a vést nábož. život věřících ve své farnosti. Pokud bychom tyto
principy neobhajovali a stát se vzdal práva kontroly a spolurozhodování nad tím, kdo nám vede naše věřící, mohli bychom dospět k situaci, která se již v naší minulosti vyskytla, že se kostely a kazatelny staly centrem antisoc. útoků, útoků proti našemu spojenectví
se Sovětským svazem.
P žadavek č. 4

i .

Každému musí být zřejmé, že není možné aby nám na teologické fakultě
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studovali takoví "teologové", kteří by odmítali socialismus, odmítali
podřídit se platným zákonům a předpisům. Jestliže náklady na studia
nese stát, musejí posluchači splňovat základní kritéria, která se vztahují na studenty všech vysokých škol. Na žádnou fakultu není možné
stanovit přijímací kvéty tak, aby se na ní mohli přijmout všichni studenti, protože by to odporovalo úkolům soc. plánování a společ. potřebám soc. státu. Určitá kritéria musejí oroto platit i pro teologické
fakulty. Proto snahy likvidovat dozor státu nad výběrem posluchačů
teologických fakult mají opět výrazně pol. pozadí a odpovídají
záměrům určitých kruhů v církvi, nikoliv skutečným potřebám církví a
věřících.
Požadavek č. 5
Požadavek otevírání nové teologické fakulty není podložen reálnými
potřebami katolické církve. Počet přihlášených studentů měl v uplynulých letech sestupnou tentenci a navíc byla ze strany státu přijata
konkrétní opatření, kterými se zvýšilakapacita litoměřické fakulty.
Výstavba nové teologické fakulty v Olomouci, by tedy byla zcela zbytečná a není z hlediska pokrývání požadavků kat. církve na studium teologie nutná.
Požadavek č. 6
Bylo dosaženo dohody a povolena instituce jáhenství. Katolická církev
tak bude mít možnost posílit svou profesionálně připravenou základnu
současně se však vystavuje nebezpečí dalšího poklesu zájmu o funkci
duchovních, která, je již spojena s celibátem, který u jáhnů není podmínkou .
Požadavek č. T
0 znovupovolení mužských řeholních řádů se doposud neuvažuje.
Požadavek č. 8
Vytváření zájmových společenství či komunit však překračuje hranice
zájmové orientace věřících a
otevírá široké pole pro možné zneužívání
těchto společenství k pol. cílům.
Z hlediska dnešní reality je vytvářní takovýchto komunit nepřijatelné,
protože stačí připomenout "Chartu 77" a mnoho dalších, které projevují
výrazně politický, antisoc. charakter a orientaci.
Požadavek č. S
Snaha q možnost nekontrolovaného působení na mládež má u katolické
církve'dlouhodobý charakter. Již po roce 1945 rozpoutala kampaň proti
státní škole a od té doby vždy, při každé příležitosti se otázka církevní škol^ a výchovy mládeže v duchu nábož. světového názoru dostává
mezi požadavky ve vztahu ke státu. Výuka je těly zapezpečována výlučná
v objektech čkol o školské orgány mají právo dozírat na to, aby výuka
měla náboženských, nikoliv politický charakter.
Požadavek č. 10
Návštěvy duchovních ani obřady nejsou možná, protože neodpovídají
existujícím zákonům a vély by k určitým privilegiím věřících ve vztahu
k nevěřídím . Obdobné principy platí i v nemocnicích.
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Požadavek č. 11
V návaznosti na skutečnost, že i u nás byla povolena kategorie jáhnů,
ocitá se zákonitě i otázka exercicií na poařadu jednání mezi státem
a církví. Vychází me přitom z reality Kodexu kanonického práva i z
toho, že Dovolení já ^nství musí být provázeno i povolením exercicií.
Požadavek č. 12
Je známo, že o postavení a funkcích farních rad hovoří nový Kodex
kanonického práva, který byl upraven Janem Pavlem II. v roce 1983.
Tento kodex však nebyl naší vládě oficiálně předložen a nebylo zatím v
plném rozsahu jednáno i o zjevných rozoorech mezi naším právním řádem
a principy, které se do praxe snaží uvádět Kodex kanonického práva.
Bude-li vytvořeno právní zázemí, které bude vycházet z respektování >;
platných zákonů ČSSR, je zřejmé, že si i u nás v budoucnu stanou farní
rady organizačně řídícím článkem katolické církve.
Požadavek č. 13
V současné době je pro zahraniční styky církví vytyčena základní zásada, že církve a nábož. společnosti nemohou být zneužívány k protisoc.
pol. cílům, tzn., že do zahraničí jezdí zejména duchovní, kteří mají
pozitivní vztah k našemu společ. zřízení a v tomto duchu vystupují i
na různých mezin* konferencích a setká ich.
Požadavek č. 14
Nelze tedy vyhovět požadavku, aby věřící občané naší republiky mohli
vyčeštovat do zahraničí častěji na úkor většiny pracujících, kteří jsou
nevěřící. Lze naopak říci, že požadavek, aby katolíci mohli kdykoliv
vycestovat, , směřuje ve svých důsledcích k tomu, aby se z nich stala
skupina vyvolených, kteří budou cestovat do zahraničí na úkor váech
ostatních našich pracujících.
Požadavek č. 15
Potřeby věřících jsou zabezpečovány. Že není ze strany našeho státu
zájem o dovoz nábož. literatury, který svým obsahem i protispoleč. charakterem neodpovídá zájmům našich prac. i věřících, to je pochopitelné.
I když se s tím některé kruhy nechtějí smířit.
Požadavek č. 16
Náš stát pře e neupírá církvím právo vydávání a rozřiřování nábož.
literatury*, časonis\ a tiskovin, které jsou potřebné k uspokojování
nábož. potřeb věřících, není proto nesnadné odhalit neopodstatněnost
tohoto požadavku, který na o rvní Dohled vystupuje jako hlas někoho,
kdo je souzen za to, že si jen "opisuje" některé itób. texty.
Požadavek č. 17
Pokud Dak jde o lit. vydávanou v jazyce českém či slov. v zahraničí,
pak její obsah je v naprosté xětšině případů takový, že odporuje našim
zákonům, má antisoc. charakter a je objektivní realitou, že o takovýto
druh literatury a její dovoz nemá a nebude mít náš stát zájem. Pokud jde
o zabavování lit. celními orgány, praxe nám potvrzuje, že jde o zabavení právě takového druhu nábož. a nenábož. lit., bez které se náš věřící
maže naprosto jednoznačně obejít.
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Požadavek Č. 18
Ma první pohled je patrné, jaký cíl autoři tohoto požadavku sledují.
Vždy^t prostřednictvím masové komunikačních prostředků - rozhlasu a te
levize, by církev získala další možnost působení na věřící /ale současně i na masu nevěřících/ a mohla by tak mnohem výrazněji propagovat
nábož. sv. názor a hodnotový systém.
Současně je však nutné vidět i tu skutečnost, že většina našich obyvatel je nevěřících a nemá zájem o pořady s nábož. problematikou.
Rozhodující je a musí být skutečnost, že jsme social, stát a že veškerávýchova a výuka u nás je vedena v duchu věd. sv. názoru a bylo by
proti zájmu našeho státu, aby prostřednictvím státních sděl. prostředků byl šířen názor našemu sv. názoru protikladný.
Požadavek č. 19
Cílem tohoto vysílání je zpochybnit principy soc. státu ve vztahu k věřícím a současně nabourávat světonázorovou jednotu našeho obyvatelstva
Je evidentní, že náš stát nemůže zaujmout k těmto jevům lhostejný postoj. Nemá proto zájem podporovat takový druh vysílání, které je našemu společ. zřízení nepřátelské, které se snaží o cílevědomou destrukci
social, a chtěl by do této destrukce vtáhnout i naše věřící spoluobčany.
Požadavek č. 20
Z požadavku výrazně vystupuje jeho pol. aspekt: aby bylo možno pod
hlavičkou srovnání křesťanství a ateismu oficiálně a beztrestně napadat samu teoretickou podstatu věd. sv. názoru - marxismus - leninismus
Ne tedy "obhajoba náboženství", ale kritika marxismu a jeho odmítání
je skutečným cílem tohoto požadavku.
Požadavek č. 21
Objevuje-li se požadavek v té formě, jak byl předložen, nejde o nic
jiného, než o pokus pod rouškou nábož. majetku otevřít prostor pro
vytvoření ekonomické moci církve, která by se tak mohla stát reprezentantem požadavku na vrácení majetku, který byl v minulosti odebrán
kapitalistům, kolaborantům i zrádcům. Nic z toc není možné. Soc. spol.
zabezpečuje všechny potřeby církví, ale otázka vrácení cír. majetku
je zcela bezpředmětná.
Požadavek č, 22
Tento pažadavek má sloužit jednak k dalšímu upevnění a rozšíření církví a zvýšení ekon. nákladů státu na jejich zabezpečování.
Požadavek č. 23
Autoři tohoto požadavku se tváří, jako by nevěděli, jak to je se zabez
pečováním oprav cír. staveb i památek. Náš stát patří mezi ty země,
kde právě památkám je věnována péče a na jejich údežbu je ^novéno
značné množství peněz. 2e se jedná o cír. stavby, o tom svědčí i případ přemístění kostela v Mostě, renovace Přemyslovského paláce v Olomouci a mohli bychom vyjmenovat désítky dalších akcí.
Požadavek č. 24
Likvidace jakéhokoliv státního dozoru nad činností církve a to především ve sféře polit. Snaha představit církve jako spolky stgně smýšlejí
cích občanů je mimořádně naivní! Vždyí podle takovéhoto poejetí by mohl
i spolek zahrádkářů, který rovněž sdružuje lidi stejného*smýšlení, být
vydáván za církev. Autoři jsou si přesně vědomi cílů, které sledují.
Dosáhnout
zrušení státního dozoru nad činností církae v oblasti
pol.
Požadavek č. 25
Nikdy nedošlo ke kolektivnímu trestání duchovních a také naní možné
žádné kolektivní odpouštění či rehabilitace.
Požadavek č. 26
V naší republice nedochází k diskriminaci věřících a rovncávšech občanů před zákonem vychází již z Dstavy ÖSSR. Nikdo nemůže chtít po soc.
státu, aby mlčky trpěl to., že by prac. školství porušovali principy
*ýuky.a výchovy v duchu věd.sv. názoru. Vždyt nelze nevidět, že učitel
ve Škole věd. sv. názor a ve svém soukromí žijící v souladu
