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CESTA

DO

BETLÉMA

Vá Paní,podivně byla jsi na pouti
s Josefem,nikde vás nechtěli přijmouti,

a tys již,tak těžká,nemohla déle....
Skryla vás posléze tmavá stáj v skále -

/vlahý chléve,dýšící senem,slámou povyslaný,
útulku útulný oslat,ovec Josefa i Panny,

a nad ním rozpjatá obloha tmavá,hvězd plničká,
zda se má uštvaná duše brzy vás nedočká?/,
a tys tam Boha porodila,sladce světu skryta.
Ó,jaká chvíle,vroucné tichosti sytá,

chvíle,jež hrává snad v srdcích nehněvným tvorům,
kuřatům,vrabcům,veselým myškám;oslu a volu,

již na vás se dívali,na Boha dýchali
-ó Paní,dobřes uchýlila se k nim do skály -

a dívali se velikýma očima,a dýchali ústy velikými
na Ježíška vlaze,mile ji než kadidlové dýmy.

Porodilas do slámy a sena Pastýře Krále.
Porodila jsi ho v dobré,skryté skále ....

Rodičko Boží, ustrn se,cestou již nemohu dále...
Bohuslav Reynek
/z knihy Básnické dílo 1 /

Vánoční EVANGELIUM
Stalo se v těch dnech,že vyšlo nařízení od císaře Augusta,aby byl
po celém světě proveden soupis lidu.Tento první soupis se konal,když £
Sýrii spravoval Quirinius.Všichni se šli dát zapsat,každý do svého
města.
Také Josef se vydal z Galilee,z města Nazareta,do Judska,do města
Davidova,které se nazývá Betlém,poněvadž byl z domu a rodu Davidova,aby
se dal zapsat s Marií,která mu byla zasnoubena a čekala dítě.
Když tam byli,naplnily se dny a přišla její hodina.I porodila svého
prvorozeného syna,zavinula jej do plének a položila do jeslí,protože
se pro ně nenašlo místa pod střechou.
A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v
hlídkách u svého stáda.Náhle při' nich stál anděl Páně a sláva Páně se
rozzářila kolem nich.Zmocnila se jich veliké bázeň.Anděl jim řekl^Nebojte se,hle,zvěstuji vám velikou radost,která bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel,Kristus Pán,v městě Davidově."Toto vám bude znamením:"Naleznete děíátko,v plénkách,položené do jeslí."A hned tu
bylo s andělem množství zástupů a takto chválili Boha:
SLÁVA NA VÍSOSTECH BOHU A NA ZEMI POKOJ LIDEM?V NICHŽ Má BŮH ZALÍBENÍ

DNES SE NÁM NARODIL SPASITEL7KRISTUS PÁN.
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu všechny země !
Zpívejte Hospodinu,velebte jeho jméno !
Rozhlašujte den ze dne jeho spásu,
vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
Eiezi všemi národy o jeho divech.
Radujte se nebesa,zajásej země,
zahuč moře,a vše,co je naplňuje.
Zaplesej pole,a vše,co je na něm.
Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.
Před Hospodinem,že přichází,
že přichází řídit zemi.
Bude řídit svět spravedlivě,
národy bude spravovat věrně.

SLOVO ŽIVOTA PRO VĚSÍCÍ NA PROSINEC.
"Nestýskejte si,bratři, jeden na druhého." /Jak 5,9/.
Abychom lépe pochopili slovo života,které se nám předkládá pro
tento měsíc,je třeba mít na zřeteli okolnosti,které je vyvolaly,Jsou
to neshody,které nastávaly v křesťanshých společenstvích,jímž je určen list apoštola Jakuba.Jde.o pohoršení,o společenské diskriminace,o
sobecké užívání bohatství,o vykořisťování dělníků,o víru,projevující s
se spíše slovy než skutky atd.Toto všechno dávalo podnět k nevoli a
k rozladěnosti jedněch proti druhým.To působilo,že se celé společenství necítilo dobře.
"Nestýskejte si bratři,jeden na druhého."
Tedy už v apoštolské době bylo možno pozorovat,co vidíme již
dnes v našich společenstvích:největší potíže žít naši víru nám často
nepřicházejí z věnčí,ze světa,ale spíše zevnitř.Jsou to určité situace,které ce nevyskytují,a chování našich bratří,kteří nežijí v souladu z křesťanským -ideálem,Z toho vnitřní nutností vyplývá,že se nikdo necítí dobře,že panuje nedůvěra a znechucení.
"Nestýskejte si, bratři,jeden na druhého."
Ale jestliže tyto všechny víceméně závažné rozpory a nesoudržnost mají svůj kořen ve víře navždy osvícené a v ještě velmi nedokonalé lásce k Bohu a k bližnímu,pak první reakce křesťana nemá být netrpělivost , ale reakce,které učí Pán Ježíš,On žádá,abychom trpělivě
čekali,abychom druhé chápali a byli milosrdní.A do každého z nás,jak
1
vysvětluje podobenství o koukolu /Mat 13,24-30,36-43 /.
"Nestýskejte si,bratři,jeden na druhého."
Jak tedy žít slo vo života tohoto měsíce ?Staví nám před oči
určitou náročnou stránku křesťanského života.I my patříme k různým
společenstvím./ Krodině,farnosti,k nějakému sdružení,žijeme v pracovním prostředí,v občanské společnosti/,kde bohužel může být řada věcí,
které podle nás nejsou v pořádku: různé povahy,názory,způsob jednání,
nedůslednosti,které nás zarmucují a budí v nás odpor.
Je tedy tolik příležitostí jak dobře žít slovo života tohoto měsíce
Místo posuzování a odsuzování,ke kterému můžeme být pokoušeni,budeme
snášenliví,budeme se snažit druhé chápat.Pak v mezích možnosti můžeme
bratra i napomenout.A zvláště budeme vydávat křesťanské svědectví
tím,že na případné nadostatky v lásce a v nasazení pro druhé budeme
reagovat větší láskou s nasazením z naší strany.

*

ZKAMENÍ ODPORU.
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Karol Wojtyla.

Rozjímání radostného růžence.
1.První taj ems tví:zve stování.
foaokamžik se zastavme u samého zdroje slov,která denně opakujeme ve
zvláštní modlitbě,jakou je sv.růženec.Anděl Gabriel jimi oslovil nazaretskou Pannu.Tedy autorem každého jednotlivého slova je sám Bůh a
každé slovo obsahuje skutečnost,kterou vyjadřuje.Když anděl pozdraví Marii slovy:«Zdrávas plná milostí"/Lk 1,28/,odpovídá této zvěsti plnost
zalíbení Ncjsv.Trojicejkteré se Panna těšila už ve chvíli svého neposkvrněného početí.Další slova:"Pán s tebou,požehnaná ty mezi ženami"
/Lk 1,28/ říkají totéž.Tajemství tohoto vyvolení,v kterém je Bůh svobodný a ponechává svobodu i člověku,nás ohromuje.V jistém,zcela skutečném smyslu čeká Bůh na jeho osobní volbu.Protože svoboda je nezbytnou
podmínkou lásky a darování Bohu.
Panna odpoví tak,jak je to v dokonalém souladu s její vnitrní pravdou. Vnitřní pravda Mariina záleží v tomto: bez výhrad si zvolila svého jediného Snoubence a úplně se mu darovala.Proto mohla říci:"Jak se to
stane,kdaž nepoznávám muže ?" /Lk 1,34/.Řekla to hned,jakmile uslyšela
z andělových úst zprávu,že počne a porodí Syna.Mateřství přece vyžaduje,
aby"poznala muže",a to právě*je v rozporu s její volbou.Maria se svou
otázkou nevzpírá Bohu.Jenom poznamenává,že tělesné mateřství je neslučitelné s volbou,kterou učinila podle. Ducha.
Nato ji anděl vykládá"Duch sv. na tebe sestoupí a mot Nejvyššího tě
zastíní."/Lk 1,35/.Maria ještě neví,jak se to stane.Ale jedno ví jasně:
že to všechno musí být ve shodě s volbou,kterou učinila ve svůj čas z
podnětu Ducha.Řekne tedy:"jsem služebnice Pánajaí se mi stane podle
tvého slova /Lk 1,38/.
Všimněme si,že dřív než Panna vysloví své fiat,vydá svědectví Duchu,
který proniká celou její duši,a Synu,kterého má počat a porodit.Řekne
totiž:"Jsem služebnice Pána".V tomto okamžiku začala nová doba.K tomuto začátku,totiž k zvěstování,se musíme stále vracet,protože díky jemu trvá v dějinách lidstva nová doba a vytváření nového člověka.
2.Druhé tajemství: navštívení.
V Polsku prožíváme navštívení Panny Marie zcela zvláštním způsobem.
Už asi 20 let trvá pouí obrazu Černé Madony ve své věrné kopii,kterou
posvětil Pius XII.v r.1957 na žádost primase kardinála Wyszynského,podanou jménem polského episkopátu.Nuže v r.1957 začalo putováni obrazu,
trvá dodnes a bude pokračovat dál: z jedné diecéze do druhé,z jedné
farnosti do druhé,někdy i uvnitř téže farnosti z jedné kaple do druhé.
Z podnětu pastýřů a věřících putují také jiné obrazy černé Madony z jedné domácnosti do druhé.To vše lze uskutečňovat dík hluboké noboženské
zkušenosti,dlouhé a důkladné duchovní přípravě,nočním vigiliím a modlitbě, která spojuje všechny farníky,sousedy a příbuzné.
Tímto způsobem se snažíme oživit si první návštěvu Mariinu v AinKarim u její příbuzné Alžběty.Slova,kterými Alžběta pozdravila Pannu,
jsou dobře známá:"Požehnaná ty mezi ženami,a požehnaný plod tvého živo%
ta"/Lk +,42/.A dále:"Čím jsem si zasloužila,aby ke mně přišla Matka
mého Pána ?...Blahoslavená,která uvěřila,že se splní to,co ji bylo pověděno od Pána"/Lk 1,43-45/.My přivádíme Marii do jednotlivých farností, do společenství Božího lidu,jako tu,která první uvěřila,jako vůdkyni Božího lidu na jeho pouti víry,jak říká II.vatikánský koncil,
A když po přečtení první hlavy evangelia sv.Lukáše začnou všichni
jednohlasně zpívat Magnifikat,máme dojem,že Maria vložila d9 úst našeho
lidu svá slova.Je v tom utajena ještě jedna hluboká touha:aby nám Maria dala vírujS jakou ona,Matka Boží,zazpívala své MagnificátTabychom
mohli mít zvláštní účast na víře Mariině.Ta nás může posílit a upevnit,,
když stojíme po boku Kj*ista-"BQ.ahoslavené,která uvěřila."

3.Třetí tajemství:narození.
v "Bůh se narodil a mocnosti se třesou,Pán nebes je všehd zbaven.Qhen hasne,na světlo padá stín.Nekonečný bere na sebe omezenost.Opovržený, zbavený slávci,smrtelný,Král věků".To je úryvek jedné vánoční polská písně.Podle mého mínění je v ní drasticky vyjádřeno tajemství vtěleného Boha.emství,které obsahuje protiklady;světlo a noční tmu,BoŽí
nekonečnost a lidské meze,slávu a ponížení,nesmrtelnost a smrtelnost,
božství a chudobu Člověka.Lidé si před"úchvatným tajemstvím" misterium
fascinosum sv.vánoční noci,která spojuje národy,uvědomují,že se v tom
okamžikuděje- něco velikého,něco.co nemá období v dějinách člověka.Vánoce nám dovolují skoro se dotknout našeho duchovního narození Boha skrze milost.
Narodili jsme se skrze milost a víru',byli jsme nazváni Božími dětmi.
A to také skutečně jsme,říká sv.Jan/sr.1 Jan 3,1/.
Toto je noc největšího povýšení člověka.V ní má člověk svůj počátek.
Narodí se Boží Syn jako člověk prostřednictvím Ducha svaa děti lidské se
stanou adoptivními dětmi Božími01'ak získávají právo nazývat Boha"Abba
Otče I V/Řím 8,15:Gal 4,6 /,Tvářnost r.emě se změní ve své podstatné dimenzi,a tato vnitrní změna je základem vánoc,hlavním důvodem naší vánoční radosti,radosti všech:mágů i pastýřů,biskupů,kněží,dětí."Genuit puerpora Regem - Rodička porodila Krále0"/liturgie hodin,1.ledna,3.ant.chval^
"... Zavinula ho do plének a položila do jeslí,protože v zájezdním útulku
nebylo pro ně místa."/Lk 2-,7/.Nad těmito jeslemi zpívali andělé chválo-» •
zpěvy,k těmto jeslím přistoupili pastýři a mágovéB°esle byly první místo, kde se setkal Bůh s lidmi,kde se lidé setkali s ním vírou,Zde se narodila církev.Zde se znovu a znovu ustavičně rodí naděje člověka.
4.Čtvrté tajemství: obětování Ježíše ve cháme.
Církev slaví za 4é dní po vánocích událost plnou duchovního smyslu.
/Zachovává tedy i v liturgii stejnou časovou vzdálenost,/Toho dne Boží
Syn,jako dítko chudých lidí,narozený v ubohé betlémské chatrči,je přinesen do jeruzalémského chrámu«Byl to jeho chrám:chrám živého Boha.
Přišel do něho,no jako Pán,ale jako poddaný Zákonu.Zákon předpisoval
chudým lidem,že 40 dní po narození prvního syna mají obětovat 2.hrdličky nebo 2.holoubátka na znamení,že je zasvěcen Pánu/sr.Lk2,22-24:13,2,
15.Lk 5,7:12,8/.
Již v této události,v tomto prvním setkání Mesiáše s chrámem,bylo
zahrnuto to,co podivuhodně vytušil a vyjádřil starý Simeon,jak mu přislíbil Duch sv.Simeon tváři v tvář Dítěti začne pronášet slova,která
nepocházejí od člověka.Prorokuje.Mluví pod vlivem Ducha sv.Mluví v zastoupení Boha,onoho Boha,kterému byl postaven chrám a který je jeho zákonitým Pánem,
Zvolili jsme Simeonova slova jako vůdčí nit našich duchovních cvičení. V první části,kterou nazývá liturgie "písní",svědčí o Světle,a tím
o 30 let anticipuje svědectví Jana Křtitele.V druhé části svědčí poprvé o kříži,kterým se projeví odpor k Ježíši,ke Kristu.
Genu kříže sdílela také Matka,které podle Simeonových slov meč
pronikne duší"aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí"/Lk 2,35/.
Obětování Ježíše ve chrámě je časově spojeno s vánocemi,ale obsahem natři k tajemství velikonočnímu.Je první z událostí,při kterých se
jasně zjevila mesiášská důstojnost novorozeného Dítěte.S ním je spojen
pád povstání mnohých ve srarém i novém lzraeli0Na něm závisí budoucnost
člověka.On je opravdu Pán budoucího věku /Iz 9,6/.Jeho vláda^začíná obětí ve chrámě podle předpisu Zákona,a dosahuje plnosti obětí na kříži
podle věčného plánu lásky.
5.Páté tajemství:Ježíš raezi učiteli.
Příhodu o Ježíši mezi učiteli nám vypravuje sv,Lukáš s překvapivou
podrobností.Jako obětování ve chrámě,tak i tato příhoda má v sobě podstatný rys tajemství vtěleníipojí se v ní nesmírná radost se záblesky

smutku.Zdrojem radosti je milost,zdrojem smutku hřích.„adost ukazuje
na Emanuele /sr Iz 7,14:Mt 1,23/,nß Boha přítomného mesi lidmi.Smutek
má vyhlídku na kříž,přítomný už v srdci Emanuele a jeho nejbližších.
Tajemstv^o kterém rozjímáme.má dvojí stránku.Obě musíme mít stále před
očima.
Je to historická stránka události.Došlo k ní,kd$Ž bylo Ježíšovi 12.
letoPodle starobylého zvyku židovského národa se sv. P.Odina odebrala
společně do Jeruzaléma na velikonoce,největší židovský svátek,protože
připomínal vysvobození z egypského otroctví a zázračný přechod přes Rudé moře.Současně byla tato slavnost předzvěstí mesiášských dob a mesiášského pře chodu otroctví k svobodě.0 této věci se nepochybně nejvíc debatovalo a uvažovalo při oné příležitosti,kdy byl chrám plný lidí.rroto
není divu,že Ježíš seděl mezi učiteli,naslouchal jim a "vyptával se jich,
a také není divu,že "všichni,kdo ho slyšeli,žasli nad jeho chápavostí
a nad jeho odpovědmi"/Lk 2,46-47/.
. .
Toto všechno je první hledisko:událost,ke které patří skutečnost ,
že Jeříš zůstal ve chrámě,že ho Maria a Josef hledali a že ho našli
po třech dnech.
Ale jak jsme naznačili,je tu také druhá stránka.Vysvítá z jasného
Ježíšova vyjádření,že si je vědom svého mesiášského poslání.Nevíme,co
říkal učitelům ve chrámě.Ale víme,že na srarostlivá slova matčina odpověděl s jemnou výčitkou: "Pro,č jste mne hledali ?(Jož jste nevěděli, že já
musím býti v tom,co je mého Otce ?"/Lk 2,19/.A po těchto slovech se Ježíš vrátil tiše do nazaretského dcmku a zůstal tam až do svých 30.ti let.
"Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci."/Lk 2,51/.Toto dělá také sv.církev na cestě staletími,
% % % % % % % % % % °b % %
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80 LET ČESKOSLOVENSKÉHO ORLA.
Mnoho českých a slovenských vědců,hlavně těch,kteří se narodili po^
II.světové válce se ptá,co je to vlastně za organizaci,jaké má výchovné
cíle,kdy a proč vůbec vznikla.
Jako samostatná,kulturne-nábožensko výchovná organizace byl Orel
založen v r.1909 - tedy právě před 80 lety - když se sjednotily všechny
tělovýchovné jednoty křesťansko-sociálních jednot dělnických v jeden celonárodní celek v Cechách a na Moravě.Tniciátory vzniku Orla byli poslanci vídeňského parlamentu P.Jan Šrámek /který zůstal ústředním starostou
Geskosí.Orla až co jeho zrušení 1948/,P.Ant.Cyril Stojan/pozdější are.
olomoucký/,pražský P.Tylínek a královéhr.br,Polák/dlouholetý župní
starosta./
• Tělovýchovné odbory při křesťansko-sotiálních dělnických jednotách
vznikaly už v 90tych letech minulého století.Důvod jejich vzniku?Záporný postoj vedení České obce sokolské v župách i jednotách k náboženství a jeho vlivu na výchovu nmládeže,hlavně v Církvi katolické.
V prvních desetiletích po vzniku Sokola /1856/ panovala národní
jednota a asi 70% sokolských vzdělavatelů byli katoličtí duchovní.Když
se pak začala v Sokole projevovat a propagovat náboženská nesnášenlivost a praktikující katolíci a jejich děti byli zesměšňováni a dokonce
ze Sokola vylučováni,bylo nutné z toho vyvodit důsledky.
Všichni lidé-tedy i katolíci - si uvědomovali,že člověka je nutno
připravovat do života jak po stránce tělesné,tak i duševní a že oba tyto aspekty musí být sladěny s výchovou náboženskou a duchovní,a že v
tomto ohledu není možné připouštět nějaké rozpory a překážky.Zaklada-^
telé Orla si toho byli velmi vědomi a proto z toho vyvodili jedme možný důsledek:vlastní samostatnou organizaci.

