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A D V E N '-T
Začínáme nový církevní rok.Září nám v něm sv.Anežka česká.Její svatoře
řečení nás povede dalšími roky desetileté svatovojtěšské obnovy našeho
národa. P.ok 1990 nám má znovu ukázat význam bohoslužby a svátostí .Patronem tohoto roku je sv.Norbetr a blahoslavený Jan Sarkandr. Jan Sarkandr
má otevřený proces svatořečení.Kdo ví,snad ještě v tomto významném desetiletí se dočkáme další kanonizace našeho patrona.Zdá se,že Bůh má s
naším národem veliké plány .Jaké, to nám'-Bůh včas ukáže.Musíme se však
stát Jeho věrnými spolupracovníky.Bůh je. totiž veliký pedagog důvěry.
Svěřil člověku svět,který chce řídit ve spolupráci s člověkem.První
lidé se ukázali jako velmi nespolehliví spolupracovníci.A my dodneška
zakoušíme následky jejich neuváženého skutku0Všichni jsme obtíženi dědičným hříchem,Ve křtu sv.nám byl sice odpuštěn,ale zůstaly nám jizvy
to je náklonost ke zlému.
Bůh určil ještě jednou zástupce lidského pokolení:Pokornou dívku z
Nazareta.Chtěl zachránit svět.Nechtěl to však udělat bez lidské spolupráce.Posílá proto anděla k Panně Marii s dotazem,chce-li být Matkou
Boží.Ona však praví,jak to má udělat.Je sice ochotna a připravena,ale:
"Jak se to stene,když muže nepoznávám ?"Anděl ji situaci neusnadnil.
Poukazuje jenom na moc Nejvyššího,na zastínění Duchem sv.Maria pokorně
přijímá Boží nabídku.On je přece hlavním činitelem.Ona je Jeho služebnice a chce Mu ve všem vyhovět.Proto také vysvětluje sv.Augustin,že
Maria přijala Spasitele nejprve vírou ve svém srdci a pak teprve jej p
přijala ve svém tělejProto také říká sv.Alžběta:"Jsi blahoslavená,protože jsi uvěřila."
Maria první jasně poznala znamení doby,které později Ježíš vyžadoval od svých současníků-."Pokrytci,počasí dovedete odhadnout,jakto,že
nepoznáváte znamení doby?"Nebylo ovšem snadné pro Kristovy současníky
poznat,že Kristus je vtělený Syn Boží,slíbený Mesiáš.Proto jim také
Kristus Pán dával tolik času,dělal před nimi tolik znamení,že nakonec
jedinou překážkou,aby přijali Krista jako Mesiáše5byla vlastní pýcha,
která chtěla nutit Boha,aby jednal podle jejich představ.Plnili ovšem
částečné úkoly,které vyžadovala jejich doba.Činili pokání,postili se,odváděli desátky,ale to všechno nevyřešilo bídu doby.Protože nepoznali
znamení času,ukřižovali Krále slávy,jak sám připomíná sv.Pavel.Strašlivé důsledky tohoto nepochopení Kristových současníků cítíme do dneška.Jak jinak by vypadaly dějiny,kdyby byli židé přijali Krista,nechali
se od Něho poučit a pak jako Jeho vyslanci jej nesli k oklním národům!
Protože však Kristus byl ukřižován,není už jiná cesta k spáse než cesta přes Kalvárii,přes kříž....
Také dnešní rozhodující doba má svoje znamení„Je to důležité,že i
nám Bůh dává dlouhou dobu k poznání,také nám dává mnohá znamení.Jen si
všimněme třeba toho posledního při svatořečení Anežky.Sv.Otec nás vyzývá, abychom putovali na potní místa:do St.Boleslavi,na Sv.Horu,na Hostýn
na Velehrad,clo Levoče,do Šaštína.Co nám ukazuje
znovu a znovu?Znamení
dnešní doby je Pan.Maria!Ona stála na počátku dějin spásy,když Hospodin
ji ustanovuje v ráji jako. tu,která rozdrtí hlavu Hada-í)ábla,Ona stojí
na konci časů jako veliké znamení,které se ukazuje na nebi a proti které vede Drak nesmiřitelný,boj.Ona je Znamením v rozhodujícím období dějin.Pravda, jsou zde částečné úkoly.A není jich málo a nejsou nepatrné.
Drogy,sex,zodpovědné rodičovství...Ale pochopí-li lidstvo znamení doby,
půjde-li lidstvo svou dobou jako Maria,všechny částečné úkoly se tím vy
řeší.Nesmíme ztrácet odvahu proto,že nás není mnoho,kdo chápeme toto
znamení doby.Jen poslechněme sv„0tce,modleme se upřímně růženec,učme se
krok za krokem Mariiným ctnostem,jak to dělala sv.Anežka $eská a tak se
naše vlast stane Srdcem Evropy negen zeměpisně,ale i duchovně.
Kéž nám k tomu pomohou i světci tohoto roku,sv.Norbert a blahosl.Jan
Sarkandr,abychom právě u Panny Marie pochopili význam bohoslužby a svá-
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k zahájení třetího roku Desetiletí duchovní obnovy.
Ie„ Bratři a sestry i "Sán Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová
vašeho ducha,duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána
Ježíše Krista i"/1 Tě 5,23/.S těmito slovy apoštola Pavla vstupujeme
do doby adventní,doby příchodu Páně,a zároveň do třetího roku Desetiletí duchovní obnovy národa.Tématem třetího roku naší desetileté přípravy na milénium sv.Vojtěcha a na vstup do třetího tisiciletí je
POSVĚCOVÁNÍ ŽIVOTA0
II.
1.Co to znamená "posvěcovat život ?" Znamená to nechat jej proměnit a obnovit silou Boží přítomnosti,Boží svatosti,která nekonečně
přesahuje a zároveň rozšiřuje možnosti člověka,která našemu životu dává hloubku a smysl.Víme,že snaha člověka i celých civilizací odmítnout Boha,uzavřít se posvátným skutečnostem,nevede ke šťastnějšímu,
skutečnějšímu,plnějšímu,více lidskému životu.Právě naopak:vede k zpovrchnění a ochuzení života.Tam,"kde nikomu není nic svaté",tam lidé právě cítí ohrožení nejzávažnějších životních hodnot„ífcta k Bohu a úcta
k člověku,úcta k posvátné hodnotě života,spolu hluboce souvisejí.
Proto podstatně patří k našemu desetiletému obnovnému dílu nalézat
to,co je opravdu Boží,eo je zdrojem posvěcení a dát tomu náležité místo ve svém životě.
"Neboť toto je vůle Boží,vaše posvěcení",píše sv.Pavel a sám náš
Spasitel se v předvečer'svého utrpení modlil za své učedníky slovy:
"Sám sebe za ne posvěcuji,aby i oni byli v pravdě posvěceni."/Jan 17,19/
Církev pokračuje v síle Dacha sv. v tomto Kristově díle vykoupení a
posvěcení všech lidí.Ve třetím roce desetiletí se chceme především zaměřit na základní způsoby,jimiž se posvěcování života děje:na bohoslužbu a svátosti,církevní rok a službu kněží.
2,, At každý z nás nejprve zkoumá,co pro něj znamená bohoslužba,
jak prožívá církevní rok,jak slaví neděli,nakolik žije z pramenů svátosti«
Podle učení 2.Vatikánského koncilu se liturgií,posvátnou bohoslužbou, "nejúčinněji uskutečňuje v Kristu posvěcení člověka a oslava Boha
a právě k tomuto cíli je zaměřeno všechno ostatní působení církve«,"
1" když je nutnovzdůraznit,že bohoslužbou se zdaleka nevyčerpává život
církve a zároveň zdroj,z něhož vyvěrá veškerá její síla"/Dekret o posvátné liturgii,kap.9 a 10/.
Proto koncil vybízí,aby k bohoslužbě přistupovali se správnou přípravou ducha,aby spolupracovali s Boží milostí a nepřijímali ji nadarmo »Prožijeme tento celý rok hluboce a vnímavě s církví,vnořme se do
rytmu církevního roku,který v posloupnosti posvátných dob a svátků
před námi rozvíjí celé drama spásy.
Pamatujme na přikázání,které stojí jakoby v záhleví právě tohoto
roku Desetiletí:"Pomni,abys den sváteční světil."Snažme se,abychom neděle a svátky slavili opravdu křesťansky.Neděle jako připomínka velikonočních tajemství je "základ a jádro celého liturgického roku".Neopomeňme letos ani o jedné neděli mši sv.,účast na hostině Božího slova
a. hostině oltáře,
3» Svátosti jsou nezastupitelnými prameny posvěcování života,
oslavy Boha a budování tajemného Kristova Těla - Církve.Věnujme zvláště
v tomto roce pozornost těmto životadárným zdrojům,v životě jednotlivých
.křestanů,rodin i společenství věřících.Pamatujme na dobrou přípravu
na křest,na svátost křesťanské dospělosti - biřmování,na svátost manž e l s t v í /Přistupujme ' často a dobře připraveni ke stolu PSně a pravidelně
ke svátosti smíření o P.ama tu jme na posilu starých a nemocných ve svátos- •
-ti pomazání nemocných,,
Bylo by vhodné,abychom všichni prošli jakousi duchovní obnovou
rvátcwtí.které jsme kdysi přijali,zejména křtu,biřmování,pžíp0manžeiství á talc ve svém životě rozhojnili milost,kterou tyto svátosti
zpr o s i ve dkuj í *
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4. Každý rok Desetiletí si připomíná některé z našich národních patronůoLetos to budou sv.Norbert a blah.Jan Sankandr.
Sv.Norbert,arcibiskup v, Matgeburgu a zakladatel preraontstrántského
řádu,který žil ve 12.století a jehož tělo je dnes pochováno ve strahovském chráně v Prase,proslul úctou k Nejsvětější svátosti oltářní a úsilím o řádný život kněží.Blahosl.Jan Sarkandr,kněz a mučedník doby
náboženských sváru v 17 století,nás vede k věrnosti ideálu kněžství a
zároveň k úsilí o jednotu a porozumění. mezi křesťany různých vyznání,
aby se v žádné podobě mezi věřícími v Kristu nevyskytovalo nepřátelství, jehož se on stal obětí.
5. Každý rok Desetiletí duchovní obnovy věnuje zvláště jedné skupině v církvi a společnosti.Tento rok bude věnován těm,kteří jsou zvláště pověřeni službou posvěcování života - kněžím.
Každého kněze zgťbázágenh szed&iěfcomí k tomu,aby v tomto roce pečlivě zkoumal svůj život a svou službu ve světle nároSů,které Kristus a
církev na kněze kladou.
Věřící pal; vybízíme k modlitbě za kněze a za nová kněžská povolání, ale zároveň k tomu,aby všestranně našim kněžím v jejich službě
pomáhali.AÍ. je to předmětem úvah,rozhovorů a konkrétních činů v každé
farnosti. Vždyí o celém Božím lidu platí slovp. Písma sv."Vy jste královské kněžstvo"/1 P 2,9 / - každý křesían má na základě svéhovkřtu
a biřmování účast na jediném kněžství Kristově,které ho uschopňuje
a zároveň zavazuje k účasti na posvěcování světa.Zvláště v naši zemi,
kdo je takový nodostatek kněží v pastorací,je harmonická spolupráce
kněží a laiků věcí svrchovaně potřebnou a žádoucí.
III. Bratři a sestry,přijměte podněty roku "Posvěcování života"
a odpovězte na ně velkoryse s odvahou živé,stále se obnovující víry !
"Nechí Pán dá bohatě růst vaši vzájemné lásce ke všem,abyste byli
bezúhonní a svatí před Bohem,naším Otcem,až přijde Pán Ježíš se všemi
svými svatými" /1 Te 3,12-13 /.
K tomu vám žehnej Všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý !
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský
a ostatní biskupové a ordináři
českých a moravských diecézí.

I vtfiící "• POTŘFTJJE OSRxtCI?«í •
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POSELSTVÍ FRANTIŠKA KARDINÁLA TOMÁŠKA;
Drazí spoluobčané,obracím se na vás několik hodin po svém návratu
2 Říma,kde jsem se účastnil kanonizace naší Anežky Přemyslovny.Ona
královská dcera sice odešla do ústraj ( kláštera z lásky k Bohu a k
bližnímu ale nepřestala být se svým lidem v jeho slávě i ponížení.Ani
m iě nemůže být cizí osud mého národa a všech obyvatel našeho státu.Nes iím mlčet ve chvíli,kdy jste se sjednotili k protestu a to muhutnému proti bezpráví,páchanému na nás po čt^ři desetiletí.Není možné mít
divěru v takové vedení státu,které není ochotno mluvit pravdu a v zafcii s tisíciletou tradicí státní upírá právo a svobodu,považované za
normální i ve zcela mladých státech třetího světa.Naši společnou situ£ .»i ®hci osvětlit zkoušeností katolické církve u nás.Mým jménem adresované žádosti byly povj^šeně ignorovány.Teprve,kdaž katolický lid ve statisících pozvedl hlas na Velehradě v r.1985 a peticí v r.1988,došlo k
nepatrným krokům«,Na má loňské nabídky k dialogů reagoval teprve před
půl rokem pen president,ale ve skutečnosti došlo jen k bezvýznamným
gestům,Církev zůstává dále v podrůčí státní moci,podle vnucené právní
úpravy z doby stalinismu.Biskup je ve správě své diecéze plně závislý
r.a státních úřadech a rozhodující slovo má státní bezpečnost.Zasedání
biskupů a kněží je umrtvováno přítomností státních činitelů.V ovzduší
nesvobody se těžko dýchá dospělým věřícím,jejich dětem a zvláště mlacým křesxanůn0Slibují nám,že nová zákonná úprava postavení církví bude v souladu s mezinárodními normami o občanských svobodách,ale ani
tlovo o tom,že se vládnoucí strana vzdává programu postupné likvidace
víry,Těmto lidem se nedá věřit.
Stejně neblahá situace je i v ostatních svérách společenského života,ve vědě,kultuře,informacích,sociálním,občanském a politickém dění. Ze Západu i z Východu jsme obklopeni zeměmi,které v minulosti nebo
v soLičasnosti rozbili mříže totalitního systému,Ani my už nesmíme čekat ! Je třeba jednat ! Potřebujeme demokratickou vládu,protože jinak
nedokážeme zadržet hrozící ekologickou katastrofu a další zla ! Musejí
svobodně vystoupit všichni,kdo nám mají co říci,abychom z nich svobodnou volbou vybrali vládu pro nás,ne proti nám,Právě tečí jsme všichni
povolání za přítomnost i budoucnost nás a našich dětí.
Jsme s vámi přátelé.kteří voláte po spravedlnosti pro všechny.S díky a úctou se obracím zvláště k těm obětem surového násílí.O vás pláli Kristovo slovo:"Blaze těm,kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboí. oni budou nasyceni*"! Požadavek potrestání viníků je zcela spravedlivý. J.e n pr o s í m,abyste i nadále šli cestou nenásilí.Bojujme
r,a dobro, dobrými pro středky. Na našich utlačovatelích vidíme, jak krátkodobá jsou vítězství zloby,nenávisti,pomstychtivosti,bezohlednosti,
zpupností.
Také vás chci oslovit,moji katoličtí bratři a ses"tr*y
s vašimi kněžími.V této osudové hodině našich dějin nesmí zůstat nikdo z
vás.Znovu pozvedněte hlas tentokrát v jednotě s ostatními občany,Čechy a Slováky i příslušníky dalších národností,s věřícími i nevěřícími,Právo na víru se nedá odloučit od ostatních demokratických práv.
Svoboda je nedělitelná !
Končím slovy,která zazněla kdysi v našich dějinách:"Spomocí Boží,
osudy naše jsou v našich rukou."
Prantišek kardinál Tomášek.
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Nadišiel vrcholný čas, kedy třeba rieši"£ problémy,
ktoré sa nahromadili za posledných 40 rokov v našem
verejnom živote.
Ja sám som svedkom mnohých ujištění zo strany vládnych
orgánov,že sa situácia a tak aj deformujúce zákony
z 50-tych rokoch budú riešií v krátkom čase, ale vždy
ostalo len pri siuboch, odäalovacich manévroch, alebo
len nepatrných úpravách. Verte mi, že s velkou bolesíou
som konštatoval hrubé násilie našich bezpečnostných
zložiek, vykonaná na pokojmilovných veriacich íudoch
dňa 25,marca 1988 v Bratislavě a na mladých občanoch
nášho štátu dňa 17.novembra 1989 v Prahe.
Pripájam sa k protestu' íudu Československa i mnohých
vysokých činiteíov u nás i na celom svete, proti takémuto
násiliu, pošlapaniu íudskej dostojnosti a porušovaniu
základných íudských práv. Hád by som bol, keby na čele
nášho štátu a na všetkých stupňoch štátneho aparátu
stáli takí íudia, ktorí by nepřipustili v budúcnosti
podobnú svojvoíu bezpečnostných orgánov a ich nadriadených
Kiež by na čele nášfco íudu boli íudia skutočne slobodne
a demokraticky zvolení, ktori by u nás unovu nastolili
slobodu člověka, jeho prejavu, presvedčenia či politického
či náboženského a zrušili kult násilia, strachu, bezprávia
čoho sme všetci doteraz boli svedkami.
Prosím našich veriacich, aby sa spolu so mnou modlili
za pokojamilovný vývoj u nás, aby už raz bol koniec
násiliu, bezprávia a lži.
V Trnavě dňa 22.11.1989
JÁN SOKOL
arcibiskup
metropolita Slovenska
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Slovo knězi olomoucké arcidiecéze k těmto dnům
V Olomouci dne 29.11.1989
"Všechno má
určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas...
Je čas mlčet i čas mluvit." /3,1.7/
V posledních dnech prožíváme v naší zemi -chvíle,které všechny u
upřímné československé občany nutí mluvit,nutí přerušit někdy vynucené mlčení.I my římskokatoličtí kněží olomoucké arcidiecéze
shromážděni na teologickém dnu v olomoucké katedrále,cítíme nutnost promluvit.Promluvit ve spojení se svým biskupem Františkem,kteyý
rý se připojil k prohlášení otce kardinála Tomáška ze dne 21.11.
1989.Český primas jasně formuloval smýšlení a požadavky nás všech.
A stejně jasně prohlásil,že v této osudové hodině našich dějin
nesní zůstat stranou nikdo z nás.
Mnohokrát nám naši nepřátelé namítali,že 'křesťanství je opiem lidstva,že vede k netečnosti,pasivitě,že odvádí od naléhavých
otázek přítomnosti,že nabízí jen falešnou jistotu v budoucnosti.
My víme,že opravdové křesťanství takové není.Vyžaduje nejen mírnost, ale i rozhodnost.Vyzaduje nejen důVěru v Boží prozřetelnost,
ale i poctivé a nesmlouvavé hledání Boží vůle.
Máme-li tedy jasně a rozhodně promluvit k současné situaci
římskokatolické církve v naší zemi,musíme konstatovat bez snahy
zveličovat,že není uspokojivá.Má-li mít církev a věřící své odpovídající místo v životě nově se formující společnosti,je potřeba
nutně a neodkladně řešit ty nejpalčivější problémy a nedostatky,
které se nakupily za poslední čtyři desetiletí.A proto požadujeme:
1. v co nejkratším termínu ukončit vzájemné jednání mezi Svatým
Stolcem a naší vládpu o řádném obsazení biskupských stolců.
2. obnovení činnosti Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Olomouci v budovách,které dříve církvi patřily,a to od l.září 1990.
3. obnovení veřejné činnosti všech mužských i ženských řeholních
řádů a konkregací,a to do konce roku 1989.
4. možnost svobodného tisku náboženské literatury v nákladu stanoveném církví.
'
;1*
5. možnost neomezeného dovozu náboženské literatury ze zahraničí.
6. pravidelné vyhrazení vysílacího času v čs.televizi a rozhlasu.
7. s okamžitou platností skončit s uváděním náboženského vyznáních
v posudcích žáků,studentů i pracujících.