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s nábožv prcrncripy je jako příklad- pro--m-l-edou generaci naprosto nepřijatelný»
Požadavek č. 27
••••
—' - ~•
Ve světle' všech těchto skutečností vystupuje požadavek na .zabezpečení "petičního práva" pro katolíka jako další z forem nátlaku na soc.
stát, jako snaha udělat z katol. věřících výjimečnou skupinu obyvatel
poskytnout jim více práv a měně povinnas.tí než ostatním obyvatelům.
Myslím si však, že s takovýmto přístupem nemohou být spokojeni ani
sami věřící.
Požadavek č. 28
Tento požadavek je snad ne^reprezentativnější z hlediska odhalení
kterým slouží všech 31 podmínek.
• -.skutečných cílů a záměrů,
Je- zřejmé, že ani autorům daného požadav.ku nejde o prosazení možností
,/aktivity věřících v oblasti duchovní-, •
•protože tač žádné překážky neexistují, .ale především ve sféře pol.y
kde by se chtěli prosadit na úkor ostatních obyvatel, na úkor zájmu
soc. státu.
.
Požadavek č. 29
' Nic víc by již nemuselo, být řečeno. Skupinka nikým nepověřených věří.. cí.ch předkládá návrh na změnu Ústavy ÖSSRtak, aby jim individuálně
.vyhovovala a udělala z nich privilegované občany našeho státu.
Je zřejmé,že cílem veškerého snažení je udělat z katolické církve
církev privilegovanou, a z kat. věřících privilegovanou vrstvu ob. ,
které se musí všichni ostatní, nehledě na to, že je jich naprostá
většina, podřídit. Takový diktát je však naprosto nepřijatelný a ve
své podstatě se neopírá o žádnou reálnou sílu, která by usilovala
o naplnění jednotlivých požadavků tak, jak jsou autory předkládány.
Požadavek č.30
Nelze souhlasit s tím, že naše zákony nerespektují principy vyjádřené
v. mezinárodním paktu o obč. a pol* právech. Autorům však jde o to,
aby z církve udělali pol. nástroj na prosazováni svých subjektivních
zájmů.
Požadavek č. 31
Žádáme Tento poslední požadavek se dá chápat jako snaha po legalizaci
požadavků předcházejících a můžeme říci, že jde o snahu o jejich obecné uznání, ^roto je potřeba, abychom si uvědomili, jak je nutné
tyto požadavky chápat: 1. Jak chápat všech 31 požadavků?
2. Čemu mají sloužit? 3. Kdo je je.jich tvůrcem a kdo za nimistojí?
JPokuď se týká prvního bodu, samotné požadavky jsou nepatrnou součástí
v celém komplexu a k c í k t e r é byly a jsou naplánovány v komplexu antisoc. útoku proti•soc." zřízení v naší rep. Jsou součástí snah o likvidaci soc. společ. zřízení v ČSSR.
Za druhé, jsou předkládány jako snaha "pomoci řešit náb. otázku".
Ve skutečnosti je ji jich posláním vytvořit podmínky, které by umožnily
politizovat život církví a tím přiblížili možnosti dosáhnout konečného
cíle, kterým je likvidace soc. v rep.
Za třetí, že za těmito požadavky nemůžeme hledat představitele legálních cír. kruhů, protože většina z nich tyto požadavky nepodpořila
Jde o organizovanou a řízenou akci ze strany disidentů a zahr. centrál
na jejíž podporu vsak vystoupil kardinál Tomášek. Stačí si připomenout
jeho dopis a článek z Rudého práva z 20. února 1988.
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PŘIPOMÍNKA K DISKUZI VĚŘÍCÍCH Ü ÚSTAVĚ A VZTAHU CÍRKVE KE STÁTU
V současné době se množí různá vyjádření,návrhy a studie o vztahar
státu a Církve v souvisí, s návrhem nové ústavy.Společným znakem těchto návrhů Je,že se vůbec nezmiňují o 31 bodové petici českých,moravských , slezských a slovenských katolíků,kterou podepsalo okolo 600 000
občanů a kterou podpořil a schválil i otec kardinál Tomášek.
Taky Je např. rozšiřována studie s názvem "Nová ústava-připomínky
a návrhy"/předběžný návrh/,"Právní úprava státu a církve-přlpomínky
a návrhy"/předběžný náčrt./
V tomto návrhu chybí především první bod naší petice,to Je základní náš požadavek ODLUKA CÍRKVE OD STATU.Dále se v uvedené studií navrhuje v b.č.3."Stát bude církvi poskytovat doplňkovou podporu ve formě dot ace,kterou si církev sama rozdělí a použije na osobní a věcné
výdaje." V b.č.4 Je uvedeno:"Stát si může vyhradit prévo na sledování,
^ak Je dotace použito.Výše dotace se stanoví podle předem dohodnutých
pravidel..." Jak Je vidět,Je Ještě dost laiků i kněží,kteří mají
strach,že si své kněze neuživíme,a proto žádají státní dotace na^platy
kněžím i na ostatní výdaje.Při tom státní org. dosud tvrdě uplatňovaly
zrvámou zásadu"Čí chleba Jíš,toho píseň zpívej."Je to Jasně vyjádřeno
např. v předešlém článku i v odpovědi na požadavek č.4 naší petice,týkající se nezasahování st. org. do výběru studentů na teol. fakultu a
nezasah. do výběru vyučujících.Jejich odpověď Je:"Jestliže náklady na
studia nese stát,musejí posluchači splňovat zákl. kritéria,která se
vztahují na studenty všech vysokých škol."
V b.č.lo pak navrhuJÍVOtázky související se Jmenováním biskupů a
rozhraničení diecézí Jsou vyhrazeny přímému Jednání vlády a Svatého
stolce". Je otřesné,že po dosavadních špatných zkušenostech s tímto
způsobem,Je znovu navrhován.V naší petici v b.č.2,navrhujeme:"Žádáme,
aby státní orgány nebránily Jmenování nových biskupů.Toto Jmenování
at se stane vnitřní záležitostí cífkve,do něhož by stát nezasahoval."
Je to v souladu i s Kodexem církevního práva,kde v C.337,§ 1 Je uvedeno :"Biskupy jmenuje svobodně nejvyšší Velekněz nebo právoplatně potvrzuje zvolené." A v § 5 téhož C.:"Do budoucna se nepovolí civilním
autoritám žádná práva a výsady volby,Jmenování,navrhování nebo označení biskupů."
Domnívám se,že mimo oblast zřizování církevních škol /katolická
universita a další katolické školy/ Je v naší petici pamatováno na
všechno,co souvisí se vztahem státu a církve včetně změny ústavy. 0
ústavě sa pojednává v b.č#29 naší petice:"Žádáme doplnění nebo úpravu
článků 16,20,24,28 a 32 naší ústavy tak,jjjby byly v souladu s našimi
návrhy." Následuje pak konkrétní úprava nebo doplnění Jednotlivě uvedených článků dosud platné ústavy.Podobně to činí i Českobratrské církev evangelická ve svém podnětu k nové ústavě,Jak byl zveřejněn v
Kostnických Jiskrách.
V bodě č.30 pak pamatujeme i na doržování mezinárodně uznávaných
práv a svobod v tom smyslu,aby všechny platné zákony a závazné právní
předpisv,dotýkající se přímo nebo nepřímo náboženské oblasti byly uvedeny do souladu s mezinárodním paktem o občanských a politických právech.
Domnívám se,že není .platného důvodu,aby kterýkoliv bod 31 bodové
petice byl zásadně měněn nebo ignorován. Pokud pak existuje v katolické církvi komise,která se zabývá budoucí ústavou a vztahu státu k
církvi,pak by v ní neměl chybět autor,který tuto petici sestavil.
Augustin Navrátil
•
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V jakém nedůstojném, nevolnickém postaveni vůči státu se
nachází církev dosvědčuje např. publikace s názvem "Právní poměry církví a náboženských společností a jejich hospodářské zabezpečení v ČSSR. Vydaly Ji Sekretariáty pro věci církevní při
ministerstvech kultury C3R a SSR v r. 1977. Jak Je uvedeno:
"Tato pomůcka Je určena pracovníkům státní správy ve věcech církví a náboUnských společností , zejména tajemníkům pro věci církevní a okresních národních výboru." (Tlá 309 stran.
V této publikaci se až do nejmenších podrobností určuje téměř vše co je v souvislosti s praktickou činností církve.
Na str. 7 Je uvedeno:
1. respektování dočasné, dosaženým stupněm společenského
vývoje podmíněné existence náboženského cítění a z toho vyplývající nutnosti zajlšíovat věřícím občanům jejich náboženské potřeby".
Na téže straně ještě: "Praktickou náplní činností povolených církví Je konání kultových shromáždění v církevních objektech a provádění příslušných liturgických obřadů. Organizovat
veřejnou přednáškovou nebo osvětovou činnost Jim nepřísluší."
"Tím, že státvpřevzal hmotná zabezpečení církví, Je přirozené, že si zároveň vyhradil právo dohlížet nad jejich hospodařením s přidťlenými státními prostředky, i svůj zásadní vliv na
ustanovování duchoynich do příslušných církevních
fiunRcfTyto
zásady Jsou platné Již při výběru bohoslovců, kteří se hlásí ke
studiu na příslušných učilištích.
Příručka také na šesti stranách uvádí organizační a Jednácí řád katolických a duchovních Č3R 'Pacem in terris". /Strana
21-30/. V tomto organizačním řádu Je uvedeno, že "Ve Sdružení
může být činný katolický duchovní, který Je vůči našemu spole čenskému zřízení aktivně loajální...
Výpis z platného statutu rrin. kultury ČSR /Sekretariát pro
věci církevní/ str. S7-6Q bod 7. Uděluje souhlas ke zcizení či
zavázání majetku církví a náboženských"společností;
bíd 8. vykonává veškerý soukromý i veřejný patronát tak,
že prezentuje příslušnému ordináři vhodné uchazeče na uprázdněná obročí;
bod 9. řídí učiliště a ústavy pro výchovu duchovních;
bod 10. spravuje náboženský fond sloužíc^ výlučně účelům
církve.
Český ..úřad pro tisk a informace /str.. 90/
PriBevs£HT~éi¥ďu je zd¥"Je""V hTomaďnycTT sdělovacích prostředcích dostatečně zastoupena ateistická propaganda a zda do
nich neproniká propaganda náboženská. Konečně pak u dováženého
tisku sleduje, aby nebyly distribuovány tiskojaviny, které propagují církevní politiku, nebo z náboženských pozic napadají
naše státní zřízení.
Funkční néplň útvarů pro vqci církevní KNV /str.91/
1 • Uděluje ~souKLas" ke "zřizování" novech Ti"rho¥tT7
2. Uděluje a odnímá souhlas k výkonu duchovní činnosti,
atd.
Funkční nápln ,/odb.školství a kultury /0CT/ ONV
1. ... usměrňuje konání Církevních ' sh*rornážd"ení pod širým
nebem /procesí,pouti a Jiné slavnosti/. Podává zprávy
o církevně politické situaci v okrese.