Začátky nebyly snadné.Presto vznikaly rychle nové orelské jednoty v
Cechách avhlavně na Moravě /Praha-Vyšehrad,Vyškov,Olomouc,Hradec Králové, Líšeň atd./,takže už před první světovou válkou byly uspořádány
první orelské slety ve Výškově /kde došlo ke krveprolití vlnou nepřátel orelské myšlenky/a v Hradci králové.
Během první světové, války činnost Orla ustala,ale nezanikla,jak o
tom svědčí postoj.a/činnost joho členů v prvním odboji a účast v našich
legiích v Rusku,Itálii a ve Francii /v ivusku první legionářské pluky
si zvolily jména ,Lsv. Václava a sv. Cyrila a Metoděje S/V jejich řadách padlo celkem 257 orelských bojovníků.
Shodou okolností právě 28.října 1917 se již sešli vedoucí funkcionáři Orla pod vedením starosty P.Jana Šrámka a připravovali pokyny a
směrnice k obnovení činnosti orelských jednot,která se naplno rozběhla
brzy po 28.říjnu 1918.A tak i15nás jsme z úkrytu pod slámou ve stodole
vynesli rozn\ontovanou hrazdu a bradla a začali za nško2k dní cvičit v
improvizované tělocvičně a už za necelý rok uspořádali veřejné cvičení.
Bohužel,i nás; bylo při průvodě kamením zraněno několik účastníků.
Rok 1^°2,kdy byl v Brně uspořádán celostátní Orelský slet,byl neočekávaným. počátkem úspěšného a rychlého rozvojeCs.Orla.Jeho atletických
závodů &G účastnili také závodníci z Mezinárodní unie katolické tělovýck^y .-/Francouzi, Belgičané , Italové,Němci,Jugoslávci ,xvakušané, šanělé,
Švýcaři a dokonce i malá skupina z Ghany./V r.1929 byl v Praze uspořádán ..II.«orelský slet u příležitosti svatováclavského milénia pod názvem:
"Svat§václavské dny orolstvaM,Uelá Praha jásala,ulice byly plné národníc
a orelských krojů.Strahovský stadion naplněnéviČ enci všech kategorií a
závodníky všech bratrských členských organizací již zmíněné Mezinárodní
unie.I pen president Masaryk nás poctil svou návštěvou.
Domů jsne se vraceli všichni nadšeni a spocitem dobře vykonaného
díla - celý národ nás vzal na vědomí a ukázali jsme,že nejsme jen přehlíženou či dokonce opovrhovanou organizací,ale rovnocenným partnerem.
Pro všechny ústřední, župní a okrskové představitele a činovníky to
pak byl veliký závazek pro budoucnost Orla.Nechtěli jsme být a nemohli
jsme připustit,abychom byli pokládáni za imitátory metod vžitých v Sokole.
V ústředí česksl.Orla,které mělo své sídlo v Brně,byli aesíleny kvalitou a počtem tak zv.rady:organizační,hospodářská,osvětová,náčelnická
/mužů a žen/,zahraniční a národopisná,které dostaly za úkol vypracovat
celkový rámec činnosti a programu Českosl.Orla do všech důsledků.Myslím,
že by se ten úkol dal stručně1 ^vystihnout takto:připravit a zajistit
všemu členstvu1'od kolébky ke -hrobu" prostředí a prstředky k jeho celkové harmonické výchově,přípravě íla povolání a život ,rozvoj duševních a
tělesných schopností,vhodnou zábavu,sport,brannou výchovu,hudbu,zpěv,
divadlo,národopis,turistiku a klidnou pohodu ve stáří po dobře naplněném životním úkolu,.
Samozřejmě,že nelze předpokládat,že by bylo možné v každé jednotě
vyvíjet celou tuto činnost:každé jednotě byla dána možnost výběru podle
podmínek jí daných a v jejím prostředí k dispozici.
Shora uvedené ústřední rady a případně ještě speciální komise prostudovaly ze všech dostupných pramenů činnost spolků,společností a nejrůznějsích organizací po celém světě a výsledky těchto výzkumů v radách
a komisích prodebatovaly,rozhodly,co bylo pro nás a naše poměry nejvhodnější a potřebné v rámci našich poměrů a připravili program vzdělávacích kurzů pro příslušné činitele,cvičitele,vzdělavatele a vedoucí příslušných odborných kroužků.To vše bylo v podstatě hotovo v r.1938.Přišel
však Protektorát,mnoho našich vedoucích funkcionářů/např.ústřední náčelník ^r,Vojtěch Jílek,P.Dr.äube±t,ústřední vzdělavatel,prof.Stanislav
Cvek,člen náčelnické rady mužů,br.Vít Příkazský,náčelník župy hodonínské , br.Fr .Malík, mís tonácelník župy Sušilovy,náčelníci Župy Kadlčákovy
Viktor a velehradské Ant„Hrubý,atd./bjli popraveni nacisty za odbojovou
činnost-celkem 1504 sester a bratří.Také parašutisté západní armády,
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ßublik,Gabeík a iCubiš, kteří provedli z rozkazu svých nadřízených atentát na generála Heyuri cha,byli Orli z Moravy a ze Slovenska.
.To všechno ještě neznamená,že Českosl.Orel vychovává své členstvo k
násilí nebo dokonce k vraždám.háš cíl dobře vyjadřují slova našeho náčelníka, mučedníka a hrdiny,která v r. 1937 přednesl na sjezdu náčelníků
orelských žup:"Orel bude v našem životě vždy ideálním bojovníkem za myšlenku křesťanskou,obhájcem katolické víry a pokladů národních,propagátor em spravedlivého sociálního cítění,vůbec vzorem mravního charakteru,
jehož jediným cílem je náš veřejný život a tím i celý národ vedený k lepší úrovni v. zásadách křesťanských.Úkol to vznešený,veliký a těžký,ale
úkol,který musí být v zájmu celého národa vykonán a který bude snad oceněn budoucím pokolením.Nám,kterým nebylo dosud dopřáno lépe užívat klidu, tanou na mysli slova Čelakovského:"Komu však los méně skvoucí padl,
alespoň pro budoucí poutníky a poutnice urovnávej silnice!"A to také oe
účelem naším,účelem Orla,a věřím,že naše správné idee si prorazí vítěznou cestu..."
Toto dědictví Orla si musíme uchovat a proto také jednat jak bratr
vůči bratru,tak rovněž se všemi lidmi ''obre vůle !
I vůči jiným organizacím musíme být snášeniiví a jednat s nimi ohleduplně. Jdeme svou správnou cestou a věřím,že to pochopí i členové jiných
spolků a přidruží se k nám,jak se to už ukázalo při pokusu o obnovení
činnosti Orla v r.1968,krátce před sovětskou invazí naši vlasti.
Jedině láskou můžeme zvítězit.Všem svým čtenářům vroucně vypročuji
aby si byli dobře vědomi našich ideálů a povinnosti,neboť jedině tak
zachováme jednotu mezi sebou,ale i celé naši drahé vlasti.
Do dalších a Šťastnější budoucnosti nám pžedruhého Orla u příležitosti jeho osmdesátky volám tím hlasitěji naše
"Zdař Bůh i"
Fřevzato z exilového časopisu "Orel".
Jiří 1'alášck,

Hoj,Orle bílý.
Pochodová píseň.
Zní orlích polnic rázný hlas,
je nový^den,je nástup
Už píseň hřmí a kolem rrás
je modro,kam se podíváš.
A z očí sálá mládí žár,
nezlomná síla v tvrdý boj;
bídě a zlu a lži bud zmar,
je víra naše mocná zbroj.
Hoj,Orle bílý ,v nový den,
do všech stran mávni mocnou poruti.
Cíl náš je sluncem vyzlacen,
my v jeden šik jdem svorně semknuti.
Za tebou výš,až k štítům skal,
za věčnou pravdou vznést se chcem;
jen k slunci blíž a ještě smole dál,
za modrobílým praporem,
za modrobílým praporem.
Vítěslav Horyna

I VĚSÍCÍ

POTÍODDUJE

OBRÁCENÍ.

Jednou z cest, jak-'- se dostat blíže k Bohu,je i charismatické obnova.
Přinášíme svědectví mladé katoličky,která právě v této formě zbožnosti našla svůj způsob hlubšího prožívání víry.
•' <J
• ••
• -v "
>
Vždycky jsem se považovala za věřící.Ve víře jsem byla vychována.
Mí rodiče byli a jgj&u opravdoví katolíci.Chodila jsem do kostela,ke svá
tostem,navštěvovala.jhodiny náboženství, modlil a se ráno i večer a jeden
Čas jsem zpívala i.ve schole a chodila do skupiny dívek/ve věku 12.r./
složených z "kostelních" dětí.Po nějaké době jsem tuto skupinu opustila, protože mé individualistické povaze kolektivní život příliš nevyhovoval , zvláště ne různé hry a"legrácky",které byly často hlavní náplní nedělních schůzek.
Byla jsem celkem spokojená.Občas jsem si přečetla nějakou duchovní
knížku a dmnívala jsem se, že vedu život docela obyčejného křesťana.
Občas se sice ozval nejasný pocit,že něco není v pořádku,ale byl zase
zatlačen do pozadí.Větší krize,dá-li se to tak nazvat,přišla až na gymnázium při mém studiu.Tehdy jsem omezila svou účast na mši sv.ve všedních dnech /předtím jsem asi 2.r.chodila každý den,/a věnovala jsem
téměř veškerý čas studiu.Postupně jsem začala zřetelně cítit,že mi něco chybí,že jsem příliš připoutána k věcem pozemským,k nejrůznějším
snům,plánům a nadějím a že má víra není zdaleka přesvědčivá.Nebylo to
jasné prohlédnutí,všechny souvislosti a příčiny jsem plně pochopila-až
nyní„Tečí mohu konstatovat,že jsem sice věřila,nicméně víra v Boha byla jen jakýmsi doplněním života,ne jeho hlavní náplní.
Na konci r. 19-88 nastal určitý obrat.Našla jsem cestu zpátky mozi •"kostelní" mládež a začala se zúčastňovat mládežnických "akcí" ve'''farnost i. Bylo mi}jakobych objevila něco nového,něco,co mi už dlouho scházelo,Své dobrovolné a naprosté vyloučení se zs středu mladých jsem označila jako pýchu,i když jisté rozumné důvody tu pro můj odchod byly.
Několik měsíců jsem žila jako znovuzrozená.Našla jsem,co mi chybělo.
Tea už je to s mou vírou v pořádku,myslela jsem si.Omyl IS přibývajícím Časem mé nadšení ochabovalo.Viděla jsem,že mezi mládeží je spousta
chyb a slabostí a touhy po světských zábavách.Řekla jsem si.že nic se
nemá přehánět a účast na"akcích" jsem částečně omezila.Zbyl ve mně hork;
pocit z nedokonalostí lidských vztahů.
Mému rozhodujícímu obrácení předcházelo několik diskuzí se sestřenicí.Sóstřenice v červnu poprvé uslyšela o charismatické, obnově,a to od
člověka,který je sám charismátik.Byla tehdy trochu zmatená a na všechny
podrobnosti se ptala mě.Já jsem do té doby zaujímala neutrální postoj.
Věděla jsem pochopitelně,že charismatická obnova existuje /můj bratr
js charismatik/,uznávala jsem,že je,.to dobré,ale sama jsem s tím nechtěla mít nic společného.Poté,co jsem poznala negativní stanovisko
sestřenice,a poté,co mi byl přiblížen stejný postoj části "kostelní"
mládeže,se ve mně něco vzbouřilo a já sě začala stavět na stranu charismatické obnovyo Chtěla jsem o ní vědět víc.Tehdy jsem neměla v úmyslu
se sama stát charismatickou.Bůh však měl jiný plán.Připravoval si mě
pro větší věcie
•
"Proto čiňte pokání a obratte se..."/Sk 3,19/.Ano,každý se musí
obrátit,i ten,kdo byl vychovávaný od malička.Dětská víra musí přerůst
ve víru dospělého člověka."Dokud jsem byl dítě,mluvil jsem jako dítě,
smýšlel jsem jako dítě,usuzoval jsem jako dítě,když jsem se stal mužem,překonal jsem,co je dětinné"/Lk 13,11/.Myslím,že spousta dorůstá-^
jící mládeže s-e ocitá v krizi víry .Někteří odpadnou, protože se neseta
kali s živým Bohem,nepochopili podstatu křesťanství.Viděli Boha jen
jako nebeského.,- dozorce,který číhá na jejich svobodu a neustále je omezuje.A takového Boha odmítli.
Druzí se snaží .zvýšenou aktivitou /zpíváním ve schole,lektorováním; uklízením kostela,'zúčastňováním se poutí a dalších akcí/sami sebe
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př svědčit,že dělají pro víru maximum.^uto situaci např.dobře vystihuje
F.Antonín Dohnal,který, říká:"Lidé vynazli různé pro středky a cesty,
at zamaskovali nedostatek duchovního života:dobře navštěvované přední äky na aktuální témata,povzbudivé duchovní koncerty,organizování 1
křesťanské charity,vyučování teologie pro laiky,to vše se snaží mnozí
v vjlrkvi když ne zlepšit,tak aspoň zrevidovat,upravují se zpěvníky,
y; mýšlejí se liturgické novoty.Z toho všeho může být hodně užitečného
a dobrého - ale nesmí se to stát náhražkou za život v Duchu sv.Liturgie bez přiblížení duchovního života je snad nejvíce nebezpečným církevním programem.Je možno zlepšovat liturgii,zkrášlovat'ji,utvářet kostelní sbor,scholu,pořádat hodně navštěvované,zpívané nešpory a dosáhnout
zvýšené návštěvnosti,aniž by se jediný člověk tázal:"Jak já hříšný
člověk mohu být vykoupen?" S takovou obnovou může být spokojen dokonce
i Sábel.Liturgie se pro některé lidi může stát neproniknutelným brněním
starého člověka."
Další skupinu tvoří mládež hledající.Hledají roky,než naleznou toho, po kterém touží jejich duše a ve kterém dochází pravého naplnění.
*ak tomu bylo i semnou.Dlouhé,horečné hledání."Bože,tys můj Bůh ! H
hledám tě'ua úsvitu,má duše po tobě žízní.Mé tělo po tobě hyne ve vyschlé , prahnoucí ,tezvódé zemi."/Z 63,2/.Hledala jsem,i když jsem to nevěděla.Mezi mnou a Bohem stále zeS,zeS určité nedůvěry,určitého strachUoCo kdyby chtěl Bůh víc,než jsem ochotna já dát.?Odtud - potud,Pane, ale. ostatní je moje,o tom se s tebou bavit nebudu.
Ale Bůh je láska a každého chce přivést k sobě.Na 8. srpen nikdy
nezapomenu. Byla jsém v tom týdnu v Západních Tatrách na prázdninách
spolu s devíti věřícími, kamarádkami.Navštívily jsme místní kostel a
byly účastny mše sv„Nikdy na mě nezapůsobila mše tak,jako v tomto vesnickém kostelíku.Mechtělo se mi vůbec odejít0Cítila jsem se naplněna
Božím pokojem a radostí a úžasem před jeho velikostí a láskou.Byla•to
předzvěst hlubokého a. o'sobniho obrácení.Dešlo k němu večer při modlitbě»
Měla jsem místnost sama pro sebeýkkže mě'při večerní modlitbě nikdo neomezoval.Pocítila jsem dotek Boží přítomnosti,Boží lásky a vyjasnilo se
mi mnoho souvislostí,které jsem dříve nechápala."Stvořil jsi nás pro sebe,Bože, a nepokojné je naše srdce,dokud'v tobě nespočine."Slova sv. A•gustina se mě" hluboce dotkla.Já jsem na světě jedině z Boží vůle a já
bych si měla dělat na něj právo ?Já bych chtěla být hlavní a Boha odsunout na vedlejší kolej ? Jak směšné S Nikdy bych to neřekla,ale můj
život tomu nasvědčovaloA přitom mé neklidné srdce mohlo najít pokoj jen
nom v něm.Uvědomila jsem si,že mu nemohu nic nabídnout kromě svých
hříchů.Těch pár dobrých skutků se zdálo' jako zrnka prachu."Neboť tak
Bůh miloval svět,že dal svého jediného Syha,aby žádný,kdo v něho věří,
nezahynul,ale měl život věčný."/J,3,16/.Byla jsem vykoupena Ježíšovou
Krví !Ježíšova' krév smazala vinu a trest a přinesla věčnou naděj i.Ježíš zemřel,abych já mohla žít.Přišla veliká lítost nad mými hříchy,skutečně opravdová a upřímná.A padla zeS mezi mnou a Bohem.
Další dny jsem žile z tohoto hlubokého prožitku.Najednou bylo všechno a všichni jiní»Bůh začal' působit skrze můj život.Cítila jsem ho
všude,hlavně v nádherné slovenské přírodě,kterou jsem vždycky obdivovala a milovala.Nepochopila jsem všechno najednou,začala jsem vrůstat
do souvislostí postupně a svou cestu - cestu charismatické obnovy jsem
poznala až za několik dní.
Charismatické společenství jsem navštívila asi za 2 týdny.Mezitím
jsem dočetla Zácvik do křesťanství od Heriberta Můhlena a pustila jsem s
se do Obnovy církve od P. Antonína.Obě díla mě měla Ch.O.Více přiblížit.
Nebylo tak úplně jednoduché rozhodnout se,Ale Bůh volal a nešlo ho
přeslechnout.Charismatické společenství na mě zapůsobilo velice silným
dojmem a bylo mi jasné,že je to cesta pro mne.Jediné,co mě zatím na
Ch.Oo znepokojovalo a s čím jsem se nedokázala smířit,byl dar jazyků.
Bylo to něco nepochopitelného a nenormálního.Všechno bych dokázala přijmout, ale prosit zrovna o dar jazyka ?

" V naší moderní racionální kultuře je ovšem nutno překročit určité bariéry strachu,prosí-li někdo o dar jazyků:Jsme vychovávání k tomu,
abychom sami sebe trvale pozorovali,podávali výkony přiměřené rozumu,
nedali se příliš rychle a nekriticky do něčeho,co neznáme.V modlitbě
jazyků však musíme nejdříve vystoupit z loďky,z toho nač jsme zvyklí,
co nás chrání."/Mühlen,Zácvik do křesíanství/.Ano,musela jsem překročit určité bariéry strachu.Pomohla mi i další Mühlerova věta,že kdo se
naléhavě brání určitému daru Ducha /např.daru jazyků/,má jej často, nejvíce 'zapotřebí.Pomalu jsem se vzdávala,mé pyšné staré "já" ustupovalo
do pozadí.Slova H.M. a hlavně P.Antonína z Obnoxy církve na mne mocně, z
zapůsobila.Nejednalo se jen o dar jazyka.Jednalo se telkem o mou obnovu
Duchem - osobní obrácení a úplné odevzdání se Bohu,odhodlaně přijmout
Ježíše za svého: osobního Zachránce,Spasitele." Svlečte se sebe starého
člověka i s jehosskutky a oblečte nového,který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele"/Kol 3,9/.Ten večer
jsem poprvé prosila o dar jazyka.
A stejně i v charismatickém společenství,které jsem podruhé navštívila. Zatím. jsem prosila jenom v duchu,věřila jsem,že tento dar přijmu při vkládání rukou,když se za mě bude intenzivně modlit celé společenství. Atmosféra ve společenství byla velice silná.Bylo nás asi 15'
/včetně hostů z jiného společenství/.Když se ostatní začali modlit nahlas jazyky,cítila jsem,jak se mi pohybují rty,ale slova nevycházela.
Chválila jsem Pána V duchu česky a prosila za dar jazyka.A najednou ze
mne vytryskla-, slov o. ^ 1\. L» o 3T* a jsem nikdy před tím neslyšela a nevyslovil
která nevycházela z rozumu.Naplnila mě nesmírná radost.Mám dar jazyka,
uvědomila jsem si v úžasu.Nemodlilla jsem se zatím nahlas,ještě jsem
se bála.Musela jsem si zatím tento dar nechat pro sebe.Domodlili jsme
se, jedna sestra mějla vidění.Viděla Ježíše, jak nás zahrnuje svou milostí .Skutečno.silná. atmosféra,'"přímo hmatatelná přítomnost Ducha sv.a
obrovské požehnání pro. mě.Zároveň jsem si říkala:Jak je to možné,vždyí
jsem tu teprve podruhé,nikdo na mě nevkládal ruce,nikdo se na ten úmysl za mne nemodlil....
A přece.Bůh udílí štědře své dary podle své vůle a není závislý na
lidském--činiteli,Mně nezbylo,než ho s pokorou a radostí v srdci přijmout
Když jsem příště ve společenství "oznámila,že mám dar jazyka,zjistila
jsem,že nejsem sama.Jedna sestra měla Z minulého společenství stejnou
zkušenost a také neměla odvahu to říci,.Přicházelo ji zatím j.en několik
slabik*Samozřejmě,že se posléze dostavily pochybnosti,jak je>předpokládá i P.Antonín;že :si jazyk vymýšlím,že je to dokonce ze Zlého a nejedná
se o dar Ducha sv.Věděla jsem,že tyto pochybnosti musím s pomocí Boží
překonat.Vždyí okolnosti,za jakých jsem tento dar přijala/a nejen já/,
mluvily.za všechno.
Když se tau dívám na svůj minulý život,připadá mi jako velká mozaika,do které se postupně přidávají kaménky,až se vytvoří celkový obraz.Všechno do sebe zapadalo.Události se jevily v jiném světle,než
dříve-.-Bůh si mě připravoval a postupně si mne odhaloval stále nové
souvislosti.Já jsem musela pochopit a pocítit-na sobě samé,co je to
Boží láska,radost a pokofi a jaký je jediný smysl životy.A teprve taä
po obnově Duchem mohu zvola^t se sv.Pavlem: "Nežiji už já,ale žije ve
mě Kristus.A život,který zde nyní žiji,žiji ve víře v Syna Božího,který si mne.Zamiloval a vydal sebe samého za rane."/Ga 2,20/.

