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Svatá ANEŽKO ÖESKi,
/K její k:\nonisaci 12.11.1989/

Svatá - věcně svatá
SVĚTICE ty nasi země sláva tobě - věčná sláva I
Dneska - v ochranu jsi byla Matky Páně
s korunou světskou vzatá svatá Anežko česká.
Světice jsi České země
v klášterním tvém odříkání věrná vřelou láskou
ICPXLOVMĚ NADHVČZDKČ ve tvém přání
Kristu vždy oddaná k NĚMU vírou neoblomná se srdcem v lásce plamenným
a v milostné službě všem ubohým.
Princezn.o ty naše česká
svatá Anežko Česká nebe radostně tě jistě uvítalo nakrásně jší šat ti připravilo
se všemi anděly v zpěvu v tvém slavnostním příchodu požehnání vypros
a Boží milost pro nás a pro děti
doj jim mnoho štěstí
i pro generaci příští SVATÁ ANEŽKO ČESKÁ PIíIfcCEZftO KE/JESKA
všemi milovaná !...•
Vlastimil Jaroslavský
Toronto - podzim 1989.
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Drazí spolubratři ! /čj.2563/89/
V roce svatořečení naší sv.Anežky se nám otevřel tak nečekaný prostor svobody,že se v něm musíme nejprve rozhlédnout,promyslet jej z různých hledisek a bez dlouhých průtahů se pustit do práce.
Padesát let byla naše země zbavena svobod,jaké jsme měli předtím
a jaké jsou samozřejmé v demokratickém státě.R.1939 jsme se dostali do
područí nacistické totality,po válce krátké období omezené svobody s
brzy na to jiná totalita.Pražské jaro nestačilo dorůst do plné svoboöy
takže 40 let nutnosti přežívat - veřejně i neveřejně - na nás zanechalo
své stopy.Musíme si zvykat na život beze strachu a bez lži,bez zjednodušené představy dvou front,bez stále zjitřeného obranného pudu.
Děkujeme Bohu za to,že konečně padla despotické vláda jedné strany
a její ideologie,My občané sami budeme volit ty,kterým svěříme' vládu
nad našimi osudy.
Avšak při každém jednání üuäte si vědomi výzvy Kristovy:"Vaše řeč
budiž - ano-ano,ne~ne !"V" tomto duchu do letošních svátků vánočních a
do nového roku pozdravuji a žehnám
í
Váš František kard.Tomášek.
Skutečný pokoj na zemi a v každém lidském srdci podstatně souvisí
s uznáním slávy Boha na výsostech.Bez vědomí společného Otce nás všech
nenalezneme cestu ke skutečnému bratrství všech lidí.

K posvěcení života.

•

Světci,kteří jsou patrony třetího roku Desetiletí duchovní obnovy,
jsou od sebe časově vzdáleni.Kdyby sv.Norbert ve své pozemské podobě
vstoupil r.1927 na Strahov,kdyby se na Strahově slavilo 300lete výročí
od přenesení jeho těla z Magdeburku do Prahy,úžasl by nad dopadem a trváním svého díla.Po celý týden byla jeho rakev v kněžišti kostela a kolem ní byli snad všichni opati jeho evropských klášterů jako čestná stráž
při pontifikálních bohoslužbách.Ještě více ve své pozemské podobě by
užasl nad tím,že už 5 let po jeho smrti byl založen pražský Strahov a
hned na to další kláštery jeho řádu u nás.
Sv.Norbert ja nazýván světcem Eucharstie.Patrně proto,že při svých
misijních cestách u oltáře shromažďoval ve vesnicích a samotách skupiny
tamních obyvatel.Ale nejprve se ptal,zda někdo z nich proti bližnímu
nemá .nenávist a pomstychtivost.Nazývali ho "anděl míru".Je to světec
getsemanských nocí,což patří k adoračnímu eucharistickému životu.
0 tom mohl rozjímat holešovský farář blahosl.Jan Sarkandr.když z Olomouce putoval na Sv. Kopeček,kde vyrůstala svatyně Matky Boží,svěřená
duchovním synům Norbertovým,nebol když kongtl pouí do ČEnstochové ,po které v Olomouci nastalo trojí mučení.Jan Sarkandr si mohl uvědomit,že otřesy, které přicházejí,jsou zkouškou,ve které křestan a tím spíše kněz
má projevit statečnost a důstojnost v tichosti a pokoře Panny Marie stojící pod křížěm.Vzpomínáme-li na mučednictví holešovského faráře Jana
Sarkandra,můžeme v duchovních souvislostech vzpomínat na geneologii duchovních pastýřů,mezi nimiž v dobových otřesech našeho století má své
mimořádné místo lidický farář Josef Štamberka padající pod kulomety se
svými 173 farníky věrně jako jeden z nich.
Tito velcí duchovní pastýři realizovali slova apoštola národů:"Nyní
se raduji z utrpení pro vás a doplňuji na svém těle,to,co zůstává trpět
Z útrap Kristových pro jeho Tělo,to jest Církev.Jejím služebníkem jsem
Ě9 áá rtaí podle ustanovení Božího,jímž jsem pověřen ve váš prospěch..."
/Kol 1,24-25/
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K třetímu roku
gESETILETÍ DUCHOVNÍ^OBNOVY.
Zahajujeme třetí rok Desetiletí duchovní obnovy,který je nesen myši
kou "Posvěcování života". Je to pro každého z nás veliký úkol,protože
je to právě v této době život,který je znevažován,znesvěcován?mařen.
Nejde totiž jen o to,soustředit všechny své síly na posvěcení svého
vlántniho života a své vlastní rodiny,ale jako křesťané jsme spoluzodpovední za život kolem nás.
Neseme spoluzodpovědnost za to, že kolem nás vzrůstá kriminalita miá
áiig - gSliřhSf Sf Sf
'
f zižf iií xJ geXl§S 2 Ž§|SŘ.
Je to přímo výsměch tváří v tvář Bohu - Tvůrci života,jestliže tento
život ničíme a maříme jako nicotnou a nic neznamenající hodnotu,Je to
největší hřích této doby,protože zabíjíme nevinného,bezbranného a tím
znesvěcujeme veliký dar,který skrze tento život nám Bůh dává.Zabíjíme
také budoucí genie,veliké umělce,vědce,zabíjíme i budoucí světce a světice.
t
Co jsme my,zvláště křesfcané,udělali pro to,aby byla opět nastolena
úcta k životu,abychom tento život hájili a tím život naší země posvětili? Proto je třeba,abychom právě nyní,v roce,kdy se dostalo nejvyššího uznání naší světici Anežce Přemyslovně,právě nyní,kdy celý rok
se chceme zabývat myšlenkou posvěcování života,je třeba,abychom všichni
sklonili hlavu a činili pokání.Ano,i my jsme vinni,protože nemáme dost
odvahy vystoupit proti zlu^ozvat se všude,bez ohledu na následky,jaké
to bude pro nás mít.Nedovedli jsme se postavit pravdě tváří v tvář a
nebojovali jsme dostatečně.Nechali jsme se svést konzumním způsobem života, shonem a egoismem,k němuž tento život vede.Vymlouváme se na nedostatek času,zatím co prosedíme dlouhé hodiny u televize,nechali jsme se
uspat,namísto abychom burcovali svědomí národa a ze všech sil se spojili a vytvořili tak obrannou sed. proti tomuto neslýchanému zločinu,
který zachvacuje celý s v ě t l a poslední rok bylo u nás více než 162.000
détí usmrceno v prenatálním stavu.Toto je zdrcující.Musíme vykřičet
do světa svůj protest.
Ale pouhý protest nestačí.Musíme daleko více každý z nás něco oosobně pro tuto věc obětovat.Kolik žen to činí z nevědomosti,kolik z
nich ze zoufalství„protože se bojí,že zůstanou samy,že jim nikdo nepomůže, že toto dítě neuživí,že to psychicky nebo sociálně nezvládnou.
Je na nás, abychom je nenechali v této osamocenosti,je na nás,abychom
se přiblížili jako přátelé,abychom jim zvěstovali svou láskou radostnou zvěst o přítomnosti Vzkříšeného,abychom je vyvedli ze starostí,obav
a zmatku,je na nás,abychom jim vyprávěli o živém a krásném človíčku,
kterého nosí pod srdcem a který se stane jejich starostí.
Obracím se k vám všem jako váš pastýř a otec,obracím se s naléhavou prosbou,zapřisáhám vás ve jménu našeho Pána Ježíše Krista,který
nám tuto zemi svěřil do opatrování»vyzývám vás,abyste se probudili a s
pomocí Boží zahájili veliké dílo obnovy našeho národa.Když tento život
my neposvětime,kdo ho posvětí? Vyzývám vás,mladí lidé,abyste svůj volný
šas věnovali pomoci rodinám a matkám,vyzývám vás,bezdětní manželé,ebyste se ujali aspoň jedné matky,která nemá odvahu přivést své dítě na
svět,a dělili se s ní o její starosti,byli jí k pomoci.Budete tak sami
obdarováni.Vyzývám vás,křestanské rodiny,v nichž matka zůstává doma s
dětmi,pomozte ivy svým podílem a podle svých možností matce,která na
to nestačí,pomozte jí pohlídat dítě nebo přivést ze školky či jinak,
jak vás bude vaše láska inspirovat.Vyzývám vás,starší lidi,kteří se
často cítíte osamělí,nebojte se mladou rodinu vzít k sobě,máte-li větší byt,než nutně potřebujete.Žijte z důvěry v Boha,vždyt když vy nezištné se otevřete lásce,On nedopustí,abyste z toho nakonec neměli užiteklStokrát více obdržíte a budete obdarováni.Možná že získáte novou
rodinu,nebudete sa nikdy cítit sami.

- 4 A konečně - každá obět,učiněná z lásky a nezištnosti,nás samotné
vede ke svatosti. Toto je pravé posvěcení života.Láska a obět. Pro
dnešní svět už nestačí posvěcovat jenom svůj život,myslet jen "na svou
rodinu".Kdo více než my křesťané,má být nositelem obnovy,kdo více má
a-vbýt znamením pro tento ne^vočný svět? Kdo má být předvojem nového a lepšího lidství? Nyní skloňme hlavy v pokoře 'před naším Pánem Ježíšem
Kristem a každý z nás osrobraě si dejme závázek před jeho svatou tváří,
čím a jak zahájíme tentoYífóvý rok Desetiletí duchovní obnovy.Jak přispějeme k tomu,aby se myŠQfenLá vi-., t. k životu rozvířila pocelé zemi.
Jakým způsobem pomůžeme v Í^vl.*.
:.a\kám,kt©ré nemají
sílu nebo odvahu něco důvěr .^i/C
uBdii Inápiřátorem a Pomocníkem
náš Pán Ježíš Kristus.
•
> ťj vo je nám vodítkem pro obnovu života,
nesobeckého žiV-Ls .Třig
:
M a v n í m poznávacím znamením je ,
láska«
:.ř..
•
Gj
:1
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Rok 1989 skončil,, jak dál v r, '990

;

"

Když jsem před rokem v KO č,1 psal stejn u úvahu jen s tím rozdílem,že se týkala roku. předešlého,tak jsem uvedl o roce 1989,že bude
rokem rozhodujícím a tc -v různých oblastech rašeho života včetně oblasti náboženské,že vše bude v pohybu, Byl jsem přesvědčen,že dojde k významnému zvratu i v oblasti politická o.Přece jsem však nepočítal,že
dojde k zvratu tak zásadnímu a tak náhlému,.
Když jsme před dvěma lety zahájili podpisovou akci jedenatřicetibodové petice za náboženskou svobodu u,,.nás ,nepředpokládali jsme,že na
konci r. 1989 budou již zásadně prakticky uznány všechny naše požadavky, že část jich bude splněna a u ostatních,že to bude otázkou především technickou a časovou. Bud za to vše radostné,čeho jsme se dočkali Pán Bůh pochváleni
Pokoušeli jsme se o změnu statečností,svorností a moudrostí za pomoci modliteb,postů a dobrých sicutků. Jak jsfte všichni přesvědčeni,do--,.t;
pomohla nám ke svobodě svými přímluvami především svatá Anežka Česká,
jejíž svatořečení vyznělo tak velkolepě a k níž se se svými prosbami
o pomoc utíkalo milicny našich věřících*
.
.
,v
Jak dál v r. 1990„Jsou oprávněné předpoklady,že všechny naše
požadavky uvedení v 31 boat
petici,které dosud nebyly splněny,se
uskuteční.Je však možné,že bude naléháno^aby odluka církve od státu
byla formulována nějakým kompromisním způsobem.Měli bychom být velmi
obezřetní v této záležitosti.Měli bychom si také stále připomínat,že
stát v minulosti často vynucoval dodržování zásady,jak'jě lapidárně
uvedena v známém rčení"čí chleba jíš,toho píseň zpívej."
V tomto roce by se měli uvést v život pastorační rady a rady pico] .
horpodářské záležitosti, a to rady farní i diecézní».. My laici,bychom"
měli být nápomocni kněžím ve farnosti i biskupům ;'v diecézích,při je-r
jich zakládání. Zvláště členové Sdružení katolických laiků,by měli
jít příkladem.
" «"\ •.
Protože 'nyní nastává doba takřka neomezených možností v pro zakládání různých spolků,sdružení nebo klubů připomínám,že v loňském roce
v KO č. 24 nä" str.10-13jsme zveřejnili jaké možnosti měli věřící křesťané ,katolíci před několika desetilexími při výběru spolků,kde mohli
uplatnit své zájmy a záliby.Do dnešní doby má velkou příležitost
čsl. Orel,který byl nejen tělovýchovnou,ale i nábožensko kulturně výchovnou a sociální organizací.Velkou výhodou je,že i- po desetiletí nuceného zastavení činnosti,má v současné době k dispižici několik stovek
"Orloven" Katolických domů,Lidových domů a pod,,především na Móravě.,
V současné době existují na mnoha místech přípravné v^bora Orla. obnovuje se činnost Katolického skauta. 0 obnově Sdružení katolické mládeže a Svářzu katolických žen a dívek dosud není nic známo.Začínají se
však veimi organizovat kluby křesťanské mláděže,které isou pod patronací ČSL. Naše Sdružení katolických laika má i současné době své poslání, které bude později upřesněno,po dohodě s Msk:pskou konferenci.