Publikace pamatuje na všechna
Roční limity pro -farní úřady řím.kat. církve: na víno,svt£ky7~káďlďI37 ořevěné uhlí, korporály, purifikátoria, ručníky,
/str. 215/
Normy gracovního vytížení kostelních zaměstnanců a jejich
odiřilňy 7stŤ~'ŽIS~,2l77
Varhaník:4-6 Kčs na hodinu ve všední den,neděli,svátky,
Šlapání měchů: 4-6 Kčs v neděli, májové pobožnosti, Excurrendo
Plat uklízečky: 2,-Kčs na hodinu.
Za 7vonění:
1,-Kčs /každý den/
Dary motoroyých_vgzidel /str.235/ Dilema: "Závažným problémem~~u motoř0vých~v0zlďiI""je otázka, zda je vhodnější motorová
vozidla ponechávat ve vlastnictví duchovních /fyzických osob/,
či ve vlastnictví církevních složek. Obě tyto hlediska mají z
hlediska státní správy Jak výhody, tak nevýhody v těchto smě.
rech: "Ve vlastnictví duchovního státní správa nemá dozor nad
provozem vozidla, nemá k vozidlu dispoziční právo. Ve vlastnictví církve - hrozí riziko hrazení nákladů na provoz a opravy
vozidla za státních prostředků...
/str.287/
Poplatky při křtu pro kněze: v obvyklou hodinu,mimo stanovenou dobu, pro kostelníka a ministranta,
Poplatky oddavlové: snubní protokol,sepsání žádosti a opatření dispensí,
Poplatky za svatby: v době ranní mše-kněz kostelník-ministrant, od 1Q-12 hodin, odpoledne ost.poplatky: asistent,varhaník, dopoledne, odpoledne, elektr. osvětlení, propůjčení koberce, svíce atd.
Poplatky za pohřby: výkrcp hrobu - kněz,lífetelník,ministrant,
průvod z domu, z kostela, pohřeb s asistencí, ost. poplatky při
pohřbech- rekviem tiché, zpívané, - atd. atd.