ŽIVOT CÍRKVE ZA.I. REPUBLIK! PROJEVUJÍCÍ SE SFOLKOVOU ČINNOSTI DO R.48,
Smysl a význam spolkové činnosti katolických křesťanů vidím v tom,
že se tato činnost děje v rámci celého církevního společenství,tedy ve
strukturách církve,jimiž jsou v prvé řadě. farní obce.II.vatikánský koncil zdůraznil a vyzvedl obecné kněžství křesťanů v dekretu o apoštolátu "laiků". 1£ tomuto obecnému kněžství jsme povoláni přijetím svátosti
křesťanské dospělosti - biřmování,která je vrcholnou formací a má jí
opravdu být,k tomu,abychom vydávali o Pánu svědectví..
Je třeba uvést,že v době první republiky nebylo ještě vědomí tohoto
povolání křesťana' k apoštolátu jak j,e chápeme po II.vat.koncilu.Velké
spolky za první republiky byly závislé na politické straně,která však
byla vedeny většinou kněžími./Je tím myšlenp Lidová straná známým-politikem P.Dr.šrámkem a právníkem Dr. Mořicem Hrubanem./ Dnes chápeme,že
politické' dění musí být odděleno od vlastní apoštolské činnosti a akce
církve,neboť církev musí být otevřená všem lidem. ;
Mohu podat jen krátkou a nevyčerpávající informací o katolických
organizacích a spolcích,neboť celý tento jev vyžaduje podrobnější studii
Spolkovou činnost katolických křesťanů za první republiky bychom
měli rozdělit do dvou skupin:všeobecné a zvláštní - vnitřní./Neuvádím
organizace a spolky na Slovensku./
Do skupiny, všeobecné zařazuji:
Tělovýchovnou organizaci OPEL,venkovskou OMLADINU na Moravě a v Cechách,Sdružení katolické mládeže SKM,Svaz katolických žen a dívek,Katolický skaut.
Studentské organizace:
Sociální studentské sdružení,pro středoškoláky.Pro vysokoškoláky:
np Moravě Moravan,v Cechách akademická liga,Svatováclavská liga,Matice
Cyrilo-Metodejská.
Skupina zvláštní - vnitřní.
III.řády jednotlivých komunit,III.řád sv.Dominika,III.řád sv.Františ
ka,Mariánská družina řádu jezuitského,Legio Angelika' a salesiánská komunita Dona Boská.
Tím byly uvedeny nejznámější organizace a komunity.
Zcela zvláštní pohled musíme a^e upřít na Katolickou akci,kterou
uvedl v givot papež Pius X I k t e r á vlastně měla být koordinátorem všeho organizovaného dění v církvi.
Co je vlastně katolická akce.To není nic jiného než organizovaný
apoštolát,jak se o něm zmiňuji výše.Katolická akce-činnost,to platí až
do dnešní doby.i když bude mít poněkud jiný tvar.
0 jednotlivých organizacích,spolcích v hlubším pohledu:
NejvýraznŠjší,největší a nejznámější organizací byl Orel.Za zakladatele je také považován monsig.Jan Šrámek./Šrámek byl ministrem za první" republiky mnoha vlád a ministerským předsedou exilové vlády pres.Bene'
še za II.světové války./Orel,který vznikl již před první světovou válkou se stal jakousi protiváhou mohutnější liberární tělovýchovné org.
Sokol,založené známým Dr.Miroslavem Tyršem a Fügnerem.Orel nebyl jen tělovýchovnou organizací,ale také nábožensko kulturně výchovnou.Organická a duchovní jednota se vyjadřovala masovými vystoupeními,jak je dnes
známe ze S artakiád,které ovšem mají charakter nacvičeného komanda,ale
ne tu spontánnost a obětavost sletu Orla nebo i Sokola.Tyto organizace
zakládaly svou činnost na úplné dobrovolnosti a jen nepatrné pomoci
vlády.
První takový slet měl Orel ještě před válkou ve Vyškově.Po válce se
Orel zasloužil o záchranu mnoha katolických kostelů před útoky členů
nově vzniklé československé církve a mnozí utrpěli i těžká zranění.Je
známá i řada členů,kteří se proslavili jako legionáři na ruských frontách,na sibiřské legionářské anabázi.V r.1922 uspořádala organizace 0rel slet v Brně,který svým úspěchem přispěl k zvýšení počtu členů.Osla-

- 41vy svatováclavské - pořádané v r.1929 byly korunovány právif íSohutným a
krásným sletem. Orla,největším,jaký tato organizace za celou dobu svého
působení až do r.1939 uspořádala.tomto úspěch se organizace zvětšila až přes 200.000 členů,což bylo nejvíce ze všech ostatních katolických sdružení v té době /snad Svaz žen měl více členů,ale neměl tak
bohatou činnost./Třeba ale kriticky hodnotit - byl Orel vlastně jakýmsi předvojem,.avantgardou Šrámkovy Lid.strany a Šrámek jako vůdce,což
bylo tehdy v modě.Takové vůdcovství musíme však pokládat za překonané
a nemůže být vzorem pro novou nyní nastávající dobu.V r.1948 komunistický puč život organizace uzavřel.Zůstala jen torza v exilu - jejich
osud a smysl nám není zatím znám,snad nová doba,před kterou nyní stojíme nám umožní nový kontakt,.
Mnozí členové Orla se zúčastnili odboje za II. světové války a také
zahynuli v koncentračních táborech nebo byli popraveni - zvláště známý
orelský hrdina Dr.Vojtěch Jílek,popravený nacista na počátku války v
Kounicových kolejích pod obrazem sv.Václava.Očekáváme však,že nynější
obrozená Lidová strana bude skutečný mluvčí všem křesťanům ve veřejném
politickém životě.
CírkevCírkev sama však musí být otevřená pro všechny a naprosto
nezávislá.
V Orlu se setkávala mladá generace se starší a to mělo velmi dobrý
vliv na vzájemné poznávání a komunikaci generací.Pořádaly se t.zv.okrskové a župní slety - tak se lidé setkávali a bratrsky sdíleli.
Takto by měli žít i naše církevní obce,naše farní obce.Snes máme
jistě i větší možnosti.Obnovená liturgie nám přiblížila Eucharstického
Pána,který nám byl tehdy tou cizí řečí jakoby vzdálený.Přesto ještě je
mezi kněžstvím obecným á služebním- hierarchickým,vzdálenost,ba mnohdy
i příkop.
Omladina - Sdružení katol^mládeže:na Moravě hlavně na venkově byla
Omladina - v Čechách zase Sdružení kat„mládeže - SKM.Tyto společenství
neměly však takový vliv jako Orel,který vedle tělovýchovné,také působil v oblasti kulturní a duchovní /exercicie/,Omladina a SKM měli za
hlavní program lidovou kulturu - folklor a lidovou zábavu,také ale duchovní cvičení a poutě.Pěstováním národopisu se o jeho přetrvání také
zasloužily.
Jestliže naše budoucí činnost má být účinná,musí vycházet z Eucharistie intezivně prožívanou.
Myslím,že by nebylo správné,kdybychom v této přicházející době budovali podobné organizace,aniž by vycházely z farních obcí,Ovšem i farní obce se musí teprve budovat,opravdové farní obecenství.
Svaz katolických žen byl za první republiky organizován pod mocnou
vládou paní Věry Menšíkové.Takovou organizaci bychom si dnes nemohli
představovat,Sinnost Svazu katolických žen byla podobná skupinám mládežnickým. Pořádaly se plesy,poutě a různé dýchánky,ale i duchovní cvičení .
Takový spolek žen v této rozhodující době nepotřebujeme,ale co velice potřebujeme je sdružení rodin,které by uskutečňovalo zásady encykliky Jana Pavla Il.Consorcio familiaris,kterou můžeme nazvat "magnou
chartou - velkou listinou" manželského a rodinného života.
Dnešní nemocnou rodinu může zachránit jen náš Pán Ježíš Kristus.
Je třeba s velkým zármutkem konstatovat,že dosud nevyšlo dokonalé
vydání této i encykliky a ve velkém nákladu..Je třeba,abychom tak učinili v nejbližší době.
Skauting - katilický Junák.V první republice měl kat.Junák v^tomto
nejvýzna mnějším a celosvětovém mládežnickém hnutí dobrou pozici.Za války i v 50,letech mnozí skauti si vytrpěli své.Obnovený skauting v^osmašedesátém rocei: se dlouho neudržel na svobodě,ale statečně se snažil
přežít v ilegalitě a už se hlásí zase k životu a k prospěšné činnosti.

-11Je to hnutí na základě křesťanských,u nás však bylo poznamenáno liberari
smem a proto jsme měli katolických skauting.V zemích EHS se utvořil
skauting evropský a naši skauti by s ním měli navázat kontakt.
Skaut je velký ochránce přírody a to je dnešní jedno velké heslo,
totiž "Ekologie"- jeden směr záchrany života.Skautingu bychom mohli
věnovat pozornost a dát mu prostor ve všech našich farních obcích - nebo
alespoň v městských./Kontakty máme s francouzskými evropskými skauty./
Legio angelico,můžeme také zařadit do skupiny všeobecné,protože
vytvářelo chlapecké komunity ministrantské,které nesloužili pri oltáři pro nějaký prospěch,jak se často dělo,ale snažili se liturgii prožívat a být apoštoly mezi ostatními hochy.Vždy záleželo na tom,jestli
měl duchovní Otec pro takovou práci pochopení.
Legio angelico by si zasloužilo naší pozornosti v nových podmínkách.
Studentské organizace,
zvláště v druhé polovině života první republiky,působili jako katolická akce podle Pia XI:
Sociální studentské sdružení byla organizace středoškoláků,mělo
za úkol,jak už naznačuje název pomáhat potřebným chudým studentům.Působilo i v oblasti kulturní a náboženské - apoštolát,charita,duch. cvičení.
Vysokoškoláci měli:
Moravan na Moravě a Akademickou ligu v Čechách.Dále byla Svatováclavská liga pro seniory,konečně také sem zařazuji Matici Cyrilo-Metodějskou.
Zvláště vysokoškoláci a absolventi aktivizovali Katolickou ak»i.
Právě třicátá léta znamenala rozmach katolického křesťanství,k tomu
velkou měrou právě vysokoškoláci vedení vynikajícími duchovními -vůdci
riako na př. prof.Dominik Pecka,dominikáni P.Dr.Silvestr Braito,P.Dr.
Metoděj Habán,P.Dr.Reginald D a cík a další.Z jejich řad vyšla,nebo mezi
nimi působila řada křesťanských básníků,spisovatelů,umělců.Za všechny
Jan Zahradníček,Jan Čep,Dr.Václav Renč,František Lazecký,Jan Dokulil
a mnoho jiných,
xáyly pořádány Akademické týdny,náboženské týdny, duchovní cvičení i
zahraniční zájezdy,duchovní koncerty a jiné kulturní podniky.
Tak se dovršovala obnova katolického křesťanství,které se dostalo
v poválečných letech do velkého útlumu«Vyvrcholením tohoto obrození byl
mohuxný sjezd katolických křesťanů koncem června 1935,kdy se v Praze
sešlo více než 500.000 účastníků za účasti papežského legéta sympatického francouzského kar inála Jean Verdiera.
Studentská sdružení by měla být v této naší obnově organizována
tak,aby v každé farní obci i na venkově působil nějaký student aktivista
Mimo tyto spíše masové organizace byly také klášterní komunity
pro křasťany žijící ve světě,jako tzv.III.řády a pod.
Tyto výše jmenované šíří duchovní myšlenky a nauku jednotlivých
řádů ve světě.Jejich hlavní náplní byla modlitba,duchovní cvičení a také charitní činnost.Právě v této tak nadějné době,budou jistě moci kláštery zase normálně působit - tedy i III.řády i jiné komunity křesťanů
žijícíchve světě.Midou zajisté vedeni duchovními Otci jednotlivých řádů, což by bylo samozřejmé,ale nebylo by dobré,kdyby se tito křesťané
vyhýbali a vyčleňovali z farního společenství.
Prosím vás - všechno by se mělo dít ve farních obcích a z nich zase všechno vycházet do prostředí našeho společného světa.Ve farních
obcích je střed našeho života EUCHARISTIE.
Ještě je třeba se zmínit o zvláštních aktivitách řádů.
Otec Dr.Jan Urban,františkán,založil zvláštní aktivitu sester ve
světě - nazývaly se "Urbánky",které se staraly jednak o chudé - tedy
char^':a pravá /ne ta dosavatní sestátněná, jistě už dožívající./
Ale ještě výraznější byla aktivita dominikánská,která rozhodujícím
způsobem ovlivnila duchovní život první republiky.Tvůrcem této velké
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akce byl již zmíněný Otec Silvestr Braito,který v r.1925 založil revui
"Na hlubinu".Otec Silvestr vytvořil jedinečný kontakt mezi čtenáři a
redakcí svými vynikajícími přednáškami,duchovními setkáními - exerciciemi,náboženskými týdny.%1 stále na cestách,jeho přednes byl podma,V 4.
v
_
__
^
OŽG*
nské literatury jako dominikáni v Olomouci - hodně přes
me, že toto dominikánské dílo přetrvává o. žijeme z něho.
Jiným způsobem zase působil Otec Ir.Metoděj Habáň,ten především
mezi studenty a akademickou mládeží.Otec Metoděj se také snažil oslovit dělnickou mládež po vzoru belgických a francouzských jocistů.
Kéž bychom pro toto naše nové dílo,které nám začíná,dostali takové
duchovní osobnosti jako byli tito Otcové dominikáni,s nimi geniální
vychovatel a učitel prof.Dominik Pecka.
Přiznávám nedostatečnost této studie,časová tíseň a naprosto žádné
prameny.Děkuji příteli Dr. Mcčislavu ^azikovi za cenné informace zvi.
o Katolické akci a studentských organizacích jichž on byl vedoucí.
Přál bych si,aby tato studie podnítila bratry a sestry k úvaze,co
můžeme z minulých období použít pro naši novou cestu.
Hlásejme Boží slovo - at je to vhod nebo nevhod.
/Podle apoštola Pavla./
'
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Vážený pane předsedo,dámy a pánové S
Především vám dekuji za to,že k vám můžeme promluvit na shromáždění.
Třetí NásT edné konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě dává
příležitost,abv se v Československu i v jiných východoevropských ze- ^
mích obnovily katolické sportovní organizace,Závěrečný dokument z Vidné
totiž otvírá nové možnosti:
,
.. ,
1.Podle odstavců 25 a 25 v části o Spolupráci v humanitních a ;jinych
oblastech mohou FICEP,jeho národní svazy a místní jednoty navazovat a
udržovat "přímé osobní styky" s východoevropskými občany a organizovat
"přímou sportovní výměnu na místní a regionální úrovni." ^ _
2.FICEP a jeho národní svazy jsou však zároveň katolickými organizacemi.Katoličtí kněží jsou u u nás duchovními rádci a FICEP byl sv.Ot
cem uznáván za mezinárodní katolickou federaci.Tato náboženská orientace se projevuje nejen výchovným vlivem při sportu,nýbrž take kulturní
činností a účastí na poutích a jiných náboženských akcích.Z těchto důvodů se může FICEP odvolávat i na obsáhlé smluvní články o nabozenske
svobodě, a o spolupráci v kulturní^oblasti. __
O
C " c - o - o ~
x' 2 V A
tělovýchovné organ?.sace
především mladé zájemce,
č.7,602 00 BRNO
Za přípravný výbor
Bohuslav Koukal
František Morávek
Informace může
Datum schůzky

. podat Augustin Navrátil na č. telefonu 23716
bude dodatečně oznámeno v tisku.
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JÁ NECHCI, ALE TAKÉ CHCI
Já nechci rány zasazené vracet,
Já nechci mstít se, bít a dupat,
Já chci stát Jen s hlavou vztyčenou
a volně, svobodně tu dýchat.
Já nechci dál už chodit v poutech,okovech,
Já chci už konečně pracovat pro prospěch,
ne, vrstvy vládnoucí, ale pro lid,
pro naši zemi, pro země všechny,
vždyt všude Jsou lidé a chtějí dýchat, žít.
Já nechci,abychom se tady udusili Já nechci, abychom"ta lidská práva pošlapali,
Já chci,aby vzduch čistý byl a létali v něm ptáci.
Já chci,aby voda byla průzračná
a pili Jsme Ji s rozkoší,
s rozkoší stejnou,Jak krouží nad skalami dravci.
Já nechci,aby životy byly mrzačeny a utráceny,
-Já nechci atentáty , pumy,miny Já »chci,aby nade všechno povýšen byl činorodý život,
neb proto, proto Jsme se přece narodili.
28. 11. 1989

/Poslední píseň otroka/
- o - o - o - o - o -

VZPŘIMTE

SE
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ZVEDNĚTESVÉ

HLAVY !

"Radost a naděje,smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště {Jhudýcb ar
Jakkoli postižených,Je radostí a nadějí,smutkem a úzkosti učedníků
Kristových", /první věta pastorální konstituce o církvi v dnešním
světě "Radost a naděje"/
•KRU ŽNÍ _LIST_ J AN A _XXIII_ ^fifif R^N A_ZEMI^_/ část V/
Napomenutí a výzvy k věřícím. Povinnost zúčastnit se veřej.života!
Ještě Jednou tu chceme připomenout svým synům a dcerám JeJichvpovin~
nost účastnit se činně veřejného života a přispívat k uskutečňování
obecného blaha lidské rodiny i vlastního politického společenství»
Vedeni světlem víry a láskou k bližnímu at usilují o to,aby hospodářská , sociální ,kulturní a politická zřízení nepřekážela,nýbrž spíše
pomáhala lidem v jejich zdokonalování a to,at už v řádě přirozeném
nebo i nadpřirozeném.