- 6 A 8. skončit s organizovaným programem ateizace našeho národa.Nechceme
ovšem jen mluvit a požadovat,vžd$ť slov a různých provolání bylo
v posledních dnech vyřčeno víc než dost.
" Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas...Jo
Je čas bořit i čas budovat."/Kaz 3,1,3b/
Náš lidse rozhodl zbořit to,co nebylo lidsky důstojné,co náš národ postupně vzdalovalo od všech civilizovaných národů.Ale co dál ?
Na čem začít budovat to nové ?
1. Od doby té začal Ježíš hlásat:"Obraťte se ..."/Jít 4,17/.To je základ Božího království.To je základ každé lidské společnosti.To je
základ,od něhož musí začít nove každý sám za sebe a u sebe:upřímná
a opravdová změna smýšlení.
2.My křesťané také můžeme nabídnout národu další hodnotu.Jsou to 4
základní ctnosti,které potřebuje každý člověk:rozumnost,mírnost,,
spravedlnost a statečnost.Je-li dnes této zemi něco třeba,pak jsou
to tyto 4 ctnosti,zvláště pak poslední 2.Spravedlnost - trvalá dispozice vůle,která vede k tomu,abychom dávali každému,co mu patří.
A statečnost - mravní síla,která působí,že člověk neskládá zbraně
před přítomným zlem a neztrácí vytrvalost v úsilí o dobro vzdálené.
Snaha ovzrůst v těchto ctnostech je celoživotní program,který pomáhá všemu ostatnímu dobrému a nutnému.
3. A nakonec snad to nejdůležitější:Je obvyklým jevem i nebezpečím
při všech velkých změnách,že se po prvotním svorném nadšení projeví
nejednota.V posledních dnech se velmi často setkáváme se slovy pluralismus ,dialog.Aby tato slova nezůstala jen krásnými pojmy,musíme
jim dát křesťanskou náplň.Znamená to,aby si každý uvědomil neúplnost
vlastního poznání a byl proto ochoten přijímat i od druhých.Abychom
se naučili vžívat do mínění jiných.Kdosi to vyjádřil slovy:Není vždy
špinavé vše,co vidíme,někdy si prostě jen zapomeneš utřít brýle.
Stále platí slova:0ím větší láska k Bohu,tím opravdovější láska
k bližnímu.Mělo by to platit i obráceně:Čím méně lásk^ k bližnímu,
tím méně lásky k Bohu.Normou všeho jednání v tyto dny ať je heslo sv.
Augustina:"Ve věcech nutných jednota,v pochybných svoboda,ve všech
však láska."Podle toho ostatní poznají,že jsme opravdoví křesťané.
Toto vše je základ,na němž chceme jako křesťané žačít nově budovat
naše národní společenství.V tomto úsilí jsme spojeni jako duchovní
pastýři svého lidu se všemi lidmi dobré vůle.A veškeré úsilí podporujeme svou modlitbou.
"Bože,osvoboči nás pravdou a obnov tvář této země."
Möns.ThDr.František Vaňák.v.r.
biskup - apoštolský administrátor olomoucký
P.Erich Pepřík,v.r.
generální vikář olomoucké arcidicéze.
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"Svatá Anežko,Anežko česká,Anežko naše,která jsi svou moudrosti
převyšovala a z panovnického rodu a k víře se utíkali všichni o radu
jimž záleželo na blahu národa českého,popřej,prosím tě dnes pro náa o
tento dar svůj,vypros nám svou přímluvou u Boha takovou pomoc,aby byli
Cechové opět Bohu - milým národem" - desetitisíce sepnutých paží prosilo v tomto duchu u sv.Petra v fiímě o další nevšední prosby za zkoušky
přímo z Anežčiny vlasti v den jejího svatořečení 12.11.1989.Kojen sv.
Otec s dojetím spatřil poprvé český národ,ale sám Bůh uviděl své české
děti v jednotě,svornosti,s vroucí prosbou.Vždyí on nás čekal,až jej o
něco požádáme,nemá jiné přání,než nás obdarovávat,je náš Otec.A proud
darů se skrze Anežku ihned vylil.Obměkčila se srdce a dojatý národ spatřil na obrazovce po desetiletích znovu kněze a ne jako špatnou filmovou roli.Nemodlili jsme se k mrtvé historické osobě.Anežka žije mezi
námi.Ona spolu s námi děkuje Bohu za zázrak,který učinil 17.listopadu
s naším národem nechvalně pověstným ve světě svou apatií a lhostejností.
Aby nám dal 'zárcveň novou naději- použil k tomu právě tu mládež kvůli níž
se mnohým začaly vrývat hluboké vrásky starostí do čela.Díky modlitbám
vzplanul boj s odvěkým nepřítelem Církve a Boha.Nenechávejme nic na
druhých,podpořme bojující.Vžčtyí jon tehdy Izraelité vítězilidokud držel Mojžíš ruce sepnuté k modlitbě.Jen sepnuté ruce,které boj začaly,
mohou jej. dovést do vítězného konce.Bůh nedal Anežku jen věřícím českého národa,dal ji českému národu celému.A ti nevěřící,kteří se postavili tak rozhodně proti zlu jediným možným způsobem hodným člověka jako
Božího obrazu - cestou nenásilí a pokoje,se právě pro tento svůj postoj
stali schopnými přijmout sedm darů Ducha sv.,pevnými články Božího
plánu.I staletí žily a umíraly generace s přesvědčením o Anežčině svatosti.Až teprve nás Bůh uznal za schopné plně zúročit její poselství světu.
Nezklamme tuto nabídku a tím sami sebe !A neříkejme,že "já mohu mít -těžko něco s Anežkou společného,když honím autobus,plán,stojím ve frontě
na maso,nebo hnojím zahrádku..."Bůh nám ji dal tea,právě do tohoto našeho hemžení a nepotřebuje k tomu okolo nás vytvářet malomocné,sleoé
či žebravé.Jen se každého dno odevzdejme cele do Jeho služeb a to už je
Jeho starost,ne naše,co budeme dělat !
Bůh nám i v dnešních dnech dává stálé znamení své lásky k nám^naplňuje nás to radostí i tehdy kdy ostatní jsou zaraženi.Ale zároveň se
radosti,labilitě vztahů a situací,jež nás obklopují,jasně cítíme,že
nutně potřebuje aktivní živou účast každého z nás,i dějiny lidstva tvoří Bůh spolu s člověkem,! dnes,tady.Kdo neví jak,aí si pomůže - krásnými novénami k Panně Marii Pomocné,Božímu Milosrdenství,k sv.Anežce...
Až ona královská Přemyslovna ,k jejímž nohám mnoho poutníků obětovalo často i poslední peníz,aby ji v Římě mohlo uctít,naučila naše národy znovu hrdosti,že jsme vždy uměli stát zpříma proti nepříteli a že
jen pod zněměním Kristovým,skrze utrpení národů,které Matka Boží potřebuje pro záchranu světa,můžeme znovu zazářit jako 2dravé srdce Evropy,
z něhož vychází síla a život do' světa kolem.
\
i
Eva.

%%%%%%%%%%%
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/SJEDNOCENÍ PŘÍ SPOLEČNÍ PRÁCI./