To všechno Je v publikaci stanoveno duchovnímu otci ve farftosti.
Publikace také obsahuje vzory rozhodnutí /str.302/"Odbětí státního souhlasu'* atd.
A to všechno na 309 stranách.
P_t_á_>m_e
s_e
g_r o t o:
Je důstojné, aby se stát takto vměšoval do vnitřních poměrů církve a do nejmenších podrobností vše určoval?'
Ještě Jeden výňatek z uvedené publikace -/str. 71/
''Stát svým přivolením k činnosti v podstatě vymezuje
zákonný rozsah uznávané vnitřní autonomie kterékoliv
církevní organizace; do_Jejích náboženských obřadůA
zavedených kultovních~5vyt<IoI£í a~oSýčě jů" vsäk'öez^A

z_n_o_v_u

s_e__ g_t_á_m_e^
Je tomu tak 7/
o-o-o-OOO-o-o-o

YÉžená_redakcl.a_Kg_!_

Bratislava, 3o.lo.89.

Vyslovujem V^m týmto voaku a uznanie za Vašu unuváciu a úsilie,
ktoré vynakladste, aby boli zverejneríě správy každých 14 dní pravidelné na 40 stranách, v čom nemáte konkurenciu ani v Lidových novinách. Zapíňato tak veíkú medzeru v štátom povolených katolických
periodikách KM a CP> kde sa o problémoch katolíckej cirkvi u nás nič
nedozvieme a čitatel má dojem, akoby bolo u nás všetko v najlepšom
poriadku. V knihovně KO vydáváte vzdelávaciu literaturu, ktorá sa
nám nedostává. Obdivujem Vašu odvahu, že ste vydalivencykliku DIVINI RECEIYT TORIS, ktorá v dnešnom čase,ke3 sa spochybňujú idey koijiunizmu všeobecne, nadobúda na aktuálnosti.Tiež Vám aakujem aj za slovensku verziu deviatnika k Pomocnici krestanov. Velká Je sila modlitby.
'
-Cakujem Vám, >e oávate priestor správám o prejave vyznania viery
slovenských katolikov na pútiach, o ktorých atmosféře sa tak pochvalné vyjádřil aj Stanislav Devátý. Vzájomným informováním posilňujete
púto viery, které nás jedine spája. Třeba překonat názor, akoby přejav viery bol kulturnou zaostalostou. Duch Je predsa čo oživuje a
hmota zabíJa.Spolupracujme na tom, aby sa náš štát vrátil k viere.
Urobili st;: dobru službu, keä ste uveřejnili dva pastierské listy slovenského metropolitu arcibiskupa Jána, ktoré nadvázujú na myšlienky Sv. Qtca, ktorý chráni íudský život od počatia. Volanie. "fcastavte lavinu"' patří aj do uší čitateíov KO. V Santiaguv19.8. povedal m"1 adým tieto šlová: ''Přišla hodina, kedy třeba začat s novou evanoelizáciou"'.Na tuto myšlienku nadvMzuje druhý pastiersky list arcibickupa Jána uvereJnený v 20.čísle KO, ktorý vydal z příležitosti roku obnovy vo viere.Žiaí pre katechizáciu nám chýba literatura.
Každého z nás znepokojuje nedobrý stav v náboženskom živote u
nás. Čakáme, že sa zázrakom zrrení stav, alebo že to za nás iný vykoná. Bacil strachu nám příliš zamořil náš organizmus. Vláda nám nenaservíruje ani závěry ViedenskeJ konferencie, musíme sa o to domáhat.
Pořekadlo hovoří, že němému dečku ani vlastná maí nerozumie, tým skor
macocha. Preto sa třeba znovu a znovi ohlašovat, škoda, že za peticiou moravských katolikov, ktorú podpořilo tak ve íké množstvo slovenských katolikov, nenásledovalovhnutie laikov, ako -občanov štátu,ktorí majů tiež právo ba povinnost prehovorit, keá duchovní majů ústa
zalepené výplatnou pájkou štátného zamestnanca a keá nad nimi stále
visí Damoklov meč odňatia štátneho súhlasu. Len5% duchovných na Slovensku Je v PIT, ale z vůle štátu ovládajú všetky klú ové posty teologickou fakultu, KN, Charitu,Spolok Sv. Vojtěcha, farské úřady v
Bratislavě a vo v3čších mestách. Správné stále a vytrvalo poukazujete na škodlivý prácu PIT, ktorá spočívá v tom, že Je převodovou pákou štátnej cirkevnej politiky až pred oltář, pohoršením odvadzávod
viery slabých a vlažných katolikov.A za túto prácu ich štát odmeňuje.
Naopak horlivého knaza trestá:napomenutím, znížením platu,přeložením
a na koniec odnatím štátného súhlasu.Povzbudením pre nás laikov Je
Jtří Hájek, ktorí v rozhovore s VIA medzi iným uviedol:"...No, a proč
takový dědek nedá Ještě pořád pokoj? Protože si myslí, že Je taky
zodpovědný za různé věci a žavteá Jde o to, ty věci začít dávat do
pořádku. A tak se snažím aspoň trochu se zúčastnit."/Informace o
chartě 77 č.17/.
Je chvályhodný čin, že ste v č. 14 Knihovny KO uveřejnili rozsiahly rozhovor so Stanislavem Devátým. Povzbudivé Je Jeho vyznanie o
motlidbe a o účasti na pútiach. Takýto rozhovor by sme si prečitall
rádi aj s Otom Veverkom, Jiřim Fajmonom a s inými. Živé svedectvo
viery Je velmi presvedčivé. Příklady tiahnu.
Cirkevné slávnosti u nás sú zatlenené prenásledovanímkatolickych
aktivistov. Za vysviacky biskupa Jána Sokola v Trnavě to bola väznenie Polánskeho a radost posledných slávnosti na Spiši i v Jrnave bola z^.tienená väzenim JUCr. Jána Čarnogurského. Niečo sa o ňom dozve-
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deli čitatelia KO z jeho listu, ktorý bol uverejnený v £.20. Cáká
ho súdne stihanie. Kto sa neodváži podat proti jeho väzneniu písomný protest, nech sa aspoň za neho pomodlí. Buňma navzájom solidární, lebo on trpí aj za nás.
So želáním odvahy do dalšej práce Vás zdraví
Ing. Jozef Ambruš
Račianska 15
831 05 Bratislava
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ENCYKLIK.