- IIxa*
K zdárnému úsilí o proniknutí zdravých zásad do civilizace a veřejného života,k jejich proniknutí duchem evangelia nestačí,aby byli
osvíceni vírou a aby planuli touhou šířit dobro. Je nezbytné včlenit
se do občanských zřízení a účinnou zevní prací Je obnovit uvnitř.
Zam^sleme_5e_nad_sebou
ÍY)á křestan odpovědnost za svět? Za správu věcí veřejných? Co se tě
víc dotkne? Nemoc, neštěstí - nebo bezpráví páchaná na bližním?
Platí Ještě cizí hříchy? Například mlčet k hříchu Jiných? Nebudeš šířit falešnou pověst? Nespřáhneš,_se se .svévolníkem, abys se stal zlovolným svědkem? Nepřidáš se k většině,páchá-li zlo? Neoudeš vypovídat
ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo? /Ex 23,1-2/
Mojžíš se modlil,Áron a Chúr mu podpírali ruce, /Ex 17,12/ ostatní
bojovali. Nepodrážím nohy těm,kteří bojují? Nečekám za bukem?
Uvědomuji si,že opomenutí dobra Je někdy větším hříchem,než zlo samo?
Boží hněv dopadne na lidi sobecké,kteří působí ..zlo,Jsou nevšímaví k
pravdě,ale vnímaví ke špatnosti. Slávy,ctiva nesmrtelnosti, se dostane
každému5kdo koná dobro. Jistě židovi /křestanovi/, ale i nevěřícímu,
/srv. Ř 2,5-10/
Co konám pro příchod Božího králoství - království pravdy,spravedlnosti,lásky a pokoje? /preface ze svátku Krista Krále/
Co dělám pro poznání pravdy? Např. ,o těch,kdo Jsou pomlouváni - Havel,
Charta 77 apod? "Pozi.áte pravdu a pravda vás osvobodí"./Jan 6,32/
Dovedu poznat vlka v rouše berančím? "Střežte se lživých proroků,
kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím,ále uvnitř Jsou draví vlci. Po
jejich ovoci Je poznáte". /Mt 7,15-16/
.
v;:

v
této osudové hodině našich dějin
nesmí zůstat stranou nikdo z vás.
S pomocí Boží osudy naše Jsou v našich

..rukou,"

/kardinál Tomášek /

- o - o - o - o - o - o - o - o JEDNOU

BUDEm

DÁL...

17. 11. 1989 ••• - Datum,které v posledních dnech čtu na letácích i
improvizovaných nápisech. Datum,které Je rozebíráno ve- všech sdělovacích prostředcích a které se po léta znovu vepsalo do našich dějin.
Datum,které statisíce lidí probudilo z dlouholetého spánku a le arcjiej
které konečně strhlo masku lži a přetvářce,brutalitě a nelidsko, ti}A přesto někteří dobře nepochopili,cojty lidi vyhnalo do ulic a na
náměstí. Hodně :ae mluvilo o'tom,že dialog nepatří na ulici. (Ylluvilo
se o tom,že Je třeba "klid" k práci.Slyšela Jsem otázky typu - "co ti
mladí chtějí?"
Každý člověk má však nejen právo a povinnost pracovat,ale předně
právo ŽIT,svobodně žít,přesto,že mnozí z nás by nás nejraději viděli
pracovat >s klapkami na očích a bez řečí plnit plán.
Všechny požadavky,se kterými vystoupili studenti a které vlastně
byly obsahem i .poslední nejznámějsí petice "Několik vět",to Je Jen to
nejzákladnější minimum,které by mělo být samozřejmostí v každé lidské
společnosti, tím spíšje ve. .'společnosti,která si chceříkat socielistická.
Je smutné,že se.Jích po 40 letech existince "socialismu" stále Ještě
pouze domáháme a" byli Jsme za to navíc dosud dokonce trestně stíháni.
(Ylluvilo se stále o dialogu,který nepatří na ulicí; Jenže kdybychom7
dnes na té ulici nebyli,dosud bychom nelěi ani ten dialog,ani rej-
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základnější: lidská práva.V takové situaci,Jaká je u nás,souhlasím i
s formou protestu v podobě, stávky.A myslím si,že stávkující by měli
skutečně vydržet,dokud nebudou do důsledku splněny všechny požadavky.
Je vůbec smutné,že to s naším hospodářstvím vypadá tak,Jako kdyby
střídavě všechny podniky stávkovaly„Odpovědnost Jistě za tento stav
nenesou řádoví pracovníci,kteří mnohdy pracují za špatných podmínek,
navíc za směšnou mzdu a plní na maximum utažený plán a normu,Je však
také pravdajže n.ašim představitelům se podařilo u části dělníků a
rolníků to,co se snažili udělat z každého z nás - naprogramované roboty.Věřím však,že 1 těmto lidem nakonec vrátí naše budoucí společnost jejich Identitu.
v
Stále se mluví o dialogu,sxistuJe tedyvi spousta názorů.Ztotožňuji
se však s hercem P.Čepkem v tom,že alespoň Jediný společný názor by
měl být v odsouzeni brutálního zásahu ze 17. listpadu 1989<>Každý,kdo
ví,oč tam šlo a co se tam stalo,nemůže zůstat"lhostejný.Alespoň pokud si Ještě říká ČLOVĚK.
Dál se už naše názory možná budou různit,přesto si myslím,že všechny lidi dobré vůle a všechny,kteří chtějí vidět pravdu,tyto názory spíše sjednotí.Viděli Jsme to v těchto dnech i v našich městech
pri lidových manifestacích.Ty statisíce lidí táhly v pravém slova
smyslu za Jeden provaz.
Jsou tu rovněž názory,které pramení z naprosté neznalosti situace
a skutečně neví,oč Jde.Pak tedy o "názorech" ani mluvit nelze.Tito
lidé "rhají "Jen1* sťřach,co se stane.
Slyšela Jsem mnoho názorů i z řad komunistů.Mezi nimi např. i ten,
že politika nepatří dovžákladních škol.Je divné,že to říká člen komunistické strany.Vždyí právě komyni3mu8 zavedl politiku do všech
stupňů škol,včetně škol základních a dokonce mateřských.Dětem Jsou
od neJútleJšího věku vštěpována politická dögrfiata na bázi kominismu.
jJsou tedy asi Jen;tato správné...
Další z názorů zazněl na adresu mladých,kteří údajně na ulicích
zneuctívají presidenta republiky.Nevím,Jestli Je to skutečně pravda,
Já Jsem toho svědkem nebyla a nepovažuji za projev neúcty volání po
odstoupenímChtěla bych k tomuto říci: president Je člcvék Jako každý
druhý o Svou úctu nebo neúctu si buduje sám.Kdysi se říkávalo:"tatíček
ÍYla saryk".Dnes se snad říká něco Jiného.Spíš Je otázka,proč tomu tak
Je?Tu úctu si musí i president u svého lidu zasloužit.
Naopak všichni víme,že zmíněné manifestace měly pokaždé čest vzbuzující charakter.'Sama Jsem se zúčastnila dvakrát v Brně a mám ty nejkrásnější zážitky.Byly to chvíle mezi lidmi,kteří chtějí přispět k
budování svobodného a štastného československa,kteří plakali radostí,
když Jsme se drželi za ruce a zpívali "Kde domov můj"'.Měla Jsem poprvé pocit,že Jsme skutečné Jedna rodina.Společně Jsme se radovali i
plakali.Společně Jsme vyjadřovali nesouhlas či protest»Chovali Jsme
se však za všech okolností Jako lidé a Jako děti země,na které nám
záleží.Totéž však prožívali i studenti 17.listopadu t.r. na Nárosní
třídě v Praze.Zpívali,zapalovali svíčky,podávali policistům květiny.
Zvali Je mezi sebe?Podávali Jim květiny,a oni Jim za to rozbíjeli
hlavy a poštvali na ně psy.O tom se nedá- ani mluvit.Nenalézám pro to
slov.A tentokrát to-nebyli němečtí fašisté,ale českoslovenští členové
Veřejné"bezpečnosti".Vlastněpředstavitelé komunistické vlády "lidu".
Vždyt se tak stalo za jejího souhlasu.A tohle Je Jen Jeden případ z
mnoha.(Kly nechceme takovou vládu,at si třeba říká vláda "lidu",která
proti svým lidem štve psy,která nevinné" lidi pronásleduje a zavírá do
věznic a psychiatrických léčeben,která nutr"'nevinné lidi žít v ilegalitě,která nerespektuje nejzékladněJší lidská práva,která odsoudí
člověka za to,co řekne a za to,Jaký rná^názor na životní prostředí.
Zlvot ee nedá nikomu nadiktovat,á 1 v Československu máme přece právo
žít svůj život podle svého svědomí a podle svého přesvědčení.At to tedy není boj o moc,ale boj o 1id»kě„ideály,boj za pravdu,svobodu,spravedlnost a právo«. ' ?
MVX*
A kéž nám k tomu 8-ůh žehná.
<r
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Připojuji touto cestou a skrze čtenáře svůj osobní dik všem studentům,
rnezi než Jsem Ještě před 4 roky patřila i Já,všem umělcům,k nimž se
možná,Jako absolventka konzervatoře,mohu řadit dnes,všem,kteří nezklamali a s nimiž se se všemi solidarizujijnevy^ímaje pana Havla a
ostatní aktivisty,kterých ^sem si vždycky vážila a alespoň se snažila
brát si z nich příklad.
Díky všem. Díky Bohu,
Naše síla Je Bůh. Je-li Bůh s námi,kdo proti nám...
*

30.listopadu 1969

Marie Sítková
683 04 Dmovice - 236
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DEÍY10NSTRUJÍCÍm

STUDENT0ÍT! !

moji milí mladí přátelé!
Před třiceti lety Jsem byl též Jako Vy studentem a pro daleko
menší,ba vskutku nepatrnou činnost,než jako Vy vyvíjíte v dnešní dny,
jsem byl zatčen a odsouzen za podvraceni republiky na dva roky vězení. V těch padesátých letech už samotný posudek o špatném třídním
původu znamenal nemožnost studia,ne tak ten fakt,že Jsem byl ve vězení.Další mé studiu*) bylo pro mne nemožné.Tuto skutečnost Jsem si dobře uvědomil hned v první dny mé vyšetřovací vazby.Je zde těžké slovy
vyjádřit ten strašný duševní stav,kdy si uvědomíte,že ten ideál,ta
životní cesta,kterou Jste chtěli Jít,Je pro Vás definitivně skončena!
Stal Jsem-se tehdy Jako mnoho Jiných obětí politické a policejní zvůle,která měla Jeden ^edniný cíl: ZASTRAŠIT ! Zastrašit mé spolužáky,
zastrašit mé rodáky,kteří váhali vstoupit do družstva a zastrašit
všechny,kteří se do*ví o mém osudu»Pro tyto cíle byli obětováni stovky úplně nevinných lidí.
Tak tomu bylo před třiceti lety a tuto vzpomínku Jste ve mně vyvolali Vy dnes stávkující studenti.Toto mé strašné poznání ukrutnosti
systému,ve kterém Jsem byl nucen žít,a který mi zmrzačil můj život,
ve mně vyvolával nenávist vůči těm lidem,kteří tomuto systému slouží.
A mohu děkovat Jen tomu,že Jsem přes tato utrpení neztratil víru v
existenci Věčné Lásky,které se protiví nenávist vůči člověku. A toto
Je též mé velké přání a má prosba k Vám,moji mladí přátelé. Z hloubi
srdce mějte nenávist vůči nelidskému systému,al§ překonejte v sobě
nenávist k těm,kteří tqtnuto systému slouží,Nebot Jen touto vskutku
nejlidštější cestou přivedeme k poznání svého vlastního tragického
omylu ty,kteří slouží totalitnímu systému!
Váš Josef Slovák
— o — o-»o — o — o — o — o — o —

DAR SVATČ.ANEŽKY /?/ ...
Přišlo to všechno tak najednou a tak rychle,že se dosud udiveně
dívám kolem sebe,protínám si nevěřícně oči a bojíme se stále Ještě
zhluboka nadechnout.
"To, co v Polsku trvalo léta,v flflaěařsku měsíce a v NOR týdny,se v
Československu uskutečnilo v průběhu 8 dnů", píše západaněmecký list
Welt am Sonntag /Lidová demokracie, 27.11.1989/.
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Za těch B dni se však i lidé kolem nás neuvěřitelně změnili. "Je
mi 78 let.Když vidím teď znovu -slastné lidí^mohu'klidně umřít". / LD,
25.11.1989/.
• •
-'--L ' v
^
Slyším názor na mladé lidi-^«Vždýt to přece nemuze být ta sama
mládež,která žila Ještě před'pár-dny lhostejně a egoisticky".
"Byla Jsem-na brněnskéni Náměští Svobody a 2 hodiny zde prožité na
měhluboce zapůsTofeily.Dokola stáli mladí lidé a Jeden z nich,chlapec
v šedé bundě,ke mně přist0'iá£'i!l°a podával mi zabalenou nějakou květinu. Odmítla Jsem Ji přijmout/aíé on řekl:-"To dáváme za to,že Jste nás
přišli podpořit..." Doma Jsém-Jtíářěk rozbalila - ted zdobí naše okno
růžový karafiát" /LD, 29.11.1985/
Byli Jsme i s dětmi /3 a,1,5 roku/ v pátek 24.11. na náměstí Svobody na J e d n é % a n i f ešt-áeí;<Nebudu;aö' tedy rozepisovat o nepopsatelné atmosféře ,-kJteré Jsme'rttoWtí^ být svědky .Chtěla Jsem se však i Já
zmínit o prosté lidské všíftávbští a otevřenosti "pro druhého,což Ještě
před pár dny nepatřilo k-samozřejmostem kolem nás.Stála kousek od nás
paní s dítětem:"Nechcete pro -děti termix?",vztahovala ke mně ruku.
Její- úsměv a nečekaná pozorrtóšt mrté mile překvapily.Stejně tak se podělili--i s bonbóny s našimi dětmi. - -Když se po 18.hodině začal dav
rcržoházet,bylo obtížné kočár vyvést i staršího chlapce.Byla tu však
!
dp*@t-ókamžitá'pomoc. Dav se rozstoupil a utvořil uličku,kterou Jsme
mohli pohodlně projet a navíc staršího chlapce vzal neznámý muž na
ramena.
:A
Prostě vše nasvědčuje tomu,že i u nás začíná vát ten správný vítr.
Jsme štastnl ä chtěli bychom si navzájem stisknout ruce a hlavně poděkovat; studentům,umělcům,všem,kteří mají i ten sebemnší podíl na
vítězství pravdy a spravedlnosti;,kteří pro tyto hodnoty třeba i mnoho
ve svém životě obětovali,kteří se "bili" za nás,když my Jsme zbaběle
mlčeli.Tito všichni však mohli udělat Jen to,co bylo v jejich silách.
lYlěli bychom celý národ pozvednout svá,.srdce k Bohu a děkovat za to,
co nám dává a co nám Ještě bude dávat.Je Jistě nanejvýš symbolické,že
náš národ povstává právě krátce po " Van óTTf zač i Anežky Přemyslovny. Častokrát se obíráme faktem,pro k jejímu svatořečení dochází až dnes,
přestože snahy byly už dávno v--minulosti. Zdá se však, že ; Anežka přichází na pomoc pokaždé,když toho národ nejvíce potřebuje.
"Sv. Anežka se už ve své době stála Jakoby patronkou odčinovatelů
zla v našem národě.Je však -také patronkou tvůrčích dějinných pohybů,
které energicky a radikálně směřují k lepší budoucnosti" - napsal inn.
B. Kuba v, KO č.22/1989.
Jsem přesvědčena,že to vše kolem nás Je dar sv. Anežky jejímu národu, tedy nám všem.
•- ^
Pojďme §i stisknout ruče navzájem,ale pak všichni společně poklekněme v vratme náš národ zpět Bohu a Jeho očistující a uzdravující
Lásce*
f»ir.-._ • • ^'
30. listopadu 1989"
Marie Sítková
„ - O-
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Od 17.listopadu LP 1989,se důvěra v mocné tohoto státu řítí šílenou rychlostí do strašlivé propasti,že si Jsou toho vědomi i v Rudém právu,kde soudruh Lipovský se přimlouvá,aby 'společnost dala Adamcově vládě alespoň špetku důvěry. Prý by si Ji měla dát šance,aby dokázala co dovede.Sárp autor však přiznává,že Je to těžké,především prý
proto,že Občanské forum prý nepustí ke slovu nikoho,kdo má Jiný názor.
Dnes už to celý národ ví,že Jsou m e n námi soudruzi,kteří ne a ne
skončit se lhan^^n^gh,» polopravdami. Já sám Jsem byl svědkem..ítohoy

- ví :liL" .ilír

v
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r\a ."'Svobodáku'- vystoupil primátor-Brna.A to,že jej lidé vypískali
nebylo proto,že Je soudruh,či pro Jeho názory,ale proto,že stále
zůstává při starých lživých názorech,které navíc obhajoval bolševickou frázeologií,která už "leze lidem krkem!" "Jejich" řečičky už nejsou .lidé ochotni poslouchat, mnohokrát byli lidé od "nich" podvedeni,
a proto ten poslední podvod,kterým i : pan Adamec si sám nad sebou podepsal ortel s komedií "nové" vlády rozhněval tentokrát i prosté dělníky,se kterými pracuji a kteří užívali takových nadávek na něj a na
soudruhy,že není možné Je zde vypisovat.Statisíce pak rozhořčených
občanů v našich městech skandovalo; "Už vás máme dost,už vás nechceme!"
.
Soudruzi prostě nechtějí pochopit,Jaký obrovský zlom nastal ve
vědomí milionů občanů,nebo to vědí a hledí hrát stále tu jejich pod.jyodnickou hru.Nejde totiž Jen o zlom v názoru, teh totiž většina už
dávno měla,ale Jde .o zlom v tom smyslu,že lidi se přestali bát a veřejně a dost hlasitě-říkají co si myslí.
<
L E Ž totiž už dohrála svoji historickou roli a v této zemi za
ní padá opona. Teď Je přestávka,v níž si každý,kdo na to má může na
občerstvení koupit s a m e t o v o u
r e v o l u c i . P o přestávce se bude hrát poslední dějství této země,v němž. bude hlavní roli
hrát. P R A V D A !
A my víme,kdo o sobě řekl, J A
JSEfYl
P R A V D A !
Josef

Slovák
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TO ?

Čím to,že lidé ve většině zůstávají slušní,
čím to, že většina tu stojí,
čím to, že většina i když se trochu bojí,
ze svého přesvědčení neustoupí,
i když to tolik, tolik bolí.