- 5 V současné době bude délat to co se dělalo dosud,to je rozšiřovat dobrou křesťanskou literaturu. Je "velmi žádoucí,abychom se zapbjiii do
některých z těchto křesťanských organizací.
Ještě větší příležitost a pestrost nastane ve výběru periodických
i neperiodických publikací.Již loňském ročníku KO č. 22 na str.5 - 14
jsme seznámili naše čtenářekolik vycházelo před r. 1948různých katolických časopisů.Prozatím z nich nebyl asi žádný obnoven.Již v minulých
letech však začali vycházet některé katolické časopisy tzv.samizdatové.
Bvzy. uvidíme,které se udrží i v současné době a které zaniknou.Co se
týká Křesťanských obzorů,budou dále vycházet a dá-li Pán K-Ii ve
vyšším nákladu„Stejně tak budeme pokračovat i ve vydávání papežských
encyklik a jiných neperiodických náboženských publikací.
Velmi vážnou pozornost musíme věnovat veřejnému,politickému životu.Nikdo nám sice nemá právo vnucovat jakoukoliv politickou angažovanost.Přesto by mělo být morální povinností každého křesťana,pokud může,aktivně se účastnit veřejného Života prostřednictvím politické
strany.Protože se ÖSL oprostila od svých představitelů,kteří jí byli
vnuceni,je proto v současné době opravdovou představitelkou a zastáncem věřících křesťanů ve veřejném, životě.Tak se k tomu vyjádřil i Otec
kardinál Tomášek, Podobně se vyjádřil i Otec arcibiskup Ján So±..cl o
tvořící se křesťansko-demokratičké straně na Slovensku.
V životě Církve nás čeká mnoho práce.Na př.obnovení bohoslovecké
fakulty a semináře v Olomouci,arcibiskupského gymnasia v Krčmaří,;!.
Věřím,že se časem dočkáme i zřízení katolické univerzity.Navázáním
větších kontaktů z okolním světem však také budeme vystaveni většímu
nebezpečí různých liberálních teologických proudů,které i nás mají své
zastánce.
Ceká nás v tomto roce mnoho radostné práce,ale také možná i mnoho
trpkostí a zklamání. Prosme,ať se za nás přimlouvají naši svatí patronové.
Ä. Navrátil
SJEDNOCENÍ CÍRKVÍ
Vybráno z knihy Ivo Císaře
Jednota křesťanů
Každoročně v lednu konáme od 18.do 25.týden modliteb za sjednocení křesťanů»Zavedení tohoto týdne má zdůrazňovat význam každého jednotlivce v Božím plánu.
Mluvíme o rozdělení křesťanů a ne církve,protože kdyby byla rozdělena círke ,nemohla by nikdy nabýt jednoty.To je objasněno v č*2 dekretu o ekumenismu,ale sněm už v druhé větě č.1 stanoví základní důvod a východisko:církev Kristova je jedna a jediná,jako je jeden a
jediný Kristus.Na Krista se odnáší a ke Kristu směřuje celé ekumenická úsilí,jak to vysvítá obzvláště z posledních čísel dekretu,,
Že Kristus založil jenom jednu,tj.jedinou /uni C3 2 UlilC3. C-íž.3 / církev
je dost jasné.Ale nutno dát pozor na slovo "jedna".Tím se míní tzv.
jednota ontologická,transcendentální,tj."organická".Každá bytost je
natolik,má natolik bytí,nakolik je jednotná v sobě,tj.nerozdělena,jako je Bůh,jako je člověk,jako je organizmus.A církev je nadpřirozený
organizmus,tajemné Tělo;proto její jednota je dána její povahou*Jednota je jdjí vnitřní vlastnost /sr.Ef 4,4-5;Jan 17,21-23/ a rozpoznávací známky /sr.Jan 13,35/.
Hned z počátku se musíme zbavit iluze,že jednota církve by byla
výslednicí lidského úsilí a tzv.synkretismu a ústupkové dohody více
méně diplomatické či vnějšího spojení /iuxtapositio/,sjednooení/unio/
částí /jakési federace/,které zachovají svou nezávislost,jak to mínili anglikáni s tzv. "branch-theory",podle které by církev sestávala
ze tří větví:. anglikánské,římskokatolické a ortodoxní. To by nebylo
živé Tělo Kristovo, ale nanejvýš mrtvý stro jslepený z různých č:; í,
i když jednota nevylučuje 5 ba naopak vyžaduje rozmanitost údů a úkolů
/charismata/,jak je to v každém těle;a čím je tělo vyšší a dokonalejší
úrovho/jako je tělo' lidské,na rozdíl od těla živočichů nebo rostlin/,
tím je složitější,ale přitom také jednotnější.Jednota tedy není ani
pouhé vnější sjednocení /unio/„ani "stejnost"/unií'omitas/,alehluboký
a plný vnitřní _»-oula<i /unitas/.

K jednotě se tedy nedojde smlouvou^kompromisem,alěepdďžě přistoupením, či lépe vtělením v jednu jednotu /unitas/ nebo jejím rozšířením.
Známe z transplantace orgánů,že se často nevydaří,protože jsou cizího těla.Vštěpení či vroubování rostlin je snažší,ale lidské tělo je
podstatná "část" lidské osoby,a tam je to obtížnější.Tak Kristus je
jeden a není možné být částí jeho tajemného Těla,když tato část není
oživena Duchem svatým,Duchem pravdy a lásky,Duchem stvořitelem /Spiritus Creator.7 a gživovatelen.Svatopisci Nového zákona to vše vvjadřili
obrazem vinné révv nebo lidského těla/sr.Jan 15,1-8; 1 Kor 12 atd./
anebo živých kamenů/sr„1 Petr 2,4-5/.
Mimo jednotu těla oživovaného stále Duchem života jsou suché ratolesti ,které se jen tříští-.
V prohlášeni posvátné kongregace pro nauku viry Mystérium
Ecclesiae o různých dnešních omylech /24.června 1973/ čteme:"Věřící
si nesmí představovat Eri-stovy,.Mrkev-/ja^G součet - rozdělený,ale k
tomu jaksi jeden -církví a církevních spplečností;ani nelze myslet,že
Kristova cirk, v dnes nikde,,ne,existuje,a proto musí být předmětem hledání pro všechry ci^kev ní spo 1'fŠnosti" ,-,/^TV 4,2566/.
Proto je tak obtížná- ce^täfekumenismu a hlavní prostředek,jak to
vysvítá z dekretu /č.3 a 24/"je modlitba,protože jednota není výslednicí pouhého lidského úsilí,ale je Boží dílo a dar.Jde o obrácení
a to ne pouze jednotlivců, ale. celých církevních společností;obrácením
se rozumí ne "zapsán .V ,ale hluboký duchovní přerod/metánoia,convérsio/.
Jde o plné splynuti církví a církevních společností s pravým Tělem
Kristovým a v rravém Těle Kristově*jeis má základnu v katolické církvi.
Kdyby byla katolická církev ztratila vnitřní jednotu,nikdy by se nemohla vytvořit jednota,která je dílem Ducha svatého a je vyjádřena
hlavně eucharistií,na níž se dosud nemohou podílet odloučení bratři,- j
protože by to bylá" existenciálňí lež,tj.prózatím,dokud nemají s námi
jednotu víry,hierarchie a svátostí /sr.LG 14 b/.
.'í?
Z druhé strany sněm uznává,že jakási jednota,a tedy základná Ji.
existuje,protoSeVe III.kapitole nazývá společenství/communio/ odlou- •
čených bratří cíl kVfěnji nebo církevními společnostmi a přiznává jim
jisté hodnoty /viz LG 15,která je klíčovým východiskem pro celý dekret
UR/;je potřeba,aby došli, k jejich plnosti,jež se nachází pouze v katolické církvi /IJR 3d/. . řy , .
Ekumenismus
je tedy hnutí,tj.pohyb křestanů,kteří nejsou mrtvými ratolestmi,ale uchovali si alespoň určitou životnostjz druhé strany /ekumenismus je dialog,,tj. pohyb z obou stran;/ katolická církev se
k tomu mus^, také očistit a* obnovit,aby v ní Boží život proudil plně.
Lz^vtedy považovat za ústřední výraz celého dekretu o ekumenismu:
vůbec to, co.: čteme v UR 4c: "aby se všichni křes tané mohli shromáždil/v
jednotu jedné a jediné církve, kterou Kristus od počátku udělil své
,
církvi a o níž věříme,že trvá nezranitelně v katolické církvi ; znovu
usmířit křestany v jednotě jedné a jedině Kristovy církve.
-I
SPOLEČNÁ

MODLITBA

ÖESTANS

ZA

JEDNOTU.

•['.'.

Pane Ježíši,v předvečer své" smrti j$i ,za nás prosil,aby všichni
tvoji učedníci byli jedno,jako ty ve svém'Otoi a tvůj Otec v tobě.Dej
nám,abychom bolestně pocitovali svou nesjednocenost jako nevěryt^pěj
nám,abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost,nedůvSru a vzájemné nepřátelství .Dopřej nám,abychom se vši./ini bez vyjímky
sešli v tobě,aby nejen z našich úst,ale /také.z našich srdcí neustále 0
stoupala tvá modlitba za jednotu křesíahŮ.Za takovou jednotu jak: ,ty ji
chceš a těmi prostředky/, jak ty /je chceš.'Dej,abychom v tobě,který jsi ' •
dokonalá -láska,našli icestu^jež ved-e k jednotě v tvé lásce a v tvé
pravdě.
'ii'.-/
dlitba •. je převař ta z nového kř.' r.lic':ého kancionálu z r. 1973 etr.23/
T*
íme -věřící o „zařazení této modlitby:m§o svých každodenních soukrof :
rý sk m.ocl-liteb« •
-

- 7 CO OHROŽUJE VÍRU A CÍRKEV
•^•ozhovor s arcibiskupem Aloisem Šustarem.
Rakouský katolický týdeník "Die furche" uveřejnil ve 4.č, tohoto roku/27 .1 o 1989/ rozhovor s lublaňským arcibiskupem Aloisem Šus tar onu Téma
rozhovoru je otázka,co ohrožuje víru a církev víc:blahobyt,rozšířený přei
devším v zemích západní Evropy,nebo útlak.jak jej známe v zemích ovládaných komunistickým režimem ve Východní Évropš:a jaké vyhlídky má církev' v této situaci.
Jsou to otázky,nad nimiž se zamýšlí jistě každý věřící,není-li katolíkem jen podle jména,ale živým uvědomělým a spoluzodpovědnym členem
církve?tajemného těla Kristova.To,co arcibiskup Alois 8u ö tar v rozhovoru říká,je podloženo znalostí života církve jek na Západě tak na Východě,Než byl r.1980 jmenován arcib.v Lublaňi,hlavním městě Slovinska v
Jugoslávii,žil Alois Šustar po léta ve Švýcarsku,kde byl dokonce sekretářem švýcarské bisk„konference a sekretářem rady evropských konferencí 0
Předpokládáme tento rozhovor jako podnět k zamyšlení a ke srovnání s tím
co známe z vlastní zkušenosti.Otázky jsou krátké a vystižné,odpovědi
samozřejmě delší a podrobnější.
Pane arcibiskupe,na co,na jaké otázky odpovídáte náboženství na Východe Evropy a na co na Západě ?
Chápeme-li náboženství ve smyslu křesťanské víry,jak je hlásáno církvemi* a prožíváno věříčími,pak není snad -možno mluvit o zásadním rozdílu* Jak na Východě, tak na Západě chce dát náboženství od po věci na základní životní otázky:na otázku odkud člověk pochází a kam jde,na otázku o podstatě člověka a po smyslu lidského života.-Pravda na Východě se
náboženství střetává bezprostředněji s materialismem a ateismem komunistického ražení,který si dělá nároky na světonázorový monopol,zatím,
co na Západě převládá větší světonázorový pluralismus.Avšak,jak na Zápa-Í
CQ- tak na Východě je sekularizace tak příznačná,že tyto rozdíly ustupu- |
jí poněkud do pozadí.
Je možno pozorovat jasné rozdíly v postoji a v praksi víry ?
Nejprve by bylo nutno dohodnout se,jaká kriteria by měla být pro posou
zení takových rozdílů směrodatná:kvantitativní či kvalitativní,etická
nebo liturgická,individuální či společenská,soukromá nebo veřejná a jiné
Všeobecně by se dalo říci,že na Východě je víra hlubší a životnější a
náboženská praxe rozšířenější a silnější než na Západě,především mámeli před očine Polsko^NDR a určitou část Jugoslávie. - Přijímání svátostí ,návštěva bohoslužeb ax
lidová zbožnost je v těchto zemích - a p
pravděpodně i v Maäarsku a Československu,pokud je to tam možno - rozšířenější než na Západě.Víra s život ts víry jsou tam méně problematlzovány a zpochybňovány teologickými a ideologickými diskuzemi než v česných
západních zemích.Především je však na východě silnější vědomí příslušnosti k církvi,živé spojení s všeobecnou církvi,s papežem a s církevní
autoritou.Důvody proto je třeba hledat zřejmě v politické situaci v těchto zemích,ale i v dlouholeté teologické,pastorální a duchovní isolací
místních církví.
Co překáží církvi a víře víc: nesvoboda nebo blahobyt ?
Diváme-li se na vnější organizaci církve,na hlásání víry,na působení
církve mezi lidmi,na její činnost na katechetickém,liturgickém a charitativním poli,v oblasti výchovy a školy,ve veřejném mínění a na její vli
na společenský život,pak překáží církvi nesvoboda bezpochyby víc než
blahobyt.Jde-li však o vnitřní život pířkvn,o věrnost evangeliu.o autentická křesťanské svědectví a o osobní spojení s Bohem v následování
Krista,je asi blahobyt a materialistický životní styl větší překážkou.
- liejhorší je to zřejmě tam,kde se spojuje obojí-jak nesvoboda způsobená předpisyjomezeními a zákazy zákonů,tak zároveň alespoň relativní
blahobyt,jak se vyskytuje dnes i v některých východních zemici:,.Iři tom
je nutno mít na zřeteli,že svoboda církve a věřících neplyne jen z na-
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řízení,nýbrž také z veřejného mínění,popřípadě z vyloučení církve z veřejnosti ,
Nepodporuje hodně lidí na Východě církve spíše ,z opozice vůči režimu
nebo z národní tradice,než z»náboženského přesvědčení ?
Jistě tomu tak je na některých místech a u některých věřících.Podle mého názoru není však toto procento příliš vysoké,I u těch věřících,kteří setrvávají ve víře zdánlivě z opozice k režimu,stojí za tím přece
jen hluboké osobní náboženské přesvědčení.Režim byl jim vnucen.Opozice
pouze z náboženského přesvědčení by byla ostatně málo účinná, máme-li na*'
mysli,že ve většině východoevrpských států je náboženství tolerováno jako soukromá záležitost.Kdo chce dokázat oposici vůči režimu,musí použít
spíše jiných prostředků-»
Co se týká národní tradice,ta je u některých národů velmi silná a živá,
jako na př.u Poláků,Slovinců nebo Chorvatů.To však platí o některých zemích^ západní Evrop3?',jako na př.o španělsku,Portugalsku,Itálii a Irsku,
aspoň do nedávné minulosti,,Je však pravda,že v některých zemích Východní Evropy má národní tradice větší význam:to je vysvětlitelná jak lidovci zbožností tak i pevnějším spojením církve s udržováním a posilováním
národní totožnosti a národního povědomí a i s užším spojením křesťanská
víry s národní.kulturou.řeči a samostatnosti v dějinách.
' Jaký význam mají dnes náboženské názory a hodnoty ve společenském životě ?
.
de možno říci,že mají stále větší význam,což je vysvětlitelné jednak
tím,že socialismus^komunismus,materialismus a komunismus zklamaly9především u mládeže,jednak tím,že v církvích a u věřících se objevuje obnova
a přiblížení dnešnímu životnímu cítění,zase především u mládeže 0 Na mnoha
místech*v četných skupinách a mnoha jednotlivců je vidět hledání nové
(orientace a nových duchovních a mravních hodnot.Nespokojenost g tím,co
nabízejí životní rozvrhy a interpretace smyslu života omezené pouze na
horizont tohoto světa,vede k větší touze" po' transcedenci a k ochotě rozhodnout se a, angažovat se pro. nový žiy o tni styl.
• • - rtrtfirmt v
Nesníme ovšem tyto jevy integrovat příliš uspěchaně do církevního života nebo vykládat je jako obnovu církve.Mnoho je dosud mlhavéko a neurčitého: je to jakýsi zásvit na nočním nebi Evropy,která si uvědomuje neustále jasněji- a na Východě snad silněji než na Západě - nedostatečnost
pouze materiálních hodnot a technického pokroku.
A jaký vývoj.se dá očekávat v budoucnosti ?
Při těch velkých změnách,které jsme viděli v posledních měsících v
různých státech východní Evropa,se to dá velmi nesnadno předvídat„Podle
mého názoru se musí počítat ještě s více rostoucím tlakem na církev a
na křesťanyc,Především však musíme počítat v nejblížší budoucnosti s neblahými následky útlaku•církve v minulých letech a desetiletích.Tyto ná•sledky jsou:náboženská.nevědomost,strach,rozpad tradice,životní nejistota, úpadek hodnot a mravní necitlivost.
Sekularizace soukromého a veřejného života bude pokračovat,křesťanství
bude ještě více vytlačováno z veřejného života.Na druhé straně se však
dá počítat s ještě větším a intenzivějším hledáním a tázáním.Při tom má
velký význam.osobní styk věřících křesťanů s jinými lidmi na lidské,sociální jkulturní a náboženské rovině:význam pravděpodobně, daleko větší
než styky institucionální a organizované.
Převzato z časopisu "Nový život

SÍLA ŽFHNÍNÍ.