Šestá polnice /Zj 9,13n/ předznamevává poselství Boží. Nejpřednější chráněnec archanděla (Ylichaela, Hlava Církve - papež, bude mluvit pastýřským listem tak, že všechny národy budou zaujaty jeho obsahem. V papežské encyklice budou připomenuly všechny bludné cesty,
po kterých se dosud lidtsvo ubíralo. Encyklika ukáže národům jedinou cestu, která zbývá - cestu Evangelia.
Nebude již zbývat mnoho času... poslední doba se rychle blíží.
Ve dnech hlasu sedmého anděla se dokoná tajemství Boží: řízení světa.., řízení Církve...poslední zkoušky... poslední soud...spása vyvolených ...
Ze zesvětštění a rozpolcení politiky se vyvinuly pro Církev dva
velmi důležité důsledky. Jedním z nich byl vznik "liberalismu" ve
veřejných záležitostech, který je nyní zabíjen totalitarismem. Druhý je papežský poznatek, že v době oddělených svrchovaných států si
všeobecná Církev nemůže dovolit, aby se ztotožňovala s jednotlivým
státem. Papežství proto vytvořilo politiku pomocí encyklik, vydávaných skrze hierarchii všem věřícím. Okolnost, že papežové měli
vlastní území, v němž byli vládci, zabránila tomu, aby Církev byla
ztotožňována s některým ze států či Jeho politikou.
Velikého triumfu se dočkalo papežství na prvním Vatikánském koncilu. Koncil čelil falešným názorům osvícenské doby, kterými se řídily vlády, které hájila vysoká věda a které pronikaly do nejširších
vrstev obyvatelstva. Již od r. 1854 vydal papeš Pius IX. Syllabus,
v němž odsoudil celkem 80 bludných názorů. Jsou mezi nimi racionalismus, indi-Sřentismus, podle nějž lze dojít spásy v každé církvi; dále komunismus, tajné spolky, bludná učení o Církvi, kterou chtějí podřizovat státu; falešné názory o Písmu svatém, o manželství a ror
d 1 ně.
Předním úkolem svolaného koncilu bylo prohlášení dogmatu o papežské neomylnosti. Papež si rovněž přál sjednotit celou Církev v
slavnostním vyznání víry, a upravit podle potřeby poměry disciplinární.
Po obsazení Říma byl sněm "odročen" na neurčito, většina připravených témat nebyla vůbec probrána, nebo Jen částečně. Třebaže vatikánský koncil zůstal torsem, je jeho význam veliký, nebot byla zvýšena morální vážnost Církve avpapežství. Láska a úcta k papeži u katolíků celého světa se vystupňovala do výše, jakou Církev dosud nepoznala. Od dob Pia IX. se tato láska k papežůmproJevuJe neustále.
264.nástupcem Petrovým se stal Slovan, syn bratrského Polska,
kardinál Karol Wojtyla, arcibiskup krakovský. Od šestnáctého století až do -zvolení Jana Pavla II. byli všichni papežové Italové.
Papežství dostalo nový kurs v apoštolských cestách. Papež se nevyhýbá pozvání ani významu: účastní se zasedání OSN i UNESCO, Evropské rady i Evropského parlamentu. Klidně a rozhodně mluví o palči vých problémech lidstva.
C<tí velikost a tíhu svého poslání, s vědomím služby, která se
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stala Jeho povinností na stolci Petrově.
Jan Pavel II. vyniká nezměrnou činností. Svěší jde z Jedné audience do druhé, do těch zvláštních i do společných; množí se promluvy i písemné projevy závažných obsahu pro celou Církev.
Pontifikát Svatého Otce se vyznačuje výraznými charakteristi ckými rysy bohaté pastýřské služby, při níž si umí najít čas pro
bratry a sestry Jiných národů a kontinentů. V neoddělitelném sepětí s apoštolským posláním zdůrazňuje sociální spravedlnost, Je neúnavným hlasatelem mezinárodního uvolnění, přátelství a míru mezi
národy. Věř^c* proto naplňuje radostí, že autorita Jana Pavla II.
se stévá uznávaným činitelem ve společenském dění celého světa.
Věřícímu lidu předložil Svatý Dtec scubor věroučných pravd v
duchu II. Vatikánského koncilu. Po první encyklice RECEIPTOR HOMINIS - vykupitel člověka, ze dne 4.3.1979 nřsledují v krátkých intervalech encykliky DIVES IN MISERICORDIA - • B o M m milosrdenství;
Dominum et Vivificantem -zaobíranící se úctou k Duchu svatému; REDElTiPTORIS ÍYiATER - [Ylatka Vykupitele; encyklika SLAVORUM AD0ST0LIna
připomínku evangelizačního díla Konstantina a Metoděje; encyklika
LABOŘEM EXSERCENS o lidské práci, hlásající třídní spolupráci a
další dokumenty o rodině, manželství, mládeži.
2. března 1988 se svatý Otec pochvalně vyslovil k podnětnému
dění v Československu,' kde vyhlásil pražský arcibiskup Otec Fran tišek kardinál Tomášek přípravy na svatořečení blahoslavené Anežky
Přemyslovny a zároveň dal podnět k desítileté přípravě na milénium
mučednické smrti prvního Čecha na^biskupském stolci sv. Vojtěcha.
Osobnost blahoslavené Anežky České, která pohrdla bchatsvím a
mocí a zasvětila se Bohu ve službě .trpícím, nás trvalo vyzývá ke
službě bratřím a sestrám. Postava sv. Vojtěcha jo nerozlučně spjata s nejzákladněJšími mravními požadavky, která charakterizují člověka živé víry.
Současné svatořečení bychom tedy měli využít k tomu, žs si bod
za bodem uvědomíme a krok za krokem obnovíme svůj duchovní živost
a postupně vneseme tyto hodnoty do všech rovin svého života.
o-o-o-OOO-o-o-o
Brno,8.9.1988
Vldp. P. ThDr Karel JONAS
ordinář královehradecký a předseda URČKCH
Hradec Králové
Důstojný pane,
eufemistický referát ředitele ČKCH Jana Máry o schůzi ÚRČKCH
uveřejněný v č.32 KN ze 7.8.88 mne naplnil smíšenými pocity.
Proč?
1/ K přijetí církevních představitelů 20.5.t.r. místopředsedou
vlády ČSSR - napadení primase kard. Tomá"xa místopředsedou vlády M.
Lúčanem bylo přinejmenším velkou nezdvořilostí vůči nepřítomnému
kardinálovi. Jak upřímné a věrohodné mohou být řeči odpovědných
činitelů o dialogu, Jestliže je z něho vyloučen nejvyšší církevní
představitel a za Jeho nepřítomnosti nevybíravě pomlouván a osočován. Věřící, kteří Js'ou více obeznámeni s problematikou vztahu církve a státu u nás velice rmoutí skutečnost, že mezi ordináři ČSRnení Jednota a Je patrná snaha některých kardinála Tomáška izolovat.
Je smutné a zahanbující, že nikdo z přítomných představitelů církve neměl odvahu nepřítomného a ze setkání vyloučeného pana kardinála se zastat a žádat pro příští takové setkání Jeho bezpodmínečnou účast. Což více jak půl milionu podpisů věřících pod peticí
neberoj přítomní pastýři.na vědomí, či spíše nemají odvahu odmít nout nepodložená obvinění z provokace a nepřátelského postoje,zvláště, když Jim byl znám obsah dopisu z 23.4. předsedovi vlády Lub.