.„>

Čím to, že lidé ve většině,
i když lákala by moc a bohatství,
, raději postaví., se násilí,lži a pokrytectví.
to,že najednou ná« v zástupech Jsou miliony,
čím to,že najednou my uděláme řetěz rukou lidských
kol věznic
a rozhlédnem se po pravdě a na vše strany.
Čím to,že nezlomeni stojíme v zástupech,
čj.m to,že nikdo nepošlape lidskost,
at použije dělo,nebo obušek.
Čím
čím
čím
čím

pláčemvzároveň,
zároveň se smějem,
ví to oblaka,
,
,,
1
;
1J}
ví to ptáci.
"*.'
•
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*
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I • • ' •» ' - J 'Y,
Proto přec, ..^e .dobrá příroda
.^..-s, š.!v.'
j. '
'/.{.
nám tuto \li^ř»kost oplatí r • -<• . '
' x: v '
V, . ; ' Už tuší to r."
. f-.
a zase
-k.
«nám vrátí!!!]!
.Tu-! .
•
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•
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U . 13S9 •
Př«vdo*lava Ciikópadové
•Sr.* '
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/Na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Johanem
byla udělena dne 14. 10. 1989 českému dramatiku a aktivistovi
hnutí aá lids£á práva Václavu Havlovi prestižní cena M£ru.
Václav Havel' -se převzetí ceny nemohl osobně zúčastnit. iPůvodní české znění jeho projevu bylo proto přečtend v němčině.
Ve vysílár^IHlásu Ameriky přečetl původní české znění - Slovoo slovu - Ján Tříska.2 tohoto vysílání je i náš záznam. Omlouváme se za nepřesnosti v tomto téxtu./
Váženi přítomni^
\
cena kterou mrte dnes poctíváte se nazývá Mírovou a byla mi udělena knihkupci, tedy^lidmi, kteří jsou pro šíření slova. Snad je to
opravdu k tomu; %by.ch se zamyslel o tajemné souvislosti mezi slovem
a mírem a vůbec "o tajemné moci slova v lidských dějinách»
Na počátku bylo Slovo, praví se na první stránce jedné z nejdůležitějších knih, které známe. V té knize to znamená, že zdrojem veš^kerého stvořeni je Slovo Boží. Neplatí to však přeneseně i o veškerém konání lidském? Není to snad i v našenupřípadě SLOVO, které je
nejvlastnějším Zdrojem toho čím jsme a sametným základem tohoto způ-r
sobu VESMÍRNÉHO BYTl, kterému říkáme člověk? Duch, lidská duše, naše
sebeuvědomění, schopnost zobecňovat a myslet v pojmech, chápat- svět
jako svět a ne jenom jako ávé okolí, a posléze i naše schopnost vědět, že umřeme -a ^přesto žít*-Není to všechno snad prostředlcóváho či
přímo tvořeno1 také slovem? Jě^-li Slovo Boží zdrojem veškerého Božího
stvoření, pak ta část tohoto tvoření, kterou představuje lidské
plémě, je sama sebou jen dík jinému Božímu zázraku, tedy zázraku
lidského slova. A 'je-li tento' zázrak klíčem k dějinám člověka, pak
je zároveň klí čem.-i náia> společnosti. Ba možná, že je-tím prvním jen
proto, že je tím -druhým. Kdyby totiž slovo nebylo druhem komunikace
mezi dvěma či více lidskými *Já, nebylo by asi vůbec. To všechno nějakým způsobem vlastně*%dvždycky víž&e, anebo alespoň tušíme. Pocitzvláštního významu a Váhy slova je v povědomí lidstva zřejmě od nepaměti přítďíaen. Ale nejen to, i v zázraku slova víme asi lépe než
ostatní živočichové, že tohs ve skutečnosti víme velmi málo. Totiž;,
ževexistuje tajemství, tváří v tvář tomuto tajemství a cítíce zároveň onu pro nás téměř konstitutivní moc slova, pokoušíme se od nepáměti oslovit" to*, co je nám tímto tajemstvím zahaleno, a svým slovem
to ovlivnit. Jako věřící se modlíme k Bohu, jako magici vyvoláváme
Či zaklínáme duchy, a zkoušíme talc svým slovem zösahovat do přírodních i lidských dějů, jako příslušníci novodobé civilizace at už Věřící Či nevěřící skládáme ze svých slav vědecké teorie a politické-ideologie jimiž čelíme tu úspěšně © tu neúspěšně tajemnému běhu sVe%
ta a jímž tento běh/ tu úspěšně a' tu neúspěšně ovlivňujeme. Cili, ~px
už si to uvědomujeme, či nikoliv, al už si to vysvětlujeme jakkoliv,
jedno se zdá být zřejmé, že na světodějnou moc svého slova odvždycky
a v jistém smyslu--právem - věříme. Proč říkám právem? Je opravdu
lidské slovo tak mocné, ž-e může^svět#vě ovlivňovat dějiny? A pckuď
by tak mocné bylóf platí to o něm i dnes.
•
Žijete v zemiykde je velká svétoda slova; té svobody může užívat
kde kdo bezpečně,*aniž si toho muší*nevyhnutelně ostatní všimnout,
natcž se tím zabývat. Může se vámt^tiž zdát, že význam slova přeceňuji prostě jenom proto, že žiji V"zemi, kde se za slova stále ještě
zavírá do vězení. Ano, žiji v zeítíi, kde váha radi«^aktivního záření
slov znova jsfcu denně stvrzovány «ankcemi,/které svobodné slovo na
Sebe přivolává. Nedávno si feelý svět připomenul dvousté výročí Velké
francouzské revoluce a tím jsme si museli vzpomenout i na slavnou
-Deklaraci práv Člověka a občana, Deklaraci v níž se praví, že každý
občan :'má právo vlastuit tiekáx^nU. V týchž -dnech, t«dy přesně dvě stí
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l«t p# této Deklaraci byl mún přítel František Stárek odsouzen na
dva a půl roku do vězení za t|, že vyráběl nezávislý kulturní 8asepis'Vtäfo*. Nikoli^*: s»ukroaé-*-tiskéríiě, ale na skřípá jícím, .předpotopní» cy klostifjbte4gr£taer:-před tím, byl můj přítel Ivan Jircus odsouzen k 16. měŠ^titt-vězeníto, *e na psacím stroji vykřikl jeTÍOB to, co kattdý ví,
* m M zemi bylo mnoho justičních vražd a
že i dnes můžf nespravedlivě «y.ě-zněný človSk být ve vězení utýrán.
Můj přítel J>etr Cibulka je ve vězení za to, že šířil samizdatově
vydané texty a nahrávky nekonformníoh zněfáků a hudebních skupin.
Ano. to všechno je pravda. Žiju skutečne-rv zemi. kde sgeijä spisovatelů, nebo nějaký projev na něm, může otřást celým systémem. Umíte
si to představit, umíte si představit něco podobného ve Spolkové
republice Německo?, Ano, žiju v zemi, kterou před jednadvaceti lety
otřásl te*t mého přítele Ludvíka Vaculíka, který se Jmenoval "jákoby
proto, aby potvrdil mé vývody o moct slova, 2.000 slev. Tento text
mu mino jiné eieužil Jako jed^n °z pdůvočpS"k 'tomu, aby jisté noci
přepadlo riaěi žemi pět cizích armád. :A neiíí vůbec náhoda, že ve
chvíli, kdy toto píli, otřásá ?Zdé jšíní réži&em jedna stránka textu
nazvaný, jakoby opět na ilustraci toho'Ca tm říkám, Několik vět.
Ano, žiji opravdu v systému, kde slovo může otřásat všemi aocen^
skými aparáty, kde slově může mít větší sílu než deset divizí, kďé
pravdivé slov» Solženicynovo býló poeitěno jakoby cesi tak nebezpečného . že bylo třeba jeha autora násilně vsadit do letadla a vyvézt.
•• -;'
Ano, žiju tam, kde slovo solidarita fcylo šchdprto otřást celým
mocenská blokem. To všechno je pravda. Byle o tom už hodně napsané a mluvil o to® užna tftato Aístě můj vzácríý předchůdce Lev Kopelév.
Mně teci ale běží trochu o*něco jiného. Nechci mluvit jen o neun, měřitelné váze, kterou nazývá /Kopelev/ "svobodné slovo v,totalitá c h poměrech". Nechci ilustrovat tajemnou moc slova jen tím, že
38oy ^emě v nichž může několik slov vážit víc, než jinde celý vlak
dynamitu. Chci mluvit obecně a pohlédnout na své téma v jeho širších a'roeporuplnějšícfc souvislostech. Žijeme ve světě v němž je
možné, aby na občana Velké Britfhie kdosi mocný úplně z jiné země
zcela veřejně a bezostyšně namířil smrt sršící šípy jenom proto,
že dotyčný napsal určitou knihu. Ten mócný člověk t| udělal údajně
i miliardě svých souvěrců, a nejen to. V tomto světf je možné, aby
&e určitá, doufejme, že jen malá část této miliardy s vyneseným
l'ozsudkem identifikovala. Co to je, co to znamená? Jf te jen mrazivý
závan fanatismu, podivně užívajícího v době různých Helsinských
konferencí a podivně oživovaného dosti drtivými•důsledky drtivé expanze Evropanství do evětů, které o dovoz cizí civilizace původně
iiestály a kterým nakonec ten^o dvojsmyslný dovoz způsobil stamiliar^ dové a nikdy nesplatítelné dluhy? Zajisté. To všechno samozřejmě je
- a je to i cosi víc; je to symbol. Symbol záhadné mnohoznačnosti,
kterou ona velká moc né.
Ano, moc slova není jednoznačná a průhledná. Není to jen osvobodivá moc slova Walesova,.nebo varovná moč slova Sacharova. Není to
jen moc zřejmě nesmyslně ^ylotené knížky Buždíhóv Vedle slova Ruždíje tu i alovo Chomejního. Vedle slova elektrizůjícího společnost
svou svobodou a pravdivostí, je tu i slovo hypnotizující, žárlivé,
fanatizující, zběsilé, podvodné, nebezpečné, smrtonosné slovo Šíp.
Myslím, že nemusím brát je vám, obsáhle vyklácfft o černé magii
liěkterých sl-ov, protož* jste na vlastní kůži Sr poměrně nedávné době
zažili jak nevýslovným dějinným hrůzám může za určité politické a
»oci41iai konstelace vést hypnoticky uhrančivé a zjáro^an neskutečně
Sílené slov© jednoho průměrného maloměštákái $echěpu sice. čím mohl
ifašieft otců a matek uferano-ut, ale zároveňv'6hópu, že to muselo
byt cosi velice sugestivního a velice zákeřného, když to bylo sehapfl* r byi
aa krätko'u cir*íl£ — ^if^ff» X xaaofrer veikábtf iltoeha,
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*3fffcerý dal tak nový a pronikavý smysl slovům- Das- aafcri, ášsr-heín a
3
-éie Existenz. Co chci řigtt Slovo je úkaz -tajemný, mnohoznačný,
ekvivalentní a zrádný. Může "být paprskeö -světla v říši tmy, jak
kdysi nazval Bělinskij Ostrovského Bouři, ale může být i smrtonos'«ným Šípem. A co'je nejhorší, může být chvíli tím a chvíli oním. Mů»
<^'Že být dokonce obojím současně.
Jaké bylo vlastně slovo lenihovo? Osvobozující anebo naopak šá<*
livé, nebezpečné a posléze zotročující? Zájemci o dějiny komunismu
šě o to dodnes vážně přou a samozřejmě ještě dlouho přít budou. Já
osobně -jsem si na tomto slově všiml toho,-že bylo trvale vzteklé.
Jaké bylo- slovo Marxovo?^ -Vrhlo světlo na celou jednu skrytou rovinu
společenských mechanismů-anebo to byl jen nenápadný prazárodek všech
pozdějších strašných Gulágů? Nevím - nejspíš asi obojí současně. A
co slov6-Ereudovo? Odkud bylo tajné kosmos lidské duše anebo to byl
jen zárodek iluse, kterou se dneé omamuje polovina Ameriky, totiž,
že se lze zbavit svých, trápení a svých vin tím, že jejich přiměje
odložíme"do interpretace dobře zaplaceného odborníka? A šel bych
ještě <|ál a ptal- bých se ještě provokativně ji: Jaké bylo vlastně
slovo Kristovo?-Byl to začátek dějin spásy a jeden z nejmocnějších
kulturótvorných impulsů v dějinách světa a nebo^to byl duchovní
prazárodek křižáckých tažení inkvizicí, hubení amerických kultur a
pdšléa'© celé té í^ozporuplné expanze bílé rasy, která způsobila to•• lik-tragedií, včetně té, že dnes největší část lidského světa špádě ^do 'smu-tažé kategorie světa prý až třetího? Já si pořád myslím,
. 2&':to býl&v spíš to první, ale nemohu zároveň ignorovat stohy knih,
*'ktéré dokazují, že i v tom nejčistším ranném křesíanství bylo už
nevědomě zakodováno cosi, co na pozadí souhry tisíce jinýchvokoln»stí,Jyčetně relativní trvalosti lidské povahy, mohlo určitým-Způsobem duchovně otevřít prostor i oněm hrůzám, o nichž jsem se zmínil.
Slova mají také své dějiny. Byly například doby, kdy slovo socialismus bylo pro 'celé generace ponížených á utlačených magnetickým
synonimem spravedlivějšího světa a kdy pro ideál, tímtc slovem vyjadřovaný, byli lidé schopni obětovat dlouhá léta života a třeba^i
život sám.
Nevím, jak ve vaší zemi/ ale v mé vlasti se z
hož slova stal-už dávno docela obyčejný pendrek, kterým od rána^&á
večera tlučou po zádech všechny své svobodomyslné spoluobčany jacísi
zbohatlí a v nic nevěřící byrokrati, nazývající je nepřáteli socialismů1 a antisocial!stickými silami. Skutečně, v mé zemi to slovové
už dávno bohapustým zaříkadlem, kteréaau je nejlépe se vyhnout, né^
chce-li se člověk stát podezřelý.
B^rl jsem nedávno na jedné doéela spontánní a žádnými disidenty;
Orgáhisované manifestaci, protestující proti výprodeji nejkrásnějších' částí Prahy nějakým australským milionářům, A když tam jeden';
řečník bouřlivě proti tomuto projektu vystupující, chtěl posílit
svůj apel na vládu*zdůrazněním, že- za záchranu svého domova bojuje
vé jménu socialismu, začal se shromážděný dav smát - ne proto, že
by byl?proti sociálně spravedlivému společenskému pořádku, ale
prostě proto, že uslyšel slovo, kiárým se po dlouhá léta a ve všech
možných i nemožných souvislostech'zaklíná režim,; který dokáže lidi
jen manipulovat a ponižovat,
"
»*•'
Podivné osudy mohou mít slova. Tentýž druh svobodomyslných a statečných lidí může být jednou uvrhován do žalářů proto,' že nějaké .
slovo pro něj něco znáeieftá a po druhé proto, že pro něj totéž slovo
už nic neznamená, neboč.se ze symbolu lepšího světa zmlnilovv jazýkové zaklínadlo přihlouplého diktátora, Zódiré slovo, alespoň v oněm
• poněkud metaforickém smyslu, v jjakém tu slovo slovo používám, neo^
-4?sáhuje jen to, co mu přihazuje etimologi-cký slovník, každé v sobě
obsahuje i osobu, která ho vyslovuje, situacir v níž ho vyslovuje,
důvod5 proč ho vyslovuje« Totéž sjovo může jednou zářit velkou ná^
dějíj ^podruhé vysílat jen paprsky sarti. Totéž slovo může'být jediióú pravdivé a jednou lživé, jednou oslňující a jednou šálivé, jednou :&ůžě otevlrat^riádherxré perspektivy Ja. jwlmra může jen pokládat

na zem kolejnic®, vedoucí d© celých souostroví koncentračních tábo*
rů^) Totéž slovo může-t#t jednou staVetyiiír kamenem »íru a jindy může
každá jeho hláska dunět ozvěnou kulometů..;;
-Oorbačov chce zachránit socialismus zavedením trhu a svobody slo™vai Li Peng zachraňuje socialismus masakrováním studentů a Ceaušesjcu
ničením svého národa. Co tó slovo vlastně znamená v ústech jednoho
a v ústech druhých dvou? Co je to za misteriozmí věc, která je tu
tak různým způsobem zachraňoyána?ucl
Zmínil jsem se o francouzSKe a o té krásné Deklaraci, která ji
provázela. Tu deklaraci podepsal pás, jenž byl jednou z prvních
osob, jež byly jménem tohoto nádeherného, humánního textu popraveny.
A no něm to byly stovky a snad tisíce dalších. Rovnost, volnost,
bratrství - jak nádherná slova a jak děsivé může být to, co znamenají. Volnost rozepnuté košile před popravou, rovnost v rychlosti, s
níž padá na krk gilotina, bratrství v jakémsi podezřelém nebi, kde
vládne nejvyšší bytost.
Celým světem dnes zní nádherně nadějné slovo perestrojka. Všichni
věříme, že se za tím slovem skrývá naděje pro Evropu a celý svět a přesto, přiznávám se, se občas chvěji strachem, aby se to slovo
nestalo zase jen novým zaříkadlem, aby se nakonec nezměnilo jen v
pendrek, kterým nás někdo tluče. Nemyslím teá na svou vlast, kde to
slovo má v ústech jejich vládců asi takový význam, jako slovo "nái
mocnář" v ústech Josefa Švejka. Myslím na něco jiného, totiž na to,
že i onen statečný muž, který dnes sídlí v Kremlu, vysílá občas a
možná jenom ze zoufalství, na stávkující dělníky, nebo na bouřící
se národy či národnostní menšiny, nebo na příliš neobvykle názorové
menšiny obvinění, že ohrožují perestrojku. Chápu ho. Splnit ten gyfgantický úkol, který si předsevzal, je nesmírně těžké, všechno visí
na vlásku a téměř cokoli může ten vlásek přetrhnout a všichni pak
budeme padat do propasti. Ale přesto si říkám, nejsou v tomhle novém
tYŠJěSÍ povážlivé relikty myšlení starého? Nezaznívá tu ozvěna cfSvných myšlenkových stereptipů a mocensko-jazykových rituálů? Nezačíná se slovo perestrojka už tu a tam trochu podobat slovu socialismus,
2vláště, když je jím občas nenápadně uhozen po hlavě týž člověk,
ktexý byl tak dlouho nespravedlivě bit slovem socialismus?
Vaše země vnesla do moderních evropských dějin velký vklad. První
\nyl The taant, svou známou Ostpolitik. Ale i tohle slovo dokázalo
fcyt leckdy pěkně dvojsmyslné. Znamenalo samozřejmě první záblesk
naděje na Evropu bez studené války a železné opony, zároveň v*ak,
bohužel, nejednou znamenalo i rezignaci na svobodu a tím, na základní předpoklad každého skutečného míru. Mám stále ještě v paměti,
jak ae mi počátkem sedmdesátých let někteří mí západoněmečtí kolegové a přátelé vyhýbali z obavy, že by jakýmkoliv kontaktem se mnou,
kterého nemá zdejší vláda v lásca, mohli tuto vládu zbyteční provokovat a tím křehké základy rodící se The taant ehrožovat.
Nemluvím o tom samozřejmě kvůli sobě jako takovému, a už vůbec
ne prot«, abych se litoval. Vždy* já už tehdy litoval epíš je než
protože jsem to nebyl já ale oni, kdo se dobrovolné vzdával
své svobody, ^minuji se o tom jenom proto, abych jen z jiné strany
znovu osvětlil, jak snadno se může dobře míněné věc směnit ve zradu
svého vlastního dobrého úmyslu a to opět jen »krze slovo, jehož smysl nebyl zřejmě dost badlivě střežen. Taková yěc se může stát velice
snadno * člověk si toho téměř ani nevšimne - etane se to nenápadně,
tiše, pokradmu a když to nakonec ČlovŠk »jisti, zbývá mu už jen jediná možnost: pozdní údiv» Jenomže to je přespe onen áábelsky způsob,
jimiž nás dokážou slova »rázovat, nejsme-li při jejich užívání trvale obezřetní, a často bohužel, i docela malá a jen chvilková ztráta
obezřetnosti může mít tragické a neodčinitelné následky, následky
dalekosáhle překračující nehmotný svět pouhých
a dalekosáhle
vstupujících do světa, až po čertech hmotného.
Do«távám se koneční ke krásnému slevu: mír. Čtyřicet let ho čtu
v naši semi i »
& v kagfl*a T & l & t o * - l e t jsea
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talc jako všichni ®í spoluobčané, vychováván v alergii na toto krásné slovo, protož« vím, cc .čtyřicet let znamená^ mohutné a stále mohutně jící armády, jakožto údajnou záštitu míru» Navzdory tomuto dlouhému procesu- systematického vyprázdňování slova mír, ba víc než jen
vypráadňování - j;eho naplňování; právě opačným významem než jaký podle slovníku má, navzdory tomu všemu se podařilo několika Don Quichotům z Charty 77 a několika jejich mladším kolegům z nezávislého
mírového. J *
"
sdružení toto slovo rehabilitovat, /.../ Měl.o to
ale smysl: jedno důležité slovo bylo zachráněno před svým totálním
znehodnocením, A to není, jak se tu pořád pokouším vysvětlit, zdaleka jen pouhá záchrana slova. Je to záchrana čehosi daleko důležitějšího, Všechny důležité děje reálného světa, krásné i obludné,
maji totiž vždycky svou pěedehru ve sféře slov.
Jak jsem už řekl, mým dnešním úmyslem není předávat vám zkušenost člověka, který poznal, že slovo stále ještě něco váží, když s»
za něj musí platit i vězením. Mým úmyslem- bylo vyzpovídat se z jiné
zkušenosti, kterou jsem v tomto koutu světa s váhou slov učinil a
která, jak jsem pevně přesvědčen, má univerzální vlastnost: totiž,
ze zkušenosti, že se vždycky vyplatí být ke slovům podezíraví a dávat si na ně pozor a že žádni£ opatrnost tu nemůže být skutečně velr
káv Podezíravostí ke slovům se dá rozhodně míň zkazit než přfmrštěnou důvěrou,
•
/.•./ Vzpomínám si, že André Grticksman, můj milý předřečník,mluvil' kdysi v graze o tom, že intelektuál má být jako Cassandra, proprotože jeho úkolem je dobře slyšet slova mocných, hlídat je, varovat před nimi a věštit, co by mohla zlého znamenat či přinést. /.../
Po staletí jsme měli vy a my, to jest Němci a Češi, rozmanité potíže
se svým soužitím ve střední Evropě, Za vás mluvit nemohu ale za nás
myslím, že mohu odpovědně" říct, že pradávné a po staletí nejrůzněji
přiživované národnostní animozity,-"předsudky a vášně v posledních
desetiletích z nás, Čechů, vyprchaly. A není vůbec náhoda, že se to
stalo v době kdy jsme byli. postiženi totalitním režimem. Ten v nás
totiž vypěstoval tak hlubokou nedůvěru ke všem generalizacím, ideologickým floskům^ frázím1, heslům, myšlenkovým stereotipům a podbízivým apelůmna ty či ony. vrstvy našich emocí od nejnižších až po nejvyšší, že v jsme dnes - většinou už imunní k jákékoli hypnotizující návnadě, byt by měla i tak sugestivní podobu, jako ji tradičně dává
apel nacionální či nacionalistický,
...
Dusící přiklop tisíců prázdných slov, pod nímž musíme tak dlouho
žít, v nás vyvinul tak silnou nedůvěru ke světu šálivých slov, že
jsme neschopni lépe než dříve vidět lidský svět takový, jaký opravdujSj totiž, jako složité společenství tisíců a a milionů neopakovatelně -jedinecných lidských bytostí, které mají vedle stovek krásných
vlastností i stovky vad a špatných sklonů, které však nikdy nelze
prostě sefcžhlit žehličkou dutých frází a devalvovaných slov do -je-'rn
dné homogenní rasy, -jako např. třídy- národa nebo politické síly a : .
jako takové je ad hoc chválit nebo oasuzovat, milovat nebo nenávi.dě.t, hanobit a nebo oslavovat. To je jen malý příklad, k čemu je ne-,
-tfůfvěřivost -ke slovům dobrá. Příklad zvolený s ohledem ná přílež'ltpi;t,
"při níž je užil;totiž, pro chvíli, kdy má Čech tu čest prom}^jr£t/k t
.
V . ;
: pybliku převážně německému.
l
14!aí po64tku všeho je slovo. Je to zázrak, kterému vděčíme 2a io.,
že jsme lidmi a je to zároveň zkouška, lept a tesť, větší možná ňež
se může zdát vám, -kteří žijete v podmínkách velké svobody slova,, te" V.Čiy v poměrech, kde: ňa slovech zdánlivě tolik nezáleží. Záleží nfc^i.
Iii-eh - záleží na nich všude - totéž-; slovo může být jednou pokoyjptf,á
po druhé pyšné a nesmírně snadno a veijai nenápadně ae může slovo'. p">.korné proměnit ve slovo pyšné - zatíi^QO jen velmi těžce a velijji dlouze se mění slovo pyšné ve slovo pokoiqniš. Pokusil jsem se to ukáfat
na osu<teeh slova mír v mé 2emi. Tento svět a především Evrgpa se
V závěru druhém«)
po Kriír*^ »^eitá na zvláštní kříšoVdtoe,
I&ou^- wrtsylo tolik důvodů k nade j ^ it 5v^cht*> -č&bře dopadne 6 ni-'
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kdy nebylo zároveň tolik důvodů k obavě, že kdyby dopadlo všchno
špatně, byla by to katastrofa definitivní.. Není těžké doložit si
všechny hlavní hrozby jimž musí dnešní svět čelit. Od atomové války
přes katastrofu ekologickou až po katastrofu .spciálně-cjvilizační tím myslím prohlubující se propast mezi bohatými a chudými jednotlivci i národy,- mají:" kdesi ve svých útrobách skrytu jednu společnou příčinu: nenápadnou proměnu slova původně pokorného ve slovo
pyšné. Pyšně, si člověk začal myslet, že jako vrchol a pán tvorstva
rozumí kompletně přírodě a může si s ní dělat co chce. Pyšně si začal myslet, že jako majitel rozumu jevschopen kompletně pochopit^
své vlastní dějiny a naplánovat všem štastný život a že mu to dává
dokonce právo, každého., komu se jeho plán nezamlouvá, smést z cesty
v zájmu údaňně llepší. budoucnosti všech, k níž nalezl ten jediný a
pravý klíč.' Pyšně si začal o sobě myslet, že když umí rozbit atomové jádro,, je'už tak dokonalý, že mu nehrozí nebezpečí atomového
zbrojního soupeření, natož, atomové války. Ve všech těchto případech
se osudově zmýlil. To je zlé. Ale ve všech těchto případech začíná
už svůj omyl chápat a to je dobré....
Tím vším poučeni, měli bychom všichni a společně bojovat proti
pyšným slovům a neúnavně pátrat po kukaččích vejcích pýchy ve slovech zdánlivě pokorných. To není, jak zřejmo, úkol jen lingvistický. Jako výzva k odpovědnosti za slovo a ke sl«vu, je to úkol bytostně mravní. Jako takový není ovšem zakotven před horizontem námi ••dohlédnutelného světa, ale až někde tam, kde přebývá ono Slov®,
jež bylo na počátku všeho a jež není slovem člověka. Nebudu vysvětloyat., proč tomu tak je, To učinil už váš velký předek - Emanuel
Katit.
Děkuji vám za pozornost.