V Trutnově 5.11,1969

Vážení přátelé,
s potěšením zjišťuji,Se v každém č.Křes,Obzorů věnujete pozornost
boji proti potratovému zlu.Je radostné se takto dovídat,že v moři lhostejnosti existují pevné ostrůvky nadeje-společenství,která se vytrvale
a eílevědomně zabývají touto problematikou,/Viz příspěvek p.Adámka a
aktivistů akce "Ochrana života a člověka" z KO Č.2Q/.
Vzpomínám si na příběh ze školního dějepisu z období Punských válek,
ve kterém jeden římský senátor každou svou řeč končil slovy:"Domnívám se,
že Kartágo musí být zničeno!",protože toto pokládal za životní podmínku
existence Síma.Podobně by nikdy neměly umlknout hlasy proti zabíjení
nenarozených dětí,dokud toto zlo nebude vyvráceno.Na tom jistě hodně
záleží jaká bude budoucnost lidstva.
Byl jsem mile překvapen,když jsem i v LD z 3.11.1989 objevil článek
věnovaný tomuto tématu -"Tem,kdo zemřeli4než sé narodili".Otištěním
tohoto článku Heleny Bastlove se LD,aspoň v této oblasti,stává spojencem
KO a výrazně tak předstihuje Kat.noviny.Podnět přátel ze ŽSáru nad Sás^,
aby byl 3.listopad vyhlášen za Den nenarozených dětí je skvělá myšlenka.Kéž by se ji podařilo realizovat,!
Nemohu však souhlasit z jednou části zmíněného článku,ve které se
praví:"Ve společnosti,kde veřejné mínění ženu,Která se umělému přerušení těhot.podrobí,neodsuzuje,; by zrušení zákona asi postrádalo smazal."
Samozřejmě,že etická a zdravotní výchova,pravdivé informovanost o stanovisku vědy,modlitba a oběť jsou nezastupitelný.Jsem ale přesvědčen,že
stejně nezbytné je působit na zákonodárné orgány,aby uvedly stávající
zákony v soulad s jednoznačnými vědeckými poznatky o tom,že lidskou bytostí se stáváme již početím,Lze jen souhlasit s názory,že společnost
přece nebude povolovat něco jen proto,že to lidé stejně dělají,když nepovolí krádež,protože někteří lidé kradou.Vždyť dost lidí se nedopouští i horších zločinů než je krádež také jen z toho důvodu,že se bojí
zákona a trestu.Zákon,který trestá zlé,surové jednání má smysl i
Připomeme si proto co se děje při interupci:Nevinný bezbranný človíček,který cítí bolest,je za živa roztrhán na kusy,nebo v jiných případech popálen koncentrovaným solným roztokem k smrti.Toto se dějě na" světě 55Xmilinnkrát ročně,Kdyby byl takovým způsobem zbaven života jediný
narozený člověk,mluvilo by se a tisk by psal o bestiální vraždě,.„Kdyá
jsem poprvé viděl fotografie pozůstatků dětí z interupcí,vybavila se mi
téměř okamžitě zcéna z dokumentárního filmu,který jsem vidě asi v r. 1
1952,ve kterém v osvobozeném koncentračním táboře hrnul buldozér hromadu zubožených mrtvých těl vězňů do společného hrobu.Osobně vidím mezi oběma hroznými obrazy nápadnou podobnost,Ze podobné asociace mají
také jiní,jsem se přesvědčil nedávno v časopisu HLI Reports/1987/.Na jedné stránce fotografie potracených dětí z americké kliniky s datem 29.11,
1986,a na další straně fotografie pecí krematoria koncetračního tábora s datem 1945,
Domnívám se,že s programem Desetiletí duchovní obnovy by se měl pojit
boj proti potratovému zlu,do kterého by se bez zábran mohli a měli,
vedeni svým svědomím,zapojit všichni věřící.
Dnes je zřejmé,že v mnoha farnostech panuje značná názorová nejednota mezi kněžími i laiky zvláště v tak základní otázce,jak má kře,stan
vydáfat "svědectví"»Často je bohužel předkládán názor,jakoby stačilo
plnit povinnosti svého stavu,každý na svém místě^v rodině,na pracovišti... V dnešní době,kdy zlo ve světě má tolik tváří,často rafinovaně
zastíraných maskou "pokroku",kdy neustálé opakování lží a utajování pravdy uvádí ve zmatek tolik lidí,toto jistě nestačí«Kromě plnění svých
denních povinností musí křesťan také zaujímat jasné stanovisko,Více
než kdy jindy platí,že^ten,kdo nebojuje proti zlu,škodí dobru,
Bohužel i mezi křesťany jsou často zakořeněny názory.které svědčí
o určité lhostejnosti vůči všemu,, co přesahuje rámec rodinyzajištění
dětí,majetku a osobních zájmů„Nejsou vzácné případy,kdy upřímná snaha
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některých laiků a kněží rlosáhnqt pokroku v oblasti základních lidských
práv,pravdivé informovanosti,svobody a nezávislosti církve,je pokrytecky kritizovánoa zlehčováno.Na př.za podepsání petice je signatář nazván příbuznými „"neodpovědný otec rodiny",jindy je užitečná aktivita ohodnocena slovy:"kdyby se musel starat o rodinu,neměl by na takové hlou
posti čas."Jsou ale mnohem bolestnější věci:Je vůbec pochopitelné,že d&
pis Otce kard.Tomáška,"Katolickým věřícím v Československu"z 25.7.1989,
dokument prvořadé důležitosti,k mnoha věřícím,ale i kněžím oficiální
cestou vůbec nepronikne ?Mnozí kněží,kteří praktikují zásadu,že dvěma
pánům nelze sloužit by tento dopis přečetli v kostele - jenomže o něm
vůbec nevěděli.
Na tomto neutěšeném stavu,nejednotně ve vlastních řadách,opatrnictví,strachu,má jistě podíl to,že v mnoha diecézích mnohá léta chyběla
a někde dodnes chybí autorita Otce biskupa.Ke zmatení časti věřících i
veřejnosti také přispěla pokrytecká,nepravdivá vystoupení některých
církevních hodnostářů,ve sdělovacích prostředcích,která napomáhala budit dojem,že ve vztahu státu k církvi je vše v pořádku.Jeden z "pastýřů"miuvil v televizi o 40 letech soužití,jakoby nic nevěděl o Josefu
Toufarovi,násilném zrušení řádů,věznění kněží,diskriminaci a šikanování věřících.Mohou tito pánové vůbec odčinit škody způsobené špatným
příkladem ?/Věřír.i,že lítostí a neodkladným obrácením mohou dosáhnout
Božího odpuštění,zvláště,když se za ně budem modlit./
V nedávné minulosti se v petici "31 BODŮ"sjednotilo na 600.000 katolíku spolu s dalšímioNemohlo by znovu dojít k podobnému sjednocení
ve společné,konkrétní,smysluplné práci v boji proti potratovému zlu ?
Domnívám se,že při takovéto práci by mohlo dojít k překonání názorových rozdílu na angažovanost křesťanů v jiných oblastech,které rozdělují a rozbíjejí některé farnosti.Vždyť stanovisko církve v otázce
ochrany nenarozených dětí je zcela jednoznačné,zde by nebylo o čem debatovat.
Bez vytrvalé 5 výchovné práce to nepůjde,s tím je nutno počítat.Pod
pojmem výchovná práce rozumím nejen osvětu mezi těmi,kteří se na potratech podílejí,ale také výchovu křesťanské mládeže,její získávání pro aktivní spolupráci,aby skupina zastánců "Palečků" nechyběla v'žádné farnosti a z ostrůvků se časem stalo souostroví.Je zřejmé,že např. výstavky v kostelích nejde dělat bez pochopení a pomoci duchovních správců.
Kněz také lépe než kdokoliv jiný může svou autoritou přesvědčit své
farníky,aby se do takové práce zapojili.
Ještě otázka:Nebylo by možné takovou činnost"odstartovat"jednotnou
peticí,žádající změnu zákona - zákaz potratů,s několika st$ tisíc podpisů, jejíž text by vypracovali experti /lékaři,vědci,právníci/ z řad
věřících,kterou by doporučila církevní autorita a která by byla podpořena s kazatelen a realizována hlavně v kostelích ?
Tak jako při likvidaci ničivého ohně se úsilí požárníků zaměřuje
na lokalizaci jeho ohniska,zaměřme se i my v boji se všeobecným zlem
na zničení zla největšího !
Světlem na cestě nám nohou být také slova polského kněze Jerzyho
Popeeluszka;
"Abychom přemohli zlo dobrem,musíme se snažit o ctnost statečnosti.
Ctnost statečnosti je vítězstvím nad lidskou slabostí,zvláště nad bázní a strachem.Křesťan musí pamatovat,že bát se musíme jedině zrady Krista za pár stříbrňáků jalového klidu.Křesťanovi nemůže stačit pouhé posuzování a odsuzování zla,lži zbabělosti,zotročování,nenávisti,násilí,
ale on sám musí být pravdivým svědkem,mluvčím a obráncem spravedlnosti,
dobra,pravdy,svobody 'a lásky.Tyto hodnoty si musí odvážně připomínat
pro sebe i pro druhé."
Miroslav Mědílek
Trutnov,Na struze 3.
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Odezva čtenáře- na článek Heleny Bestlové z LD ze dne 3.11.1989 "Tím,
Ido zemřeli,'než se narodili"./
Motto: Legalizací potratů nelze bojovat proti potratům /Mudr.Z.Hejl/.
Přečetl jsem si se zájmem výše uvedený článek,ve kterém v podstatě abych byl co nejstručnější - jde o to,že lidovci ze Zčíáru n/S navrhují:
1.Vyhlášení 3.listopadu za Den nenarozených dětí,
- interupční zákon ponechat v platnosti,protože společnost ženu,která
se podrobí interupčnímu zákroku,neodsuzuje,
- rozsáhlejší osvětu žen,které musí vědět,že plod má nárok na život a ve
lmi rychle se vyvíjí v samostatnou bytost a výchovou žen,je přimět o
odmítání umělého přerušení těhotenství.
Nevím,zda vyhlášení nového "Dne nenarozených dětí"by mělo nějaký
smysl,než jen formální„Na tyto nenarozené děti můžeme přece vzpomenout
v rámci památky zesnulých 2.listopadu/případně snad i na MDD/a nemusíme
vytvářet další památný; den.Myslím,že jich máme až dost.Podivejme se prosím do kalendáře,kolik dnů s veldým "D" v r.již nyní máme a posuäte jejich praktický sinysl «Ten se zcela vytrácí .Myslím, že tato novodobá" tradi
ce" se již'-přežila.Máme Den raketového vojska a dělostřelectva,Den sovětské armády /době mírových snah/,Den stavbařů,pracovníků kultury,horníků ,učitelů,pohraniční stráže,armády,železničářů,solidarity,tisku,rozhlasu, televize atd.atd.Skutečně postrádám smysl těchto DNů.
Naprosto překvapující a protismyslné je chtít vychovávat ženy k odmítání umělého přerušení těhotenství a přitom ponechat v platnosti interupční zákon-a to proto,že ženu,která se podrobí interupčnímu zákonu
společnost neodsuzuje !
Předně je nutno mít na paměti,že dnešní společnost,do jisté míry demoralizovaná společnost,neodsuzuje ani jiné morální činy.Na př.víme dobře, jak se neodsuzují krádeže,či t.zv.rozkrádání národního majetku pod
heslem,které* se stalo okřídleným a všeobecně známým "Kdo nekrade,okrádá
svou rodinu."A přecé "je nutno,aby krádež jako trestní čin byl soudně
stíhaný,aby viník,zloděj,byl potrestán a to bez ohledu na to,jak se k
tomu společnost staví.
Dále uvažme,že vůbec nemusíme ženu,u které se provádí interupční zákrok, odsuzovat, ale odsuzujeme akt sám.Neodsuzujeme ženu jako hříšníci,a
ale odsuzujeme interupci jako hřích.
Uvědomme si,že zákon sice musí-vycházet z vůle lidu,ale musí se také '
opírat o věčné morální zásady desatera:"Nepokradeší"."Nezabiješ"!Toto
musíme prosazovat zvláště my,kteří se hlásí ke křesťanskému vyznání.
Jestliže ponecháme interupční zákon v dosavadní podobě,jestliže dokonce budeme souhlasit s tím,aby nebyl změněn,vaše snaha o výchovu mladých žen k odmítání umělého přerušení těhotenství rozhodně nebude tak
účinná,nebude-li podpořena zákonem.Zrušení tohoto zákona mé•velký význam
neboí zákon musí stát na straně spravedlnosti,morálky a věčných pravd.
Jsem přesvědčen o tom, že žčíárské organizace ČSL chce dobro žen i dětí
že chce přispět k výchově,osvětě žen,že jim chce ukázat,že jde o vraždu
nenarozeného dítěte,že mateřství je naplněním ženina života.Avšak,proa
sím nevycházejtez toho,že vyhlášení dalšího památného dne,ani souhlasem s interupením zákonem.
J:K.

Milí přátelé S
Chceme se dnesrs Vámi podělit o radost ,,kterou máme ze zázračného vyslyšení našich proseb sv.Anežkou.Jiní za ní jeli až do Říma a my jsme
ji"měli u nás".
Jak jsme vám říkali,též u nás proběhla protestní akce rodičů katolíků proti promítání filmů pro t.zv.seksuální výchovu na základních
školách.Přes toto všechno donesl Vojta pozvání na mimořádnou třídní schů
zku rodičů děti z osmých tříd,která se konala 6.11.1989.Rodičům byli promítnuty filmy "Poznej a rozhodni se !",Hele vole,člověk!" a"Aids".Manžel se zúčastnil promítání filmů a diskuze,na jejímž závěru se hlasovalo pro a proti promítání filmů dětem.V diskusi jako jediný vystoupil
proti s odůvodněním na všeobecně platné zákony morálky při výchově dětí.
Jeho názory byly umlčeny hlasy ostatních rodičů a obou přítomných učitelek třídních /z 8.A a z 8.B/ a přítomnou psycholožkou jako názory zcestné.Při hlasování byli všichni pro,jen manžel a matka Vojtovy spolužačky /věřící/ byli proti.Několik rodičů se snad zdrželo hlasování.Bylo
tedy v závěru schůzky rozhodnuto,že filmy dětem promítnou v pondělí 13.
11.1989 během dopolední výuky.
Do střed;/ pro tom pondělním promítání filmů jsme s manželkou nevěděli
jak se bránit a co dělat proti přesile.A tu jsme dostali Boží vnuknutí.
Napsali jsme žádost.na školní inspektorát ONV našeho města.Ve čtvrtek
jsme dopis doručili přímo na ONV a svěřili jsme vše do péeč sv.Anežky.
Věřili jsme,že ona může pomoci v této bezvýchodné situaci.A naše velká
důvěra nebyla zklamána.lined; v pátek ráno přišel inspektor do školy a "
"udělal průvan".To sv.Anežka zařídila ! Filmy se nebudou promítat na této ani jiné základní škole v okrese.A tak nám sv.Anežka pomohla.Ještě
v pondělí minulý týden a v následující dny to vypadalo,že Jilas jednotlivce nebude brán v úvahu proti názoru všech ostatních.A stačí "dotek"
sv.Anežky a vše se zcela obrátilo.,..
Víme,že v posledním čísle časopisu rodina a škola č,11.se uvádí
názor Nimisterstva školství,který je takový,že je nutno'znovu přehodnotit tzv.sexuální výchovu na Zš a zatím filmy nepromítat.Uznávájí"oprávněné obavy rodičů",jak o tom píši.Chtějí vytvořit novou formu a jiný
způsob zavádění té výchovy na ZŠ.A tak ;jsme došli k závěru,že to,co se
dělo minulý týden na nasi škole,byla "solo" akce školy./Podle článku v
Rodině a škole nají ředitelé m o ž n o s t uvádět filmy do školního -;
promítání./
Těl.

FhDr Helena Laurová
min.šk.ČSR Praha

Val.Meziříčí 20.10.1989

Vážená paní doktorko,
s velkou pozorností jsem si přečetl Váš článek'.1 Výchova k
partnerským vztahům - Stanovisko min. školství,mládeže a tělovýchovy ČSR','
uveřejněné v LD 15.9.1989.
;
Uvedený článek ně o en utvrdil v mém pozorování /máme 3 syny -1,2 a 8
třída/,že nejen někteří z učitelů,ale i pracovníků min.školství nemá v
této oblasti jasno, a že se spíše schovává za všeobecné formulace.Citát:
"Obavy rodičů,kteří nám píši své názory na sexuální výchovu,jsou pochopitelné .Nedůvěra ve školství však není v tomto případě na místě."Proč
ke školství ?Snad k jednotlivým uČitelůmTProě se najednou,pokud se jedná
o věci nepřijemné/stížnosti,protesty/,jednotliví lidé - učitelé - schovávají za školství ?NTejsme snad každý z nás zodpovědní za sbcu práci? A
dále:"
narůstá v posledním období množství dopisů s dotazy,připomínkami, výhradami i protesty rodičů žáků základních Škol",jak přiznáváte ve
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zmíněném článku.Nesvědčí to o léta neřešených,nebo jen o částečně až
špatně řešených problémů,které se v celém našem výchovném systému nahromadily TKarn až nesprávné a špatně výchovné postupy jednotlivých lidí mohou vést,uvedu v následujících dvou konkrétních případech - učitelek dvou
ve šlolním roce 1988/1189 - září - duben-.
Případ první:Učitelka češtiny a literatury zadala žákům 7.třídy domácí úlohu - námeť'Mír".Deseti větami měli obsáhnout toto tak široké a
závažné téma.Jednou za rok a deseti větami je podle mě mizerně málo.
Vždyť míru,dobru,se musíme učit celý život.Proto jsme se synem probrali stručně život a dílo A*Shweitzera,Matky Terezy Kalkatské i J.A Komenského. Syn se rozhodl pro Komenského.Na mé velké překvapení přinesl známku 5.s poznámkou:"Jiné téma".Tak tedy Komenský a mír spolu nesouvisí:
A je to:Na jedné straně velké přípravy na 400 leté výročí narození J.A.K,
na straně druhé /škola?/-/učitelka?/ dává z Komenského a míru známku nejhorší.
Případ druhý:Učitelka matematiky/třídní/ obviní zápisem do žákovské
knížky syna z podvodu,že mat,úkol psal ve škole.Pod tuto poznámku násle.dovala naše odpověS,v níž jsme její neověřené tvrzení vyvrátili a potvrdili, že úkol skutečně počítal s námi doma.Místo omluvy z obvinění,
následovala jako odpověcí šňůra pětek.Pomineme-li tyto pětky /i když ani
to není zanedbatelné/,jde o pošlapání základních norem slušnosti-a to
ještě pedagogem.
Už v minulosti jsme tuto učitelku upozornili dopisem/dáno na vědomí
ředitelství školy 12.1.1988/,z něhož cituji:"Nejvážnější je však dopad
morálně-výchovný na naše dítě.V tomto i v dalších případech,byste s námi
měla spolupracovat,navázat a pokračovat v naší výchově,kterou my jsme
započali a ve které jste jen malým článkem.Nikoliv se stavět mezi nás a
naše dítě různými nevhodnými výroky a tímto nesprávným výchovným postupem působit nesmírné škody na psychice dítěte.Vždyť takové to výroky ničemu dobrému neposlouží,ba právě naopak.A v neposlední řadě jse o důvěru dítěte k Vám*.Doufáme,že budete napříště v kontraverzních záležitostech komunikovat přímo s námi.Jinak je zde velké nebezpečí citové a
mravní deformace,která je vždy ereverzibilní.A tomu bychom měli společnými s ilami z abránit."
Mezi nevhodné výroky patřily z velké části i neuctivé poznámky o náboženství /jako jediný ze třídy byl přihlášen do 7.roč./Nepomohly ani
následující telefonáty.Naše nabídka ke spolupráci,k dialogu,zůstala až
podnes navyužita.
Z tohoto pohledu zní divně Vaše slova z výše uvedeného článku:"Dítě
očc-kává od učitele,který jej vzdělává například v biologii člověka,je
jeho vychovatelem nebo třídním učitelem a řeší nejrůznější výchovné situace , stanoviska i k těmto otázkám."
Opravdu očekává? Dítě očekává od učitele především laskavost,dobrotu,
spravedlnost.Ten učitel,který si získá úctu těmito dobrými vlastnostmi
může potom Věrohodně hovořit s dětmi nejen o sexuálních otázkách,ale i
dalších problémech,které děti i dospívající mládež zajímá nebo trápí.
A bude uznáván i To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.
Sexuální výchova však musí být součástí celé výchovy,ať již morální,
citové,náboženské.Nelze ji vytiiinout z tohoto celku.Na člověka se přece
nelze dívat jen pohledem biologickým,materialistickým,ale především a
hlavně duchovním.Jinak je to pohled jednostranný a deformovaný.
Dále je tu velmi závažný problém potratovosti,o němž se však nezmiňujete,který však nelze před dospívajícími zamlčet.Doufám,že Vaše slova:
"Naše školství dbá v oblasti výchovy k rodičovství v prvé řadě na formování p e v n ý c h mravních zásad dospívajících dětí,úcty k člověku,k životu
a jeho hodnotám",jsou nadějí,že se vtomto tak závažném problému shodneme anaše výchvné postupy nebudou rozdílné.To by byla katastrofa.Kard.
Franjo Kuharič říká:"Ten,kdo týrá člověka,kdo ho zabíjí,má duši zločinec, at to činí ve jménu nevím jakých hodnot."/Glas konc.,Zágreb.26.6.89/.
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A co ten,kdo týrá děti ? Kdo je deformuje,šikanuje,ponižuje,zastrašuje ? -Jakou ten má duši ?
A nemohu ještě poninout"kvalituftěkterých učebnic.Třeba Vámi uváděnou
občanskou nauku jí i když paní ministryně slibuje nápravu -Rp .11.9.1989/,
podle které se však stále ještě učí.M.j. je zde uvedena věta:"Náboženství má spátečnickou,reakční úlohu ve vývoji společnosti".Konec citátu z Obč .N pro .8.ročník, ZŠ str.65.Podobných urážlivých výroků je tu více.Není ti urážka věřící části našeho národa ? Vždyt kniha byla schválená Min.školství v r.1982,t.j,8.let po ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech presidentem ÖSSR a je závazný
pro ČSSR od 23.3.1976.Část této knihy /ON/ je v zásadním rozporu s články o náboženské svobodě,svobodě myšlení a svědomí.Zvláště pak s či.16,
17,18,1 9,25 c. 26, .Nověji pak se Závěrečným' dokumentemvíd,násl.schůzky
KBSE /leden 1983/zvl.pak čl.l6,a 16.1.,v němž se hovoří o rovnosti mezi
věřícími a nevěříčími.Dále čl.16.,5.,16.6 a 16.7.:_"v této souvislosti
respektovat mimo jiné svobodu rodičů zajišťovat náboženskou a mravní
výchovu svých dětí podle svého vlastního pžésvědčení."
Jak jinak,s uznáním,hovoří o náboženství V.Garadja,ředitel institutu vědeckého ateismu,Moskv-a: Cituji: "Podíváme-li se způsob, jakým se nyní vede ateistická propaganda,musíme uznat,že je nejen neefektivní,
ale zároveň zatížena vážnými nedostatky morálními,duchovními a politickými. Vytvořilo se zjednodušující schéma,podle něhož musí socialismus zničit náboženství.Došlo k výlučně negativnímu hodnocení náboženského faktoru a podezírání věřících ze spátečnictví.To vše mělo politováníhodné důsledky... iV praxi podporuje náboženství naši vnitřní i
zahraniční politiku.A to nemluvím o oblastech mravních a duchovních,
kde již tradičně tkví jeho síla...My ateisté jsme ztraceni,jestiže odmítneme pomoc a podporu duchovních sil různých náboženství v mravní
výchově,jestliže budeme stavět komunistickou morálku,proti této obecně lidské morálce,která je uložená v dogmatech náboženství a vychází
z tisícileté tradice'vývoje světa !...Život se změnil.Přestavba zasáhla naše svědomí.Styl nového myšlení dnes vyžaduje odmítnutí zastaralých
/ateistických/ dogmat,schátralých stereotypů.Tvrdošíjné lpění na rychlém zničení náboženství ukázalo jasně svou absorďitu.A ještě víc:svou
Škodlivost.Nakonec jsme si uvědomili,že náboženství patří do té kategorie společnjích, jevů,které nás budou provázet při rekonstrukci naší
společnosti,při začínající demokratizaci....Je proto třeba upravit na
zdravém základě vztah k náboženství a k církvi....Je nutno navážet "laskavý dialog" s věřícími a s církví."Věda a náboženství - leden 1989."
Moskva.
Jsou to upřímná slova hodna k následování. vTo vše je jen malá část výchvných problémů - mnohé z nich však byly
úspěšně řešeny už v dobách,ani né příliš vzdálených.0 jednom z mnoha
výborných vychvatelů píše Anton Hykisch:"Boj o detstvo" ve slov.Práci
11.3.1967."Jsme asi jedinou zemí socialistického světa,která má zajímavou osobnost,praktického pedagoga,organizátora a mládežnického spisovat ele,jakým ja Jaroslav Foslar a přitom.se v minulých letech dppu"štá^la takové,přímo amataterské chyby ve výchvě mladých tzv.předpubertálního období.Je projevem hlubokého subjektivismu,že pro osobní antipatie několika osob na rozhodujících místech některých/pražských/ vydavatelstvech či v redakcích,zůstávají nevyužity zkušenosti Jaroslava
Foglara,a to právě dnes,když zápasíme se značnými problémy ve výchově
mládeže předpubertálního období."
'-v
J : t.
A jsou dnes plně využity schopnosto mnohých dalších současných vy- f"
chovatelů ? Budou mít příležitost uplatnit svůj talent ?
Ano,je dobré vzpomenout dokumenty,které naše vláda podepsala,je dobré vzpomenout slova nimistra zahr.věcí Jaromíra J o h a n e s e : . ž e USSR
bude i nadále respektovat své závazky vyplýyající z© Závěrečného aktu
helsinské konference /Rp 29.9.19P9/,ale je třeba především apelovat
A* Zármvý rozua a dobrou_vůli každého z nás.
Ä