št rougalovi a mohli posoudit, nakolik výtky a obvinění M.Lúčana
Jsou objektivní,a vysloveně, nepřátelské. Proč nikdo z přítomných
nedovedl či se bál poukázat na skutečnost, že Již několikerá po* >
dání ordinářů ČSR /byl Jste podepsán i Vy/ nebyla vládními čini-at
teli v zákonné lhůtě zodpovězena. Věřící a mnohé kněze zaráží,že
beze všech skrupulí se neváháte podílet, či dokonce obhajovat a
vychvalovat taktiku státních orgánů, řídící se devizou divide et
impera. Rozdělené království se nemůže bránit účinně. Buáte,prosíme a vyzýváme Vás, svatými, horlivými, moudrými i statečnými
pastýři a ne povolnými loutkami. Pan biskup Feranec mi před několika lety řekl: "(Ty Je nesmíme nijak dráždit". Odpověděl Jsem:
"Otče biskupe, my Je dráždíme už Jen tím, že Jsme, že stoupá religiozita dospělých a zejména mládeže. Cožpak tak ustrašeně a malověrně může biskup mluvit, aniž by dbal na Kristovu výzvu: "'Jděte do celého světa a učte všechny národy''. Nežárlete na kněze ,
kteří Jsou aktivní a zapálení pro věc Boží. Bohu díky, že takových Je většina mladých kněží. Ty pak podporujte a neház ejte Jim
klacky pod nohy. Církvi nenáleží zabývat se politikou, hospodářským, kulturním a sociálním životem, uzavírat smlouvy, podepisovat úmluvy. Církev nemůže být ani soudcem, aby vydávála rozsudky
posuzovala a trestala. Církev musí především hlásat pravdu, kterou Bůh zjevil lidem a ve Jménu této pravdy má právo i povinnost
ukazovat a podporovat každé dobro, které se uskutečňujevve všecíŤ"
rovinách individuálního a společenského života a zároveň má varovat před ka-dým zlem, pokud se tam projevuje. Nezávisle na tonj.
zda se ti někomu líbí ,nebo
Jestliže by mlčela ze strachu nebo oportunismu, vzdalovala by se od svého Pána a Mistra a Jestliže bude mlčet, odejdou od ní lidé. Necht Je Vám příkladem"postoJ
•filipínských, chilských a polských biskupů".
2/ Nábor 500 řeholních sester do charitních ústavů. Tato koncese Je zcela pragmatická, Jak o tom svědčí, citát z referátu J.
Máry ''tím Je v roce blahoslavené Anežky zabezpečena činnost charity i do budoucna"'. Budou mít řeholnice více prostoru pro duchovn' péči a podporu starých a nemocných lidí a budou mít tito kornečně volný přístup na bohoslužby v ústavní kapli? Jinak i toto
opatření ^e potěšitelné, nebot malé ryby Jsou také ryby.
VZvýsený počet bohoslovců - většině věřících není známo, Jak
vypadá praxe přijímání nových uchazečů» Věřící se horlivě modlí a
přinášejí oběti za kněžský dorost. Sbor ordinářů dosud nikdy ne informoval věřící, kolik kandidátů se přihlásilo a kolik Jich skutečně bylo přijato. Jistě že z objektivních příčin Je možno se vymluvit na omezený prostor semináře v Litoměřicích. Nenastal tedy
čas usilovně a důrazně se starat o zřízení moravského semináře,
kdy* většina bohoslovců Je z Moravy?
„
w
4/ Přihlášky k vyučování náboženství - co se vlastně zmeniio
na dosavadním stavu přehledu a kontroly státních orgánů nad dětmi
a rodiči s nedobrými kádrovými důsledky, když duchovní správce musí přihláškv postoupit církevnímu tajemníkovi?! Nyní už dva or gány budou mít evidenci dětí a rodičů - ONV a škola.
5/ Diakonát - to na první pohled vypadá slibně a vzhledem k
věkovému průměru a zdravotnímu stavu kněží se jeví velice pčtřebné. Zůstává však mnoho neznámých - přihlašování, formace, umístnění,kdo bude jejich představeným, finance.
5/ Rozšíření ediční činnosti - zní to vábně, za nějaký čas
budeme moci posoudit, nakolik Jde Jen o těšínská Jablíčka a že se
nebude opakovat případ ekumenické bible, jejíž vydání bylo slibováno více než dva roky /pro rok Písma 1986/. 0 čistotě úmyslů státních orgánů svědčí skutečnost, že ač vydání bible bylo zabezpečeno
valutovým příspěvkem západoněmeckých katolíků a tím tedy na její
výrobu nebylo zapotřebí finančních prostředků, přesto byl Jeden exemplářprodáván za 180,-Kčs. Jednoduchými počty dojdeme k výsledku,
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že na stotisícovém nákladu bible někdo vydělá 18 milionu korun.
Kde jsou a k čemu budou použity - pro činnost ČKCH?
Nemohu než se hořce pousmát nad nadšeným vvrokem P.Prnky,že
tato schůze CKCH zůstane zapsána zlatým písmem do jejich dějin.
Tento výrok bude oprávněný a plně na cistě, a*, coufejme že v nedaleké budoucnosti, bude Charita samostatné a nezávislé zařízení
církce bez poručníkování státní sféry. Za to se s důvěrou a nadějí modlíme.
- Věř*me v konečné vítězství Krista a Jeho (Yiatky usilujíce o
každodenní živo£ z víry.
S pozdravBri*' pokoje a všeho dobra
JUDr. fY-ečislav Razik
Jana Uhra 14
502 00 BRNO
Dixi et salvavi
animam mearr /Es 33,7-1/
OJpo v <e J' he Jo 5 ta