OISKUZNÍ PŘÍSPĚVEK JAROSLAVA VRZALY V ROZPRAVĚ 0 POLITICE EVROPSKÉ KŘES JANSKO-DEMOKRATICKÉ UNIE v8ČI ZEÍYlím STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ
EVROPY, KTERÁ PROBĚHLA NA SJEZDU TÉTO ORGANIZACE K0NAN0IY1 VE DNECH
5. - 7. LISTOPADU NA MALTĚ:

Moje pocta promluvit k tomuto shromáždění Je poněkud zastřena skutečností ,ze
místo mne nestojí někdo,kdo by přijel přímo z Československa, aby vám přinesl přímé svědectví o současné situaci v
naší zemi.Jsem hluboce přesvědčen,že den,kdy se tak stane,není příliš vzdálenzatím však mohu pouze ujistit, že má slova zrcadlí velmi věrné myšlenky a přání,ale i konkrétní úmysly mých spoluobčanů.
Na první pohled by se dalo říci,že v ČSSR se mnoho neděje,a že politické vedení má situaci pevně v rukou.Avšak mezi obyvatelstvem
Jábu poměry docela jiné a rychle se vyvýjejí,at už Jde o státní
správu,průmyslové a zemědělské podniky nebo o řadu politických organizací či skupin.Zde bych se chtěl především zmínit o ČSL,jejíž
základní i okresní organizace vykonávají silný tlak na její zkompromitované vedení,aby CD nejdříve odstoupilo a aby byl svolán mimořádný sjezd této strany,který by zvolil nové vedení a vypracoval
nový,samostatný program spočívající na křestansko-sociální nauce.
Jento postup byl schválen na mimořádné schůzi strany konané 5.září
t.r. v Praze a potvrzen v polovině října s tím,že definitivní rozhodnutí bude přijato nejpozději v prosinci. , aby se mimořádný sjezd
mohl konat Ještě na Jaře příštího xoku.Tato chirurgická ..operace ne— v
pytls anaxiná^ale -skutečnost,že s-e o ni Jedná Je ctakíadem^že se Aedy. M
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Rovněž na Slovensku Již mělo být oznámeno založení Slovenské křestansko-socíální unie, ale soudně-bezpečnosti ostření prqti několika
aktivistům lidských i občanských práv a zejména proti dru Janu Čarnogurskému tento vývoj pozastavil.JeJich soudní přelíčení mělo začít
právě včera S,listopadu vtírati.slavěa proto ^sern si dovolil požádat
vedení tohoto sjezdu,aby proti 'postupu slovenské Justice protestoval
přímo v Bratislavě.Pan generální tajemník Th»Jansen mne ujistil,že
protestní telegram byl zaslán prostřednictvím maltského ministerstva
zahraničí. Vřelý dík'.
V Československu dnes existuje deset altern3tivníáh skupin a přes 70
nedovolených časopisů/Jejich vydavetelé Jsou p slední dobou opět vystaveni tvrdému pronásledování a v této souvislosti Je záhodno zdO«raznit,že v rárnic nové ústavy připravovaný zákon, o tisku a svobodě
shromažďovati předvídá těžší tresty než dosavadní,což Je v naprostém
rozporu,které na sebe vzala pražská yláda v Helsinkách a ve Vídni.
Poslední z alternativních skupin Je Česká křestanská unie,která však
chce,alespoň prozatím zůstat mimo politické dání a zabývat se problémy spojenými s ochranou života Jako Jsou potraty,rozvody,drogy,zločinnost, ale takf ekologie apod. Aniž bych se uchyloval k Jakési sebeobhajobě křestanů doma,Je zdevrovněž nutno zdůraznit,že ti opoziční
činitelé,kteří se hlásí ke křestanství,Jsou mnohem důsledněji pronásledováni než bývalí komunisté,z nichž někteří se dnes hlásí k opozici ,což svědčí výmluvně o tom,že komunistické vedení Je si velmi dobře
vědomo,kde a v čem spočívá skutečná alternative k jejich hospodářsko
-sociálnímu zařízení.
Je rovněž nepopiratelné,že duchovní obroda v Čechách,na ÍYíoravě a Slovensku Je především rázu křestanského,Jak se to projevuje v řadách
tisíců mladých lidí,kteří se dnes podílejí na činnosti svých farností,
biblických,pěveckých a Jiných kroužků^či společenství a i když tito
mladí lidé nejsou doposud nijak zvlášt politicky zaměřeni,Je nesporné, že právě z jejich řad přijdoy budoucí - političtí činitelé mé vlasti
a Jsou to lidé vysokých-.morálních hodnot,Jimž často politika zavání
něčím špatným a to z cela prostého důvodu,že Ji poznali pouze formou
komunistické moci.'Dni potřebují nejenom vaši solidaritu,nýbrž i konkrétní pomoc,aby se vyprostili ze své izolace a začali se seznamovat
se světem a na prvém místě s Evropou,s Evropou svobody a demokracie,
Jež Je pro ně nesmírně přitažlivým bodem,Jak to zde tak výstižně uvedl
pan ministr von Hassel.
Nedávno Jsem četl v čs. tisku,že krátce po první světové válce i komunistická strana Československa byla pro vytvoření středoevropské
federace,jejíž Jednou z předností by bylo usnadnit řešení národbostních a menšinových problémů,Jež Jsou kamenem úrazu této části Evropy.
Tato myšlenka se příčila Stalinovým plánům a proto od ní musel Gottwald upustit a tato skutečnost sama o sobě potvrzuje "a contarario",
že byla a zůstává oprávněnou a nadějnou.
Je na bíledm',že myšlenka neutrální a demilitarizované Střední Evropy může mnohým zavánět komunisty propagovaným Rapackého plánem. Pro
nás ovšem nepřichází v úvahu,že by k jejímu uskutečnění mělo či mohlo dojít' za cenu neutralizace Německa,či opuštění evropského sjednocování nebo odchodu amerických Jednotek z evropského kontinentu a to
zejména ne,pokud na něm bude setrvávat armáda rusko-sovětaká,
N'a rozdíl od všeobecně rozšířeného mínění, že porobení zemí Střední
Evropy komunistickým imperialismem Je následkem Jaltské dohody,současná situace plyne především z toho,že neteyla dodržena.Stanovuje
totiž Jasně,že Sověksý svaz a západní spojenci /dnes tedy Evropa,
která převzala roli Velké Bri tánie/, ^Jsou společně odpovědni za obnovu demokracie a svobody v těchto zemích,kde - bohužel - ponechal Západ Stalinovi velnou *uku k
rejdům.
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Při počteme-li k tomu dnes. uznávanou neplatnost paktu íYjolotov-Ribenircp o anexi bal*~kých zemí, je zde",I mezinárodně-právní základ k tomu, 3by o celém tomto problému, bylo opět Jednáno v novém světle a
především v zájmu přímo zainteresovaných národů.Není třeba zvláště
zdůrazňovat,že. tato koncepce nebrání evropskému sjednocování a možno
JI dokonce začlenit do budování "Společného evropského domu", v němž
však každý musí mít svůj vlastní byt a být Jeho pánem a Jehož poschodí nebudou oddělena neprodyšnými přepážkami.
Nadcházející éra postkomunlzmu otevírá Evropě velké naděje a křest,
demokraté by k ním «iifc^i přistupovat se stejným odhodláním a velkorysostí i.s Jakými v pohnuté poválečné době naši velcí předchůdci Adenauer de- Gasperi a Schuman hlásali a prosazovali myšlenku usmíření,
odpuštění a budování Jednotné.-Evropy,z Jehož výsledků už dnes těžíme a která přispěla tak rozhodující měrou k prohře komunizmu a Jím
násilně řízeného společensko-hospodářského zřízení.
/Výňatek/
- o - o - o - o - o -

Praydoslava Listopadová:

JEŠTĚ
mm mm mm

NEVĚŘÍm
mm

mm

-a:
Ještě nevěřím,že mohu promluvit,
svůj názor vyslovit
a nikdo nevykáže mne ze dveří i místa.
Ještě stále,stále nejsem si tím Jista,
že chodím volná, svobodná a nemůže mne zato
nikdo
udeřit!!!
Ještě nevěřím a chodím Jak opilá a zmámená,
Jsem unavená vším a tělo Jako pobité a znovu
poskládané bolí,
(Ylusírn se vzchopit, musím dát se do práce,
„ abych nemohla být nikým a ničím zaskočena.
Ještě nevěřím,byla ta léta příliš dlouhá.
Ta doba,kdy zrála v nás demo-karcie a
lidskosti
t o u h a .
Ještě nevěřím a musím, chvíli Ještěvspát,
aby -až odpočinu si - Já přírodě teď také spící,
mohla' ze všech svých sil tu pomáhat ! ! !
30, listopadu 1989
Věnuji všem,kteří "V minulých dnech prokázali osobní statečnost
a ukájali svou lidskou podobu.

o - o r o - o - o - o - o -
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O programových zásadách občanského fóra ,-o návrh„u nové rmstavy a o
vztahu církví ko státu.
Dne 26.listopadu jsme byli seznámeni s programovými zásadami Občanského fóra.Jsou uvedeny v sedni bodech:1.právo,2.Politický systém,3.Zahraniční politika,4.Mrodní hospodářství,5.Sociální spravedlnost,6,
životní prostředí,7.Kultura.
K mému velkému překvapení v něm není vůbec žádná zmínka o vztahu státu k církvím,nobo o' náboženské problematice.Považuj i to za velký nedostatek.Upozorňují na to i další věřící.deptal jsem se proto hned telefonicky P,Václava Malého a ten mi odpověděl,že se na to zagomělo ,
ale že se to napraví.Domnívám se však,že by měli být v Obe.fóru v Praze
také zastoupeni katoličtí laici,kteří na př. při jedenatřiceti bodové
potici .ukázali svoji uvědoraělost a moudrost.Zvláště na Moravě.Je zajímavé, že na slovenském programovém prohlášení občanské iniciativy "Veřejnost' proti násiliu v bodě 7.je žádáno důsledná odluka církve od státu.
".těchto dnech předložilo občanské fórum československé veřejnosti
a ústavním orgánům republiky také první návrh ÚSTA VI. V čl.13 oest.1 je.
uvedeno,že "všecna náboženská vyznání,církve a náboženské společnosti ,
jsou ústavou zaručeny apřed zákonem stejně svobodné.Stát nezasahuje
do vnitřních vztahů v církvích a náboženských společnostech,které; si
mohou svobodně vytvářet své orgány a ustavovat duchovní.
V čl.2. Církve a náboženské společnosti mohou vychovávat duchovní '
na svých školách a zřizovat řeholní společenství.Mají právo navazovat mezinárodní spojení a udržovat styky s obdobnými organizacemi a
orgány v jiných státech,
3.„Stát se podílí na zachovaní a údržbě kulturních památek ve vlastnictví církví a náboženských společností,jako kulturního dědictví předků.
Stát podporuje obecně prospěšnou činnost církví a náboženských společností zejména v oblasti humanitní péče o staré a nemocné i jinak potřebné občany.
4. Vnější vztahy církví a.náboženských společností ke statu jsou
upraveny zákonem Federárního shromáždění.
Stálopfcátní uspořádání a státní znak.
V čl. 1 očist.3.návrhu nové ústavy je uvedenofčeskoslcvcnskou republiku tvoří Česká a Slovenská republika.Obě republiky mají v rámci
federace rovnoprávná postavení a respektují navzájem svou suverenitu"'.
.Jako většina občanů Moravy a Slezska se'domnívám,že i v současném
federálním uspořádaní Československa je nutné pamatovat take na
měřenou úpravu začlenění země Moravskoslezské.
Domnívám se též,že čl. 154 odst.1.návrhu ústavy,který popisuje
státní znak. ČST* by mel být upraven tak,aby byl obnoven velký statní
-:ak na kterém by byly znázorněny i moravská- a slezská orlice.Tento y:V--'
znak by byl umístěn v parlamentě,na presidentské standartě a pro
né významné Statní účely.
V minulém čísle jsme zveřejnili programové prohlášení SSL.7 těchto
dnech .j§sou .rozšiřovány propagační materiály nově zakládané křestansko demokratické strany v Čechách,která má podobný program jako ČSL.
Protože se mi nezdálo správné,aby spolu soupeřily 2 křesťanské politické strany,zeptal jsem se Otce ^ard.Tomáška na jeho osobní názor.'J-on
mi potvrdil,že vznik nové křestanskodemokratické strany nepovažuje
za správný.
i\'a druhé straně nutno vidět , že v aparátu CSL a v některých výborech
ČSL na všech stu.nich stále ještě působí•funkcionáři,jejichž jednání
bylo v rozporu z křesťanskými zásadami a pokud neodejdou ze svých
funkci budou brzdou-,která odradí od vstupu do ČSL především mladým
Věřícím Je třeba,aby byla z tíV ČSL.vydána naléhavá zpráva -Výzva,aby
tito ž kompr dmit öv ani funkcionáři ČSL odstoupili ze svých funkcí.
Jiná' situaee je tfa Slovensku.^am ;j<S terně? fólné.pole působnosti
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pro stranu křestansky zaměřenou a proto v současné době zakládané křestansko-demokratické kluby,které se přemění v politickou stranu mají
reálnou naději na výrazný úspěch.Seznamujeme vás proto výzvou k jejich
zakládání.
Augustin Navrátil