- 13 A tak nelze souhlasit s Vaší poslední větou:"Dobrý kontakt školy a
rodičů,vzéjemaé-respektevání ee a oboustranné budováni pozic důvěry pozic považujeme^za nutný předpoklad úspěchu."
A aby to vše nebylo jen a jen jbiané mluvení,a aby ono vzájemné respektování se došlo naplnění,a-aby
dobrá vůle nezůstala jen někde
na papíře "v šuplíku" nám nepřejících funkcionářů a dostalo se i do té
nejodlehlejší školy a třídy,a áby probudila svědomí i těch,kterým by na
tom všem mělo především záležet.
Negativa,která jsem zde vzpomenul,nech£ ve Vás nevyvolávají dojem
odvety,což by v současné situaci bylo jen na škodu,ale to vše,co bylo
špatně řešeno či vykonáno,byl z jakýchkoliv pohnutek,bylo výstrahou před
dalším nesprávným jednáním.Neměli bychom jít cestou konfrontace,či lij|vjdace,ale cestou dialogu - dorozumění,po níž Vy sami voláte,Proto rád
tám rozumné a nadějné řešení všech výchovných problémů,které prospějí dobru našich dětí,aí přijdou odkudkoliv.
Na vědomí:
PharmDr.Jaroslav Chramosta
Smetanova 1149
František kardinál Tomášek
Möns.ThDr.František Vaňák,biskup
757 01 Valašské Meziříčí
ap.adm.Olomouc
Redakce Lidová demokracie
Ředitelství III.ZŠ V.M.
Na dopis nedošla odpověčL

VÍCHOVÁ _A_ SEX
•

V nedávné době rozvířil hladinu církevního života úmysl zavést sexuální výchovu dětí na základních školách.Chtěl bych tedy i já přispět
k této problematice.Esej jsem rozvrhl do tří částí: Nejprve otázka pohlaví z hlediska náboženství a církve,pak z hlediska přirozeného,v třetí části jsou naznačeny zásady zákonodárce a na závěr vyjádření k plánované výuce,
I. Pohlavní síly z hlediska náboženství a církve.
Jak známo,křesťanské náboženství je charakterizováno smlouvou Boha
s člověkem.Bůh nám nabízí věčný život a na druhé straně si klade podmínku, aby člověk zachovával přikázání.Skutečnost,že Bůh požaduje právě
tato přikázání»vyplývá z jeho poznání a moudrosti.Naše odhalování důvodů,které jej vedou k odhalování těchto přikázání a požadování jich^
je antropologické.Tím však není řečeno,že bychom neměli přemýšlet,jaký
máme užitek ze života podle přikázání.Je jen zbytečné se tázat,proč on
chce právě toto.Na takto položenou otázku je totiž jen jediná odpověd:
Protože ON to tak chce.
Vtah Boha lidí se opravdu podobá vztahu otce a dítěte:Otec řekne
dítěti:"Budeš-li dělat něco,např.hrát na klavír,učit se a pod.,pak já
ti koupím kolo,které tak chceš."Dítě neposuzuje /ani není schopno /,co
mu učení přinese,co získá tím,že umí hrát na klavír,dítě ví,co pro něj
znamená mít kolo a to je důvod jeho snahy.Podobně ani člověk není schopen plně posoudit,co získává a co mu přinese zachovávání přikázání,
/ovládání sebe,láska k bližnímu a pod./Člověk je však schopen dobře posoudit cenu věčného života z toho,jak lpí na tomto dočasném:Všichni se
strachují o své zdraví,mají rádi dobré jídlo,pití,dobrou zábavu,radost,
štěstí apod, a naopak se bojí všeho,co by tento stav ničilo.Proto i kdyby přikázání byla z našeho pohledu zcela nesmyslná a bláznivá,stojí
věčný život za to,abychom se snažili a dodržovali je,tím spíše,jsou-li
rozumná.

Požadavky vBoha v otázkách sexu se čerpají jednak z fcísma,které je p^*
postupně doplňováno církevní autoritou a tradici.Závěry z tohoto vývoje možno zhmout do následující formulace:člověk má právo využívat Sexuálních sil pouze k plození děti,tzn.nesmí existovat z jeho strany
přímý úkon vůle,který-by vylučoval početí a zároveň využíval pohlavních sil.S tímto úzce souvisí další požadavek:člověk má právo na plození
dětí pouze ve stavu manželském./"Viz encykliku Humanae Vitae./
Z tohoto ještě vyplývá většina zákazů:zákaz předmanželského styku,
onanie,homosexuální styk,cizoložství atd.U ostatních druhů antikoncepcí
totiž existuje totiž existuje přímý úkon vůle vylučující početí,at jde
o přerušenou soulož,chemické,mechanické či hormonální prostředky.Vyplývá z toho rovněž zákaz všech druhů antikoncepce,vyjma neplodných dnu.
Avšak u metody neplodných dnů není neplodnost přímo zapříčiněná úkoftem
vůle,nýbrž je dána živočišnou neschopností,tzn.neexistuje přímý úkoií
vůle,ale jen nepřípý a ten se připouští.
II. Pohlavní síly z hlediska přirozeného.
Pohlavní síla mohou mít dvojí účinek: plození dětí a příjemný popocit.Jak vidíme na dějinách,je možno tyto účinky oddělovat a využívat odděleně,např.pouze pro okamžité potěšení.Nicméně od nepaměti se
udržuje odpor vůči silným pocitům bez dalších hodnot,např.opilectv£ Či
veškeré narkománie.Nebot takové silně pocity nemívají žádnou přednost
kromě své velké intenzity,kterou přehluší všechny ostatní.Odpor vůči
nim je pochopitelný,nové,zajTmavó po city bývají často slabé a aby se
mohly realizovat,je třeba jim"uprázdnit místo" tím,že si začneme uvědomovat jejich existenci a soustředíme se na ně.Tím se jejich intenzita
poněkud zesílí a člověk pak žije v bohatším světě.Je tedy záhodno potlačovat a omezovat city,které bývají a priory silnější a mezi ně se
právě řadí i sexuální pud.Je např.obecně přijímán požadavek,že' by lidé
spolu neměli žít,jestliže k sobě nic necítí,že je třeba spojftvat sexuélu
ní pocity s jinýmio
Porušováním této zásady dochází k jednostrannému zesílení pohlavních žádostí a s tímto k relativnímu poklesu lákavosti ostatních pocitů. A vzniká pocit prázdnoty a neukojenosti živený tímto návykem na silné pocity.Tento stav se subjektivně projevuje touhou po štěstí v podobě silného zážitku,který člověka zcela pohltí.člověk se cítí subjektivně neštastný,i když mu jinak nic nechybí.
Pokračujme však dále,síla pocitu je obecně přímo úměrná tomu,jak
často a jak dlouho se člověk zaobírá tím kterým pocitem.To platí i naopak
silné pocity stravují člověku s návykem příliš mnoho času a tak mu tedy
přirozeně nezbývá tolik času na jiné věci.Touhou po silném štěstí člověk často udělá nerozvážné činy,např.mnohé rozvody jsou výsledkem takového bloudění.
Toto vše je hlavní námitkou proti tzv.revoluci,většina ostatních
námitek,jako je nebezpečí pohlavních chorob,nechtěné těhotenství a pod.,
má poradní hlas,nebol tomu se lze při troše opatrnosti vyhnout.Závěr z
této části je ten,že -nekontrolovaný sexuální návyk je ten,je něco,co
člověk musí překonat,aby mohl být spokojenýoJe to tedy bud jistý nedostatek přirozenosti = dědičný hřích,nebo následek osobního hříchu » přirozený trest.
III. Zásady vychovatele,zákonodárce.
Hlavním cílem vychovatele v tomto směru je předcházení návyku.Jednou ze základních návyků je,že člověk prakticky nemůže posoudit míru
své závislosti.Všichni začínající kuřáci vám řeknou,že mohou přestat,
kdykoliv budou chtít.Ale opak je pravdou.Je to jako,když stojíme na
břehu jezera a chceme odhadnout,kde je asi jeho étřed.Máme sklon jej
klást mnohem blíž k sobě.Pro správné posouzení je nutno udělat korektur
ru,opravu.Podobně u sexuálních otázek je nutno udělat opravu^jakou
všech věcí^které jsou návykové,si říci»že je to mnohem nebezpečnější,
než se to oeví.Teoreticky je pravdivé tvrzení,že existují lidé mající
k pohlaví vyrovnaný' v^t^sh^kteří -dokáží udělat ziaínonou- Jaxrektrwim.
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Ale je prakticky nemožné formovat podmínky,podle kterých by člověk
poznal míru své odolnosti vůči návyku,Tedy z hlediska zákonodárce se
jeví nejužitečnější sex,coby pouhé potěšení,zapovědět naprosto a omezit jej na nejuzší míru - na plození potomstva.U některých to bude
zbytečně přísné opatření,ale u většiny to zabrání následkům z návyku.
Stejným způsobem lze argumentovat i v případě nerozlučitelnosti
manželství.Jsou opravdu manželství,kde by rozvod vyřešil stávající
problémy.Ale opět není praktické kritérium,kterým by se dala tato nutnost bežpečně posoudit.Takřka všechny rozvody jsou zbytečné,vždy£ v
Praze se rozvádí 50% manželství ! Jednoznačný zákaz rozvodů řeší situaci lépe,než povolení rozvodů.Každý všeobecný zákaz působí jisté zlo,
jde však o to,aby bylo,co možná nejmenší.
Chtěl bych zde znovu zdůraznit,že hlavním důvodem pro zachování
přikázání není jejich rozumnost,ale možnost spásy.Jejich užitečnost
je dar,"pozornost pána podniku."A kromě toho musíme si přiznat,že M
"pouhá" rozumnost nějakého přikázání nebo myšlenky je sotva pro někoho důvodem,aby se podle ní řídil,zvláště,pokud se mu nechce.
IV. Závěry,
Ve' výchově dětí je samozřejmě rozdíl mezi poučením od fodičů a poučením od jinud /kamarádi,škola/.Rodiče mají možnost posoudit vyspělost dítěte a konkrétní situace,které by mohly ohrozit jeho mravní
vývoj,např.dítě jede na pionýrský tábor,brigádu a pod.První informace
by měla pocházet od rodičů,nebo^E pak má největší vliv.
Poučení ze školy je východisko z nouze,kdy rodina neplní tuto svou
funkci.I přesto je nutno zvážit vhodnost vyučující metody.Proto,když
se nyní zamyslíme nad obsahem plánované vyúky dětí,vidíme,že hlavním
cílem je zamezit nechtěným těhotenstvím a šíření pohlavních^nemocí.
které sice škodí v prvé řadě dotýčným jedincům,ale v druhé řadě,a toje
nutnu zdůraznit,ekonomice státusProto se ve Švédsku i u nás osnovy koncipovaly talc, aby nebyly žádné ekonomické následky z pohlavního života
dětí a mládeže,Ovšem,tak nějak se pozapomělo,že samotný pohlavní život coby návyk dětem škodí: Deformuje jejich pohled na vztah mezi mužem a ženou,volbu manžela,návyk též brání v rozchodu,když zjistí,že
se k sobě nehodí a další již zmíněné obtíže.
Je nutno předcházet následkům již v prvopočátcích a ne až v půli
cesty.Hlavně tím,že sex budeme spojovat vždy s láskou a to nejen ve
výchově dětí.Vždyí dítě má být výsledek především lásky,teprve pak
nějakého tělesného úkonu.Tudíž školní výuka techniky sexuálníhostyku
by měla přijít až nakonec,rozhodně ne na základní škole.Každá všeobecná
metoda výuky bude mít své procento selhání«Bohužel ukazují výsledky
ze Švédska,že seznamovat děti na základních školách s technikou sexuálního života má procento selhání mnohem větší,než když škola ponechává děti v neznalosti a spoléhá se na rodiče.Ostatně o statistických
výsledcích švédské výchovy toho bylo napsáno více než dost.
Jeroným Klimeš
Vlachovo Březí
AMDQ

Ukázka svobody pro církevrjak> se praktikovala u tuás?

kcmc-en října
T.r.