ZUZANA PÁVLOV/

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Znamení kříže - jeden z nejzákladnějších výrazů křesťanské zbožnosti •
i svědectví.A jak říhají souěasní teologové - onen první z krajních.bodů oblouku,jimž je opsáno tajemství Lásky. Nejsv.Trojice v dějinách spásy

- 9 -

těch všeobecných i osobních,a který v životě věřícího vyústí do dvou vyznání.Na jedné straněíVe jménu Otce,i Syna i Ducha sv. ,-kde vidí v Trojediném původ i místo každé existence,na druhé pak:Sláva Otci i Synu i Duchu sv.,v němž směřuje k tajemství dovršení,klanění a spočinutí.
Znamení kříže - úkon,který přenáší naše bytí a světa,neboť tím se mu
otevírá a přijímá jeho trojiční tajemství,jenž v nás a skrze nás působí a vyzařuje.Zároveň však tak prostý úkon,že se nám zvykem změnil v mechanický a nepořádný pohyb,jehož dosah vzal úplně za své.Velmi pěkné
vystiženi všech jeho stránek jsme shledali v básnické úvaze Františka
Lazeckého,nad kterou bychom se rádi nyní pozastavili:
"Učinil jsem tvé znamení,velký selský kříž od čela hluboko až k hrudi
a od ramene levého k pravému.
Znamení,jímž vesmír je měřen od vrcholu k základům,od východu na západ a z jihu na sever.
Znamení,v němž je objat svět,hvězdy,světlo i tmy,všechno minulé,přít
tomné i budoucí,já sám a všechno kolem,co bylo mně svěřeno.
Znamení,v němž všechno shromaž3uješ a žehnáš,aby každá věc vydala
plody podle svého místa a míry.
Znamení bolesti a bědy,ale také vykoupení a radosti,úrody a plnosti.
Jím nechť je posvěceno všechno,co jsi do mně vložil.
Kéž pod plameny jeho slunce zraje má práce,zrní a plody:kéž do jeho o
ohňů jsou vrženy slizně mé duše 5
Hle,již se pod ním hýbou temnoty zděšené hrůzou a prchají všemi průduchy kraje jak z koše,jejž kdosi mocnou rukou vysoko zdvihl."
Znamením kříže,které činíme na sobě,na díle či na bližním,chceme vyznat, že vše vkládáme do přítomnosti Boží.Uspořádání i rozpětí ráhen
nám jako souřadnice vymezuje prostor,ve kterém se v daném okamžiku budeme pohybovat jak my tak Bůh.Obraz ße převzat z Písma,kde právě světové strany určují všudypřítomnost Boží,před kterou nic neunikne.I já svým
požehnáním říkám,že 'nic nechci činit mimo zrak Boží.Tobě,Pane,patří celý tento můj prostor.Jeho hrahici je mé srdce ve své touze i úmyslu.
Bozpětí kříže neznamená jen prostor,který Bůh opisuje,ale i ten,který
vyplňuje a ve kterém nás svírá.Jsme uzavřeni do kříže,do jeho obsahu.
Otcové přirovnávají jednotlivá ráhna k rozměrům lásky v Pavlově listu
k Efezanům:"poznáte
veškerou šířku,délku,výšku i hloubku Kristovy
lásky a budete prostoupeni plnosti Boží."Sv.Augustin např. komentuje:
"mé srdce,mé dílo má tento rozměr plnosti Boží v podobě kříže:šířka značí dobré skutky,délka její vytrvalost,výška touhu a povznesení srdce k
věčným hodnotám a odměně a hloubka je zakotnení v milosti Boží.Znamením
kříže rozvírán Pánu své nicoty a slabosti a prosím,aby je dovršil sebou samým.Třetí rys i verš má svůj podklad v Evangeliu:"až budu povýšen,
všechno přitáhnu k sobě",všechno shromáždím,soustředím k jednomu bodu
a uvedu do správné rovnováhy.Špičky trámů značící vypětí lásky,která
chce svou kenosí dosáhnout mých nejzazších slabostí jsou jako odstředivé
paprsky slunce,které je zachytí a přitáhnou zpět ke svému zdroji'.Tak,
jako člověk napřahuje ruce,vystupuje na špičky či se naklání,aby se dostal k žádanému předmětu a sevřel jej k srdci.
2ehnám-li se,tu spoutávám všechny své sklony,touhy i síly,které se
mi rozbíhají na všechny strany,opět je spojují s jejich zdrojem,dávám
jim nezbytnou "rovnováhu,která se vytváří,,jak říká Iva Kotrlá,skřížením ráhna poznáni a zaručuje plodnost."Podle fiehoře z Narku "znamefaí
kříže utiší jakýkoliv zmatek v našem srdci."
"Znamení bolesti a bědy,ale i radosti a vykoupeni."Málokdy si při
fvém bezmyšlenkovitém pohybu uvědomím,že centimetr za centimetrem přejíždím po kapkách krve,kterými mi Bůh vyjádřil svou lásku,a síla,o kterou tímto úkonem prosím,má v pozadí bolest a utrpení Boha.Znamení kříže
není ovšem jen přijetím lásky či síly vzkříšení,pokud je činím ve chvíli,kdy sám trpím,ale i jeho přivlastněním:beru kříž na sebe,vtiskuji si
ho do srdce 4 do díla,chci jednat v jeho podobě.Kříž,to bylo Kristovo "ano"amen,stan se.Znamení kříže,má-li být opravdové,vyzaduje odvahy.

- 10 Hledisko,které nám při tomto úkonu obvykle vždy uniká,je význam posvěcení ,vyhrazení Bohu,povýšení mého skutku,mého stavu,mého díla na Boží
rovinu.V kříži se vše stává kamenem ve stavbě Království,buňkou životodárnou v dějinách spásy.Výsledek je tedy v docela jiném řádu věcí.
Znamení kříže zaručuje i dokonalost a dovršení všeho,co se započalo'
v jeho síle,včetně ochrany před nebezpečím úskalím přivlastnit si a přičítat každý zdárný výsledek a úspěch jen sobě.Znamením kříže svěřuji vše,
čeho mohu dosáhnout nebo čeho jsem dosáhl,nejen síle,ale i slávě Boží.
Ejhle znamení Páně,prchejte zlé mocnosti ! Poslední verš byl skutečně převzat z liturgie a zachycuje jedno z nejstarších užiti této
svétostiny. - Obranu proti zlu,ochranu v nebezpečích,a to jak těch,
která přicházejí zvenčí tak v oněch vnitřních,Zahání podněty i odpůrce,
kteří ohrožují naši bezúhonnost,krotí v duši každý neuspořádaný pud,aí
již rozjitřených smyslů,hněvu či onen nejzáludnější,jímž je pýcha.Žehnáním se "uchylujeme do stínu kříže",jak říká sv.Ambrož,či sv.Řehoř
Veliký,který ochlazuje žár neřestí,odráží a láme ohnivé šípy odpůrce a
zaručuje vítězství svatosti.
"Znamení kříže ve mně obnovuje i utváří mou věčnou tvář",poznamená
Řeloř z Narku.dakoby světlo na čtyřech bodech,jimiž vtiskuji toto znamení na čelo či na hručí,ve mně leptalo rysy k obrazu Božímu:rysy dobroty 5pokory,lásky i krásy.A zároveň zevnitř vystužovalo' kostru duchovního člověka,jako vnitřní zdroj tajemství neustálé obnovy smrti a vzkříšení,kterou narůstám do věčné slávy a povýšení syna v Synu.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.O,sílo žehnání !
A já je činím...JEN TAK !
Převzato z Časopisu "Nový život č.9 - 10
% % f % %
%%%%%%%
Corrigenda - Oprava chyb v článku"Slova pravdy a krásy" v KO r.II.,č.22,
ze dne 15.list. 1989.
jía str. 7.asi ve třetině od spodu má býtí:V roč.29.1941/ se za redakce...
Na s±r.8.asi uprostřed má být:...slovník jazyka z počátku 20.století...
Strana,která je označena chybně jako 11,má být správně str.9.a na této
str.je ve 14.řádku chybně letopočet,má být:Ročníkem XIX.1940-41/bylo...
Strana,která je označena chybně jako 12,má být správně 11.
Strana,která je označena chybně jako 9,má být správně 12.
Na str. 13 jsou přehozeny řádky měnící smysl,a to:U hesla "Vychovatelské
listy"platí první 2.řádky,za ně patří řádek uvedený na čtvrtém místě
dále, tedy :xioč. XXX. toho to časopisu byl vydáván v r.1930.
U hesla "Vinice Páně",první řádek je dobře,za nějž však náleží 3.řádky,
které jsou uvedeny výše,zařazeny chybně do Vych.listů,tedy po prvním
řádku Vinice Páně patří 3.řádky,které začínají:Ročník VIII.z r.1937.-..
w
a končí"....Lad.Kunciře v Praze."
Na str.14,asi třetina odspodu,je chybně uveden letopočet,má být:Tuto
svobodu tisku jsme po únoru ztratili 1948.
Dr.A.Provazník.
= — — = =: = = = — = = = = =: = = =:=:s:=:=:=: = = =: = = 3:s
KONEČNĚ !

Sdružení Pacem in terris

Z R U Š E N O

í

Ve víru současné "jemné revoluce" zapadla do zapomění zpráva z tisku,
Že kněžská sdružení Pacem in terris naši ordináři zrušili.
Nepochybuji,že většina bývalých členů sdružení je ráda tomuto zapomění .Někteří počítají i s naším odpuštěním.Odpuštění ale neznamená,že
rv*~o mít špatnou pamělE.Láska žádá,nevzpomínat na chyby našich bližních,
e"1 a zde se vždy jedná o odpuštění konkrétnímu člověku,ale ne o tolerovaní podstaty či příčin chyb člověka.K tomuto platí ono:ij}ilovat hříš-

- 11 nika,ale nenávidět hřích.Proto ani touto moji úvahou nechci probouzet
nevraživost vůči bývalým členům kněžského sdružení,ale chci zde připomenout příčiny vzniku tohoto sdružení,jeho působení,následně vyvolaný
odpor a jeho zákonitý konec.
Počátkem sedmdesátých let u nás nastupuje ukrutná normalizace brežnevových pohůnků,která měla dopady i na kněze 0 Státní moc podněcovala
kněze z bývalého mírového sdružení k obnově své činnosti«Mimo mezinárodního kamuflování náboženské svobody,byl zde jeden jediný důvod k existenci tohoto sdružení: Podle hesla - divide et impera = rozděl a panuj,
se rozdělili kněží na pacáky a na ty,kteří tam nechtěli vstoupit e A církevní tajemníci pak rozdělovali fary a peníze,pocty a svou přízeň.Zavazovali si tím kněze k všemožné i nemožné poslušnosti.Všechna tato
neřádstva,která jsem jen heslovitě a neúplně vzpoměl,vyvolávala odpor
jak u kněží,tak i u nás laiků.Kněz ovšem nemohl veřejně projevit svůj
nesouhlas,protože by ztratil státní souhlas a šel do výroby„Jinak tomu bylo u laiků.Tak konkrétně já,jsem se nemusel bát výroby,protože
jsem v té nejhrubší výrobě byl 0 Neviděl jsem v té době jinou možnost,
jak proti zotročoaání' kněží vystoupit,než tím,že jsem posílal desítky
dopisů jali pohlavárům ••sdružení, tak na adresy církevních tajemníků.Šéfredaktora katolických novin jsem neustále tepal za to,že dává celé
stránky k otisknutí schůzových projevů kněžského sdružení a poukazoval
jsem,že Katolické noviny nejsou kněžské noviny«Nikdo nikdy mi však neodpověděl.Budiž jim všem ke cti,že mé dopisy nedali estébákům,protože
k vůli těmto dopisům jsem nebyl nikdy vyslýchyný,jak v jiných případech
se ale stalo.
Začátkem roku 1980 jsem přišek k uzávěru,že o této situaci je nutné
informovat samotného papeže,Spolu s přítelem jsme ostře formulovaly
poměry v kněžském sdružení dopisem0Přítel jej i přeložil do polštiny.
Osobně jsem jej předal Otci kardinálovi a ten mi o prázdninách sdělil:
Svatý Otec děkuje za dopis a vydá k tomu své prohlášení.Začátkem r.
1982 vydala kongragace pro klérus prohlášení,ve kterém se zakazuje
kněžím politická činnost.Otec kardinál se dotazoval Říma,platí-li výslovně zákaz i pro sdružení Pe.com in terris,dostal stručně odpověcí,že
A N O !
Proč se po tomto zákazu Pacem in terris nerozpadlo ?
Ze dvou příčin: Ta první a nejpodstatnější:pro neposlušnost kněží.
Ta druhá;protože si to státní moc nepřála.
Vzpomínám si na reakci pohlavárů,když byl znám zákaz,Já sám jsem
tento zákaz zachytil na magnetofon.z vysílání Vatikánského rozhlasu.
Ihned rozmnožil a rozeslal všem kapitulním v CSR a všem pohlavárům ze
sdružení.Ti nemohli jen tak mlčet a v novinách se objevilo:Prohlášení
konkregace pro klérus je u nás rozšiřováno a je to špatně a nylně pře-'
loženo.A na naše sdružení to neplatí.Daleko rozhodněji se však nechala
slyšet státní moc a ta ústy Lúčana řekla:"Nedovolíme nikdy,aby se kněžské sdružení zrušilo.i"Tímto prohlášením ovšem,všem kněžím došlo,kdo má
takový eminentní zájem,aby kněžské sdružení existovalo.A aby nedocházelo
ke střetům,řešila se likvidace takto:Tak třeba kapitulní brněnské diecéze se od těchto dob nezúčastnil ani jedné schůze sdružení a jeho příkazu následovali i kněží e Schůze sdružení řídly spoltf s řídkou účastí
kněží,až.ke konci docházelo ke komediální situaci,že na schůze sdružení
byli zváni kostelníci a kuchařky»Poslední roky i Katolické noviny omezily prostor pro sdružení0A tento poslední rok ug každý věděl,že je to
též poslední rok existence sdružení.
Když dnes obdivujeme studenty.musím s velkou úctou vzpomenout studenty bohosloví,kteří posledních 20 let ignorovali sdružení.Jako mladí
kněží do něj nevstupovali a to přivádělo k .zuřivosti jak pohlaváry
sdružení,tak i státní činitele,že kritizovali jejich špatnou výchovu v
semináři.Dá se tedy bez nadsázky říci, že osud', sdružení by se i časem
sám naplnil.Neboť mladí šli této doby na kněze pro Krista a ne k vůli
zajištěné existenci.
Josef Slovák.