Výzva občanské- iniciativy na Slovensku.
ZAKLAlAJTE KŘES'.iÁJNSKO-DEMOKRATICXE KLUBY l
V politickou vývoji československa zaznamenáváme zlom.V celej republiko sa ozývájú heslá za slobodné volby.Federálně shromaždenie zrušilo články Ústavy o vedúcej ú.lohe komunistické j strany .Študenti a umělci
zahájili spontánně' íudové hnutie,ktoré už spájá miliony ..Tjud chce slobodu projavu,tlače,združovania a náboženská slobodu.
4.desatročia útlaku a komunistickéj vlády zanechali svoje dósledky.
Klet spolkov i iných organizaciích ani politických stráň,ktore by poskytovali záruky občanských slobod.Zoštátnené hospodárstvo je nevýkonné.
Krajina je znečištěná.
ftapriek ideologickému nátlaku komunistickéj strany aa společnost na
Slovensku vo svegej veččine stále opiera o moraine hodnoty krestastva.
Doteraz sne nemali možnost kolektívne vyjádřit svoje představy o usporiádaní státu a společnosti.Zdá sa,že nadišla pravá chvíla.V zaujme spon
tánneho ludového hnutia je vznik ustálených organizácií,které ponesú
odkaz dneška aj potom,ked toto hnutie opadne.Volby budu slobodné len
vtedy,ked bude mezi kým volit.
toazdáváme sa,že krestania majů osobitnú povinost prispiet k zabezpečeni e výsledkov dnešného hnutia.Urobíme tak,kečí sa navzájom spojíme.
Zakladajme krostansko-demokratické kluby /KDK/ v mestách,na dědinách,,
aj na pracoviskách.Kluby by myli vychádzat z týchto ideových zásad:
- východiskorn pr c* oso ony a j spolocenský život je křestansky světonázor,
ekumenicky chápaný ako zjednocovacia základna členov krestanských církví aj iných občanov,ktorí uznávajú křest.etické hodnoty,
- zaručenie plněn náboženskoj slobody,zrušenie dozoru státu nad cirkva; i,dodržiSvánie ludských práv,
~ rovnoprávnost osobného,súkromného. a společenského vlastníctva,podpora
sákromného podiííkania,ale odčerpávánie neprimeraných získov prostřednící vom daní,
- podpora sociálně slabých občanov zo štátných prostriodkov aj dobrovolnou prácou iných občanov,podpora pevných rodinných vstahov.
Kluby by sa Dpii oboznámit so situáciou vo svojom okolí,hodnotil ju
z- hlediska týchto ideových zásad a snažit sa o nápravu nedostatkov.
Založ enie klubov oznamte osobné alebo telefonicky na niekterú s kor.taktných adries,alebo už založeným klubom.toakontaktých adresách obdržíte informácie.čo najskór po vytvorcnie klubov na celoni území Slovenska
rsporiadamc stretnutie ich zástupcov.Rozhodnú,či sa kluby premenia na
politickú stranu,s akým názvom,s akou org^nizačnou Strukturou a s akým
-rogramom. Che enie, aby sa hnetie křest.-demokratických klubov rozbíjelo
zdola,na základe skutečného záujmu skutečného jeho účasníkov,nio shora
ranupuláciou ;jednotlivcov.
- <?účasnej situácii nie je potřebné žiadné úradné povolenio na založc- i-« kiubu-.jNech nám v našej snahe Pán Bůh D o m á h á 1
i-r<utisi.Ava 10.. 11 .1 989
Vyzyvateliá- v.r.:
Ján c e m o g U i p r á v n í k , A n t o n Selecký,geolog,Hana Ponická,spisovatelky,
Miroslav Tahy,dřevařsky inžini,r,Konstantin Viktorín,prac.SÁV,Ivan Čeřnogurský,strojný inžienier,Ivan Holíván,pesničkár.
Kontaktně adresy:Milan Nič,ul.kpt,Rašu 3,84104 Bratislavate.364352.
Ondřej Lupták,Gašparíkova 3,82104 Bratislava,tel.224874,Preds.Bratskej
cirkvi na Slovensku Cukrová 4,81108 Bratislava,tel.57100.
Ďalšie kontaktně adr. z okr.Slovenska nahláste na vyššie uvedené.Budú
obratem zverejnené. Za správnost vyhlas enie a podpisy Ing. I.černogurský.«
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Zpráva OBČANSKÉHO FÓRA z besedy kulturní sekcc v Kroměříži.
Dne 13.12.1989 se se.Iii zástupci kulturní sekce OF v Kroměříži
/ak.mal.Marie Dočekalová,ak.mal.Josef Dočekal,MUDr.Miroslav Koupil
a Břetislav Dadák/ s účastníky besedy o kulturním životě v našem
městě. Byly předneseny návrhy OF,které zazněly již na plenární schůzi
MNV minulý týden./5.12.1989/
1/Odstranit ze zámku výstavu Národní výbory,instalovanou v 1.patře
zámku v-roce 1985.
2/Odstranit z Fuzea kroměřížska výstavu Dělnického hnutí»instalovanou
asi před jedním a půl rokem.
3/Alespoň z některých uvolněných prostor zřídit galerii současného
moderního umění.
4/Zřídit galerii prodejní.
5/Zachránit objekty historického významu jako jsou na př.Mincovna,
Vechův dvůr
6/Zrestaurovat a instalovat bar o lení křížovou cestu, která byla odstraněna z Barbořiny.
7/Chránit před ničením a bouráním budovy konce minulého a začátku
tohoto století.
8/Navráčení festivali ARS film Kroměříž.
9/Ceskoslovenský jazzový festival.
10/Sdružení přátel staré hudby
K těmto návrhům se vyjádřili přítomní představitelé kulturního
odboru ONV Kroměříž - Dr.Chrást,nan Fiala a další přítomní např.z
Okresního kulturního střediska a ředitel Kulturního domu.
Dále jsme žádali pracovníky odboru kultury ONV,aby seznámili
zástupce kulturní sekce OF se svou činností za poslední léta,abychom
mohli posoudit skutečný stav a seriózně navrhnout další zlepšení.Ze
zásady vycházíme z toho,že kultura v našem městě není na žádaná úrovni.Mimo jiné také vinou omezujících opatření funkcionářů na MNV a ONV.
Nebyl dán dostatečný prostor,aby se do kulturního dění v našem
městě zapojili všichni profesionální i amatérští umělci z oboru
výtvarného nebo hudebního.
Stavíme se kriticky k obnově kulturních a historických památek
ve městě a jejich využití.Chceme,aby se současná celonárodní obroda
promítla také do přístupu Národních výborů ke kulturní sféře.
Navrhujeme ustavit tříčlennou komisi dobrovolných pracovníků OF,
která by byla plně respektována ONV aMě.NV a jejímž posláním by bylo
dohlížet na údržbu a opravy památek.a na rozhodování o kultuře.
M.D.

- XVI O zahájení činnosti Křestanske akademie v Kroměříži.
Pod patronací CSL a náboženské sekce Občanského fóra v Kroměříži
byla 13.prosince zahájena v bývalém Agitačním středisku činnost Křes-'
ťanské akademie.
Prvním úkolem,který si Akademie před sebe klade,je odstraňovat
deformované představy o křestanské víře,představy,které byly po 40 let
soustavně vštěpcv any ve s kolách,na pracovištích,hromadnými sdělovacími prostředky a zanechaly v myslích mnoha lidí nepředstavitelný chaos.
Nestačí však jen odstraňovat,je třeba místo pseudohodnot materialistického světa dávat živé hodnoty,které nabízí křesťanství. Fa rozdíl
od mnoha sekt, které vycházejí z iracionálního a křesťanství cizího
ducha,chce Křesťanská akademie navázat na s^Ěrou tradici důvěry v sílu
lidskéhovmyšlení a pomocí odborně fundovaných přednáškových cyklů
zpřístupňovat všem zájemcům postoje naší víry/
Křesťanská akademie má charakter ekumenický, i když zakladatelé
vycházejí z pozice katolické a tr.ké většina přednášek s teologickou
problematikou je katolicky orientovaná.
Současná dobassebou nere potřebu nejen jasné orientace,zvláště
nutné nyní,kdy po čtyřech desetiletích duchovní podvýživy,se začínají
rojit nepřehledné proudy s mnohdy zmatenými filozofickými základy.
Program Křesťanské akademie na rok 1989/1990 je uvažován v
v následujících blocích:
-otázky víry: víra,překážky víry,véda a víra
-filozofické pohledy na ctáaky existence -výpovědi velkých světových náboženství
-kořeny křesť. víry - stručný úvod do biblického myšlení
-novozákonní radostná zvěst
- stmčné dějiny církve.
Na další období budou bloky s problematikou biblickou a bloky s
náplní věroučnou.
Kromě ucelených bloků se uvažuje s občasnými přednáškami a besedami se známými osobnostmi křesťanského života.
Přednáškal3.12.měla tento program:
Co znamená věřit,lidská,obecně náboženská,křesťanská víra. Překážky
víry - neznalost,deformované obrazy o víře,útěk před závazností víry,
povrchnost myšlení. Věda a víra, víra velkých vědců. Cesta liského
rozumu kPp§§l@éních příčin.Argumenty mravní.Otázky smyslu bytí,života
a smrti.
.
Účastníků přednášky bylo 87. Anketní lístky,které byly rozdány
odevzdalo 58 účastníků.Z nich je zřejmé,že nejvíce jich bylo ve věku
od 18 - 30 let. 0 něco více žen jak mužů. Mají zájem o přednášky z
oblasti filizofie,teologie a morálky .Přednáška je nadchla a uvedli,že
příště všichni přijdou opět. Tato přednáška bude opakována ve středu
20.prosince v Holešově.
Těm,kteří budou uvažovat o založení podobné struktury si závěrem
dovolíme připomenout podstatnou zásadu: otevřenost k pravdě,myšlení
vpravdě "katolické",t.j.obecné,neuzavírající se do sektářských separatismů,ale přijímající každou pravdu s úctou,i když třeba nebyla výslovni formulována v křesťanském slova sroýslu.
J • H.

-XVII Pohrdání selským rozumem,aneb pýcha předchází pádu.
/Věnováno panu Bendovi a straně KD3 /
Velcí mužové si vážili lidové moudrosti.Lidová pořekadla,básnS i
ísně vyvěrají nejen z prostého srdce,ale kořen mají v tisícileté křesanské tradici.Proto pohrdání lidovou moudrostí a vůbec pohrdání prostými
neakademicky vzdělanými lidmi,jen signalizuje přítomnost pýchy v srdci
člověka.Keni proto ani třeba divit se tomu,že člověk pyšného srdce,dělá
jeden "kopanec"za druhým._
V souvislosti se zrodem Křesíansko-demokratičké strany v Praze v
těchto dnech,znovu se objevilo jméno Dr.Bendy.Cítím povinnost,říci o něm
několik vět.Nechci říci nic,co by se příčilo příkazu:Vaše řeč budiž
ano ano,ne ne.
Vůbec totiž není náhodné,že v pražské špičce Občanského fóra nenacházíme pana Bendu.Před rokem totiž,když jsem i já měl co do činění s
panem Bendou,příležitostně jsem se zeptal Standy Devátého,co o něm soudí. On mi obratem řekl:"Už mnohokrát jsme jej přistihli při mylných politických postojích."Tato odpověá jen potvrzuje,že pan Benda se bezpečně
mýlil,když vystoupil proti Peticí moravských katolíků.Já jsem přesvědčen, že se mýlil i při likvidaci vznikajícího sdružení katolických laiků
a ted je všeobecný názor,že so opět pan Benda zmýlil,když založil
Křesťanskodemokratickou stranu.
Už je tomu několik měsíců,co jsem se dozvěděl,že pražští křesťanští intelektuálové hodlají založit Křest, stranu.Škoda,že tak tehdy neučinili. V té době by to mělo význam., Pomohlo by nám to tehdy pořádně zrtřepat s vedením naší lidové strany,které se zuby nehty drželo u moci.
Nestalo se.Protože čučeli za bukemI My prostí členové strany,ale i někteří členové z vedení jsme tehdy prožívali hotová muka.Pověst strany ro-*
pidně klesala a mnoho bratří chtělo demons trativně vystoupit.Byl jsem
jedním z těch,kteří celých dvacet let takovýto postup odmítali.Historie
jasně už v r. 1968 ukázala jak je nutné organizačně stranu udržet.Leč
krize v naši straně hrozivě pokračovala.Byl vyloučen br. Sacher a vedeni
bylo odhodláno i za pomoci státní policie zlikvidovat obrodný proud ve
straně.V té doba jsem se odhodlal navštívit br.Bartončíka,který mi vy^
světlil, jak je těžká vedení odstranit,hlavně pro zradu bratří tapu Kaňa,,
Tento boj probíhal "na hoře." A co my dole? S odstupem času a ae znalostí
poměrů v jiných společenských organizacích,musím prohlásit,že členské
schůze lidovců,jistě ne všude,byly v té době nejbouřlivěji projevená nevole se stávajícími poměry v naší společnosti.Mám na mysli roky- sedmde
sáté a osmdesáté.Jestli se v uplynulých letech skutečně na brigádách
někde pracovalo,tak to byli lidovci při opravách kostelů a i jinde.
Jestli někdo ze společenských organizací za uplynulá léta národ burcoval z kulturní lhostejnosti,tak to byly tisíce kulturních pořadů spojených s členskou schůzí,které v mnoha případech byly vyloženě náboženského charakteru.Jestliže kdo byl u zrodu návštěv poutních míst,
tak to byly tisíce zájezdů pořádaných stranou lidovou,které byly
vlastně náboženskými -poutními zájezdy. A nemohu ani opomenout tisíce
každoročně pořádaných lidoveckých plesů,na nichž se vyloženě scházeli
mladí z"kostela."
My prostí věřící,členové strany lidové,se proto nemusíme stydět za
uplynulé dvacetiletí.A pokud by to věci prospělo,za svoji osobu mohu
říci,že už před deseti lety,když pořádal městský výbor aktiv k zhoršující
ekoligické situaci,jsem svým vystoupením podnítil bouřlivou
diskusi k ateistické devastaci společenské morálky. Když Polsko uvítalo
papeže,tak na našich členských schůzích jsme požadovali,aby vedení
strany tlumočilo vládě naše přání,aby i k nám přijel papež, - Dnes ?
Studenti probudili národ.Probudila se i naše strana. Strana nás
věřících. A já si Dřeji,aby po letech ůstrků,tato strana ve svobodě
zažila i štastná vítězství !
Josef Slovák

t

"Slunce at svítí .kde jsi ty ..
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Dnes každý radost prožívá
a ve svém srdci pokoj má.
Čím to je? Největší dárek Bůh nám dal,
tak se do nás zamiloval.
V Nazarete žije Maria,
Bůh za ní posílá -anděla
se vzkazem:
"Buď
zdráva milostiplná,
počneš a porodíš Syna.
Jméno Ježíš mu dáš •
a bude navěky - Král váš."
Maria je polekána rozkazem,
ale přijímá, co je dáno Bohem:
"Jsem služebnice Páně,
at se podle tvých slov stane-."
Marie Josefa miluje",
•
už mu snoubenkou je.
Oba však plní-vůli Boží,
své životy do rukou ^ožích vloží.
Poučme se taky z toho,
i když nás to stojí mnoho
úsilíj námahy, utrpění,
ale ^ůh to v radost promění.
"Otče, udělej si mě takovou,
jakou mě chcsŠ';:Tý mít,
chci tvojí květinou--být,
dítětem naplněné Tvou chválou."
M
Otce*, učin mě'takového,
jakého ch'ceS mě mít,
Chci tvým nástrojem být
a no sitelenr • všeho la skavého •"
hekneme to všíchiíi lidé , co jsmt tady,
nebo c n.sše farnosti mají i prázdná řa<Jy
ProüliP.ö.TS Otce ionxo den,
žavóre'3"2i všechny k sobě jen!

:• — 2 •>

fti

Císař Augustus chce zjistit,,
kolik lidí v jeho říši
žije, - bývá, jemu slouží,.
M
arla a Josef musí'jít
z Na za re ta do Betléma,,
kde se Tiude zapsání dít..
V" té době Ježíš se narodil...
Maria ho do plének zavinula
a do cňhých jeslí položila..
A' anděl se'pastýřům zjevil:
"•Nebojte- se,, nesu vám radost.,,
narodil se Ježíš, světa sbayat,,
najdete ho v jeslích
a pak i ve- svých, srdcích,.'" '
Pastýř Honza se rozhodl,,
že se Ježíši půjde poklonit...
"Co mu já jenom mám vzít?" —
• Já už vím!' Kožich by mu: bodli
S radostí* to udělám
Vždyt je- to náš Pán..
Anděl mi- to v noci zjevil
.

.

když jsem právě na hlídce. b^I."'
Celou cestu hnal se- kolcem
nejkratší celtou - orudkým svahem,.
Udýchán,- pokorně,, strachu zbaven
říká: "Děkuji Ti, že jsi přišel,
a tady ten kožich, ten si 'rem.
Pros?Cm Tě, prosím, abys přišel
do srdce každého.*, trše děl.
Jedno děvče dobrých ytravů
Vydalo se za Ježíšem do těch-svahů.
Vzalo s sefcou truchli mlíčka,
lby kvetla Ježíšova líěka.
"Ježíši, děkuji, že jsi přišel '.a ze»,
žásej, prosím Tě, taky mnohp lásky sem,
jako Honza prosil, tak i já prosím,
Naklep na srdce každého dobrem svým,
dej víru všem obyvatelům sed lni ©kým''
Dnes každý radost prožívá
a ve svém srdci pokoj má. Proč to jet
NEjvětší jíórek_Bůh_náin_dal - D M - JZ&Í&T I
ánMka
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"...Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!"
/'Uk 16, .15 /
Milost Vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista.
Chci
se podělit s Vámi o velikou radost. Sado st, kterou z celého srdce
přeji každému °ožímu dítěti.
Ve středu jsem potkala sestru Evu a nabídla mi, zda bych večer
chtěla jít s bratřimi evangelíky zpívat na Karlův most. Byla jsem ten
večer značně unavená sháněním literatury na diplomovou práci, a tak
jsem nebyla ani na mši sv^té. Pán si mě zavedl na Karlův most. Hledá-,
la jsem známé tváře, nebot skupin mladých lidí zpívajících s kytarou
na mostě bylo více. Ale jen jedna skupina, dříve než začala zpívat,
se modlila k nebeskému Otci,aby "...semeno padlo na dobrou půdu a
přineslo Užitek." A*aladily se tři kytary a začalo se zpívat. Lidé poslouchali. Jeden bratr po několika úvodních písních sdělil, o čem
vlastně zpíváme ...o Lásce, o Ježíši Kristu, ve kterém každý nalezne
svého nejlepšího Kamaráda, Přítele. Byla jsem překvapena, kolik lidí
•chce slyšet něco o Pánu Ježíši, '^ěmto lidem jsme-prokazovali službu.
Jakou? Hlásání radostné zvěsti - evangelia.
A tak jsem měla možnost mluvit se sedmnáctiletým chlapcem, který
prý netouží po Lásce, ale po násilí, smrti a krvi. Přiklání se k satanistům. Jeho myšlenky mi úplně bodaly srdce, ale cítila jsem, že
je mu s námi dobře.
Společně s Martou jsem hovořila § jedním nevěřícím mužem. Říkal,
že je neštastný. Sdělily jsme mu, at se jako marnotratný syn /Lk 15,
11-32/ vrhne do láskyplného náručí nebeského Otce, nebát jeho Syn
Ježíš Kristus je Dobrý Pastýř /Mt 16, 12-14/. Doporučily jemé mu, aby
každý den úpřímně, ? důvěrou, poctivostí a pokorou řekl: "Pane Ježíši, jestli Skutečně existuješ, dej-se mi poznat." On říkal, že je to
děsně krásný a rozloučili jsme se podáním ruky, Tento večer moje srdce
zatoužilo lidem hlásat evangelim.
Moje touha zesílila v sobotu na dni víry v Plzni. Veder v pátek
jsem šla spát s úmyslem:"Pane *%že, doved si mě do Plzně kdy chceš."
Vlak mi jel totiž v 6.35 a 9.10 . Budík jsem měla připraveny na 5;00.
'zbudila jsem se ale v 4.55. To bylo první znamení, ab^ch jela dříve.
Ďábel však pokoušel
Zkus ještě usnout." Ale **ůh nad dábíem zvítězil, Do Plzně jsem dojela včas. Dopoledne bylo věnováno lidem, kteří
v Boha už uvěřili. Atmosféra byla úžasná: adorace, svědectví vládi,
který na minulém červencovém dni víry udělal velké rozhodnutí o víře,
rady Otce Josefa na cestě k víře, dvě promluvy Otce Františka a nakonec promluva Otce Václava. Zpívaly se písně z Talzg. Nemohu slovy
vystihnout, co moje nitro prožíval« :srdce se naplnovalo láskou pro
okamžiky všedního Života.«PA ©bědě u známých moje kr^ky vedly opět do
kostela Panny Marie ^anebevzaté /u františkánů/.
Odpolední program byl věnovaný lidem, kteří se chtějí seznámit a
uvěřit evangeliu o-Ježíši Kristu, kteří se chtějí posílit ve svém životě z vírý. Katka a Mirek vydali svědectví, jak oni našli cestu k
Pánu Ježíši. ;
Mirek byl vychován v nevěří mi rodině, kde vládla láska, pokoj a
vzájemná důvěra. Rád sportoval. Do kostela chodili jenom na vánoce.
Mirek ukončil základní školu a dostal se na průmyslovku, ^ačal kouřit, vysedávat dlouho po hospodách u piva, nosit dlouhé vlasy a otrhané džíny, chodit na diskotéky. Po škole šel na vojnu. JPředsevzal
Si, že po vojně bude žít lépe. Avšak nic se nezměnilo. Zil stejně jako před vojnou. Až' věří«í kamarádi ho zavedli do katolickéhd společenství a tam poznal, ?e naplnění života je v evangeliu. Kamarádi mu
dali Nový Zákon. Zjistil, že je to nejlepší knížka, kde jsou napsány
nejdůležitějží pravdy života*
jednou v Sobotu večer do kostela.
Jeho nitra ro*uxn£U. liturgii* i "když ho nikdo nikdy k tomu nevedl.