c-o-o-OOO-o-o-o
Modlíme se "živý růž one c i"
Z iniciativy P.Antonína
vlase,byl v naší farnosti založen spolek
"Živého růžence".Není to nic nového pod sluncem,nebol minulé generace
měly s tímto společenstvím jista své dobré zkušenosti.Bohužel v dnešní .
uspěchano-niaterialistické společnosti se na růženec a na Pannu Karii
vůbec jaksi zapomíná."živý růženec"je aspoň jakýmsi minimem zasloužené úoty k Matce Boží a zároveň i plnění Jejího přání z Lurd,Fatimy a
Medugorje.
Pro nezasvěcená tedy malé vysvětlení:"Živý růženec je dobrovolný
spolek věřících lidí,který sestává z tzv."růží".Každou jednotlivou"růži"
tvoří vždy 15 věřících,protože celý sv.růženec má 15 tajemství.Každý
člen má své pořadové číslo od 1.až do 15.Povinností každého ělena "růže"
je po celý jeden měsíc se modlit jeden příslušný desátek,v pořadí radostný, bolestný a slavný.T.zn.,začínáme-li např. v lednu,modlí se ělen
č.1.první tajemství "kterého jsi Panno z Ducha sv. počala",v únoru 2. atd
A např.člen č.8.začíná v lednu osmým tajemstvím,v únoru se modlí deváté a pod.i ostatní členové jedné růže.V praxi to tedy znamená,že každý
den se členové jedné růže pomodlí jeden sv.růženec,spolu s modlitbami:
Věřím v Boha,Otče náš,Zdrávas Královno a fatinskou vložku "0 můj Jež... U nás v Humpolci bylo již založeno 22 růží "Živého růžence".Do modliteb je tedy zapojeno 330 věřících,z nichž každý se denně pomodlí nejméně jeden desátek.To je minimum,přidá-li si každý z nás dobrovolně
další desátky,bude mít Panna Maria a Pán Ježíš jistě daleko větší radost.
Závěrem ještě nalé,ale důležité upozornění.Je opravdu zapotřebí,aby
každý člen růže plnil zodpovědně svou modlitbu,jinak by růže duchovně
uvadla a to si jistě žádný z nás nepřeje.Vždyí. sama Panna Maria nás skrze děti v Medugorje vybízí:"Modlete se,drahé dšti,aby se Boží plán
naplnil..."/7.2.1983/
Ludmila Brzoňová.
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I.
KŘESŤANSKÁ SOLIDARITA
IDEOVÉ A POLITICKÉ zIsABř •

.ÍMOSTI. £Sl

přijaté na zasedání obrodné skupiny ČSL dne 14 října 1989 v Praze.
Ideové a politické zásady je třeba chápat jako nezbytná předstupeň ke
zformování ideologie strany,a po té k vytvoření programu,který bude aktuálně reagovat na potřeby společnosti a navrhovat řešení.
TDF OVÉ_ZXSADY.

Ideologie strany musí vycházet z křesťanského chápání světa,společnosti
a místa člověka v ní.
a/ Bude stavět na těch hodnotách a jich využívat,které se ve vývoji lid»*
ké pospolitosti osvědčily jako spolehlivé zdroje mravního a kulturního
vzestupu civilizace,
b/ Odmítáme tezi,že náboženství je soukromou záležitostí občanů.Náboženství chápeme jakc neodmyslitelnou složku duchovní kultury národa, která má. nezastupitelný význam a vliv při utváření společnosti
a formování jednotlivců,
c/ Vycházíme z povinností křesťanů účastnit se veřejného života.Prostřednictvím politiky chceme ve společnosti rozhojňovat dobro.Za kriterium mravnosti považuje svědomí každého jednotlivce^Jako nepřípustné v politickém životě povoažujeme jednání be smyslu"účel světí
prostředky".Jsme přesvědčeni,že skutečného a trvalého dobra jednotlivců,národů a státu nelze dosáhnout pomocí zla,násilím,potlačením
práv druhých.
d/ Ideologie strany musí být tolerantní k nositelům odlišných světových názorů.Na druhé straně požadujeme stejnou míru tolerance od
druhých.
e/ Mír a mírovou koexistenci mezi národy a státy chápeme jako prvořadou hodnotu.
Vycházíme z toho, že mír je přirozeným chováním člověka v jeho tvůrčím procesu,ktoré je v souladu a řádem Stvořitele.Každý odklon působí chaos a zmatek.Úsilóvat o mír znamená usilovat o mír a harmonii
v duši člověka.
f/ Práci chápeme jako základní rozměr existence člověka v jeho tvůrčím procesu.Práce je základní povinností a právem člověka.Vycházíme z toho,že člověk prací rozvíjí a dotváří*Stvořitelovo dílo a tím
získává lidská práce další/metafyzický/rozměr,který je sto účinně
motivovat věřícího člověka k poctivé a tvůrčí práci.
g/ život chápeme jako posvátný dar,Povinnosti státu je život právně i
fyzicky chránit a vychovávat občany k úctě k němu.Interrupci,euthanasii, trest smrti chápeme jako zásah do řádu stvoření.
POLITICKÉ ZÁSAHY:
T.~ČSL~~je politická strana,sdružující v ekumenickém duchu občany ČSSR
všech křesťanských vyznání a umožňuje jim aktivně se účastnit politického života země a tak přispívat k uskutečňování obecného blaha.
2. ČSL je stranou nekonfosní.Nekonfesnost chápeme jeko vzájemné rovné
postavení všech členů strany,bez ohledu na jejich příslušnost k různým církvím a náboženským společenstvem^jako stejný nárok na prosazování jejich požadavků líšících so příslušností k určité církvi.
ČSL má charakter křesťanský.
3. ČSL není mluvčím žádné církve,ale v politické rovině vyjadřuje a
hájí zájmy jejich příslušníků.Tímto určením jsou vázáni funkcionáři
a poslanci strany vždy,pokud hovoří a jednají jménem strany.
4. ČSL důsledně spočívá na křesťanských vlasteneckých a demokratických tradicích.Je od počátku spolubudovatelkou spravedlivého uspořádání sociálních vztahů ve společnosti,jež dostalo svůj výraz v socialistickém zřízení.