- 12 V Olomouci '14.prosince T989.
Vážení a milí,
Svů-j vánoční pozdrav Vám posílám v časové tísni touto
formou společného dopisu.Vrátil jsem se z J.ugoslévie.Po mnohaletých
marných pokusech o vydání pasu jsem jej dostal a 22.listopadu jsem odjel na delší pouť do Medugorje úmyslím,že víte,kde a co to je - nevíteli,napište a pošlu vám informaci/.
Bouřlivé dny naši vlasti jsem prožíval na modlitbách v bezprostřední blízkosti míst,kde se ještě stále denně zjevuje Panna Maria,jí
jsem svěřoval jako Královně problémy našich národů,naše studenty,Carnogurského,tehdy ještě vězněného,Havla a ostatní bojovníky za spravédlii
nost a svobodu.
Často mi tea přichází na mysl známý výrok o modlitbě:Modlitba je
působení na Prapříčinu všeho,která má v moci všechny příčiny druhotné.
Hodně se tečí také cituje,co řekla Panna Maria na začátku dětem:"Zapoměli
jste,že modlitbou a postem můžete odvrátit válku,zrušit platnost přírodních zákonů!"
Jsem přesvědčen,že do nynějších událostí u nás mocně zasáhly i přímluvy "dcera královské" sv,Anežky Přemyslovny.Pozitivně zasahovala do
našich dějin už za života na zemi tíqi,spíše dnes.Jistě ta&é neb ylo náhodou, že po tolika staletích a marných pokusech o její svatořečení došlo
k ní až nyní...
Kardinál Groer mi ve Vídni /na zpáteční cestě/ řekl,že ví o tom
množství modlitebních skupin,které/jako odpověčí na výzvy z Medjugorje/
hrají a budou hrát velikou úlohu v našem národním a duchovním životě.
Dny prožité v Medjugorje mi zůstanou v paměti.Ověřil jsem si pravdivost všeho,co jsem o Medjugorje četl.I existenci toho zvláštního úkazu
-•charisma loci:že tisíce poutníků denně od páté do půl deváté večer vytrvají na modlitbách v kostele /. vedených v chorvatštině .a krátkými
resumé v němčině,italštině a angličtině/,aniž by pocítili tu délku usebranosti - s radostným pokojem v duši...Dopoledne jsou mše sv. v růzw
ných jazycích.Mezi dnem jsme vystupovali na pahorek prvních zjevení a na
Križevac.Po skupinách jsme se^zastavovali u jednotlivých nádherných
bronzových reliéfů křížové cesty /od známého italského sochaře/,Já jsem
ji udělal tu křížovou cestu si jedním vysokoškolákem z Kolína nad Rýnem,
který mi předčítal meditace křížové cesty v němčině.Každého 25.v měsíci
dává P.Maria stále své"odkazy"/poselství/přes Marii Pavlovičovou -tak
tomu bylo i za mého pobytu,všichni jsme napjatě po mši a třech růžencích čekali, až dr. Barbarič přečetl text /hned přeložil text do italštiny ,němčiny a anglišt./.Z ní /po mém překladu do češtiny/í:
"Drahé děti i Už léte vás vyzývám poselstvími,která vám dávám.Děti,přeji
si jimi ve vašich srdcích vytvořit překrásnou mozaiku,abych mohla každého z vás představit Bohu,jako originální obraz.Proto chci děti,aby
vaše rozhodnutí byla byla před Bohem svobodná,protože on vám dal svobodu.Modlete se proto,abyste se mohli rozhodnout jen pro Boha bez, jakéhokoliv satanského vlivu.Modlím se za vás před Bohem a žádám vaše "rozdání se Bohu.
Děkuji,že jste odpověděli na mé volání !"
Měsíční "odkazy"jsou zajímavým duchovním vedením Matky,Jejich východiskem je zásadní hlavní poselství,vyjádřené na začátku:obrácení - prohloubení víry /víra bez skutků je mrtvá /I- modlitba - půst.
Před několika dny na závěr diskuze v pražském divadle,vysílané televizí , vyslovil uvádějící hereJ jako echo na některá vystoupení radostnou poznámku o návratu Boha na scénu našeho života.Bude to vyžadovat
jistě ještě hodně vytrvalé práce a hodně modliteb než Bůh a jeho DESATERO pronikne naši společnost,tak dlouho systematicky sekularizovanou
a ateizovanou.
Právě Medjugorje může nám hodně přispět !Protože někteří namítají,
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že se «írkevní autorita k tomu dosud deklarartorně nevyjádřila,.pó tral
jsem po důvodech.4-* ediný existuje: Zjevení dosud ne skončila, Rat zing®?' 4
Sv.Otec jsou;stále podrobn#-;í^f^í!Ei^váni.Dosud nebylo nic tjištěno,éo by
bylo. proti YÍř,gda|^9^írkev. by museí® ihned zasáhnout.Jestliže"néžasáMléífc
je rto pr^liičfcy,uznáni^inpliciteřM. j. jsem tyto informace obdržel"bd
taj emník.C biskupa Pavla Hnilice, který je kar d. Rat z innerem po v o řeči prd
kontakty' z Med.Když tento biskup představoval sv.Otci vědce účastné
na zkoumání Medj.událostí,žekl sv.Otec:Lidstvo ztratilo nadpřirozeno
a ngjde je v Medjugorje.Pozitivní stanovisko sv.Otec/a to je pro nás
směrodatnéúpotvrdili novinářům také četní biskupové,kterým sv.Otec pou^
do Medj.doporučil.Zcela pozitivní stanovisko má také areib.Franič /nyni ^
už v "důchodě"/,se kterým jsem se setkal ve ßplitu.Informoval o tom své
kněze i věřící ve svém diec.oběžníku/mám doslovné znění/.Podle jeho
názoru je obrodné hnutí vycházející z Medjugorje spolu s Mariánským
kněžským hnutím/P.Gobbi,Panna Maria kněžím.,./hlavní naději na obrodu
církve a světa.
v
Téhož názoru je i vídeňský arcib.kardinál Groer:rozhovor s ním bylvelmi srdečný - hlásí se k Moravě /jeho dědeček je pochován blízskp Brna/. Je velmi podrobně informován o naší náboženské situaci,kterou považuje za dobrou/mínil tím víru našich Věřících a věrnost církvi,./doporučuje nám však vytrvat a modlitby ještě zintenzívnit,protože po uvolnění vnějšího tlaku se pravděpodně vynoří újako v ^akousku/ snahy uvolnit i vnitřní kázeň a věrnost evangeliu a papeži,0 výročním dnu zjevení
řekla P.Maria dětem:"Prosím vás,zvěte všechny k modlitbě růžence !S modlitbou růžence přemůžete všechny těžkosti,které Sábel zasévá do katolické církve.Kněží,modlete se růženea !Udělejte si čas pro modlitbu růžence J
Děkuji Bohu za tuto cestu a jako splátku své vděčnosti nabízím
všem,kteří úrojeví zájem o podrobnější informace o Medjugorje á Mariánském kněžském hnutí/např. pravidelné posílání měsíčních poselství
Královny Míru v Medjugorje...
Přeji vám všem hodně,hodně vánočního pokoje a radosti nad. Boží
láskou,která,se vtělila jedné mrazivé noci,mrazivé lidským egoismem a
nenávist í í lie iff p$ i j d e znovu do-našeho mrazu,aby jej roztavil -svou božsko
mocí....
PAX !
Josef Vlček '

Zásvětná modlitba k Neposkvrněnému srdce Panny Marie.
Nejčistší Mariino srdce,plné dobroty a lásky,ukaž nám svou lásku !
Plamen Tvého srdce Maria,nechl sestoupí na všechny lidí.
Vtiskni svou lásku do našich srdcí,tak,abychom po Tobě toužili.
Konečně Tě-í milujeme,Maria,
dobrotivá a pokorná srdcem,
stůj při nás,kdaž hřešíme.
Ty víš,že všichni lidé hřeší.
Dej,abychom skrze Tvé čisté
a mateřské Srdce byli uzdraveni
odevšeho,co činí naši duši
nemocnou.
Dej,abychom mohli vždy hledět na
dobrotu Tvého mateřského srdce
a prostřednictvím plamene Tvého
Srdce.abychom se obrátili.
*

/28,1t•83«/
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NECHÁPAVÍ POHLED DĚTÍ.
Rodina na dovolené poznává svou vlast.Tři děti a nalýni ttotůžfcy
se vesele předbíhají,rodiče se zdrželi vzadu.Otevřená budov^ chrámu
zve k návštěvě a děti do ní uctivě vstupují.Ote« se venku zabývá studiemi mapy,matka vchází za nimi a všímá si nástěnky,kterou v různých
obměnách viděla v chrámových předsíních již několikrát»Barevná fo- grpďie hrůznější než obrazy z válečných let.Mrtvolky dětí s výrazem
utrpení v malém obličeji,dětská tělíčka roztrhaná na několik kusů a
nápisy:klasická kyretáž,potrat chemickými prostředky»"pozůstatky" mini interupce.Malé nožky mezi prsty dospělého člověka s textem:tyhle
nožičky nebudou nikdy běhat.
Matka ví,že ji čeká nepříjemná chvíle,ale nechá děti dívat se a
číst.Ví,že i tyhle věci se irusí děti jednou dozvědět.Vybíhají brzy ven;
"Mami,to je strašné,co se těm děťátkům stalo ?" "Ty děti zabily vlastni
maminky.,ještě když byly v jejich bříšku." "Mami,a jak ?" "Mami,a proč?"
V očích dvou starších dští se jeví bezmezná hrůza..Matce je z toho
úzko,ale vysvětluje dál 0 Hrůza z jejích očí padá i na i na ni; znovu
si uvědomuje nelidskou krutost těchto věcí,kterou dospělý člověk často už ani nevníxr:á.i>vě otázky padají z úst chlapce i děvčátka zároveň:
" A copak to děťátko nikdo nechrání ?" " A to ty maminky nikdo nepotrestá ?" " Často se potrestají samy.Bývají nemocné a někdy mívají
velké výčitky svědomí."
Matka objasňuje,že svobodní lidé se často k sobě chovají důvěrně
jako manželé,i když na to nemají právo.Svoje děti pak zabíjejí." I některé vdané zeny svoje děti nechtějí." " Mami,a proč ?" Dva páry očí
nechápou.V jejich po vědomí je zakotvena radost,s jakou všichni očekávali narození bratříčka,návštěvy v rodinách s novým miminkem,kolem
kterého se vždy všechno s láskou točilo,obraz děťátka jako největšího
daru.
Rodina odchází pomalým,vážným krokem.Jen nejmladší chlapeček,
který z hovoru pochopil jen několik vět,tahá sestru za rukáv:" Ukaž
mi,jak malý byly ty nožičky,ukaž..."
r
Öasto se říká,že bychom se měli umět dívat na svět očima dětí,
očima plnýma okouzlení,fantazie a krásného údivu.Nejen to.Měli bychom
se občas podívat jejich očima i na bezprostřední hrůzu z činů,dnes
tak běžných.Zamyslet se nad tím,zda osvobození člověka od tzv. přežitků náboženské morálky
tylo skutečně osvobozením?když tato
" svoboda" za sebou nachává němý výkřik nenarozených dětí.
/ LD 2,1\ 1989,/ /ava/
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KŘEŠÍANSKÁ SOLIDARITA

PŘÍLOHA.

Na okraj doby.
Chtěl bych uvést několik poznámek na okraj doby,kterou prožíváme.
Týkalo by se to uplynulých 40 roků.
Před nedávnem mluvil na náměstí Svobody v Brně bývalý brněnský starosta pan Podsedník,který prošel vězením 15 let.Řekl mimo jiné;že po
převzetí moci komunistů v únoru 1948 byla zahájená ostrá persekuce
všech těch,kteří už dříve dali najevo,že s komunisty nesouhlasí.Připoměl též popravu zcela nevinné sestry Horákové odsouzené ve vykonstruovaném procesu.
Takových případů byl bezpočet.Každý,kdo byl jiného přesvědčení,i
když se ničím neprovinil,začal brzy cítit důsledky a tvrdé postihy.
Zvláště nekomunistická inteligence,lidé kultury,spisovatelé,umělci,
církevní představitelé a mnoho jiných bylo soustavně vyřazováno z normálního života?zbavováno svého postavení,ale co nejhoršího,byli tito
lidé odsuzováni a žalářováni.Národ,samozřegně jenom čestná část,prošla
v těchto uplynul3?-ch čtyřech desetiletích nebývalým utrpením.Ve jménu
falešné a lživé ideologie bylo popraveno úředně asi 200 osob,ale dále
dokonce umučeno a ubito ve vězeních 8.000 našich občanů,více než 600:000
byo žalářováno,mnozí podstatnou část svého života strávili v různých
trestných pracovních táborech,desítky tisíc lidí opustilo svou zem a
dnes jsou roztroušeni po celém světě .A k tomu ještě bylo statisíce lidí propuštěno ze zaměstnání.Lidé s vysokoškolským vzděláním museli konat ty nejhorší práce nádenické.To nebyl žádný omyl, jale si někdo troufá tvrdit,ale promýšlené genocida nejlepších vrstev národa.
;; Na ilustraci uvedu dva příklady ze své zkušenosti.Jednoho dubnového rána v r. 1950 jsem šel do školy,učil jsem tehdy na gymnásiu v Uher.
Hradišti.Na cestě mně přišli naproti studenti se slovy:"Pane profesore,víte,co se stalo ?""Nevím",řekl jsem,"co má být ?"A dověděl jsem se,
že právě uplynulé noci byl přepaden klášter na Velehradě a ozbrojenci
vytahali ze spánku všechny řeholníky a odvezli do věznic a podobných
táborů.i'ato akce naplánovaná s vědomím Gottwalda,byla ve stejný den a
hodinu provedena v celé republice.Řeholnice poté potkal stejný osud 0 Před~
stavitelé řádů byli souzení za nějakou vymyšlenou zradu či že přechovávali zbraně a odsuzováni na 15,20 i více let.Mnoho z ostatních bylo
v žalářích ubito 'a zlikvidováno.Ti,co přečkali,vrátili se po mnoha letech se zničeným zdravím,aby pak zemřeli doma.
insce
i
Druhý případ.Téhož roku,rovněž za Gottwalda,byl T^cnován tak zv.
Chošíský zázrak v rámci protináboženského boje.V Cihošti,kde byl farářem P.Toufar,vybraní příslušníci natahovali dráty od oltáře na kazatelnu, kde prý měl farář jimi pohybovat a vyvolávat tak zázrak.Vše bylo
drze vymyšleno.Na kazatelnu se postavil přestrojený za kněze prokurátor Čížek a filmaři filmovali,jak tahá za dráty.Viděl jsem ten film?
na první pohled jsem poznal,že je to podvod podle chování přestrojence
a podle různých nesprávností,jako např.misál,který bývá na oltáři,byl
umístěn na kazatelnu.P.Toufar byl pak mučen a řadu dní surově ubíjen,
do krve,masa a kostí,přímo zvířecím způsobem.To nejhorší vykonával
estébák Ladislav Mácha.Při největším trýznění,onen novodobý mučedník
zpíval Loretánskou litanii.Samozřejmě mučeni nepřežil,V r.1968 byl jeho vrah zatčen,ale propLištěn,poněvadž je .prý vše promlčeno /po 18 letech/
Vše bylo zahlazeno,nic se mu nestalo.Rád bych věděl,zda ještě žije.
Asi ano a užívá ve svých 66 letech tučného důchodu.

Takovým způsobem naši samozvaní vládci postupovali.Zcela
běžné bylo propuštění ze zaměstnání všech,kdo se nepřidali k marxistické a atheisťické ideologii.Tak např.byli vyhozeni ze škol všichni
učitelé a profesoři pro své náboženské přesvědčení.Nedostali náhradou
žádné odpovídající zaměstnání a při hledání nějaké práce se kádroví
referenti postarali,aby jim bylo každé jen trochu ucházející místo
odmítnuto.Zbyla jim obyčejná nádenická práce a živoření jejich rodin.
Sám jsem byl jedním' z takto postižených a zažil jsem dlouhou řadu
tvrdých let.Když jsme v r. 1968 žádali rehabilitaci, byla brzy zavalena hřmotem přijíždějících tanků, posud jsme rehabilitováni nabyli.
Naskýtá se nám otázka,jak je možné,že v této neblahé době prokurátoři a soudci se propůjčili k tomu,že odsuzovali nevinné lidi k
trltům desítky let.Pro zajímavost uvedu příklad,jak se naopak trestalo za I.republilcy: Kl.Gottwald na májovém shromáždění KS5 v Bohumíně
1 . 5 . 1 9 2 4 "veřejným způsobem surovým a štvavým hanobil republiku tak,
že to mohlo snížit její vážnost a ohrozit mír v ní", jak konstatoval
soud,byl odsouzen k peněžitému trestu 30,- Kč. A socialistická republika odsuzovala nevinné a poctivé lidi na smrt či na 201et vězení!
Znovu si potvrzujeme,že vzdělání a morálka - bohužel - nejdou
ruku v ruce.Uvedu příklad jednoho vzdělaného zvrhlíka. Pol Pot v
Kambodži dal vyvraždit několik milionů lidí; je možno dosud vidět
hromady navrštvených lebek.A ti co smrti ušli, "li rozděleni,že každý člen rodiny byl odeslán jinam,tedy roz&trkéai jako králíci. A prosím, tento člověk studoval v Paříži na Sorboně a dokonce filosofii.
Chtěl bych ještě uvést slova spisovatele Václava Havla z neděle
1O.XII.1989,že komunistická strana je plně odpovědna za duchovní,morální , kulturní , ekonomický a celkový úpadek našeho státu.Toto jsme
všichni už dávno věděli,ale nemohli nahlas vyslovit.
Nakonec bych si dovolil vyzvat všechny poctivé a rozumné občany,
aby nevěřili lidem,kteří jako chameleóni mění barvu nebo převlékají
kabát a budou nyní vystupovat jako demokraté a tvářit se mírně a
usměvavě,ale ve skutečnosti budou jako vlci v rouše beránčím a budou
dále usilovat o
m o c , aby ji zase získali,aby opět nějak propluli a ošálili voliče.Doufám,že národ konečně pochopí,tak jak pochopili už naši studenti,kteří svou odvahu zaplatili krví 17.listopadu
1989,ale zůstali nezlomeni. Dík a uznání jim !
Brno 11.XII.1989

Dr. A. Provazník.