Oznámení v zabavení náboženských publikací 31.10.1989.
Příslušníci obvodního oddělení VB ve Valaš.Meziříčí,poručík Filip &
praporčík Kobza zabavili přes 500 ks encykliky Jana Pavla II Laborem
exerceus.- Olidské práci sv,č.17 knihovny KO.Zabavili 1 rámeček s válečkem, kterým byla encyklikp vytisknuta a další náboženskou literaturu
jako novénu k Panně Marii,pomocníci křesťanů.encykliku Humanae Vitas
a dalšípVětšinu věci zabavili při jejich převozu autem poblíž Val.M^*,
Všechna si také fotografovali.
Zdeněk Adamec
Ještě ten den byl předvolán k podání vysvětlení na'obVoOd.VB ve val.
Meziříčí,který byl vyslýchán jekou technikou byla encyklika vytisknuta
a od koho vyšla iniciativa k vytisknutí.0 Aug,Navrátilovi prohlásili,
že byl léčen v psyatrické léčebně.Dále bylo Zdeňkovi Adomcovi oznámeno, že na druhý den,t.j, 1.listopadu bude vyruzuměn,jak bude s publikacemi naloženo. 1 .listopadu mu pak bylo oznámeno,že se o této věci rozhod"»
ne nejpozději do jednoho týdne.
1„listopadu byl předvolán na oddělení VB v Kelči také PhDr.Jaroslav Chramosta,který bydlí také ve Val.Meziříčí,ale^zaměstnaný je v
Kelči.Při podávání vysvětlení se vyšetřující kapitán-,,o' Katolický

apoš-

tolát, o osobu Aug.Navrátila a další informace o laicích v katolické
církvi.

Z uvedeného chování příslušníků SNB vyplývá,že slidění po aktivní
náboženské činnosti věřících stále neubývá a proto,že odvoz encykliky
byl domluven telefonicky,je oprávněné podezření,že se používá i nezákonného odposlechů telefonických rozhovorů.
Augustin Navrátil.

%%%%%%%%%%%%%%%%

Por.Filip
Vseun

Val.Meziříčí 13.11.1989.

Věc: Žádost o navrácení "Okružního listu papeže Jana Pavla II. O
lidské práci."
Dne 131.X.1989,nám byl Vámi odňat okružní list papeže Jana Pavla II,"Olidské práci"s ujištěním,že do 7 dní budeme vyrozuměni a seznámeni s Vašim stanoviskem.
Poněvadž se doposud tak nestalo,a to žádnou formou sdělení,považujeme Vaše slova:"...Jedná se o nezávadnou literaturu",za závazná
a žádáme Vás o urychlené navráoení 500 ks zmíněného okimžního listu
"0 lidské práci."
Dougáme,že se k našemu dopisu v co nejkratě-í době písemně vyjádříte a vrátíte nám již zmíněný okružní list "0 lidské práci ".
PharmDroJaroslav Chramosta
Zdenek Adamec
Smetanova 1149
Družstevní 218
Val.Meziříčí
Val.Meziříčí
Poznámka: Do dne 29.Listopadu 1989 ještě encyklika vrácena nebyla.
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O tom, Jak m a m á byla naše 9naha po legalizaci.dovozu náboženské literatury ze zahraničí svědčí i tento otevřený dopis z r, 1985,adresovaný různým státním a Jiným orgánům a institucím.'
Augustin Navrátil
Lutopegny.,14
768 3i'Zlobíce
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ČSSR

KAŽDÝ mÁ PRÁVO:,NA SVOBODU PROJEVU;
toto právo zahrnuje svobodu vyhle- ' r:U';\ /'
dávat,přiJímat ;a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu,bez ohledu na hranice,at ústně,písemně
nebo tiskem,prostřednictvím umění, - f ..
n^b-Q.;Jakýmkoli Jinými prostředky
podle vlastní volby. /Článek 19,
ocjsrt. 2,rflez. paktu o obč. a polit,
parávech./ .
•• :

'

Jsem člověkem s .širokým rozsahem zájmů a tomu odpovídá i poměrně
rozsáhlá knihovna naší cícečlené rodiny. Je v ní zastoupena odborná
Lit eratura zemědělská^ovocnářská,zelinářská i včelařská,ale také lékařská - především psychiatrJLcká a .'psychologická; značnou část tvoří
náboženská literatura, ale-, i- p^lit^cká včetně marxistické! Rozsáhlá Je
i literatura právnická,dále-historická,cestopisrá a další podle potřeb
a zájmů ostatních členů rodiny.
V posledních letech mne však velmi znepokojuje rozsah a intenzita
zájmu,kteroUprojevuji vyšetřující,soudní a cenzurní o'rgány k nabývání,vlastněni a rozšiřování náboženských a politických publikací předavším pak získaných ze zahraničí nebo neoficiálně vydaných u nás.
Protože náboženské publikace se u nás prakticky žádné, nevydávají
zůstává proto pro věřící křestany - především katolíky - téměř ve všech
případech Jediným zdrojem pro jejich poučení a vzděláváni — dovoz náboženské literatury vydávané v zahraničí a jejich různé rozmnožování
a opisování.
' ' , T; i' c :
JAK 3E V SOCIALISTICKÉM STÁTĚ VYŘIZUJÍ ŽÁDOSTI 0 POVOLENÍ DOVOZU
J V^NÁBOŽENSKÝCH

PUBLIKACÍ

ZE

ZAHRANIČÍ.

-27.7.1981 Jsem si podal písemnou žádost na FíYl zahraničního obchodu q
•povolení dovozu knih a časopisu s nabažen, o'bsahem dle přip. seznamu*
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-1.9.1981 první'urgence.
- »n uiv
». G
-22.9.1981 druhá urgence.
•
""
-29.9.1981 Ing. J.Fexa,vedoucí organizačního odboru^FfYl 20 odpovídá:
...tento druh literatury se v současné době
nedováží.
v
-24.10.1981 třetí urgence,ve které upozorňuji,že žádám vydání rozhodnutí Jak ukládá správní řád v, souvislosti se zákonem čís. 42/1980 3b.
a předpisy k jeho provedení z£jména vyhl. č.59/1980 5b.
-9.11.1981 čtvrtá urgence, ve které je uvedeno, že odpověď Fflfl 20 ze dne
29.9.1981 nelze považovat za rozhodnutí ve smyslu § 46 a .§ 47 Spr.ř.
-27.11.1981 odpověď ing. J.Fexa,vedoucí org. odboru FttV20. Podle zákona č.42/1-980 5b. ...při řízení,změně a odnímání povolení a při vyndávání opatření podle tohoto zákona se neřídí obecnými předpisy o
správním řízení.
-5.2.1982 pátá urgence a současně má odpověd na-tTopis ze dne 27.11.81:
Upozorňuji Vás,že v § 52 a § 53 zák. č.42/1980 Sb.'je přímo uvedeno,
že na rozhodování o přípustnosti neobchodního vývozu nebo dovozu se
vztahují obecné předpisy o správním řízení /správní řád/.
-5.2.1982 písemná žádost na ústřed,ní. celní správp FM 20 o vydání rozhodnutí k povolení dovozu náboženské'- literatury' podle § 52 a § 53
zák»ě. 42/1980 5b.
—
-8.3.1982 šestá urgence a zářňvlň "rozhořčeni nad tím,že místo rozhodnutí a informací pracovníci-Fffh20-vydávají jen samé dezinformace.
-19.3.1982 Doc.Ing.Ladislav Kubík CSc. ,18. odbor FM 20: K Vašemu dopisu ze dne 8.3.1982 a s odvoláním'na naši předchozí korespondenci
Vám sdělujeme,že Váš dopis Jsme postoupili k dalšímu řízení na
Úsřední celní správu.
-10.5.1982 Dr. V.ÍYlurcko, vedoucí odboru Ústřední celní#správy1 FfTI 2 0 : ^ •
...rozhodnutí o případném propuštění knih a časopisů do volného oběhu v tuzemsku spadá výlučně do kompetence místně příslušné celnice.
Orgány celní správy však v žádném případě nesjou příslušné k tomu,
aby podle titulů knih a časopisů mohly rozhodnout,zda nejde o věci, 1
které propagují myšlenky,Jež n ^ s o u slučitelné se zájmy socialistické
společnosti. Dovoz posledně zmíněných věcí jej totiž podle bodu 2
přílohy č.3 vyhlášky ,č.59/1980 5b. /ve znění vyhl. č.108/1981 5b./
o neobchodnícb vývozech a dovozech věcí zakázán. Je proto nutné,abyste
se obrátil na ministerstvo kultury ČSP /sekret, pro věci církevní/ s
žádostí o vyjádření :v -tófcmo směru. Teprve po tomto vyjádření bude
možné,abyste s orgány celní správyyresp. s příslušnou celnicí jednal
o případném dovozu a propuštění předmětných knih a časopisů do volného oběhu v tuzemsku.

-17.4.1984^JUDr.'Josef Novák,vedoucí 2. odboru Ústřední celní správy
FIYI 20: Vaši žádost o povolení dovozu neperiodických publikací Jsme
předali k vyřízení odboru pro věci církevní ministerstva kultury ČSR.
-22.2.1984 Fr.Jelínek,ředitel sekretariátu pro věci církevní: Vaše
dřívější dotazy byly všechny vysvětlenyjpokud církev pro své liturgické úkony potřebuje dovézt nábo-enskou publikaci vytištěnou v zahraničí , příslušný ordinář si vyžaduje povolení k Jejímu dovozu.
-27.4.1984 Fr.Jelínek,ředitel sekret.pro věci církevní: K Vašim posledním dopisům zaslaným, různým institucím,Sekretariát pro věci církevní ÍY1K CSR Vám opětovně sděluje,že veškeré Vaše dřívější dotazy Vám
Již byly vysvětleny. Pokud církev pro své liturgické úkony potřebuje
dovézt^některé náboženské publikace vytištěné v zahraničí,příslušný
ordinář si vyžádá povolení k Jejich dovozu. Pro soukromou potřebuvJednotlivých věřících Jsou nábož-ens-ké publikace yei volném prodeji bpfí v
místních prodejnách ČKCH nebo v prodejnách zahr. literatury np,Kniha,
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-14.9.1984 J'ajqgslav Nlklas,ředitel odboru kontroly a revize ministerstva kuří tury ČSR: K opakovaným dotazům a stížnostem s církevní tématikou,které, Jste zaslal Sekretariátu pro věci církevní HfK ČSR Jsme
prověřili způsob vyřízení dosavadních podání. Celá záležitost a postup Vám byl výše uvedteným orgánem Již několikrát vysvětlen písemně.
Způsob vyřízení považujeme do dostačující. Vzhledem ke skutečnosti,
že Vaše dopisy nepřinášejí žádná nová 'fakta,budeme další korespondenci ve smyslu vyhl.:íč.l5 0/58 Ul. o dkládat.
-1.3.1984 podávám žádost; celnici v Brně o povolení dovozu neperiodických publikací ze zahraničiv
-2.4.1984 první urgence. '

-27.5.1984 druhá urgence.
-5.4.1984 ředitel celnice" V Brně ing. J.Staněk : 'K! Vašemu dopisu ze dne
2.4.1984 sdělujeme: Váš původní dopis týkající se povolení dovozu
neperiodických publikacX Jsme postoupili poště Praha 120.
-14.6.1984 ředitel celnice''ing. J.Staněk: K Vašemu dopisu ze dne
27.5.1984 sdělujeme: 0 přípustnosti dovozu rozhoduje celnice až při
celním projednávání zásilky. Vzhledem k tomu,že hodláte dovézt větší
množství publikací,budou zřejmě tyto zaslány Jako balíková zásilka.
K celnímu projednání balíkových zásilek zaslaných na Vaši adresu Je
místně příslušná celnic^. Břeclav.
-22.6.19B4 JUDr. Josef No'vák, vedoucí 2. odboru Ústřední celní správy
Praha: K Vašemu dopisu «z'e dne 27.5.1984, ve kterém urgujete vydání
dovozního povolení na .zásilku neperiodických náboženských publikací
sděluji: Jedním ze základních hledisek pro orgány celní správy, při
posuzování žádosti o udělení dovozního povolení Je stanovisko příslušného orgánu státní. správy o nezávadnosti dovážených publikací,.
protože, vyhláška FM 2CL .c. 59/1980 Sb., v § 7 odst. 2 ve znění přílohy č.3 'vyhlášky ukládá celním orgánům povinnost zamezovat dovozu věcí,které propagují myšlenky,Jež nejsou slučitelné se zájmy socialistické společnosti. Z výše uvedeného důvodu Jsme Vaši. žádost o udělení dovozního povolení postoupili k posouzení a vystavení předběžného
rozhodnutí Ministerstvu kultury ČSR - odboru pro věci církevní Na
základě tohoto rozhodnutí Vám celnice Brno /jako místně příslušná/
udělí nebo neudělí dovozní povolení ve smyslu celních předpisů.
v

-JarpjSlay^ebek, ředitel mezinárosní poštovní přepravy Praha: K Vašemu
dopis u' z 27.5,1984 sdělujeme,že Jste byl podle informací Ústřední
celní správy v Praze Již Jednoznačně informován o postupu při dovozu
publikací z ciziny. V tomto případě proto pokládáme Vaši urgenci za
bezpředmětnou.
-6.2.1984 stížnost k Výboru lidové kontroly na Sekretariát pro věci
-2.4w.1984 opakované stížnost k VLK.
-11.4.1984 Ing. (Ylir. Liška,hlavní kontrolor odboru 08 VLK Praha:
Sdělujeme Vám,že Vaše urgence ze dne 2.4. t.r. býla předána k dalšímu opatření odboru kontroly ministerstva kultury CSR.
-20.5.1984 další stížnost k VLK na 3ekr. pro věci církevní.
-29.8.1984 urgence u Výboru lidové kontroly ve věci. vydání rozhodnutí
o dovozu publikací ze zahraničí.
-24. 9.19E1 Ing.. ' Václav Vejdovský,ved. odd. knižního, obéhodu ÍYK ČSR:
...k podrobnějšímu vysvětlení se poznamenává,že rozšiřování knih ve
smyslu 2ák. č. 94/1949 Sb., předpokládá veřejnou nabídku prodeje nebo
půjčování /prodejná přísl, způsobem veřejně označena,popř. ^iné vhodné upozornění veřejnosti - inzerce,pl,akät na veřejném prostranství
apod./ zpravidla za úplata»
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Pokud máte v úmyslu bezúplatně půjčovat knihy v osobním vlastnictví
.pouze individuálně určenému okruhu osob svých příbuzných nebo známých,
nejde o rozšiřování ve smyslu citovaného zákona.
Ve Vašem zájmu Vás však upozorňujeme na to,že v případě,že knihy nebo
Jiné publikace takto půjčované obsahují informace,jejichž šířením Je
možno naplnit skutkovou podstatu některého trestního činu podle čs.
trestního zákona,vystavujete se takovýmto půjčováním nebezpečí trestního stíhání, ministerstvo kultury CSR publikace zahrnuté do předloženého seznamu z tohoto hlediska nezkoumalo a ani k tomu není příslušné. Jde o otázku,kterou zkoumá vždy příslušný trestní soud k návrhu prokurátora. Při tom pojmy "veřejný" a "rozšiřování" ve smyslu
práva trestního mají Jiný obsah,než ve smyslu práva správního /srv.
S 89 odst. 4 tr. a st. zákona/. Doporučujeme Vám proto,abyste si předem vyžádal na uvedené publikace z hlediska dopadu trestního zákona
od některého příslušného u soudu platně zapsaného soudního znalce,
znalecký posudek.
-9.11.1981 - Žádost Nejvyššímu soudu ČSR o sdělení jména platně zapsaného soudního znalce,který by znalecky, posoudil náboženskou literaturu dováženou 2e zahraničí z hlediska dopadu trestního zákona na rozšiřování uvedených publikací.
- 17.11.1981 - JUDr. Zdeněk Sovák,Nejvyšší soud ČSR: K Vašemu dotazu
sděluji,že v příslušných seznamesh soudních znalců podobný znalec
zapsán není,přičemž případné protispc1ařenaké zaměření náboženské literatury dovážené ze zahraničí,posuzují v případech porušujících
trestní zákon orgány činné v, trestním řízení.
-28.11.1981 má odpověď: ...V příloze Vám zasílám seznam 142 knih vydaných především Křestanskou akademií v Římě a také časopisů Studie a
Nový život...
Upozornění: V případě,že mi Vy,ani žádný Jiný Jiný orgán nedá přesné
vyjádření ve věci osobního vlastnictví a půjčování uvedené náboženské
literatury získané v zahraničí podle mé žádosti,budu předpokládat,že
všechny v příloze uvedané publikace;
• ••
a/ mohu mít v osobním vlastnictví
b? mohu Je bezúplatně půjčovat individuálně určenému okruhu svých
příbuzných a známých.
Prosím o potvrzení příjmu mého podání na přiloženém stejnopise.
Příloha: seznam 142 knih.
Ani po několika urgencích Jsem nedostal na tento dopis odpověď,- ani
potvrzeni mého podání na přiloženém stejnopise.
— O — O — O—

O — O — O — O*"

-25.5.1984 - Žádost na ministerstvo vnitra ČSR:
1.Žádám Jmenovitě uvedení těch publikací z přiloženého seznamu,které
mohu bezúplatně půjčovat individuálně určenému okruhu osob svých příbuzných a známých,kterážto činnost není rozšiřováním ve smyslu zákona
94/1949 Sb. Jmenovitě pak uvedení těch publikací,které snad
-hérií dovoleno půjčit«
2.Žádám určení,za Jakých podmínek mohu mít v osobním vlastnictví a
užívání a to Jen pro vlastní .potřebu publikace jejichž doV f a-rozšiřování je zakázán.
3.Žádám'*iavedehí; j:aké množství náboženskýc+i publikací muže občan vlast»
nit.
• •
4.Zá^átrr, vymezení pojmu ''veřejný" a "rozšiřování" ;Jak v« smyslu práva
^čestnípo,.tak správního., rv.
• .
Tuto žádost dávám proto,abych se nedopustil porušení "některého zákona!
nebo závazného právního předpisu a tak se1'nevystavil trestnímu stíhán^*
Příloha* seznam 140 knih vydaných především Křestanskou. akademií v Ř£mě.