J.
5. Národní frontu chápeme jako základnu politického systému a socialistického pluralismu,jako základnu pro dialog,doroaumění a formování
politiky širokého sociálního a světonázorového spektra občanů sdružujících se v politických stranách a společenských organizacích.
Jádrem národní fronty jsou politické strany,které v demokratických
volbách osvědčují způsobilost na základě předložených programů podílet se na řešení problémů společnosti.
6. ČSL vycházejíc z přijatých mezinárodních dokumentů předpokládá uplatnění nezadatelného práva církví na jeich úplnou autonomii.Zákony
státu je třeba uvést do souladu s těmito dokumenty.
7. ČSL stojí na stanovisku,že monopolizováním určitého filozofického
přístupu a světového názoru v oblasti školství,kultury,osvěty,je vytvořená umělá bariéra,která brání plnému duchovnímu rozvoji jednotlivce
i společnosti.Ve vědeckém bádání tento způsob staví meze bránící
pravdivému poznání.
8. CSL v ekonomické oblasti vychází z potřebnosti a užitečnosti všech
forem a druhů vlastnictví,kterým je třeba vytvořit stejné právní a
faktické podmínky k tomu.aby modly účinně působit pro zdárný rozvoj národního hospodářství jako celku.Pro rozvoj drobného podnikání je
třeba vytvořit dlouhodobé právní záruky.
9. ČSL považuje rodinu za základní jednotku společnosti ve smyslu duchovním,mravním, biologickém, ekonomickém,sociálním.
ČSL bude působit k jejímu neustálému posilování,
x x x x x x x x x x
Ludvík Vaculík: Vzdejte se,nic se vám nestane !
Z úpadku státu,společnosti,hospodářství i přírody si všichni děláme nějaký závěr,ale nejplytší závěr si dělá naše komunistická strana,
jež po té cestě k úpadku šla v čele.Když pod tíhou následků občas uznává své chyby,některé,vždycky si k lidskému úžasu hned vyhražuje další
" vedoucí úlohu." Dělá si tedy právo na věčné omyly,ačkoli u nás vždycky byli a jsou lidé,kteří je vidí hned nebo předem.
V čem se vlastně takzvaná solidarita našich komunistů ve vedoucí
roli osvědčila ? Myslím,že v ničem,krom jednoho a ani v tom ne: v zemědělství .Zemědělství nás dostatečně zásobuje živobytím,což vyniká vedle
Polska a Sovětského svazu,ale jsou to snad směrodatná měřítka pro nás ?
Krom toho nám hospodáři mohou dát pobuřující data o efektivitě té zemědělské výroby a o kvalitě jejich výrobků.Já však mám pořád na paměti to,
jak tento způsob velkovýroby zničil vesnici a její rolnický stav:byla
to mravní genocida,, 1;;. odcizená pola nikdo osobně nemiluje, přesně ji řečeno,nikdo se nešlechtí vztahem k nim,každý jde jen po zisku.Rolník,sedlák ani velkostatkář - žádný z nich si nedovolil brát zisk za cenu ničení podstaty.Jednání se zvířaty je dnes zločinné a o tom komunisté
nejednají.A když mluví třeba o rozvoji dopravy,stavbě silnic a uplavnění
řek,je to zadek problému,protože jeho předek je uskromnění spotřeby,
omezení výroby a snížení nároků na dopravu,uvedení potoků do původní klikaté podoby atd.A toto zase vědí jiní dřív než komunistická strana.
Školství zpřevracela ničivě padesátkrát,zdravotnictví nestačí zdravým
ani nemocným.Kultura žije 40 r.jako utopenec:vždycky se na vteřinu zvedne nad vodu a nadechne se,aby vydržela smrtelné minuty pod vodou.Ted uvolnili některé autory,ale 20 r.tvrdili,že žádné nezakázali.Přijmout
toto uvolnění s díky,znamená schválit to zakazování.O nás teä říkají,
že jsme se otočili "ke společnosti" zády.My však stojíme přesně tak
jako v 68,motali se oni.Řekněte mi jedinou věc,v níž komunistická
strana byla napřed a osvědčilo se to.Když si i připomeneme něco dobrého či pěkného,co za tu dobu vzniklo,musíme si povzdechnout,oč víc
toho mohlo být bez jejího vedení,dřív a levně ji. IN apř. jsme mohli mít
lehčí vagony metra.
Když ted píšu,dbám,abych jen říkal názor,bez, urážlivých slov,

III.
Za fejeton "Komunismus je bití" pozval si mě totiž vyšetřovatel Státní
bezpečnosti a pravil,že by mě mohl stíhat,ale asi nebude,protože na
mých fejetonech je prý vždy něco,co stojí za úvahu,tentokrát však prý
jsem nezanechal obvyklou uvážlivost.Zamyslel jsem se nad tím.Nemůžu
přestat psát,ale nechci jednat,jakoby té výstrahy nebylo.Ani ze sebe
nechci dělat někoho,komu se teda nic nemůže stát.A nebylo by ani vkusné brát si privilej.když jiní jsou stíhání za míň.Ale po tom ,co se
stalo v Gruzii a v Cíně,mohl bych napsat "Komunismus je bití",svazek
druhý.Budu se však držet naší půdy.
Cekáme všichni,že sovětská vláda se konečně odřekne Brežněvovy doktríny a označí vpád k nám v srpnu 1968 za chybu či zločin.Kdyby naši
komunisté chtěli být v čele,předběhli by ji v tom.To je ovšem směšné,
protože poodle odpovědi na jedinou otázku -"co soudíte o vstupu vojsk
..." třídili lidí na hrdé a na sráče - kam vede národ ?
Není pravda,že bez gejího vedení by nastal chaos,že tu není s kým sed*
nout k poradě,koho požádat o spolupráci či komu pokojně předat úřad f Te3
ještě
se takový krok potkal s nezaslouženou vlídností lidí,ale později to může být horší.Není ani pravda,že není lidí,kteří by se hned
odpovědně mohli ujmout věcí,jak o tom soudí někdy opozice,neboť prý se
nemohli objevit a vychvat politické a organizátorské osobnosti.Myslím,
že sami vládní instituce a orgány jsou nality kvalifikovanou opozici:
opozicí rozumu bez předběžné podmínky "vedoucí úlohy."Stačí uvolnit cestu rozumu a on se dostane do vedení sám a přirozeně ! Sleduju^muže jménem Adamec a s respektem k jeho proklaté pozici čekám,co dokáže,jak
dlouho vydrží ,kc"!y spláče nad výdělkem či se zhroutí zoufalstvím nad
"vedoucí úlohou komunistické strany."Přeji mu úspěch,i když tím úspěchem bude jon včasný a signální odchod pro záchranu eti,ale ovšem přeji
mu lepší a významější úspěchy.
Komunistická strana,ta nejsilnější nátlaková skupina,opírající se 40
roků o cizí mocnosti a řízená jejich diplomaty,využívající jejich ideodiversních center a vysílaček,prvotřídně placená,připravuje nám tea novou ústavu.Zas tedy ona se před námi dere k násadě či pažbě tohoto nástroje. Vtrhly na ústavní území a vytyčuje na něm hned svůj slaim: vedoucí úlohy pro své děti a vnuky.To pro svobodně myslícího a hrdého Čechoslováka nepadá v úvahu l žádnou vedoucí úlohu v ústavě,nikomu SZato
se do ústavy musejí dostat paragrafy zakazující užití armády proti vlast
nímu lidu a znemožňující,aby naše děti musely někde dělat Rusy v Gruzii
nebo Kubánce v Angole.Není toto snad pokroková myšlenka ? O nové ústavě
se rozhodne hlasováním,protožr parlament v dnešním složení nemá k tomu
demokratickou kvalifikaci.Toto ja myslím myšlenka dobrá a my nebudeme
jistě ani komunistům bránit ji nést vpřed.
12.6.1989
X X X X X X X X X X
Okrasní národní výbor v Trutnově
odbor sociálních věcí
Věc:Žádost o sociální podporu.
Z pMtických důvodů jsem perzekuován a zbaven možnosti pracovat,
Bylo mi např,zabráněno pracovat dále jako stavební dělník u Ingstavu
Brno závod Hradec Králové na stavbě čističky,kdy jsem byl i přes protesty mých nadřízených vyhozen na příkaz vyšších stranických orgánů.I
v jiných závodech jsem byl odmítnut jakmile slyšeli,jak se jmenuji.Z tě'
chto důvodů žádám o podporu,protože nemám z čeho zít a platit různé pohledávky.
S pozdravem W o n k ß J i ř í
Pražská 878
3.10.1989
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