Cítil se Stastný. w a druhý den ihned po probuzení zatoužil jít opět
do kostela« Mirek, sby tuto touhu udusil., šel raději 2 hodiny běhat,
spomohlo to. A tak šel na \e Černí mši svatou. Ted sfe připravuje na
křefct, .
•
u
Radu'
jak
uvěřit
přednesl
Otec
^rantišek
a
jak
udělat
první'
krok ve
v
víře Otec Václav. Program zpestřovala skupina "Sinaj". Na konec evangolizac« Otec Josef vyzval ty, kdo chtějí udělat nějaký krok ve víře,
aby si promluvili' s mladými věřícími lidmi. I když evangelizace končila, nikomu se z kostela nechtělo.
; .:.. ír• 'v;
^o^e touha po evangelizaci vyvrcholila v neděli modliteb' za misie.
•Tela osem do své oblíbené vršovické farnosti. . Otec Michal, i když
«tratil'papír se základními body své homilie, zhostil se promluvy '.",
skyěle. tlsi_ráda /rád/Ť že jsi v církvi? Jeho dělení křestanů je na
1/- křestany konzumenty - chápou církev "jako nějaký servis. Když chtějí pokřtít, objednají křest, pohřbítobjednají pohřeb, sezdat, objednají svatbu^
zajdou do kostela, ráno a večer se pomodlí
^a tím to končí.
2/- křestany apoštoly - tito slouží všem lidém, touží po obnově' cířrkve, touží hlásat radostnou zvěst, "evangel,izovat.Modlitbu nepovažují za povinnost, ale potřebu.
Existují dva extrémyevangelizace.
•/ Okolí stií neví, že dotyčný je věřící. Se svou vírou se nesděluje
§ věřícím, V což potom s nevěřícím. •
fc/ Člověk tak evangelizuje, že odrazuje lidi dát se na cestu následovat Jeříěe.V
M e mezi těmito extrémy existuje zlatá-střední cesta, která zaručeně
msloví každého a našich bližních.
r
Pán .ml dal ohromnou rad o st possnet touhu pr hlásání evangelia. Chci,
•by každý z nás byl naplněn tout$ touhou. Kéž Pán každému z nás dá
sílu ß dary Dubha svatého k realizspi, uskutečnění a naplnění této t
touhy. *ůlí našeho nebeského Otce je totiž spása všech lidí« A my
máme být hlasateli evangelia /čti II Tim 4., 1-5/.
Z celého srdce Vám přeji krásné prožití zbytku raku a gjby y srdcích každého z nás se probudila touka hlásat evangelium, ňebot, rooji
drazí\ nemáme se za co stydětí
.
t
..
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-Vaše Františka

Marie Litková : S J í . Í L E J L * L Í /část 3.7
Když se poprvé ocitla na vozíčku v parku za»'nemocnicí o mohla ko"»©čně po nekonečné době opustit •• pro ni už tolik nenáviděné lůžko •
eltila v sobě něco tak krásného a dojemného, že se jí najednou chtělo
plakat a přitom se «Bát, Splnil se její sen, e kterém enila celé týdny nemocničního uvěznění» Mohla zblízka ?id§t stromy, ptáky, svěží
solenou barvu trávy, modrou oblohu i záříoí sluníčko. Kolik to bylo
txajednou kolem ní krás, kolik nepochopitelfjých tajemství skrývá v sobě přírodai
s
to krásný zážitek a těšívala se na každodenní procházku jako
dítě. Äajednou to byloVSeohno veselejší, gakoby svět kolem ní dostával stálé' pestřejší barvy. Nejhorší však byly i nadále dlouhé soci r
kdy spánek kamsi uletí, oči bloudí po tmavých stěnách a v hlavě **
to honí.
. —

- 5 Jako příval more přichází znovu sznovu temné myřlenky a vynořují
se na povrch. Boří -tak i Kateřininu slabou hráz, postavenou z chabých nadějí ä snů.
Začíná chápat, že tomu všemu chybí pevný základ, který se jí dosud nepodařilo vybudovat«, Ale kde ho hledat? Kde ho najít? Opět se
její myšlenky vrací k ted dost častému tématu: k Bohu. Kde však-mohu najít Boha? Kďe vůbec je? Tam nahoře? Pak je tedy daleko. Tady?
Jaktože o něm nevím? JaVtože jsem s e s ním dosud nesetkala?
Vždycky když takhle přemýšlela, dívala se upřeně na stěnu před
sebou, jakobyjněla pocit, že takto je její úsilí opravdovější a účinně jší. Alespoň se jí to tak zdálo. Mnohdy tako teprve při takovém
rozjímání usnula. Ale stávalo® to zřítkakdy. Nejedla skoro vůbec
a spala minimálně. I v obliče-ji byla pohublá a bledá, oči zapadlé a
dlouhé rovné vlasy jí neupraveně splývaly z hlavy, ^ateřinin zevnějšek nebyl příliš radostný a vábivý, áLe uvnitř byla přece jen vyrovnanější než zpočátku. Chvílemi v poslední době naopak upadala do jakési lhostejnosti a netečnosti, stávala se pasivni, a to všechno brzdilo její zdravotní stav a stále odkládalo hlavní ooeraci, na kterou se připravovala i Nejprve jí to bylo lhostejné, postupně však si
začínala opět uvědomovat, že tady jde o konečný výsledek jejího léčení, že tady je ta poslední naděje, že by se snad přece jen mohlo
něco zlepšit.Najednou znovu jakoby ožila a cítila, kolik životní ener
gie v sobě má a jak hrozně tqmží žít, jak moc si přeje, aby zásah byl
úspěšný. Ve dne v noci se ted její myšlenkv upínaly k tomuto jedinému bodu a čím víc se blížil určený den, t^m větší obavy a strach j.i
ovládaly. Poslední noc nezamhouřila oka. Úzkost jí svírala žaludek
i srdce. Najednou měla pocit, že by se měla modlit. Ale nikdy to nedělala. Neuměla to. Neznala žádnou modlitbu. A přece jí to nedalo.
Stále ji něco nutilo, zneklidňovalo a popouzelo. A pak si řekla, že
když mohla o- Bohu přemýšlet, že by taky mohla k němu zkusit promluvit. Tentokrát pozvedla oči nahoru, jakoby tam hledala Boha a záchranu» Nepřemýšlela co říct, jak se modlit, říkala prostě to, co cítila,
co ji napadalo a snad poprvé v životě byla skutečně upřímná. Mluvila
skoro nahlas, snad měla strach, aby ji Bůh opravdu slyšel: "Bože i
Nevím, jestli jsi, jestli mě slyšíš,, ale jsi jediný, kdo by mi mohl
pomoci, s já hrozně potřebují tvoji pomoc. Neznám tě, nikdy jsem o
tobě neslyšela a nevím, kde a jak tě mám hledat. Ale přála bych si, .
abys existoval, abych tě našla. Bože'?Jestli jsi, dej se mi nějalg poznat a taky mi, prosím tě, pomozS Moc to potřebuji! Prosím těl At se
operace podaří a já můžu opět chodit 1"
Poslední dvě Věty uz skoro volala. D il už ji však nic nenapadlo,
co by měla říkat. ^Ani nevěděla, byla-li to platná modlitba, když neumí
odříkat Otčenáš. Žádný zvláštní pocit necítila a zdálo se jí, že
mluvila spíš sama k sobě. Najednou si připadala jako blázen a všechno
se jí to zdálo směšné a naivní. Ale tam hluboko v srdci si přála a
doufala, že je to jediná naděje v záchranu.
Celou noc na to myslela a ještě na operačním sále si stále v duchu říkala: "Prosím tě, pomoz mi..." To byla také poslední věta,
kterou ještě zaznamenalo její vědomí. Pak už se jen někam propadala
a ten pocit jí připadal velice štastný. 'šechno se kamsi vytratilo
a zůstalo jen sladké nic, které se kdesi rozplynulo s Kateřininou
modlitbou.
/ pokračování příště /
- o - o - o - o - o - ,o - o - o - o - o - o - o - o 'Bůh je tak veliký,že je hoden toho,
abychom ho hledali celý život."
/ sv.Terezie z Avily /

:

- 6 CHULIGÁNOVA ^MODLITBA
Vstoupil chuligán do chrámu. Jen tak loudal se ulici a všiml si
otevřených dveří ,do kostela. Jako by ho přitahovaly, a on se nebránil
i vešel. M a ^í to tu pěkné, pomyslil si. "Ještě jsem tady nebyl. Je tu
teplo. Aspoň se chvilku ohřeji."
Usadil se v poslední lavici, pohodil světlou hřívou, která mu padala na ramena. Rozepnul si bundu a prohlížel si interiér.
Přitom mu začaly najednou vířit hlavou myšlenky, jedna za druhou.
"Sem chodí babička .a modlí se. A já vlastně nevím co to je. Někdy mluví o Pánu Bohu a já toho Pána neznám, jikdy^pem ho neviděl,kdybych
ho někdy potkal, řekl bych m^ něco. Ale jak se vlastně oslovuje? V
práci jsem zvyklý říkat "partáku", net)o stavbyvedoucímu soudruhu, áLe
tady - tady by se t myslím nehodilo. Řeknu jednoduše "Pane".
Tedy, Pane, já bych tě rád poznal osobně. Když o tobě babička mluví, vždy s velkou úctou. Musíš přece někdo být, áLe kde? Rád bych se
ti představil, abys věděl, že vím, co se sluší a patří. Já su chuligán Jarda. T ak mi říkají v práci. Nu, ty bys asi Pane řekl "Těší mě,
co tě ke mně přivádí?" Já na to: "Nevím přesně co", ale všechno se mi
nějak protiví a stále něco hledám. Mám rád zvířata, psy, taky koně.
Koně rád cvičím» v přírodě se mi líbí brouci, motýli, ^ěak mám doma
malou sbírku brouk" na špendlících a u každého nalepenou ceduličku
se jménem.
Ale lidi, lidi js..ou mi protivní. Víš, Pane!" Tu chuligán pocítil
příjemnou důvěrnost .toho tykání. "Já dělám na stavbě pomocného dělníka. Ničím jsem s e nevyučil. Když jsem vyšel ze školy, na všechno jsem
kašlal. Tenkrát od nás odešel táta a zoufalé mámy mi bylo líto. A svět
se mi zhnusil. A hnucí se mi vlastně až dosud. A v práci, strašná otrava. Nepředřu se, to je pravda, ale ti ostatní se také nepředřou.
Jsou zvyklí na své ooDialičké tempo, cho3í jako roboti. Tak mi to připadá, když se na ně dívám,, Žádného kamaráda jsem v partě nenašel. Mluví se pořád dokola o ničem: kde mají dobře chlazené pivo, kde dobrý
vuřt a kolik si kdo vydělá na fuškách. Taky mluví o ženských. Dobře,
že to neslyšíš, Pane, je to takový hnus a bahno, že já se žen bojíml .
A vůbec se na stavbě mluví hrubě. Mě také někdy vyletí záhuby škaredý
slovo. To se přiznám, ale pak si řeknu, že bych ty sprostáky neměl
napodobovat.
Tak jsem ti toho. Pane, napovídal A víš, z jara mám jít na vojnu.
Je mi dvacet. Dali mi odklad, protože pěli v.dokladech záznam, že jsem
se dvakrát léčil jako narkoman. Ala ty-drogy jsou mi odporné. Možná,
že na vojně bude nějaká změna. Snad tam najdu nějakého kamaráda, se
kterým bych si trošku rozuměl."
"No, už jsem se tu ohřál, musím jít, slíbil jsem babičce, že jí
nanosím uhlí. Chuděrka již nemůže na nohy. A tak jí nasekám dříví a
třeba jí i půjdu nakoupit. Vždyck^ mě vnutí 10 nebo 20 Kčs. A já to
vezmu, abych ji neurazil. Jenže posledně jsem nevzal nic. A když jsem
odcházel," cítil jsem S3 náramně dobře. Já to, Pane, nemůžu povědět jak,
ale zkrátka, bylo to fajn. Skoda, že člověk nemůže dělat zadarmo, bez
peněž., třeba by mi bylo pořád dobře. Nu, tak vidíš, Pane, já nejsu
zas tak špatný, jak vypadám. Jsem chuligán, ale myslím, že patřím
k těm &>brým chuligánům. Snad.
Máš to tady, Pane, pěkně zařízeno. No, a já se u tebe zase někdy
zastavím. 2 atím Ahoj!" Ozvěna vracela : "Ad honorem Jezu!"
A tak se chuligán vrátil domů ^gpravedlněný.

- 7 Z N O V U Z R O Z E N Í
Jak Pán Bůh jaro
do rukou Otec něžně atudenty vzel.
Náš Bůh jo láska,
v které Pán Ježíš Kristus
světu se dal.
Vylévá z nebe Pravdu svou,
jak jarní déšť na zemi vyprahlou.
Ta vůně deště mezi lidem vane,
kdo sc jí nadechne
poprosí, ;.ři jčl ke mně Pane.
V srdci jeho půjde k změně nenadálá,
a v lásce k Bohu i k-bližnímu
bude chtít žít stále.
Josef Svašek
dělník,elektropodnik Praha
ölen KSČ
/Převzato z výkladní skříně v Praze,
bez vědomí autora./
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"Prav ia a láska musí zvítězit nad lží
a nenávistí." - V.Havel
10.12.198S
Redakcím novin,časopisů a samizdatů.
K. rukám :
Poslanců československého federálního shromáždění
Obracím se na Vás,poslance,s orosbou, aby jste za našeho nového
prezidenta zvolili dramatika V á c l a v a
HAVLA.
A proč?
-Protože on veřejně mluvil oravdu,když my jsme mlčeli a on za to
šel i do vězení.
-Protože on považuje PRAVDU a LÁSKU za základ našeho veškerého životčímž naplňuje ideály jak naše křesťanské,tak i všech komunistů.
-Protože je to skromný člověk.Po funkci prezidenta netouží,a když
ji vezme,tak jen na přání veřejnosti.
-Protožejsoudě podle sebe,raději by v ústraní osal,což považuje
za nápln svého života,než ztrácet čas veřejnou činností.Bude to
od něj velká,oběť,když na psaní mu nezbude Čas. 0 to víc si cením
této jeho oběti.
Děkuji Vám poslanci, za vyslyšení mého hlast..
V úctě Váš Josef Slovák - katolický dopisovatel.
V Brně
S tímto dopisem se plně ztotožňujeme.

11.12.1989
redakce
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Albéric de Palmaert
" Pokud se ti takové rozhodnutí nejeví jako radostné,
znamená to, že nejsi zralý na to, abys je přijal ..."
0 jaké rozhodnutí se jedná? Prostě stát se knězem. Jean Maria Petitclerc měl právě 15 let, když slyšel od své matkv tuto poznámku ke
svým úvahám o kněžské službě. A takto zralý nebyl, ani když výborně
složil maturitní zkoušku. Tedy pokračuje ve studiích, opět s vynikajícími výsledky. Jezuitskou'Polytechniku končí v 21 letech a jeho ••
cesta s<3 zdá naprosto jasně určena.
Ale během svého sudia se setkal s Donem Boskem a se saleziány.
Nejprve je objevuje intelektuálně, teprve později zaklepe na jejich
dneře. Tentokrát je zde radost jasně přítomna i spolu se zralostí.
Proto odmítá kariéru, jíž by mohl se svými diplomy dosáhnout a vstupoje k saleziánům. Dnes má. 35 let a je ředitelem Domova Otce Roberta
v "Epronu nedaleko Caen, kam jsou přijímáni mladí chlapci, kteří jsou
v sociálních či rodinných nesnázích. A zde jsme sí"povídali o jeho
životě saleziána i o jeho modlitbě. Po celou_dobu našeho rozhovoru
byli jeho mladí svěřenci přítomni s námi. Bud fyzicky...
Jean Marc si rozbil nohu, když manipuloval s plynovou bombou,..
Frederic potřeboval zatelefonovat policejnírnu inspektorovi,...
Michael musí dnes odpoledne vyřídit svou záležitost se soudcem.
Nebo jsou prostě přítomni v jehb myšlenkách a srdci, vždyt je jejich
ředitel, ovšem i přítel a otec. Těžká odpovědnost.
Je veše modlitba především modlitbou řeholníka?
Přesně tak. A jako modlitba každého řeholníka je to na prvním místě
modlitba společenství. Zde v Domě Otce Roberta je nás sedm saleziánů, z toho šest kněží. Každé ráno společně zpíváme Laudy, potom slavíme Eucharistii. Během dne se každý zabývá svými povinnostmi a je
tedy obtížnější se sejít ke společné modlitbě. Podobný problém je
to večer, nebot mnozí z nás se účastní různých shromáždění. Hlayní
modlitba naší komunity je tedy ta ranní. To však naopak nezabranuje
ternu, abychom se v různých okamžicích dne či noci nevěnovali modlitběsoíš osobní. Skutečně i v noci, nebot uléhám velmi pozdě a často
si v noci vyhrazuji dlouhé chvíle pro meditaci a modlitbu. V noci
dostává čas jinou dimenzi a to mi umožňuje nelézt v hloubi své bytosti zdroj modlitby.
A jaký podíl má modlitba ve vašem dni?
Modlitba saleziána je často též modlitbou unaveného člověka> který
nemůže dát nic jiného než svůj čas... Oas je jednou z mála věcí,
kterou lze ještě dnes dát. Vřechno ostatní se dnes,žel, zpeněžuje,
•'směnuje, obchoduje se s tím! Tedy ano, během dne si také najdu Čas
na modlitbu. Nejsou to dlouhé modlitby, ale prektikuji hodně tu for**
nu modlitby, kterou František Salský nazval "střelná modlitba". Je
-„o chvilička volného nadechnutí v rušném životě, jaký vedeme. Tak
třeba když stojím před chlapcem, který mi předkládá skutečný problém.
Obrátím se v tom kratičkém okamžiku s modlitbou k Bohu... Však saleziáni nejsou žádní maraténci modlitby. Svatý František Sarský říkal:
"Všimněte si hudebníka, který větší pozornost věnuje hudbě než lidem, k nimž se se svou hudbou obrací." A dodává:"Nebudte zamilovaní
do své modlitby." Skutečně si myslím, že to může být velké riziko.
Když nejste maratdnci modlitby ani do ní nejste zamilovaní, co
tedy modlitba pro vás znamená?
Modlit se znamená zbavit sé soběstřednosti. Stejně ;gako kontemplace
znamená ponořit se do kontemplace, modlit se znamenp postavit se
pod dohled druhého, připravit se k naslouchání druhého, A modlitba