•s-6.7.1984 - první urgenece.
-28.8.1984 - druhá urgence.
-25.9.1984 - třetí urgence.
m Á

Ž Á D O S T

V Y Ř Í Z E N A

N E B Y L A !

-1.6.L984 -stížnost kontrolnímu odboru Federálního min.zahr. obchodu
k vůli vydání rozhodnutí o povolení dovozu publikací ze zahraničí.
-29.8.1984 - první urgence.
-24.9.1984 - druhá urgence.
—24.9.1984 - též stížnost na ÚV KSČ - bez odpovědi!
-5.2.1982 - Žádost na Federální úřad pro tisk a informace o povolení
dovozu časopisů Studie a Nový život vydávaný Křestanskou akademií
v Římě.
O D P O V Ě Ď

Z A m Í T A V Á !
- o - o - o - o - o - o - o -

SOUČASNÁ TVRDÁ SKUTEČNOST V DOVOZU NÁBOŽENSKÝCH PUBLIKACÍ JE TEDY
TAKOVÁ

1.Značná část,ne-],i většina odeslaných zásilek náboženských knih ze
zahraničí je bud vrácena zpět nebo je u nás zabavena.
2.Zásilka knih sice dojde,ale neúplná s vloženým tiskopisem následujícího textu: ...Sdělujeme Vám,že připojená poštovní zásilka obsahovala -mimo jiné - tyto neperiodické publikace: /uveden titul a autor/.
Dovoz a rozšiřování těchto neperiodiských publikací byly zakázány
rozhodnutím ministerstva kultury,vydaným na základě § 4 zákona o. 94
1949 3b,,o vydávání a rozšiřování knih,hudebnin a Jiných neperiodických publikací.Proto byly zmíněné neperiodické publikace vyloučeny z poštovní přepravy. Věci vyloučené z poštovní přepravy propadají
podle §, 6 odst. 4 vládního nařízení č.240/1949 Sb...,kterým se provádí poštovní zákon ve prospěch státu. 3 pozdravem Světu mír! Razítko a podpis Ředitelství mezinárodní poštovní přepravy Praha 120.
3.Zásilka knih také dojde neúplná,ale bez vloženého tiskopisu a po
stížnosti příjemnce a dalších urgencích dojde dopis,ve kterém Je uvedeno, že se nepodařilo zjistit,k'de byla zásilka vyloupena.
4.Pokud se vrací občan z cesty ze zahraničí,pak obvykle všechny náboženské knihy,které v zahraničí získal a veze si Je domů,Jsou mu zabaveny.
5.Při žádosti o vydání rozhodnutí k povolení dovozu náboženských publikací podle zákona ,č.42/1980 5b. a předpisů k Jeho provedení,zejména vyhl'<í č.59/1980 šb.'Jdělali ze sebe odpovědní vedoucí pracovníci
/ing. Fexa,Jelínek a spol./ Jako by byli analfabety,takže JáJobyčeJný
občanvJen se základním vzděláním Jsem Je musel neustále poučovat a
usměrňovat - i když, marně - např.,že není pravda "?e se tento druh
literatury v současné době nedováží", nebo že "podle zákona se neřídí obecnými předpisy o správním řízení". Stejné bylo i nesouvislé
blábolení ze Sekret, pro věci církevní nebo odkazování "od čerta k
dáblovi" na celnici v Brně.
>i
?_u v _e._ d_e n </ c-^••diů-.y.o.j»^.

o . .ž.ě.g.á m t j
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a/ Bezodkladné vydání rozhodnuti ve věci mé žádosti o dovoz publikací
ze zahraničí.
b/ Náhradu způsobených ml škod,protože v uvedené záležitosti za.uplynulé čtyři roky Jsem učinil více Jak padesát podání /žádosti,stížnosti ,odpovědi/ většinou doporučené a musel Jsem prostudovat'řadu
zákonů a předpisů.
c/ Nařízení psychiatrického a psychologického vyšetření příslušnými
•soudními znalci,včetně zjištění IQ pro ty pracovníky /Ing.Fexa,Jelínek a spol/,kteří tak nezodpovědně a nekvalifikovaně postupovali
- zda netrpí nějakou duševní poruchou nebo chorobou. V případě že
ne,pak by snad bylo zapotřebí vůči uvedeným veřejným "pracovníkům"
zavést přiměřené disciplinární nebortrestní řízení,protože v případě, že tito pracovníci budou i v budoucnu postupovat podobným
i způsobem,budou vzbuzovat u občanů domněnku,že na ústředních úřadech
á orgánech Je zaměstnána značná část hlupáků,darebáků,nebo obojích.
A Jaké Jsou možnosti k získání náboženských publikací pro poučení
a vzdělávání věřících katolíků vydaných oficiálně u nás? Zodpovědně a
s politováním nutno odpovědět,že prakticky žádné.
Podle údajů statistického úřadu z r.1983 Jen v CSR Jf 759 časopisů.
Z toho 18 deníků,182 týdeníků,1Ü3 čtrnáctideníků,268 měsíčníků,188
ostatních časopisů.
Téměř každé Jakékoliv"malé zájmové sdružení má možnost vydávání
svého _časopisu, Jen někol.ikamilionové. společenství věřících křestanů,
katolíků nemá žádný svůj časopis,přestože Ještě zcela v nedávné minulosti,kdy počet a náklad časopisů se řídil skutečnou potřebou a zájmem
o ně,vycházel značný počet různě orientovaných katolických časopisů
včetně pro mládež,ženy apod. Nynější časopis zvaný "Katolické noviny",
není vůbec katolický a přestože má uvedeno,že vychází s církevním
schválením,přesto s církevním schválením nevychází. Podle obsahu,zvláště v poslední době by měl nést název "Věstník PIT" /sdružení církev.ně
zakázané org^pizace kněží s názvem Pacem in terris/. ... :
Stejná,nebo podobná situace Je. i ve vydávání neperiodických náboženských publikací u n á s . Tak podle stejného statistického údaje z r.
1983 pro CSR z 4.Q8Q ti neperiodických publikací vydaných v tomto roce
se zabývalo marxismem-leninismem 38 publikací,sociálně politických bylo 729. Pro početné a významově Jedno z největších společenství u nás,
pro společenství věřících katolíků,pro jejich, poučení a vzdělávání zase prakticky nic. Samozřejmě,že do toho nelze započítat např. Cyrilometodějský kalendář,vydávanv každoročně českou katolickou Charitou. A
tak pro neJširěí katolickou veřejnost po dlouhou dobu není k dispozici
ani Bible,aríi zpěvníky do kostela,ani Katechismus,ani Biblické dějiny,
žádné církevní a papežské dokumenty,životopisy papežů,nic co Je středem pozornosti-a; zájmu věřících ve světě. ;
Jaká'Je skutečná potřeba Jsem se přesvědčili v r.Í966 a 1969,kdy se
částečně uvolnily publikační možnosti i pro potřeby věřících katolíků-»
Jako přiklaď možno uvést nakladatelství "Vyšehrad"jkteré v tom roce
doporučovaly' tyto publikace:
V řadě "D ;0.C U .(Y! E N T A " :
,
HUIYIANAE VITAE - • správném rádu s.dělovánť lidského života - encyklika
:
pápže Pavla VI. J ;;
.
'
POPULGRUM PROQRESSIG - 0 pokroku národů - encyklika Pavla VI.
LUMEN GENTIUM - Světla národů - Konstituce II. vat.koncilu
JATER ET MAGISTRA'— matka a učitelka'- encyklika Jánan XXIII.
PACEM IN TERRIS - Mír"na zemi - encyklika Jana XXIII.
Další nabízené publikace:
"

Duše

a

hvězda
F.Křelina - Dcer3 královská
V.Renč - Popelka Nazaretské

S.Andrea - Velký příběh bible
F.Heer - Bohatší ..'život
J.Lacrois - Smysl"dialogu
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R.H.Benson - Nevidltelhé světlo' 0 3 ' D.Pecka - Cesta k pravdě
G.Bernanons - Deník venkov, faráře
P.Tielhard de Chardin - 0 štěstí
L.Bloy - Chudá žene
J.Bishop-Den,kdy zemřel Kristus
G.von le Fort - magdeburská svatba
F.Dvorník - Byzantské misie
B.marshall - Plná slávy
J.Nowak - Biblická země
J.Volek - Kennedyové
H.Pourrat - Kašpar z hor
B.Simon - Hadráři z Emauz
R.Brandstaetter-UmbriJské kroniky

Tehdy bylo poznat,že Je to křestanské nakladatelství.Zato v posledních letech zůstává zase všechno ve starých kolejích.Pro věřící
katolíky prostě nic,nic,nic! Při tom,když už se v minulosti nějaká
bible vydala,pak se to neobešlo bez finanční
nebo materiální dotace
ze zahraničí,přestože se pak tato publikace prodávala věřícím za stejnou ce.nu Jako Jiné knihy. Kdo dal právo dělat z nás žebráky čekající
na" álmužnu zé zahraničí,aby mohla být vytištěna pro nás nějaká náboženská kníhá? Aktivní věřící křestané,kteří tyto knihy potřebují a
požadují,Jsou'také zároveň aktivními členy naši národní pospolitosti
a proto mají stejně právo být zajištěni náboženskou literaturou,Jako
např. komunisté; svo'u literaturou marxistickou,bezvěreckou a protináboženskou. Protö~dokud nebude ve všech knihkupectví a veřejných knihovnách běžně k dostání i veškerá potřebná náboženská literatura,dotud bude nutno nazývat současný stav nejhrubší náboženskou d i s k r i mvi n a c í .
Obvinuji státní a stranické orgány v C§SR,že znemožnování vydávání
náboženských publikací pro katolické křestany Je Jedním z prostředků
duchovní genocidy vůči nim,když rfyzická genocida vůči křestanům možná není a v konfrontaci názorů a myšlenek by marxisté neobstáli.
Proto Již samé slovo "Bůh*n Je straší a proto často i v publikacích,
kde se vyskytuj»,je vynecháváno případně nahrazováno Jiným a to Již
i v písních a Jiných lidských-duševních projevech. Tak např. před několika dny Jsem se přesvědčil,když v rozhlase hráli písničku známou
mi Ještě z doby mého mládí kde v části "až my spolu v kostele.Jano má
budem stát,tam ti povím před bohem,Jano Jak mám tě rád" slva "před
Bohem byla nahrazena slovy "před svědky".
Je také všeobecně známé,že podobná hrubá náboženská diskriminace
věřících katolíků v oblasti získávání náboženských publikací neexistuje v žádné; z-.neěich sousedních zemí a to at Již v socialistických
nebo nesocialistických.Tak v NSR a Rakousku Je pestrý výběr všech
potřebných a žádných publikací náboženských periodických i neperiodických. Také v socialistickém Polsku mají•dostatek všech druhů náboženských publikací pro věřící katolíky. Ale i v maďarsku a NDR Je.
situace věřích katolíků v uspokojování potřebnými náboženskými publikacemi podstatně lepší než u nás. Z celé Evropy Je v této oblasti
horší situace Jen v Albánii.
0 tom,Jak se zachovalo tehdejší politické vedení po uchopení moci
v r.1948 v oblasti kulturní mohu potvrdit Jako svědek,protože Jsem v
té době obecním knihovníkem v naší obci.Tehdy se Jakési zdivočelé,
ideologické živly doslova vrhly na obecní a veřejné knihovny a drancovaly z nich co se dalo. Jako devatenáctiletý mladík Jsem v úplné
hrůze nemohl pochopit,Jak se z- naší knihovny odstarnilo více Jak polovina knih a to.- tam nebyla sná;d ani Jediná náboženská. Všechno co připomínalo západ,Ameriku,první republiku,Masaryka,Beneše;cestopisné,his*,
torické; všechno muselo. Jít, -..~J,ak se tenkrát'říkalo - do stoupy. Podobně to býlo i* později po zabrání klášterů v klášterních knihovnách.
Prostě strašný,otřesný,kulturní vandalizmus. Tuto dobu možno a také
nutno nazvat skutečnou dobou T E ÍY1 N A.
- o « o - o - o - o - o » o -
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I přes všechny cenzurní zásahy se Část odesílaných publikací nakonec dostane keWsvým zájemcům i Věc Je však tak kčtnplikováné, ž-e je- to-./'
možno oprávněně nazvat záměrně udržovanou-džunglíykde žádná zákonnost
neexistuje.Jednomu nějaká'kniha Je cenzůrou zabavena,druhému zase' .J
stejná kniha- döJde a téměř všem,když se uskuteční domovní prohlídka;
všechny tyto knihy zabaví a většinou Již nikdy nevrátí.
Když se pak někteří věřící občané sami snaží opisovat nebo různým
jinýiri způsobem rozmnožovat á'rozšiřovat nedostatkovou náboženskou literaturu, Jsou pro svou činnost pak vyšetřováni,obvinováni,souzeni a
trestáni pro-nedovolené podnikání nebo jiné trestné činy,přestože to
žádný'ž nich nekonal ani pro výdělečnou činnost,ani z nějakého nečestného"; důvodu. Proto také právem nutno považovat všechny tyto věřící
občany z uvedených důvodů obviňované,souzené a odsouzené,jako oběti
• nejhrubší náboženské diskriminace.
V zájmu zamezení konfliktních situací mezi činností věřících občanů a vyšetřujícími a soudními orgány Je nutno mimo zásobení všech
věřících křestanů,katolíků u nás všemi potřebnými a žádanými náboženskými publikacemi z domácích zdrějů i z dovozu ze zahraničí,také třeba vymezit,upřesnit a rozšířit možnost legální činnosti věřících katolíků při nabývání,vlastnění a rozšiřování periodických i neperiodických publikací v souladu nejen s našimi platnými zákony a předpisy,
ale i v souladu s mezinárodrtii Uznávanými a platnými normami uvedenými
především v mezinárodním paktu o občanských a politických právech takovým způsobem,aby k těmto konfliktním situacím nedocházelo.
Z toho důvodu Již po několikáté a po několik roků znovu žádám příslušné státní orgány o tato vyjádření:
1.Které knihy a časopisy vydávané v zahraničí si mohu dovézt nebo mi
mohou být zaslány?
2.Dovoz kterých knih a časopisů vydávaných v zahraničí Je podle bodu
2 přílohy č.3 vyhlášky č.59/1980 3b. /ve znění vyhl. č. 108/1981 5b:./
o neobchodních dovozech a vývozech věcí zakázán,
3.Žádám Jmenovitě uvedení těch publikací,které mohu mít v osobním
vlastnictví a užívání a to Jen pro vlastní potřebu i když jejich dovoz,případně rozšiřování Je zakázán.
4.Žádám jmenovité uvedení těch publikací,které mohu bezúpletně půjčit
pouze individuálně určenému okruhu osob svých příbuzných a známých,
kterážto činnost není rozšiřováním ve smyslu'zákona č.94/1949 Sb* .
Jmenovitě pak uvedení těch publikací,které snad není dovoleno půjčit.
5.Žádám uvedení,Jaké množství nábož. publikací může občan vlastnit,
aby to bylo v souladu s našimi platnými právními normami, /tento
dotaz vznáším proto,že ve sdělení Sekret, pro věci církevní fYK CSR
č.:25 140/1979 - VII Je např. uvedeno: množství nábož. tiskovin
^zJištěných u Smahcla a spol značně přesahuje míru přípustnosti soukromému či sběratelskému zájmu/«
6.Žádám zveřejnění zvláštní směrnice Sekretariátu pro věci církevní
ÍYK CSR čjo 12768 70 k provedení zákona č. 94/1949 Sb. Jestliže ji
mají^občané dodržovat,tak musí být veřejně všem občanům dostupná a
známá a ne aby ji znaly a uplatňovaly jen orgány činné v trestním >.
... řízení.
; ,,
7.Žádám vysvětlení pojmu "veřejný" a "rozšiřování" ve smyslu práva
tres-tního a ve smyslu práva správního.
Lutopecny 24. března 1985, v měsíci nazvaném u nás měsícem
- .Augustin Navrátil
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Odpověď na tento otevřený dopis nedošla. Byl Jsem však obviněn^z
trestného činu pobuřování^kterého Jsem se měl dopustit tímto otevřeným
dopisem č. 3,ale také otevřeným dopisem č. 1,který podobným způsobem
pojednával o petičním právu-a otevřeným dopisem č. 2,který se zabýval
smrtí P.ing.Coufala CSc. A výsledek byl. Domovní prohlídka se zabavením množství literatury,především náboženské,dva měsíce vazby v Brně,
dV3 měsíce Zvláštního vězeňského odd« psychiatrické léčebny v Praze a
B měsíců pobytu v psychiatrické léčebně v Kroměříži.
- o - o - o - o - o - o PRAKTICKÁ UKÁZKA ZABAVENÍ JEDNÉ NÁBOŽENSKÉ KNIHY
Augustin Navrátil,Lutopecny 14, 768 31 Zlobíce
Generální prokurátor ČSR
lYlinisterstvo kultury CSR
Ředitelství mezinárodní poštovní přepravy
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Lutopecny 30.8.1987
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JAKÉ NÁBOŽENSKÉ PUBLIKACE JE V ČSSR ZAKÁZANÉ DOVÁŽET A ROZŠIŘOVAT 7