P o s l e d n í

J a k e š o v a

ř e č .

Pravděpodne naši občané měli včera /12.12.t.r./ poslední možnost z
televize poslouchat Jakeše.Nemluvil sice přímo k nám,ale přihlásil se
do diskuze ve federálním shromáždění,na němž vystupoval poslední den
ve svém životě,jakožto poslanec.Musím se přiznat,že mě jej bylo i líto,jak si zoufale hledal zachránit svoji kůži,ale marně o 0č v podstatě
šlo ?
I když vyšetřování událostí kolem 17>listopadu nejsou ještě u konce
je nad slunce jasnější,že Jakeš,jakožto bývalý generální tajemník
všemocné komunistické strany,má přinejmenším hlavní politickou vinu
na těchto tragických událostech.Tato tragická událost,byla přeci též
vyvrcholením osobních Jakešových výpadů proti všemu "antisocialistickému" v což zahrnoval všechno a všechny,kteří se komunistům nelíbili.
Z jeho úst je to trapné slyšet,že o ničem nevěděl,On osobně se svoji
zlobivou povahrou,kterou mohli občané vidět jak oficielně,tak i z
tajných zasedání vysílaných zahraničním rozhlasem, tedy s touto zlobivostí pěstoval hlavně u policie též zlobivost a hlavně názor,že s touto zlobivostí si policajti mohou ve jménu ochrany socializmu d o v o1 i t v š e ch n o ! A toto všechno ukázali 17.listopadu.
Též mnoho aktivních věřících laiků mělo co do činění se zlobivostí , zákeřností a rafinovaností policajtů,hlavně těch tajných.
Já osobně jsem měl naposledy před rokem s tajnou policií tuto zkušenost: Věděl jsem od spolubratři,kteří byli ny výsleších,že se o mě
policajti též zajímajíoVoděl jsem ,že náš dům obchází hlavně za večera
nějaký cizí pán.Ale myslel jsem si,neangažuji se s chartisty ani nijak politicky,pouze s věřícími laiky a zase jen věci církve a víry,tak
co by ti páni po mně mohli chtít ? Bude se vám asi zdát,že když jsem
toto vyprávění začal o Jakešovi,že když teä řeknu,že příčinou mých
výslechů byl Jakeš,že kecám.Příčinou mého výslechu byl můj dopis,který jsem poslal Jakešovi,on jej nechal ofotit a poslal STB.Policajti r !
toto sami řekli.Já jsem se tam u nich rozčílil a řekl jsem jim,že jo
to sprostota,když ten,komu dopis pošlu mi neodpoví,ale dá jej policajtům. Oni to ovšem brali,jako něco normálního.Dokonce dělali dojem,jakob
to,co v něm píši,sice to je pravdivé,ale pobuřující a prý jestli ješto
jeden takový mu pošlu,budou nuceni mě zavřít a dát k soudu za pobuřování .Policajti se ovšem na mě důkladně připravili a tak trochu mi dali
"šach" tím,.že nechci-li mě blízké osobě způsobit nepříjemnosti a zabránit "matu",musel jsem jim tehdy slíbit,že už Jakešovi ani nikomu u
nás mocnému žádný dopis nepošlu,protože si uvědomuji,že žiji v policej
ním státě.Proti tomuto mému tvrzení se ohrazovali,a prý aí jim to doká
ži.Když jsem jim řekl,že důkazem toho je,že u nich tečí sedím,dali s
tím pokoj.Já jsem se ale ujal slova a tak trochu jsem zaprorokoval:
Ani Jakešovi ani ostatním mocným to neprospěje,nebudou-li znát co si
m ý o nich dole a o tom všem myslíme.Stane se jim to osudnými A nevědomost se Jakešovi stala osudnou.Říkal včera,že ministr vnitra jej ujist
že nic se toho 17.listopadu nestalo.Nemyslím si,že k jeho pádu došlo
též proto,že nečetl můj dopis.Ale víme též,že na tajném zasedání odpověděl na dotaz proč nečte dopisy,které mu lidé posílají;"Kdybych
měl ty dopisy číst,pak nic jiného bych nemohl dělat":Škoda,že si Jakeš všechny ty dopisy neschoval,tečí bude mít jistě hodně času a tak si
jejich četbou mohl krátit dlouhé chvíle.
JOSEF SLOVŽIC
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Moji milí mladí přátelé i

Před 3 • l-e ty jsem byl též jako vy studentem a pro daleko menší,
ba,vskutku nepatrnou ěiríost,než jakou vy vyvíjíte' v dnešní dny,jsem
byl,zatčen-a odsouzen za. podvracení republiky na 2 roky vezení.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
studium bylo pro mne nemožné.Toto skutečnost jsem si dobře uvědomoval
hned.«-v-rprvní dny mé vyšetřovací vazby.Je zde těžké slovy vyjádřit
ten strašný'duševní stav,když si uvědomíte,že ten ideál,ta životní
cesta,kterou jste chtěli jít,je pro vás definitivně skončenai Stal
jsem se tehdy jako mnoho jiných obětí politické a policejní zvůle,
která, měla jeden jediný cíl:ZASTRAŠIT :l Zastrašit mé spožáky,zastrašit mé-.Vodáký,ktevf-^KallPWt^tiipit'' do--družstva' a-zastrašit ;všechny.fV
kteří se zdoví o mém osudu.Pro tyto cíle byli obětováni stovky úplně
nevinných lidí.
Tak tomu bylo před 30lety a tuto vzpomínku jste ve feme vyvolali
Vy dnes stávkující studenti.Toto mé stravné poznání ukrutnosti systému
ve kterém jsem býl nucen' žít a kt e rý mi zmrzačil můj život,ve raně 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' •sé protiví nenávist vůči člověku.A toto je též mé
velké přání a má prosba k Vám moji milí mladí přátelé.Z hloubi srdce
, . ,vůči nelidskému systému,ale překonejte v sx»bš nenávist
me^.te nenávist .
k tem kteří tornu to systému, slouží. jí c-bot jen touto vskutku
,
ne^jlidste^ai cestou přivedeme k poznáni svého vlastního tragického omylu ty,kteří slouží totalitnímu systému!"
Váš Josef Slovák
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_ v Josef Z Arimatie,který byl Ježíšovým učedníkem,ale pro strach p
před židy jen tajným, Jan 19.3Q
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V těchto vzrušených dnech přijímáme mnoho různých informací,Mne ta
jedna z nich,že se chystá zchůzka všech signatářů Charty 77 přiměla k
napsání této úvahy.
Je pochopitelné,že na schůzku,či I,sjezd všech signatářů Charty 77,
nemohou přijít'ti,kteří se k ní nepřidali veřejně svým podpisem /myslím
do příchodu té "sametové revoluce",/Neslyšel jsem totiž a asi tomu tak
ani nebylo-,že by se někdo k Chartě sice přihlásil,ale při tom by chtěl,
aby o tom veřejnost nevěděla.Prostě,aby byl takovým tajným chartistou.
Bylo by to prostě nesmyslné.Charta vznikla právě proto,aby se veřejně,
vahou svých signatářů či je-jieh mluvčích,vahou svých argumentů a objektivní pravdy zasazovala za občanská práva a upozorňovala státní moc i
světovou veřejnost za porušování těchto práv i mezinárodních smluv.
0 historii Charty 77 psát nemohu,protože prostě na to nemám.Dovoluji si však za všechny občany,kteří v uplynulém dvacetiletí nehodili
"flintu do žita",že hlasu Charty nejen pečlivě,převážně z Hlasu Ameriky , naslouchali, ale že plně vnitřně za požadavky Charty stáli a ji též
fandili.
A proč tedy nebyla masová účast v Chartě ?
Vzpomínám si,když vznikla Charta,na rozhovor s mým přítelem ,který
byl mezi prvními signatáři Chatty.Stěžoval si mně,že jej tento národ
zklamal tím,že masově nepodpořil Chartu.Řekl jsem mu tehdy za sebe.Ty
jsi svobodný,ale já jsem dostal tuto výstrahu:Budeš-li se plést do politiky a dělat ze sebe hrdinu,já a děcka nebudeme s tebou žít ve strachu.
Ano,každý soudný v té době věděl,že stát se Chartistou,zněměná stát
se terčem pro estébáky a přivodit sobě v zaměstnání a své rodině mnohé nepřijemnosti.A mezi ty soudné jako vždy patřil i Václav Havel,který
tehdy odpověděl jednomu západnímu novináři proč není Charta masovou
organizací ?: "Charta 77 je jako těch jedenáct hráčů na hřišti.Jen oni
se sice honí,ale patnáct milionů jim fandí. ,!"
A jeden měsíc trvání té něžné revoluce- nad slunce jasněji ukázal,
že patnáct milionů občanů této země skutečně fandí Chartě nejen proto,
že z jejich řad vyšli mluvčí Občanského fóra,ale prostě proto,že v srdcích lidí této země nikdy neutichla touha po pravdě - svobodě a demokracii !
Proto:

AÍ ŽIJE CHARTA
Váš Josef Slovák

!

VI. .
Předsednictvu federární vlády ČSSR
Nábř.kapit.Jaroše 4
s
Praha 1 - Malá
i trana
i
Vec: Petice severomoravských občanů.
Vážené předsednictvo.
My níže podepsaní občané a přátelé Moravy a Slezska,
využívajíce petičního práva,které poskytuje naše ústava,vědomi si
tisícileté existence správní samostatnosti země Moravské»respektive Moravskoslezské, vědomi si starých historickj^ch zemských práv
moravských,která stejně jako stará zemská zemská práva česká stála
v základech,na nichž byla vybudována samostatná republika československá, pociťujíce nerovnoprávné postavení země Moravskoslezské v české socialistické republice i a Československé federaci,uvědomujíce si
zvláštní postavení Moravy mezi Čechami a Slovenskem i zvláštní postavení Moravy,k němuž došlo po zrušení československého národa,
proklamovaného ústavou první republiky,pociťujíce nutnost účinné decentralizace státní i hospodářské správy a posílení samosprávyvi omezení
přebujelé administrativy,odpovědné za současný vysoký stupeň centralizace, pociťuji ce dále všechny nedostatky federace dualistického
typu,která stěží nachází obdoby v některé jiné evropské,ale i mimo
evropské federaci a pociťujíce konečně nutnost obnovení tradičních
moravskoslezských institucí v moravském hlavním městě Brně,obracíme
se na Vás s touto peticí,kterou chceme též přispět k veřejné diskuzi
o nové ústavě a navrhujeme:
1./ Aby identita Moravy,resp. země Moravskoslezská byla znovu obnovena, úpravou federárního uspořádání státu.
2./ Aby byly obnoveny historické hranice Moravy,resp.země Moravskoslezské.
3./ Aby byly posíleny samosprávné a demokratické prvky u nižších
stupňů státní správy /obce,okresy/ a ponecháno členským zemím
zvážení vhodných úprav územního rozčlenění i územního rozsahu
těchto nížších stupňů,ve smyslu decentralizace a z přihlédnutím
k historickým celkům.
Žádáme o předání této naší petice institucím a útvarům,které budou novou ústavu vypracovávat s tím,aby k ní bylo přihlédnuto při vypracování nové ústavy,nebo aby bylo umožněno obyvatelům Moravy a Slezska vyjádřit se k této záležitosti referendem.
Uvítali bychom také další rozšíření naší petice československými
sdělovacími prostředky,aby bylo umožněno připojit se k ní širšímu
okruhu občanů naší země Moravskoslezské.
V Zábřeze na Moravě,26.listopadu 1989.
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Č5c OREL - PŘÍPRAVNY' VÝBOR

Chorázova 7. 502 GO. BRNO,r.;

Vážené sestry ř>"vážení bratřil ,V Brně se konalo začátkám prosince jednání bývalých funkcionářů
ČscGrla a bylo'ró%íodnutď trvat na žádosti obnoveni organizace,podané min, vnitra v ~r7l96'6» Tehdy Jsme upravili; návrh 'stanov -taktak
to vyplývalo .ze závěrů v r.»1947.
Orel" se stanér:J<ulturně~výc.hcVnau a sportovní organizaci,sdružují-;
cl mládež i dospělé jbude budovat svou organizaci na pojmu rodiny v
širším měřítku při spolupráci všech' generací,dát mládeži i dospělým
všechny možnosti k duchovnímu i veřejnému životu.
Hlavní směry činnosti mají být»
1«duchovní. - duchovní cvičení a Jiná. náboženská shromáždění
2.kul-túrňi - ve všech oborech^kultury mají vliv na mravní a estetic-"
ké tvárnění; křes tana, jako Jsou přednáši-y; divadla, zpěv , hudba,národoooisjvýstavy' ap, za použití všech moderních
vzdělávacích•pros tředku«. Vydáváni časopisů;knih a publikací ,zakládán1 knihoven a čítáren«
3 0 sociální a charitativní - podpora křest, rodiny pokračováním ro--v.dinné výchovy,pomoc ohroženým...rodinám a podpora mladým .,
manželstvímf.
. ,.-.'"
'
•
.
-^q
4i tělovýchovný ™ všechna odvětvi'- tělovýchovy,mládeže ± dospělých,'
• včetně výchovy, vlastních vedoucích.«-'
'•.
5ohospodářský - provaž hospodářských zařízená - majetek, z 'členských
' '
y/
s
......
příspěvků/subvencí idarQjOdkaZůj výtěžků spolkových akcí
i:
'c' '
' - a J 2 'dbchocíríí činnosti ''bbspndářškých zaří-ž&ití.*-1- ^ É m vr
.6. ^ p o l u p r á c t á ! šíJfkf Š'J^pS^irfl^^^M^.mďíi^rírí' -isdanaieivifer-příbuzného:
programu o •
' ;'"•••'•
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• Do dnešní doby zestárly řady čtvrtmilionové organizace a mnozí
zemřeli« - Mladé generaci , ňebvlo umožněno, aby poznala, 'výhody a přednosti orelské výchovyo Naopak zbylá část 'má ideální představy o obnově organizace,.v' mnoha místech Jsou spolkové domy, využívané dnes
Jinak i mnozí z pamětníků si obnoveni oreji,ale neuvědomují si,že Jak
spolkový 1 politický život bude vyžadovat hodná sil, námahy a financí!
Utvořili Jsme výbor,který by dořešil existenční podmínky dříve
rozšířené katolické výchovně, organizace Cs<> Orel a se zájmem sledu-'
Jeme a registrujeme.náměty,požadavky případně i možnosti k .obnověj
Jsme vděčni za informace a zprávy z míst bývalých Jednot,případně za
adresy těch,kteří by chtěli a mohli v obnovené organizaci pracovat.
Pro písemný styk máme tuto ' a d r e s u n n r - , ,-u r o n nri n n M ' n
.
,
L D, GR EL., L h o r a zc v a f,5G2 00 BRNO
Žádáme Vás proto bratrsky,abyste takto informovali zájemce o naši
činnosti 5 případně tak referovali, na členských schůzích lílcu Odměnou
Vám líném budou pozitivní výsledky křestanské výchovy dospělých i.
mládeže!
„
2 D "A R
B ti H í
Bobe Koukal, v0'r.
náčelník Či» Orla •

Frant« Morávek, v.r.
Jednatel Čs.Oría

PS 'i y Praze se ustavil' KLUB PŘÁTEL ČSi ORLA. Adresy y kdo Je možno se
přihláoxt Jsou. vJíři Hladký,Jugoslávksých parťazánů 12,
160 41 Praha 6
.ukáš Krutksý, Náplavní 5, 125 00 Praha- 2 ••O - O ~ O
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V Trnavě 3G„12 0 19S9
Bratia a sestry vo viere!
Přežili sme štyridsaí rnkov,za ktorých sa vedúce sily nasej spoločnnsti pokúšal,! revolučnou cestou,na základe socialistickéJ ideologie , uskutočnit ideály novověkých revolúcií: rovnost.bratrstvo a
slobodu. (Yly krestania,ktorí sme připomínali biblický pövod týchto
ideálov,ich zakorenenie•v Bohu,stali sme sa nepohodlnými partnermi®
Boli sme vylúčeni z veřejného a politického života,uzavreti do našich rodin a kostolov. Dnes dospěla váčšina nasej spnločnosti k poznaniu,že to bola mylná cesta,že Ju třeba opravit. Nejde tu len o nějaké menšie.nepodstatné změny,ale o^hlbokú premenu,siahajúcu až po
základy spoíočnosti. Nová "vereJnost",ktorá zřela potichu už dlhé
roky a v posledných týždnoch tak krásné vyrástla na našich uliciach,
ozhodla sa ist döslednou demokratickou cestou, Otvára sa všetkým
uďom dobrej völe. Aj my krestania,vědomí si svojho poslania i svoje] zodpovědnosti voči člověku a spoíočnosti,vítáme tieto nové časy„
Sme si vědomi toho,že novověký ateizmus Je pre nás výzvou a dövodom
ku kritickému skúmaniu nášho svedomiajlebo ateizmus Je aj kritickou
reakcíou na nedostatky,na nedöslednost nášho praktického krestanského života«. Súčasne sme však hlboko presvedčenísže krestanstvo chráni
pravdivý pohíad na člověka,keď ho neodvozuje ani z neho samého,ani
zo spoíočnosti,ale od hlbšej duchověj skutočnasti - Boha» Odmietnutie Boha znamená aj odmietnutie člověka,a to platí aj o poslených
40 rokoch. Sme presvedčení,že na myšlenkách krestanstva možno vybudovat prosperujúcu spoločnost,a preto sa chceme plne zúčastnit na
duchovnom i politickom živote spoločnostic V tejto súvislosti vítáme
krestanskodemokratické hnutie našich laikov?ktorí v ekumenickom duchu zakladajú po celom Slovensku krestanskodemokratické kluby>Verímes
že tak dö'stajným spösobom prispejú k znovuvyvudovaniu nasej spoíočnosti na principách slobody,spravodlivosti a solidarity*
Prečíta£ po postkomuníii veriacim 7.1.1990 a povzbudit ich k vytvárániu týchto klubov.
Ján Sokol,arcibiskup
metropolita Slovenska
- o - o - o - o - o - o -

PR•GRAMOVÉ VYHLÁSENIE KŘESŤANSKODEMOKRATICKÉHO HNU TIA
v

Krestansko-demokratické hnutie na Slovensku - Prípravný výbor:
- I v

Krestanskodemokratické hnutie vzniklo^na základe^poznania slovenskej historie,v ktorej rozlišujeme niekoíko obzvlášt významných období.
Naše hnutie považujeme za východiskové obdobie prijatie krestanstva, najmä Jeho utvrdenie cyrilo-metodskou misiou.Ustanovením Metoda "
za arcibiskupa a metropolitu slovenskej provincie,začlenilo sa slovenské etnikum medzi kulturně európské národy«,
Odkaz tohto dějinného obdobia pretrval v národe po celá stáročia a
zachoval sa.živý ažvdo našich čias, 0 toto dedičstvo otcov sa dnes
opiera aj naše Krestansko-demokratické hnutie, Vdaka tomuto dedičstvu
si národ zachoval svoju tisícročnú existenciu» I keď nemohol slobod,ne rozhodovat o svojom osude.
Po krutom národnostnom útlaku,vystupňovanom najmä v posledných desatročiach pred I.světovou vojnou,svitla po roku 1918 nádej na

- IX slobodný vývin národa.No aj vdaka podstatné priaznivejším historickým podmienkam (a napriek politickým omylom vladnucím stranických
skupin prvej republiky,vyvinul sa slovenský národ na úroveň ostatných
europských národov,vědomý si svojich vztahov ku všetkým svojim susedom. Všetky Jeho očekávania sa však nesplnili.Národ nemohol uskutečnit svoje plné politické sebaurčenia.
Po II. světověj vojně sa národu vnucovala cudzia ideologia^ Jej
pösobenim sa máli vytrhaí tisícročné kořene nášho krestanského dedičstva.Národ sa však svojho dedičstva nevzdal a^žije v nomvvedomie,
že je to životodárná pramen,z ktorého m*že čerpat silu i v dalšom
tisícročí.
- II Pösobenia hnutia je založené na krestanskom chápaní čoveka a jeho
zodpovědnosti pred Bohom. Z krestanskej viery sice nevyplývá bezprostredne konkrétny politický program,no jednako nám právě táto viera
svojím poňatím člověka ponuka etické základy pre zodpovědné pösobenie hnutia. Na tomto základe Je: možná aj" spglupráca medzi krestanmi
a nekrestanmi. Člověk je uzpfísobený rozvíjat sa v spolunažívania s
inými luďmi. Jeho sloboda Je založená na skutočnosti,ktorá přesahuje
ludský svet. Člověk nevdačí za nu ani sebe ani spoločnosti. Člověk
nie je poslednou mierou vecí. Jeho vnútorná potřeba nájst zmysel světa převyšuje jeho vlastné síly.
Křesťanskodemokratické hnutie pri zostavovaní svojho pßsobsnia vy»
chádza zo známého poznatku,že člověk,ktorého blaho je hlavným cielom
hnutia,je bytost zjednocujúca vo vyváženom harmonickom pomere tri
zložkyí biologickú,emocionálnu a duchovnu.
Spoločehský poriadok,založený na chybných představách o člověku,
poriadok,ktorý zanedbá a zdeformuje ktorúkolvek z týchto zložiek,nie
Je schopný plni£ základný cieí. Člověk,nútený žit v takémto poriadku,
jřjo trpí ako qeíudksý. Výsledkom je degenerácia spoločnostj, a znáslínovania člověka,ktorému by mal spoločenský poriadok slúžit ako prostriedok jeho vývinu.
Za posledftých 40 rokov sme boli svedkami spoločenského porisadku,
ktorý sa pokúšal o riešenie iba biologických a emociálných potrieb
člověka,ale obmedzil jeho duchovný rozvoj.
- III Krestanskodemokratické hnutie uskutočnuje svoju .činno-s{ pomocou
organizačnej struktury takto:
l/Základnou organizáčnou jednotkou jevKrestanskodemokratický klub
/KDK/ ktorý združuje stupeftcov Křesťanskodemokratického hnutia.
KDK přijímá Ideové a organizačně impulzy od Koordinačného centra
KDH a uvádza ich do společenského života. Naopak,informuje o svoJich skúsenostiaCh KC-KDH.
2/Koordinačné centrum KDH zabezpečuje hnutie týmito základnými radami.
Organizačně rada v eviduje založené KDK,udržuje s nimi spojenie,
poskytuje im potřebné informácie,materiály a organizuje•spoločné
akcie KDK.
Ideová rada - pripravuje písomné materiály o KDH,jeho ideovej základní , združuje autorov a prekladateíov pře . vypracovanie materiálpv
hnutia,pripravuje programy spoločných akcií KDK.
Programačno-informačná rada - zabezpečuje redakčaé spracovanie informačných materiálov,periodik,ako napr. SpravodaJ KDK,tématicky
zamerané periodika až po vydávanie novin. Spolupracuje s masmédiaml v záujme propagácie KDK v širokej veřejnosti.
Finančná rada - zabezpečuje financovanie KDK a evidenciu finančných
prostriedkov v súlade s platnými právnymi normami.

X 3/KC .KDH v súvislosti s prechodonn hnutia na politická organ! zác:
ráta s následným vytvořením dalších odborných rád,ktorých úloí iOL,
,
bude vypracovávat politické programy v "jednotlivých oblastiach ludského života, napr. zabezpečenie životných' padmi ••"'-k pre Íudí pačrsúe
nenarodenými. až po starobu,rozvoj národného hospodárstva Slovenska
a pracovných podmienok v nom, zabezpecen.'.e bývania, výživy a všetkýc!služieb pre občanov,,
V oblasti zabezpečenia zdravého rozvcJa -amocionáinej zložky oregram trávenia volného času, rekr -íácn e , Sportu a pod»
V ducncvnej oblasti progran rozvo.ia školstva,veo/ a kultury
4/Zloženia KC KDH
Až do zvolenia riadného zjazdu deleg jfov KDK zabezpečuje činnost
prípravný výbor KC KDH v následnom f^nkčnom zložení:
_ 1. organizačný. tajomník ing«. Ivan Ca.'nocurský
2.' tajomník organizačněJ rady Ing„ Ql: lan Nič, CSc.
3. tajomník ideovej rady Imrich Sklenka
4.tajmník propagačno-informačn^J. rady JUDrJYlattíirv Lauko
5. tajomník finančnej rady ing, Ján Brichts
6. oblastní tajomníci,zástupcovia-KpK z krajov a ostatný.ch oblasti
Slovenska
Pořádný výbor KDH: zložený z vyzývatelo.v:
- Ján Carnogurskýj právník
í!
- Anton Selecký,geolog
,
- Hana Ponická,spisovatelka
1' •
- Miroslav Tahy,ďrevárský inženier
- Konštatntín Viktor in, pracovník ' 'SAV
- Ivan Carnogurskýjstrojo inž.
- Ivan Hof fman pesničkár
'" ' _
n
5/Dočasné síldo KC KDH: Bratislava,Pod Zečákom 41
PSČ 841 03
• .
tel: 365236 :
t ^
JUDí.Ján Carnogurský^v.r.
•
c
I. podpredseda vlády ČSSR
•
• "
'
v

'

Ing. Konštatntin Viktorín, CSc . , v. r,..
vedúci vedecký pracovník
Hana. Ponická,v.r.,spisovatelka
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V Bratislavě dna/13«, J 2.1969
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N A Š E

Š K O L Y

Už mnohokrát bylo konstatováno,že naše vlast se v důsledku 40 letá
stagnace ocitla na pokraji katastrofy,ve všech možných oborech a rovněž i ve školství. Všichni rozumní pedagogové a studenti poc1tují,že
naše školství Je rovněž v katastrofálním stavu,. Celý systém školství
byl neustále reformován,přestavován a měněn?až '-byl dokonale zdeformován. V počtu vysokoškolsky Vzdělaných lidí u náš zaujímá náš stáť'49,
místo na světě v A to.se týká Jen .kvantity i vzdělanců, v -kvalitě by hodnocení/bylo výrazněji horší. Ä v podílu výdajů-na vzdělání z celkového národního důchodu Jsme klesli na 72.místo na světě.
Pťáťrie se oprávněně,Jak Je' toto mo,žné u národa,který měl kdysi
školství velmi vyspělé, Příčina není jedna,ani dvě,ale velmi mnoho 0
Všimněme si Jen několika: především systéme pak osoby.

- XI—
V které neštastné hlavě se kdysi zradilo,že všechny děti Jsou si
rovny a že záleží Jen na výchově.a na vzdělání,Jak daleko dospějí.
Každý rozumný člověk ví,že Je to holý nesmysl.Vždy byli žáci málo
schopní, průměrní, velmi schopní a mimořádně talentovaní ., Jestliže vsadíme do Jedné třídy a do Jedněch lavic žáky, jejichž cile:rn Je např,.
být zámečníkem,zedníkem,inženýrem,lékařem,profesorem,spisovatelem
atd.,Je samozřejmé,že výuka v takové směsi se bude míjet účinkem.Pro
někoho Je učiva málo,pro někoho mnoho.Stará zásada Komenského Je,aby
žáci,od počáteční společné výchovy,byli rozděleni,aby nadprůměrní a
vynikající Jedinci byli vedeni zvlášt ve výběrových skalách,které
výukou nadanějších žáků mohli poskytnout vzdělání vyšší* Nějaká diferenciace v Jedné třídě nebo v Jedné škole se neosvědčila. Úspěšnější byl systém dřívější,kdvž po společné 5 leté výchově na škole obecné, v níž se už projevilo nadání žáků,odcházeli někteří na 8 leté gymnásium,které bylo kdysi školou přímo vynikající a připravila k přijetí na vysokou školu. Postupná diferenciace probíhala stále; často
z počátečních mnoha prim zbyla po 8 letech Jediná oktáva. - I pak pokládali někteří vzdělání -za -ukončenéponěvadž- Jim k - další životní
dráze stačilo, a zase . Jen něktří postupovali dále na školy vysoké,.
Tedy hlavní příčina nedostatku ve vzdělání Je ta kdysi chybně vychvalovaná Jednotná škola., Výsledky Jsou nyní patrné^ dokonce se i
uznává,že obyčejná výuka cizích Jazyků Je neúčinná. Nechceme vůigec
podceňovat žáky, kteří studovat, nešli a pokračovali verr,ý.ýchově na. škole ,Jako byla dříve škola měštanská.I jejich práce a .povolání si vážíme. Není však přece třeba,aby tito budoucí praktičtí .pracovníci se
zabývali verši Ovidia či Horátia« Každé povolání má mít'fdos tatečně
vzdělání na takové. výši, Jaké potřebuje. Zná-li kdo y.íc^,;ltím lépe pro
:
něho. Není však k tomu každý disponován«
.n7,.
A druhý důvod k úpadku, z mnoha dalších, Jsou osoby pedagogů* Na
toto téma by se mohla napsat obsáhlá kapitola. Pedagogové byli často
tvrdě nuceni,aby sloužili vládnoucímu režimu i za cenu obyčejného
lhaní. Bohužel se tomu mnozí' podrobovali,někteří přesvědčivě,Jiní nucené. Za starého Rakouska pěli o milém mocnáři,za I.repunliky vychvalovali ÍYlasaryka, pak Beneše, byly i případy, že za doby protektorátu
říkali,že Jsme pod ochranou velkoněmfecké.říše,samozřejmě v době další
opět vychvalovali to,co právě vládlo a co Jim posílalo výpltaní listiny. Postavili se za moc,která vládla,bez ohledu na to,Jak vládla a
Jak mnoho lží bylo.
Velmi nechvalně prosluli ti učitelé a ředitelé a dokonce i ty učitelky a ředitelky,kteří tvrdým hlásáním ateistické výchovy zesměšňovali žáky,kteří navštěvovali náboženství,kladli všemožné překážky,sestavovali negativní posudky,dokonce i mnohým znemožnili přijetí na vysokou školu a Jména rodičů oznamovali, do zaměstnání,kde tito měli zase Jen potíže a často i persekuce. Toto počínání mno.hýcn pedagogů .
patří k jejich nejčernějším skvrnám,možná též tím,že jejich vzdělání
bylo nedostatečné o
A co ti ředitelé,inspektoři a vedoucí školských odborů,kteří zbavovali zaměstnání učitele a profesory,kteří neváhali čestně přiznat
svoje náboženské přesvědčení.Byl by' to dlouhý.seznam těch křestanských
pedagogů,kteří byli pro svou víru zbaveni, bez náhrady možnosti dále ...
působit ve školství a vychovávat žáky'k' čestnosti a mravnosti, Bylo ,
to hrubé porušení demokratických' zásad,porušení ústavy i mezinárosní
charty učitelů.
Co tomu řeknou ti,covse tak provinili a. užívají nyní plodů své činnosti.Nezastydí se aspoň dodadtečně? Mnozí z těch pedagogů,kteří se v
roce 1968 pozvedli,žádali rehabilitaci nebo vystoupili"třeba ostřeji
proti svým dřívějším persekutorům,zase skončili tam,kde byli a někteří
svou odvahu vyslovenou trochu hlasitěji odnesli i vězením.
Jestlipak se zastydí ti,kteří nás navrhovali k propuštění a„podpisovali propouštěcí dektety a Jestlipak Jim svědomí - mají-li nějaké něco řekne a zda se v nich objeví konečně odvolání,omluva a odškodnění,