Jak Je všeobecně známé věřící katolík v CSSR si prakticky nemůže
anj. koupit,ani Jiným způsobem opatřit náboženské publikace.Je odkázán
bud na opisování různých nábož. textů,což je téměř vždy posuzováno Jako nezákonné Jednání nebo se pokusit dovézt nebo nechat si poslat nějaké nábož. pobl. ze zahraničí,ale i v tomto případě ^e vystaven stejnému riziku a publikace bývají často celními nebo Jinými arg. odebrány
I mně občas přátelé ze zahraničí pošlou nějaké náto. publikace z
nichž také některé a to bez Jakéhokoliv platného důvodu bývá-j|£ vyloučeny z poštovní přepravy a propadají ve prospěch státu. ^.Při tonn není
mq^né se těmto zásahům vyvarovat protože veřejnost není :z"áměrně infor*
mávána Jaké Jsou konkrétní podmínky,-nebo seznam publikabí,které se nesmí dovážet,případně zda Je možné se odvolat čí nikoliVi
Chci proto na posledním případě,který se mi stal v 'tomto měsíci,poukázat na nesmyslnou a záměrnou diskriminaci,ktqré se v této oblasti''
vůči věřícím používá. V písemném sdělení datovaném 12.8.1987 ředitelství mez. poštovní přepravy uvedloJ Připojená poštovní zásilka mimo
Jiné obsahovala tyto neperiodické publikace; ,Augustin. Krajčík - SvStý
Alfonz (Yi. de Liguori". Dovoz a rozšiřování těchto publikací byly zakázány rozhodnutím ministerstva kultury,vydaným na základě §4 zák.čo94/
1949 Sb., o; vydávání a rozšiřování knih,hudebnin a Jiných neperiodický
publikací'Proto byly zmíněné neperiodické publikace vyloučeny z přepravy',,; Věci vyloučené z přepravy propadají podle § 6 odst. 4 vládního ;
nařízení 0.240/1949 Sh.,kterým se provádí poštovní zákon,ve prospěch ;
státu.3 pozdravem Syětu mír! Razítko Ředitelství mez*ňpřepravy nám.
m.Horkého' Í3,220.00Praha 1,podpis nečitelný.
Protože JSem měl Již dříve možnost si tuto knihu podrobně přečíst,
mohu posoudit nesmyslnost uvedeného* zákazu jejího dovozu a rozšiřování
Z obsahu;'kriihyV Informuje o sv. Alfonzu Jako o učenci a světci v q
Jedné Oáobě,Popisuje'Jeho genialitu a téměř všestranné vzdělání,kter.ee
dokuměrituje pestrá škála témat Jeho knih,ve ktefých odborná a s pře.hle
dem řeší problémy filozofické,dogmatické,morální,právnické,liturgická,
homiletické,pastoračni.Píše knihy apologetické, asketické. Jeho otec se
ho však^snaží vychovat k vysokým úřadům,pro ktaré měl všechny předpo^'"
klady.Přesto dal přednost pckcře y/nodlitbě a gtudiu a tak nám vyrostl
najvetší učitel -katolicUjéumxavouky,který hy^ v r. 1950- vyhlášený za
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vzor zpovědníků a moralistů.Byl zakladatelem kongregace NejsvětěJšího
Vykupitele.Zemřel v r.1787.V r.1816 byl prohlášen za blahoslaveného,
v r.1839 ta svatého.
S údivem se proto musíme ptát.Co Je důvodem pro to,že život o dílo
tohoto svatého vydaného v Slovenském ústavu svatého Cyrila a Metoda v
Římě v r.1983 nesmíme znát?Ci se nesmíme dozvědět,že řád redemtoristů,
který založil,měl své kláštery i u nás?Tato skutečnost Je totiž v závěru knihy také uvedena.A to bez polemiky,bez kritiky,Jen pouhé konstatování .Aby nebylo pochyb o věcném charakteru i této poslední části
knihy,uvádím Ji doslovně /česky/ :
První klášter v Cechách byl založený roku 1856 v Praze.Mimo^toho
vedli redemtoristé duchovní správu na významných poutnických místech,
Jako Je Svatá Hora v okrese Příbram,Stará Boleslav a České Budějovice.
Na Moravě spravovali poutnický kostel ve Frýdku a Tasovicích,v rodné
obci sv.Klementa Marie Hofbauera,kde Je klášter v Jeho rodném domě.
Na Slovensko přišli redemptorisé z Cech.Nejprve Jako misionáři z
českých klášterů.PozděJi se tu i usadili. První klášter založili roku
1921 v 3tropkově. 0 rok později se usadili v Podolnici,roku 1923 v
KostolneJ pri Trenčíně a roku 1935 přišli do Bratislavy,kde se ujali
duchovní správy v kostele sv.Cyrila a Metoda. Roku 1941 Jim odevzdal
banskobystrický biskup Dr.Andrej Škrábik správu poutnického místa
Svaté Hory,kde vybudovali krásný polní oltář na "Studnlčke" s velkou
socou Panny Marie z kararského mramoru.
Dne 29.březnal94G byla utvořena ze slovenských klášterů samostatná
víceprovincie se sídlem v Bratislavě. .
Podle vzoru svého zakladatele pracovali slovenští redmptoristé na
spáse nesmrtelných duší nejen misiemi a exerciciemi,ale i tiskem.Vydávali časopisy měsíčník "Životem" a dvojměsíčník "Věstník Združenia
sv.Jozefa". Vydali také několik knih: "Boha duša" /misionářská modlitební knížka/, "Matka ustavičnej pomoci" /modlitební knížka s dějinami
obrazu/, "Návštěvy NaJsvStěJšeJ Sviatosti oltárnej" /modlitební knížka s pobožnostmi k Nejsvětější svátosti/, "Vianočná novéna", "Božský
priateí" /úvahy pro duchovní cvičení/, "Ohnivé šípy", "Modlitba,velký prostriedok spásy" a "Cesta lásky".
Mezi řeckokatolíky na Slovensku pracovali od roku 1921 redemptoristé východního obřadu. První klášter založili v Michalovcích 1931.
Působili i v Stropkově a Sabinově. I oni vydávali časopis "Misionář"
a náboženské knihy a brožury.
Dne 21.prosince 1945 byla zřízena řeckokatolická víceprovincie se
sídlem v Michalovcích.
Začátkem roku 1950 bylo na Slovensku 45 redemptoristů latinského
obřadu.Řeckokatolických redemptoristů bylo začátkem r.1948 celkem 32.
Jsou snad tyto informace o činnosti redemptoristů na našem území
tím důvodem proč byla uvedená publikace vyloučena z přepravy a propadla ve prospěch státu? Tak se dodržuje čl 20 Ústavy Č53R,ve kterém
3e uvedeno,že všichni cbčané mají rovná práva a rovně povinnosti?Jestliže mají komunisté,marxisté a ostatní tzv. socialisticté právo znát
životopisy svých "svatých", proč by totéž právo neměli mít i věřící
katolíci pro své duchovní vzory?
Z uvedených důvodů proto žádám,aby mi byla odebraná publikace bezodkladně vrácena nazpět,aby bylo zveřejněno Jméno osoby nebo osob,které rozhodli o zákgzu dovozu a rozšiřování této knihy a z Jakých konkrétních důvodů. Žádám také o sdělení,co bylo učiněno pro to,aby se
podobná dikriminační,nezákonná opatření neopakovala. Je proto třeba,
aby byla bezodkladně učiněna taková opatření,aby články naší ústavy a
přijatých ratifikovaných mezi národních* dohod týkající se náboženské
oblasti byly důsledně dodržovány, za což Vám předem děkuji.
/Odpověá na dopis nedošla /

Augustin Navrátil

- o - o - o - o - e - o - o -
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Politické aktuality,úvahy s informace.
Ukázka z aktivity Občanskéto fóra v okrese Kroměříž.
/Výňatek z projevu k účastníkům shromáždění na zimním stadionu./
Vážení spoluobčané.
Jsme velmi rádi,že jsme se v tyto radostné sváteční dny mohli společně sejít,abychom mohli oslavit tak významnou událost,kdy jsme byli
oficiálně ubezpečeni,že nadvláda aristokratické msnšiny našeho národa,
která se prohlašovala aa představitele dělnické třídy,již není zakotvena v naší ústavě.
Musíme za to být vděčni především naší mladé generaci,našim studentům.Také však aktivistům Občanského fóra,členům nekomunistických
stran a všem vám občanům,kteří jste at již v samém začátku,nebo později
pochopili o co jde a všechno dobré co se nyní uskutečňuje podpořili a
stále podporujete.
Současné události se vyvíjejí na samém konci procesu,který vyústil
ve fyzické represe,kdy současné politické zřízení začínalo mít charakter fašistická diktatury.Poslední kapkou přetékajícího poháru byl surový zásah bezpečnostních j e d n o t e k proti manifestujícím studentům 17.
listopadu v Praze.
• Je nán často vytýkáno,že dialog ano,ale ne na ulici,ne nátlakové
akce.A při tom skutečný dialog,který byl nabízen již před dvanácti
lety Chartou 77,nebo ještě v letošním roce v petici"Několik vět",byl
odmítnut.Bfísto přijetí nabízeného dialogu nastaly tvrdé postihy a to i
na našem okrese.Tak okresním soudem v Kroměříži byli odsouzeni k vysokým pokutám ti občané,kteří tuto petici rozšiřovali. Byl také odmítnut
nabízený dialog katolíků při řešení vztahu státu k církvím v 31 bodové
petici,kterou podepsalo přes 600 tisíc .bčanů v minulém roce.byl zcela
odmítnutý komunistickými představiteli a komunistickým tiskem.
Podíl
na tom měl i tajemník OV KS* Javorský.
A podle mých vlastních osobních zkušeností mohu také potvrdit,že
dialog s vládnoucí mocí zde na okrese o který jsem se pokoušel,skonšil
vždy jen dialogem s vyšetřovateli,prokurátory,soudci ,pobytem ve vazbě,
a pak následoval dialog s psychiatry a pacienty v psychiatrických léčebnách, kde jsem nucené strávil část svého života.Ve všech případech
vyvolaly mé pronásledování orgány okresu Kroměříž.Podílely se na tom i
orgány Okresního národního výboru v Kroměříži,především odbor zdravotnictví. Tak na př. rozhodnutím odboru zdravotnictví ONV v Kroměříži ze
dne 18.4.1986 bylo schváleno mé nucené držení v psychiatrické léčebně
v Kroměříži,přestože o tom nerozhodl soud a přestože jsem nebyl nebez->
pečný ani pro okolí,ani sobě,což jsou jediné důvody,kdy může nucený v
psychiatrické léčebně ONV schválit.
Až do posledníchvíle jsme tvrdě a nemilosrdně pocitovali,že se
bezpodmínečně musíme podřizovat zvůli orgánů a jednotlivců,kteří si
uzurpovali právo nad námi vládnout,přestože své funkce nezískali ve
svobodných,demokratických volbách.Tuto skutečnost jsme pociťovali ve
všech sférách veřejného i soukromého života.
Po celou dobu vládl u nás strach.Nepředstavitelný strach většiny
občanů z komunistů ovládajících všechen státní aparát. Jako charakteristické bych uvedl výrok jednoho primáře v psychiatrické léšebně v Kroměříži,když jsem ho žádal,aby jednal podle svého svědomí.Odpověděl mi:
"Copak jsem Jan Hus? Já nechci skončit na hranici i" I když použil nadsázky, je to charakteristický stav uplynulé doby.
Mohl bych uvést desítky,ba stovky případů nezákonností a to dotýkající se činnosti v našem okrese,ale my to všichni víme a my si chceme'
především ujasnit jak dál.Přes to bych se chtěl jěště zmínit o oblasti
kulturní.Nebudu -se zabývat o době bezprostředně následující po r. 1948g

kdy představitelé okresu nařídili zlikvidovat téměř celou polovinu knižního fondu obecních knihoven.Chci jen uvést,že ještě 11.května t.r. byly holandskému občanu zabaveny náboženské publikace a to ne vydané v
zahraničí,ale zde u nás.Byly to především také papežské encykliky .IIa
přepadení tohoto holandského občana a na odebrání této náboženská literatury spolupracoval i tajemník KNV v Lutopecnách.Podobným způsobem
bylo před měsícem zabaveno i 500 kusů encykliky "Laborem exercens".2
hlediska kulturní politiky tuto dobu možno právem nazvat dobou temna.
Tolik k minulostioV současné doba však prožíváme revoluci.Chceme
však,aby byla nazvána revolucí lásky„Nechceme oko za oko,zub za zub.
Rroto bych se chtěl obrátit na funkcionáře okresu,města i vesnic,kteří
jsou předmětem Oprávněné kritiky,a na ty,kteří nejenže ztratili důvěru
občanů,ale kteří ji ani nikdy neměli.Obracím se na ně,aby sami přehodnotili,zda mají morální právo zastávat tyto funkce.Jestli máte trochu
cti a hrdosti v těle,odstupte ze svých funkcí! Vaše éra skončila!
Fa našem setkání se stranickými a státními představiteli okresu
a města nám bylo řečeno,že přes výzvy těchto funkcionářů,jen málo občanů bylo ochotno s nimi SDolupraccvat.Idy tyto problémy nemáme.Nás od samého začátku podporuje několik tisíc občanů,kteří to potvrdili i svými
podpisy. Přihlásili se nám však taká desítky odborníků ze všech oblastí veřejného života,takže jsme mohli ustavit sekce,které svým odborným
zaměřením odpovídají odborům OFV. V každé této sekci je několik odborníka, kteří posuzují současný stav v oblasti,kterou se sekce zabývá,
studují její problémy a budou taká oodávat návrhy k zlepšení současného s t a w . Máme dosud tyto sekce: Ekologická,zuravotni a sociální,
kulturní,školská,zemědělská,náboženská,průmyslová,služby a obchod,výstavba a údržba města,tisková,právně trestní,sportovní a tělovýchovná,
doprava a spoje„Mohoů vzniknout i další.Vyzýváme všechny občany a
zájemce,kteří mají zájem spolupracovat v těchto sekcích nebo podílet se
na založení dalších,nebo,kteří jakýmkoliv jiným způsobem s námi chtějí
spolupracovat,at se přihlásí bud u mluvčích těchto sekcí na jejich adresy,nebo telefonicky u mluvčích Občanského fóra.
Protože naše úloha je konstruktivní,nechceme bořit co je dobré
proto žádáme odpovědné funkcionáře ONV,Měst.NV i MNV na vesnicích,aby
nás přizvali ke spolupráci,kterou v žádném případě neodmítneme,.
Připomínáme "ještě,že mimo těchto sekcí existují ještě občanská
fóra v závodech,podnicích a školách našeho okresu.Existují také v dalších městech a vesnicích,nebo budou brzo ustavena.Přestože prostřednictvím denního tisku, televize a rozhlasu jsme byli všichni informováni
co tOj je Občanské fórum,přece těm,kteří to neznají bych to chtěl
krátce připomenout.Je to cosi,co nemá povahu všech organizací,v nichž
jste byli dosud sdruženi?kde je vždy někdo dole,někdo nahoře?nad níc
• ještě někdo výš a nejvýše to někdo řídí.Jde o sdružení které je
výrazem samostrukturalizaco společnosti.
"
Po oficiálním se zřeknutí a zrušení nadekretované vedoucí úlohy
KSČ je v nejkratší době bezpodmínečně nutná prosadit tyto požadavky:
1. Zrušit lidové milice.
2.Zrušit organizace KSÖ na závodech školách a ostatních pracovištích.
3.Vypořádat se s obrovským majetkem K3Ö
4.Především je však třeba co nejdříve vypsat svobodné demokratické volby.
Žijeme ve velmi složi' ém a vážrJn cbdobí.Ceká nás mnoho nesnadné
práce.Je třeba,abychom se do ní zapojili s velkým zápalem a trvalým
elánem.Jdeme vstříc štastné budoucnosti,
Aug. Nevrátil