- XII za všechna ta příkoří,která Jsme museli vytrpět a žít se svými rodi
námi v hmotném nedostatku.Těch 40 let ztraceného ž .vota a znemožněni,
práce,kterou Jsme měli rádi a na kterou Jsme byli kvalifikováni,to
nám však už nikdo nevrátí.
G školských problémech by se dalo psát i mnohem více,třeba zase
někdy Jindy. Bez pořádné a opravdové reformy školství a nápravy osob
v něm působících,bez nápravy celého systému a charakterů těch,kt,eři
v něm působí,se z místa nedostaneme. A především bez obnovy duchovni
a mravní se národ z nynějšího úpadku nepozvedne.
3. prosince 1989

Dr. A. Provazník
- o - o - o - o - o -

ZPRÁVA 0 SPORTOVNÍÍY1 SEMINÁŘI " DONNA, SPORT, EUROPA" V ŘífflE VE DNECH
14. až 16. prosince 19B9
Do říma Jsem dorazila ve čtvrtek 14.12. Ještě před potolnem,.Hnecí
Jsem si to namířila k saleziánskému gymnásiu,které Je.blízko vlakového nádraží Termini,kde Jsem vystoupila z vlaku. Ještě před odjezdem z domu Jsem se totiž dozvěděla,že tam působí slovenský kněz otec
Šilhar a měla Jsem mu vyřídit nějaké pozdravy ze Slovenska.Když Jsem
tam přišla,tak byl právě se svými krajany na prohlídce města« Čekala
Jsem v prostorné čekárně,kde mi italský salezián nabídl k četbě
spoustu náboženské literatury přeložené do slovenštiny.Když pak otec.
Silhar přišel,dostala"Jsem od~ něho spoustu praktických rad pro pobyt
v Římě /např.prevence před zloději apod./ a vysvětlení.,Jak se dostat
do sportovní školy /kde se konal seminář/ a velkou zásobu duchovní
četby... / a kromě toho Jsem Jím byla donucena ho připravit o nějaké
sladkosti upečené Jeho krajany/.
Pak Jsem se vydala na dlouhou cestu do sportovní školy. Vytspupila Jsem z autobusu v severní části Říma v OlympiJ-xém městě,kde Js;
čirou náhodou objevila náměstí Jana Palacha - i s Jeho památníčkem 0
Dál Jsem se rozhodla pokračovat pěšky podle mapy. /ostatně Jiná maž
nost nebyla/ To ovšem nebylo v konečné fázi hledání moc Jednoduché,
tak Jsem se začala vyptávat lidí a nikdo nic nevěděl.Až nakonec se
mi poště?*"lo narazit na člověka,který zrovna sedal do auta a měl namířeno právě tam,kam Jsem potřebovala.Přišla Jsem do obrovského areálu,který se podobal krásnému parku s anglickým trávníkem a v v něm nízké , architektonicky vtipně vyřešené budovy,které sloužily buď Jako tělocvičny /snad pro všechny druhy sportu/nebo Jako ubytovny a Jídelna,-.,
Byl tam velký počet hřišti /tenisové,fotbalové,golfové aid./ a krytý
bazén.Já Jsem byla poslána uniformovaným vrátným do členité budovy,
kde byly hostovské pokoje,Jídelna,bufet,přednášková aula a sekretariát - kam Jsem měla namířeno.Tam mne přijala dvě děvčata - Jedna
uměla francouzsky,druhá německy.Dostala Jsem klíče od svého pokoje a
složku s průběhem a obsahem semináře.Byli tam už i další hosté - d v a
Pařížané z UNESCA,kteří hned projevili zájem dozvědět se něco nového
o situaci x nás.Byli ze sportovního a katolického centra«
Až do
sedmi -hodin Jsem odpočívala ve svém pokoji.Každý Jsme tu
měli svcv krásna vybavenou místnost s koupelnou. 0 půl' osmé Jsme Jeli
všichni autobusem do centra města do baru Tenis na večeři«Před ní°nás
paní vícepresidentka krátce informovala o průběhu dopolední tiskové
konference,kde se mluvilo také na téma spolupráce různých katolických
a sportovních organizací.Pak se tato sympatická paní přivítala osobně
s každým z nás,bylo to asi 60 osob,s každým prohodila pár slov, v yP~
távala se nás na různé věci.

- XIII Také Jsem byla představena panu presidentovi CSI/Centro sportlvo itallano/,a to Jako rarita - byla Jsem totiž Jediná účastnice 2 východní
EvropyaPak následovala vydatná večeře,během které Jsme měli možnost
a příležitost se navzájem trochu poznat„Byli tu lidé,kteří pracují
Jako organizátoři různých sportovních skupin,vychovatelky - řádové
sestřičky,reportérky,různí sportovní teoretikové,psychologové a lékaři z Itálie,Francie,Dánska,Sicílie,Belgie,Malagy a některých afrických zemí.Byla Jsem tam pravděpodobně nejmladší účastnice.Většinou
tam byli lidé nad třicet let.Během večeře nás paní vícepresidentka
upozornila na krásné obrovské kytice s orchidejemi,které Jsme dostali
od starosty města a byly Jimi vyzdobeny nejen prostory sportovní školy, ale i tento bar. Daroval Je sportovnímu centru s tím,že každý účastník si může pak na pamaátku odvézt Jednu květinu,
o večeři Jsme byli zase odvezeni autobusem do školy. Cestou nás
dvě průvodkyně ve třech Jazycích upozorňovaly kudy právě^proJíždíme
a vykládaly nám různé zajímavosti o svém městě. Tak skončil první den.
V pátek začal program v osm hodin mši svatou a v deset hodin .Jsme
se všichni přesunuli do auly,kde každému dali' sluchátka a v kabinách
už byly připraveny překladatelky do angličtiny,němčiny,franštiny i
italštiny.
Nejdříve k nám promluvil president CSI Aido Notario,přivítal účastníky z různých zemí - někteří se Ještě nemohli dostavit,protže italské dráhy i letecká doprava byly ve stávce.Promluvil pár slov o
vlastní organizaci CSI,že Je v to organizace sportovní,ale. - a to Je
její hlavní poslání - i křestanská^podporovaná kardinálem Casarolim.
Podobné organizace začaly v Itálii vznikat už v roce 1971.Měly hlavně výchůvný charakter.Organizování se vždy ujímali muži.Semináře se
začaly konat už v té době,ale teprve v roce 1987 nabyly evropského
charakteru,Byly i Jisté těžkosti např.,že nebyli přítomni účastníci
ze socialistického bloku a nebyl Ještě dostatečně rozvinut vědecký
výzkum v této oblasti.Tvrdil,že sport má Jisté "kulturní zpoždění"
v hi stori i„
. ' '.....
Potom promluvil Jeden účastník za organizaci UNESCO.Tato organizase se začala teprve organizovat ve spolupráci s CSI/Tato akce vlastně
probíhala pod jejím patronátem/, Mluvil o úloze sportu - hlavně Jako
o prostředku výchovy a formace mladých,kteří se tak učí žít pohromadě
a rozvíjejí své schopnosti.Sport působí příznivě i v oblasti morálky,
pomáhá tozvíjet kontakty mezi lidmi,Paní vícepresidentka CSI Maria.
Rosa Zanella ve svém projevu navázala na novou situaci v Evropě otevření hranic podmíní i odstranění hranic sociálních.Mírové revoluce v Berlíně a v Praze pomohly ujasnění politické identity lidí těchto zemí.Dnělo k setkání významných osobností.Mluvila o'rozvoji žen-?.
ských sportů v poslední době.Posláním ženy Je krása a láska a to se
také odráži v nápni sportů,které si ženy vybítají.Nelnou ke sportům,.
kde se projevuje prudkost a krutost. K pěstování sportu Je také vede
snaha vyjádřit svou identitu-:
Posléze probíhala bohatá debata.V ní vyjadřovali své názory různí
duchovní,zástupci UNESCA,vůdčí osobnosti italské katolické mládeže,
představítelka 'Evrospkého parlamentu.Mluvilo se na " téma v souvislosti
sportu s etikou a vírou,o odlišném pojetí sportu v zemích poznamenaném komunismem,o obohacování sportu ženami o hodnoty Jako Je krása,
harmonie5Jemnost,o omylu "pomužtování" žen.Lidské tělo a život Jsou
tajemstvím,člověk se má rozvíjet tak,Jak chce Kristus.Sport není Jen
záležitostí těla,ale i ducha - např. radost z úspěchu...Byla vyzdvižena úloha a důležitost CSI.Nastávající doba byla označena Jako "renesance evropské kultury".
Po obědě nám televizní reportérka Carmen Lasorelle pustila videozáznam s různými italskými sportovkyněmi - týkal se hlavně problémů,
Jaké v Itálii sportovkyně mají.VyplývaJí z komercionalizace sportu.
Následovala debata na toto téma.Po ní následovaly příspěvky dvou
žen,Jedné Dánky z UNESCA,která mluvila o sociálním pojetí sportu a
Jedné rakouské žurnalistky,která se zmínila o všech světlých i stinných stránkách sportu.