- Ill Prohlášení náboženské sekce Občanského fóra v Kroměříži.
Čtyřicet let jednostranného pohledu na život skrze oficiálně
uznávanou a jedině povolenou ideologii marxismu-leninisniu,dokázalo v
i•
myslích mnoha lidí zanechat nepředstavitelný chaos a zatemnění.Mnoho mladých lidí,ač upřímně hledající pravdu a smysl života stojí v
rozpacích,mluví-li se před nimi o Bohu,víře a náboženství: neví totiž, co si představit pod slovy,kterými k nim mluví věřící.Léta jiin
bylo sugerováno,že víra je tmářství,opium lidstva,prostředek k ohlupování a zotrocování mas...
Léta byly malé školní děti zesměšňovány před spolužáky pro svou
víru.Léta byly uzavřeny veškeré kanály,kudy mohla proudit živá a pravdivá informace o víře.-Lze se divit,že mnoho mladých lidí,které vychovala současná škola,jsou po této stránce zcela negramotní ?
Ale to by nebyla ještě ta nejhorší stránka věcí.Analfabetismus
tohoto druhu napraví postupná informovanost.Daleko závažnější jsou
však důsledky,které vnikají deformací přirpzené lidské touhy směřující k ušlechtilosti,lásce a pravdě,kráse charakteru,vznešenosti oběti.A tyto ideály,hlubiny lidského bytí,které tušily a někdy i zažily
velcí myslitelé všech dob a kultur,tyto květy lidského ducha byli stá^
ní ideologií považovány za nadstavbu,za výpotek lidského rozumu,za
krásnou,ale i naivní iluzi.
Takové zploštění lidské vertikální dimenze však přináší neblahé
ovoce:rostoucí kriminalitu,stoupající rozvody,potraty,AIDS,vzájemnou
nevraživost,závist,sobectví...výčet by mohl pokračovat dále.
Takový svět nás začíná dusit,klima nelásky vytváří nepropustný
betonový krunýř v mezilidských vztazích,bezohlednost k přírodě otevírá dveře k ekologické katastrofě.Pod tímto tlakem si odlidštěný
člověk znovu klade otázku po smyslu své 'existence,otázku,ktorou v
době chleba a her nebral ve zřetel.
Jako křesťané můžeme a musíme říci,že známe odpověS na tyto palčivé otázky,Nabízíme podstatné životní hodnoty,na rozdíl od mnoha
pseudohodnot,které nás nedokáží vyvést z bludného kruhu.Dokážeme uzdravit jedinco i společnost tím,že uzdravíme lidské vztahy ve všech
rovináéh:člověka lc sobě samému,ke druhým a k nejhlubším skutečnostem
bytí o
Nestačí však jen říkat velká a vznešená slova,je třeba činů.
"Co to pomůže moji bratři,říká-li kdo,že má víru,ale nemá skutky...
Bez skutků je víra mrtvá"- tak nás učí evangelium.

• - IVVěrni těmto zásadám jsme o ta vřeni ke všem žhavýp problémům dnešní
doby, chceme aktivně přeměňovat svět spolu se všemi lidmi dobr^ vůle.
Abychom však mohli svou cestu plněji uskutečňovat,je třebe narovnat některé dosud nedořešené deformace minulých let:
- obnovit činnost mužských a ženských řeholních společenství,poněvadž
patří neoddělitelně ke křesťanskému chápání sebeobětující se lásky ke č.
druhým.Mnoho domovů důchodců volá po obětavých řádových sestrách:
- umožnit kněžím,aby mohli navštěvovat nemocpé a zaopatřit je:
- zamezit dosavadní diskriminaci věřících křesťanů,především umožnit
věřícím učitelům na všech stupních výkon povolání:
- i'am,kde jsou v areálu nemocnic či léčeben kaple,uvolnit je znovu
pro bohoslužbu:
- dát k dispozici vysílací čas v rozhlase a televizi a zveřejňovat
v tisku okresních a krajských úrovní články s křesťanskou tématikou,
psané křesťanskými autory.
Chceme informovat veřejnost o křesťanském myšlení v kurzech,které
budou pořádat nově se tvořící "Křesťanská akademie."
Chceme pomoci i rozháranému nitru většiny dnešních lidí.Zkušení
znalci duchovního života spolu s věřícími lékaři budou poskytovat
pomoc v kritických životních situacích všem,ať jde o věřící či nevěřící .Uvažujeme o formě "křesťanské linky důvěry" a pastoračně - terapeutické poradny.
Chceme všem otevřít pohled na závratné výšky transcendence,na verw
tikálu,bez které by člověk byl ubožejším živočichem než zvíře.

Materiál byl volně zpracován
na základě společných dialogů zástupců
církví řím.-katolické,evangelické a
českosi.-husitské.

Programové prohlášení ČESKOSLOVENSKO STRANY LIDOVÉ.
Obrodný proud,který vyrostl ze spontálního úsilí členů na obranu
Pravdy,práva a spravedlnosti - základních pilířů křesťanství,z nichž
ČSL vždy v minulosti vycházela,jež však v posledních desetiletích
opustila - se prosadil.
Na ideovou a polititkou základnu obrodného proudu přešla s nadřením celá členská základna.
ČSL je 'připravena plnit úlohu svobodné,nezávislé,politické strany
s vlastním politickým programem.
Obnova demokratických mechanismů ve společnosti musí umožnit občanům ve svobodných volbách zvolit stranu podle svého zaměření a důvěry,
kterou k ní chovají.Jen v takovém prostředí mohou politické strany
být prostředníkem občanů v řízení věcí veřejných a současně být účinnou hrází proti zneužívání -politické a ekonomické moci.
Ústřední výbor slavnostně prohlašuje,že je odhodlán vtisknout ČSL
rysy plně odpovídající politickému a náboženskému přesvědčení křesťanů v našem státě.Chceme přivést stranu k plné obnově křesťanských,demokratických a vlasteneckých-principů-.
Vstupujeme do politického života s vkladem křesťanských hodnot,jako 'neodmyslitólného základu vytváření nové demokratické společnosti
v naší zemi.
Chceme budovat stranu moderního typu,která bude schopná vědockými
přístupy anylyzovat a zobecňovat požadavky věřících občanů s cílem
, dosáhnout jejich uplatnění při tvorbě a uskutečňování politiky,oři tvorbě právních norem,při vytváření pluralitní demokratické společnosti.
haše ideová východiska jednoznačně akceptují křesťanské chápání
• světa,společnosti a místa člověka v ní.Vycházíme z nezadatelných a z
nezcizitelných práv člověka a občana,tak,jak jsou formulovány v paktu
o lidských právech.
Budeme stavět na těch hodnotách,které se ve vývoji lidské společnosti osvědčily jako lidské zdroje mravního a kulturního vzestupu civilizace.
ČSL je politická strana,sdružující v ekomenickém duchu občany ČSSR
všech křesťanských vyznání.Umožňuje jim aktivně se účasnit politického
života země a talc přispívat k uskutečňování obecného blaha.
ČSL je stranou všech křesťanů.V tom s m y s l u je nekonfesní.Nekonfesnost chápeme jako vzájemně rovné postavení všech členů strany,bez ohledu na jejich příslušnost k různým církvím a náboženským společnostem.
Odmítáme tezí,že náboženství je soukromou záležitostí občanů.Náboženství chápeme jako neodmyslitelnou složku duchovní kultury společnosti,
která má nazastupitelný význam a vliv při utváření národa,z kterého
vzešli takoví velikáni,jako byl sv.Václav,sv.Anežka £cská,myslitelé
jc.n Hus,Jan Amos Komenský a další.
Vycházíme z povinnosti křesťanů účastnit se veřejného života,Jsme *
přesvědčeni,ac trvalého a skutečného dobra jednotlivců národů a států
ňolsó dosáhnout pomocí zla,násilím a potlačováním prav druhých.
Proto také odmítáme systém jedné státní ideologie,Je pro nás nepřijatelný systém jedné vedoucí strany,zakotvující svoji vedoucí úlohou
v právních dokumentech a zajišťujícími mocenskými prostředky.Tím vyváří umělou bariéru,která brání plnému duchovnímu rozvoji jednotlivce i společnosti a vo vědeckém bádání staví nepřijatelná mezo pravdivému poznání.
Kriticky se stavíme k současnému, uplatňování systému Nerovní fronty.
ČSL v ekonomické oblasti vychází z nutnosti všech forem a druhů
vIVGLnictví,kterým je třeba vytvořit stejná právní a faktické podrnín• k.7 k torru,aby mohly účinně působit pro zdárný rozvoj národního hospodář
í jako čolku.

VI ČSL považuje rodinu jako základní jednotku společnosti ve smyslu
nvním,mravním.biologickém, ekonomickém a sociálním.ČSL bude půsoduchovním
•bit k jejíniu neustálému •posilování,
ČSL považuje za nezbytně' vytvářet vlastní, ..zájmová sdružení a klubyý;
:
včetně organizací mládeže.' • .. .
'
'
D-v
ÖSL bude rozvíjet spolupráci se všemi demokratickými aktivitami,nyn
Vnějšími i vznikajícími politickými stranami,jak na území našeho státu,
tak: i v jiných zemích.
•Á^; • .
.' ČSL bude aktivně podporovat všechny projevy vedoucí k zachování
a rozvoji demokracie.V tom smyslu účinně podporuje.také hnutí Občanského fóra a vyzývá všechny orgány a organizace ČSL k jeho podpoře.
ČSL žádá úplnou autonomii v církví a nezasahování státu do jejich
činnosti.Budeme so ve vládě a v zákonodárných sborech účinně zasahovat
0 spravedlivé církevní zákony,o vytváření příznivých podmínek pro nerušený život církví a jejich rozvoj.
Mír a mírovou koexistenci mezi národy a státy chápeme jeko prvořadou hodnotu.Obdobně i zdravé životní prostředí.Vycházíme z toho,že
mír i zdravé životní prostředí jsou přirozeným plodem chování člověka,
které je v souladu s řádem Stvořitele.
Práci chápeme jeko základní rozměr existence člověka v jeho tvůrčím procesu při naplňování Stvořitelova záměru.
Život chápeme jako posvátný dar.Povinnosti státu je život právně
1 fyzicky chránit a vychovávat občany k úctě k němu. Interupci-, euthanasii,
trest smrti považujeme jako zásah člověka do řádu stvoření.
K 'těmto otázkám chceme v. našem stranickém tisku přinášet názory
našich členů,abychom mohli.zformulovat přesvědčivé a důrazné stanovisko
naší strany.
Přijato tfv ČSL 28.listopadu 1989.

Toto programové prohlášení vzešlo z mimořádného zasedání ÚV ČSL
dne 27 - 28.1istooadu t.r. V tyto dny také skončil úspěšně obrodný
proces v ČSL.Na tomto mimořádném zasedání ^byl vytvořen nový U7 ,'.L a
zvoleno nové předsednictvo v tomto složení:
Jihomoravský kraj
JUDr.Josef Bartončík,předseda ČSL
Praha - město
PhDr.Bohumil Svoboda, 1. místopředseda ČSL
Středočeský kraj
MVDr.ing.František Reichel,CSc2 místopředseda
Vý c ho d o č e s ký kra j
JUDr,Richard Sacher, ústřední tajemník ČSL
Praha - město
ing. Antonín Baudyš, OSa.
Jihočeský kraj .
Václav rtbuzar
V v c hodočes ký 1-rr a j
JUDr.Jiří Černý
Severomoravský kraj
ing. Jan Fičar
Severomoravský kraj
MUDr.Stanislav Hanák
Zrpadočeský ! j
ing. Josef Néier
Jihomoravský kraj
ing. Ludvík Motyčka
Jihomoravský kraj
Bohumil Servus
Severočeský kraj-.
ing« Josef Šedivý

- VII Úvaha nad současnou vnitropolitickou situaci a zamyšlení nad jejím
budoucím vývojem z hlediska křesťanů katolíků.
Nabídnutý dialog mezi občany a státní mocí,který byl zveřejněný
, naposledy v petici"Několik vět' byl odmítnutý a varování v něm obsažená, že může dojít ke krizi,se stalo skutkem.Od té doby se věci vyví-

Ve všech poselstvích a to jak Otce kardinála Tomáška,slovenského pricase srciliskapa Sokola ,tak i olomouckého biskupa Vaňáka zaznívá hlas,že " v této osudové hodině našich dějin nesmí zůstat stranou
nikdo z nás",Že "nechceme jen mluvit a požadovat",že"váechno mé urče*nou chvíli... Je čas bořit i čas budovat".Jsou nám také připomínány
črtyři základní ctnosti, rozumnost,mírnost,spravedlnost a statečnost.
Proto se ztotožňujeme s osmi požadavky uvedenými ve"Slově kněží olomoucké arcidiecéze"ze dne 29.H.t.r. Zvláště splnění požadavku č.1 se nám
jeví jako nejnaléhavější,protože řádné obsazení biskupských stolců
potřebujeme nejvíce.Proto také s rozhořčením odmítáme stanovisko,že
zásahu do jmenování biskupů se státní orgány nevzdávají.
Do povědomí všech občanů se nyní dostává nové spontánní hnutí s
názvem Občanská fórum.Je to spolu se studenty hlavní hybná páka součas
ného dění.Domnívám se,že je velmi žádoucí,aby se do něho zapojili všich
' ni katolíci,kteří jsou ochotni se zapojit do veřejného života. Při
každém Občanském fóru na všech úrovních jsou utvořeny sekce čeho komise, jaká odpovídají na př.komisím při ONV.Je zvláště žádoucí,abychom
mimo jiných sekcí se zapojili do sekce školské,kulturní,zdravotní a
především do náboženská. Kde není,mělo by být povinností ji založit.
My'jsme na kroměřížsku od slov přešli k činům. Naše náboženská sekce
spolu se sdružením katolických laiků a s lidovou stranou se dohodla,
že založíme Křesťanskou akademii,ve které každých čtrnáct dní v přednáškách budeme třístupňovát především mladým lidem,studentům křesťanské učení.Při jednání s mladými lidmi,ve své funkci mluvčího,jsem se
přesvědčil,že o toto poučení mají velký zájem.
Dosud jsme ve sdružení katolických laiku informovali,povzbuzovali
a vzdělávali jen prostřednictvím tisku /Křesťanské obzory,knihovna
Křesťanských obzorů/. Nyní máme možnost i prostřednictvím živého slova.
Myslím,že je to přední úkol nás laiků v nynější době. Připomínám však
a zdůrazňuji,že všechny tyto přednáší,všechnu tuto činnost je nutno
dělat ve spolupráci s duchovním otcem farnosti! Tam,kde je to nutné a
potřebné i s biskupem!
25.listopadu byly zveřejněny Programové zásady Občanského fóra.
Je jich sedm.Velmi mne překvapilo,že v nich vůbec není zmínka o církevní politice, o vztahu církví a státu.Domnívám se,že místo okázalého ,*
veřejného vystupováni je třeba se více věnovat zásadní činnosti ve
prospěch Církve.
Ještě k otázce činnosti v politických stranách.Nikdo nemá právo
\rucoVat nějaký názor,jak se máme v této věci zachovat.Bylo by však
jistě žádoucí zapojit se do činnosti strany,která chce obhéqit zájmy
věřících občanů. V současné době se k tomuto hlásí 5SL,jak je to uvedeno v jejím programovém prohlášení.Je možné,že vzniknou i další strany,
které budou mít podobný program.Je také možné zapojit se i do jiných
politických stran,i když se nebudou výslovně nazývat křesťanské.
Myslím,že v současné době bychom měli ^elmi prosit Ducha svatého^
Pannu Marii a svatou Anežku,abychm jednali ve všech věcech moudře.
*
Augustin Navrátil