- XIV ÍYIluvi la • ženském sportu v souvislosti s potřebou nové evangelizace
Evropy.Jejím příspěvkem byl zakončen páteční seminář.V osm hodin po
večeři Jsme Jeli na krátkou projížďku Rímam spojenou s návštěvou
koncertu.
Příští den seminář začal zase v deset hodin.Jeho průběh řídily
dvě televizní sportovní redaktorky.Belgičanka Anne van Nuffel nám
přiblížila situaci sportu žen v rozvojových'zemích,kde hlavní úlohu
stále hraje boj o přežití.Sport Je zde úzce spjat s tradiční kulturou,
Je odrazem a zrcadlem společnosti,slouží k^poznávání svého těla a
učení se Je používat.Je zde snaha o co největší harmonii mezi tělem
a světem a tělem a duchem./Relaxace,Joga.../.Sport v těchto zemích
Je odlišný od našeho,kolonizace rozvoj jejich vlastního sportu zbrzdila.Zábava Je zde úzce spjata s každodenním životem,proto i sport
do něho zapadáí/Svědčí o tom např. to,že se tam lidé koupou v šatech,
co. mají zrovna na sobě */Spojení sportu těchto zemí s naším- sportem
/čehož by se dalo dosáhnout výchovou a instrukcí/by podnítila přiblížení jejich světa našemu,jejich kultury naší„
Pak promluvil prof.Prunelli.Není dobré,když se děti začnou již v
útlém věku blížé věnovat nějakému sportu.BTóhlo by to blokovat, jejich
intelektuální schopnosti a j.ndividualitu.Lékařka ze Zaire nám přiblížila sport ve své zemi,kde Je úzce spjat s tradičními, slavnostmi,kterých se účastní všichni obyvatelé a které, spožívají v tancích,soutěžních a bojovných utkáních.Lidé tu .všichni žijí stále pohromadě,
proto tu neexistují individuální sporty,pěstované pro vlastní potěšení . Sport tu hraje spíše úlohu :dívsd:.elníbo. představení „Proto "arm- .
téri" podstupují riziko,že budou předstihnuti "profesionály",»Potom ,se
rozvila živá diskuse. Jeden af ričan přirovnávalv©po.rt k církvi «• , k
velk.é rodině .Jedním z poslání sportu Je odstraňování rasi smu,mluvil
o vlastních zkušenostech,kdy byl svědkem krásného sblížení mezi lidmi různých vras díky -účasti .na -sportu „Spořitfeyuměl, -bý't Jek®. bra.Oával
za"vzor Číňany,kteří prohrají a stálé se spokojeně usmíváJí.Sport by
měl sdružovat lidi všech generací.Nakonec vystoupil se závěrečným
projevem pan president C3T.Zmínil se a svém vlastním sportu,že byl
vášnivým horolezcem,lyžoval,hrál tenis,plaval,ale nikdy nic ^nevyhrál.
Na to reagovala Jedna z hlasatelek a prohlásila,že se teď musí.
provést náprava,protože pan president si za svou činnost zaslouží víc
nežvmedaili, a okázale mu připevnila na sako malou medailku/dostali Ji
všichni účastníci/.Tak tedy seminář skončil za všeobecného veselí.
Večer o půl sedmé byla mše sv.Během večeře se pan president s každým
osobně rozloučil.Jeho organizace má velký zájem o spolupráci s Československem, Cs.Orlem a chce být proto s námi, stále v kontaktu a zve
zase"na další akce.Před osmou hodinou Jsme.se vydali autobusem s paní
vícepresidentkou na krásnou noční projížďku Římem.Vystoupili Jsme na
Piažza Venezia a vystoupili na Kapitol,odtud Jsme měli možnost vidět
krásně osvětlené zbytky staveb Forum romanům.Pak nás čekalo překvapení pana presidenta - totiž návštěva restaurace Piemont,kde Jsme nestačily počítat chody Jídel...
Když Jsme se vrátili do školy,tak Jsme si naposledy padali ruky s
paní vícepresidentkou a rozloučili se s n í .
V neděli ráno přišla chvíle loučení se všemi účastníky,s kterými
Jsme 'stihli navázat přátelství a rozjeli Jsme se do svých domovů.
v
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Československý Orel zastupovala a zprávu podala
Kateřina Syslová, Kroměříž
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Smysl a cíl pluralitního politického sys ému:
Počátkem roku 1990 se uklidňuje hladina společenského dění, která
se vzedmula naší krásnou, klidnou revolucí koncem roku 1989. Ještě
stále je nadšení, radost, pocit krásy z prvního vydechnutí, ale je
již jasné, že situace je nezvratná a vede k demokracii. A demokracie
vyžaduje ne 'en cit, ale i rozum a především pracovitost.
Monopol a diktatura ječiié strany a jejího vedení je zlomen a jen
obtížně by se v jakékoli podobě mohl vrátit. To na jedné straně uklidňuje, na druhé straně vede k lehkomyslnosti. Někdy až trestuhodné.
Lid se probudil a vzal svůj osud do svých rukou. Toho dokladem je
vznik organizované občanské aktivity, která dostala jméno Občanské
forum. Je dnes všude, ve městech, na vesnicích , na pracovištích, na,
školách, i v nemocnicích. Protože na mnoha místech, ba dá se říci že"
na zdrcující většině nebyl organizovaný odpor, ani žádná opozice, je
osob, které prošly věznicemi, perzekucemi přímými jen málo. T%tp^lidé zdaleka nestačí obsadit ani fora ve velkých městech a protcr^Fór
dalších vstupují lidé, kteří se probudili nebo, kteří cítí, že je
nutné chytit vítr. Jiná cesta však není možná. Je prostě nutné dát
důvěru všem lidem a především novým . Vždyt systém útlaku byl tak
všeobecný a tak důkladný, že mnoho osob se ani projevit nemohlo v době útlaku a možná trpěli stejně jako ti, kteří byli zavíráni a perzekuování celým systémeme represivních složek. Oo #šak je mnohem závažnější i když přirozené to je skutečnost že 40 let morální a politické pouště vytvořilo generace, které nemají ani ponětí o demokracii
a demokratickém politickém systému. Musí se tomu teprve učit a někdy
dost bolestně. Těm je především adresován tento článek.
V dnešních dnech jsme svěkdy toho, že v rámci pluralitního politického systému začínají vznikat politické strany, které se prohlašují
za nezávislé. Zatím opravdu nezávislé jsou, ale jen do doby, kdy budou vyvíjet normální pracovní činnnost. V tom okamžiku se projeví řada nedostatků a problémů. V prvé řadě nedostatek finančních prostředků na jejich činnosti. Vždyt při neexistenci pohodlné a nedemokratické Národní fronty nebude odkud brát prostředky. Přitom pouze 1 stálý politický pracovník stojí ročně minimélně 30-40. 000,- Kčs bez daní a odvodů státu. Kde pak jsou prostředky na sekretariáty, telefony
auta, tisk, placení předvolebních schůzí, atk. Věru není laciná politická činnost. Nebyla přirozeně ani v době, kdy byla diktatura,
ale tam šlo vše pohodlněji, nebot byl předem stanoven Dočet stran
/v ÖSR pouze 3/, přesně stanoven počet politických pracovníků, atd.
na což pravidelně pamatoval státní rozpočet. I když měla KSÖ ohromné
finanční dotace, přece jen byla přirozeně lacinější, než-li systém
více stran. Bohužel je tomu tak, že demokracie je dražší a navíc i
těžkopádnější. S tím se musíme smířit. Protože však monopol KSÖ byl
a dodnes je tak ohromný, že tato strana má na kontech tolik finančních prostředků, že klidně vydrží několik předvolebních klání a s
nižším počtem pracovníků aparátu může pracovat i bez příspěvků řadu
let, je nezbytné, aby stát v nově připravovaném zákoně o politických
stranách r -»nrcěí dát přiměřenou dotaci na jejich činnost a předvolební agitaci. Jinak demokracie bude pouze slovem ve větru. Věřím pevně
že v budoucnu budou strany plně finančně soběstačné, nebot budou
mít finanční mecenáše a nejen ze zahraničí, jako má v současně době
obnovená sociálně-demokratická strana.
Vedle finančních proglémů však čeká na nové politická strany past
formě jejiph množství. Ještě jsme se nevymanili ani z euforie listopadových a prosincových dní a počal začátek ustanovování nových,
nezávislých politických stran. Doslova vznikají dnes každý áen a necí
'a
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snadné se v nitrh vyznat. Když pominu renovaci stran v Národní frontě, které tam ani zůstat nechtějí, tedy ÖSL a Socialistické strany
které asi velmi brzy změní náze~ na Národně socialistickou nebo
na Národně sociální, jak dnes zní název její emigrantské části, pak
ještě na přelomu listopaku vznikly dvě nové strany, které jsou opravdu stranami jak počtem lidí, tak i organizací. Jednak jde o liberálně demokratickou stranu, která dosud nese název: Československá
demokratická iniciativa a pak obnovená Sociálně-demokratičká strana.
Krátce nato začaly vznikat další a další. Roztřiďme si je podle zaměření od leva do prava / podle klasického rozložení z 18. století
po Velké francouzské revoluci/. Na venkově vzniká velká zemědělská
strana, která však dnes již není zcela jenotná, protože vedle Slušovic jsou i jiná velká družstva, která se chtějí dostat do vedení.
Tato strana má dostatek finančních prostředků a využívá i své specifiky v tom, že ve vedení jsou lidé, kteří nám; minimálně 20 let
nekde i 40 let ničili naši vesnici a především půdu. Někde ve středu, ptotože jejich program je více měně nepolitický jsou strany,
které se označují jako ''Zelené'. Jsou dvě, snad tři. Mají snahu po
sjednocení a v nich jsou lidé nejrůznějšího přesvědčení a názorů s
jediným spojovacím článkem, který je strach ze znečištěni a nakonec
zničení naší přírody, našeho životního prostředí. Jde jistě o nutnou a chvályhodnou snahu, ale vzory ze Západní Evropy hovoří o tom,
že ekologie je příliš slabým článkem na politickou stranu. Spíše
by se mělo jednat o sdružení, nebo hnutí, protože jednoty v něm
ze zcela jasného důvodu nebude. Již proto ne, že ekologií se určitým způsobem věnují i všechny ostatní strany, ikdyž z různých pohledů a různých důvodů.
Pravý střed nám zaplňují strany, které neustále vznikají a jsou
většinou velmi málo početné a mají přibližně stejný program. Když
se zmíním jen o některých, snad mi to nebude nikdo vyčítat, protože
nežli stačím dopsat tento článek, vznikne minimálně ještě jedna
strana navíc. Tak začneme největší, kterou bezesporu je ÖSDI /Ös.
demokratická iniciativa/, pa,k následují Strana svobodných demokratů,
Evropská demokratická strana, Republikánská unie a Občansko-demokratická aliance. Bez ohledu na jejich odlišnosti, jde o strany,
které hlásají demokracii a pak více nebo méně otevřené soukromé
podnikáni. To je také spojuje a věřme, že do voleb půjdou buč zcela
jednotně nebo jako blok liberálně- demokratických stran.
Pak následuje strana, která se nazývá Křesťansko-liberální, překlenující rost mezi liberálními stranami a křesťanskými. Dále je
strana Křesťansko demokratická, která bude mít obdobu i na Slovensku.
I když si do programu dává, že jde o nekofesní stranu, zatím jde
jasně o stranu křesťanskou. Její nezbytnost je otázkou. Na jedné
straně část věřících občanů^má, nebo měla nedůvěru k ÖS1, která
40 let kolaborovala, alespoň ve svých prohlášeních a špičkách, na
straně druhé však jasně prokázala, že se jako bájný pták Fénix dokázala zrodit z popela vlastními silami a ještě v době tvrdé diktatury vyvolat obrodný proces ve straně. Dále qjde o to, že pokud
vůbec mají existovat ideologické strany, především pak křesťanská
strana, měla by být rozhodně jen jedna. Tříštěním sil vzniká do jisté míry i zmatek mezi potencionálními voliči. Zdá se, že jde především o osobní otázku, než-li o otázku rozdííLu ideového.
Na tomto místě bych se s plnou vážností přimlouval za to, aby
ovšem alespoň určitá část věřících nevstupovala do jednotné křesťanské strany, ale aby zaujala i pozice v těch stranách, které jsou
a budou demokratické, ale nekonfesní, protože budoucnost je v tom,
aby se vytvořil duch tolerance, svobody, a křesťanství v celé společnosti a především v politické oblasti jako celku a nekoncetr oval
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se pouze do jedné strany,která by jako j.éďen z.cílů si kladla otóajo_,bu práv- věří cích. Právo na víru je -jedním, ze1'základních práv člověka,
;; které musí uznávat všechny demokratické?'.strany bez ohledů,ma • zanfSření „
?^avíc, j-ak ukazuje- příklad zemíaínglosaských,.ideologifeav rpolitice
; . neustále ustupuje,;-dp'-poradí ,a 'do popředí/ vstupuje přofesierialígmus:, o--•s ibecné; .dobro,-eJDDnfiEíie,právo a spraveSinoat.lmíe© konců i. závěry. Ilďvat,
; .j-konc...dosti, jasně....^tagřnačují.. tě.m,kt.e.ří>.i v dnešní době . dtbu^žé cíl není
... sdružit věřící- d..o/;rjádné. apolitické strany a: hájit, práva a prohazovat
-rr jejich zájmyyale .-gíbát se: univerzální::.,a; proniknout duchem křesťanství
veškerý společenský živ&tiOveMldbeiZ ů.h, .- '
' poukazování na zájmy a
práva: tohoto, křesťanského společenství.Pokud se to ovšem společně v
OiPŠÍŤětí ^ demokrat i elsé. spicrle čnp^s tivp odpaří > budeme o velký krok vpředu,
.
' . - Závěrem snad
ráji^rBteh -..dfaůí.fýa^poEiěrně stálé ještě tvrv
, dá^Ve^jsvobodných' volbách, nutriě vznikne bt,ok stran demokratických a nev o demokrat ických. A. půjjde o mnoho, snad1 . gešifc©/ j ednou. o vše.Půjde o vítězs
demokracie nad- diigbaturQU.Á:i.ta:.má .stálei j:eště ..ohromné množství nejrůznějších přívrženců,kteří mnohdy ani za ;,to nemohou,protože za celý život nic jiného neměli.£>ni vadi;,#er zakomunistů se někdy nesmielo příliš pracovat,dalo se v drobněla': krást, švindlovat a být' i jinakánepoctivými. To vše spolu s profesíaprůměru ra časté přímo neschopností -vedlo u
mnoha- a mnoha lidir'k poměrně'; pohodlnému, i když nedůšto jnéinuí(životu.
Člověk je již takový,že především se snaží vyhnout riziku,námaze a mít
klid a pohodlí,To vše n^feíjzí strany levie'e.-. Pravice" - tedy demokracie
nabízí, práci,pot.oia ppětT'práci_, i: když na konci bude blahobyt,prosperita
a:i
přát a také faktickypomoci. yšeflk.
směrům a proudům,které vznikají, aby| se dostatečně spojily; :a,,^,itiiiQ"tily
2a účelětír'porážky'všeho starého a reakčního.Ňá to nezapomínejme'v celém- politickém zápase dnešního dne.
•
Z činnosti křesťanské .akademie v Kroměříži.

Jiří Matzner
Praha
a-

oCi.a

Všímavý pozorovatel dnešního dění nemůže -přehlédnout po suji-hodnot
od--.'tun ocelí'k duchovním ,aamravním> kvalitám" , jak to výstižněawytjidr:
řil náš prezid,ent. .
badv :' - f:'- n šr:
..-a';
-do ^Slbv-á:,která, jsme: nebyli z posledních 4Ü, let, s l y z c e l a
: samozřejmě zazní zí televizní'.[obrazovky a dokonce, z úst samého předftjta;. titele, státu.Pod]^r;j;ako láska', přátelství:, soucit,pokora; či odpuštěný
-'znovu nalezly svou hloubku a rozmar.
'; •• ř
' .
-i ot;Již ve středověku so o naší zemií.mluvilo jako o srdci - nikoli ge • 'fobaJ'ögrafickém ~ ale o:'duchovnímaardci .Evřopy.Jakoby se v nitrech-,Mdí odNevřely).hlubiny,doaud ! zamčené,/na tisíc zámků,'tak je podivuhodná -taati- ehá va -při Jtqmatak ^ilná: pboměnaav;ímyšlení a cítění převážně i M s t í našeho'národa.'
a,r- ai.f I.kp ;7<a:
[•;,<.ida.a
í\olze 'zavírat oči pfiédabolewtiyými^přobléD^: ..ekonomickými á ekologickými, ule j e třeba s-i davědxJmit, žmi^ átókéíiv 3 ojích řešení, kterém,je xj-en
- 't^čMiick^ýneřeší . poóstat^yal«=ř&Tifee r£% méně účinně.hasí jen k o u ř í c e m e . -- ' li p o s t i h n u t fp'ödstötu>iTpc^lti^^
ke kořenům zla,
které přeďstaxují -naše-'Síi5fbe<Eká>;xĚfetíivé -adke druhým lhostejná. ,7 já" ..St.vni•• třní proíněnéU:-našeh'o cítění jfaiyšlénípá ajednáníapusí musí počítat ;k,^ž.dy
upřímně míněný : krok k nápravě..
d
n. - á- - aa'ac 'a mii
X~'>'
"Jestliže1 se'-nácházíme ve světě' zdevastované ,přírody,povrchního myšlení a lhostejného cítění,které jsmeroz'dedili jako.:produkt égoi^tic,kého a kořistnieké-tío materialismu,musíme^žačítfsv^tviářetcproti,; vaem těmdeforifiítám .bariéry, záěít odmetat mrtvé fráze;: a přede^ráísi # i t 'se
• o-tevírat :]novym hodnotám.Upřímně 'řečeno,není to,.(vůbec /jednoduche a snac™
r
i.'
•";"•;
':'rra ; '
d"c,i: •'.:><a .rj
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né.Dobrá vůle je sama prvním předpokladem,ale je třeba 1, vnějších podmínek a osobní -vytrvalostí.
\
:, ,
í -j
Vstup dď svata 'nových,'hlubokých duchovních hodnot je možný z různých bran.Poněvadž /však předchozí desetiletí soustavně-předkládala rozum
mu jen zploštělý, empirický' model-lidské existence, dombíváme'-se, že je vhodné začít' hlodat vertikálu, života tím, že otevřeme okng . a-, dv&re: vanutí
duchovní 5h" proudů* á^především--'hlavnímu, proudu a zároVepj koření-naší evropské kultury/,- křesxanstvIoGelé^hašě1 řfilozofickě myšlení stojí na
pilířích křesťanství-.a je-proto hasí povinností splatit-dluh dlouholetému mlčení, - Ale..nejen toto: kdo'hloubáji po^ná'podstatu^křesťanské víry,stojí u samých základů lidského bytí..,
. • vbio
' Pod organizační záštitou
" a - OF . j s.ric zahájili č Inno s t )lgř ěš ťan s ké
akademie. Chceme zde navázat ná starou' .trádi ii důvěry v sílu'lidského
myšlení , a pomocí odborně fundovaných 'přednáškovýph cyklů zpřístupňovat
všem zájemcům postoje křesťanské "Víry „Nejen odstraňovat-., letity-'hanos
.zmatených představ,které vštípila -škola,pracoviště",hromadné sdělovací
prostředky, ale- ukázat živé ho dno ty, ukázat, cestu k duchovní hlubině.
Program pro letošní rok zahrnuje" : "' .
. V í , ..
.-.n, ;• .-< otázky v.íry": vírai,překážky víry,víra a." věda
- .: a
M
- filozofické pohledy na otázky existénce
••"- >•*
. , ' t^v
r výpovědi velkýcfy světových'náboženství ' '
r.
kořeny křepťgnské vípy ~ ;&třúčhý dýod do. .biblického .ipyšlení^
e<2 ft ^'vc^, i" * ;.''-.' .' ,•'• ! ^orfo^ l ř j
' - novozákonní ízvěpt
- dějiny křesťanství,křesťanství-a dějiriy
'
. • . , >.
uí
lva přednášky j;e:;'JupoŽerného . ve -vývěsce ÖSL a na OF v'Kroměříži.Paralelní přednášky běží té % v Kolesově a y-Koryčanech.
'i*'"i
Zveme všechny, především' ty,kteří, upřímně hledají svou cestu k pravdě0
3'-<"r
" ' • ''
-.' '.í-je..- ' j»H*.
-- j: • • j T ji.i i
-F " V 'Šumperku 25« 12.1989.
• ..,-.. -f..
- T , - • " .-S r : :-oníí i -,, jí líiftj^1
• ^
-

Do nového roku 1990.

, Revoluce jjpyolucje,reforma^deformac ekolaborape 0 :
i;
'
e,•
některá "ťátp. -slova byla 'v posle áriích díí och -í týdň ech použ ita .j akpi- ;p z načení pro ižv,listopadové události v letošním r.1989,
...: í .V;
... r % připadl; p^ynírn. sp... hovoří:-"o sametové nebo nožné re.vuiůbi, J.á, osobně by eh.Vdopcruooyal, abychom slovo revoluce-, alespoň na., čas odložili ad
&ct.aneboťbylo, -jakptppioh©, dalších-si o v; za; těžte ř,psychologický^jfZßto ,
nekonečně komunistické éry' po s t í ž enö- silnou-' dé val v ác i svého1/obsahového významu, i ^ vnější ho--- zvukuínoůluvě-o dozvucích, Totó slovo je: spjaxo s
negptíyhími^asociacemi., s prolitou: lid škod ;krV£.,náyiliin?.iastQUj,^ůŽ0yládou.
.Když zalistujeme v paměti -a- uděláme soridu do /různých histbrickýcbuepoch
a vy bavíme; si všechny revoluce,'-ze jména' politické , vládní, stp"^^., vojenské,fílei lidově,masové , společný jmenovatel, charakteristika a Vvj;astnost všech je, rppailí,utrpení*,ibida ájneštěsťícA ani takové, r.druhy -"reviOlučí , jako kj.e vodo.cká-technická kulturní '/Sínav6'0 /léta/, se^^áln^^vrópa
• Amerika ' .lot/a kolik- jich jen oxis tuj;a $ pr oká z aly ; nakpri.ee. ^én vel 'mi malou životaschopnost, q,.většinou měly :jednos tranné-, extréigpí,výstřední .a nerozumné - i ^ ^ T g t r j i č i i ^ y í . t ^ ' o h velmi 'nerad 'slý,dh'áyal
spo'jování česlepployenskýčhilistopadoivých uaáloí)ti -1 989 s tímto ..prozatím žkomprbmitbvanym pojmem a bolestnou his'tdrickou skutečností.-'
Co.r se,.,druhého -názv^T,týčje:,nedomnívám' sd;, že by šp dal náš, listopadový
převrat násilVip nacpat koneckonců, do. mař-is-lenin.ské'.hd scheiiati^i historického- a spoP-Geonského ^/vojé 5 A v takovémto výkladu se: nedokáži oprostit od mař|vr^p:ins^:ých resonaeí a brožurových- pouček,kteře nánibyly.
4 1lb't vtloukány dpi hlav.Neuznávám zpitvořenou pseudof ilobóf ickóu marxlenihskoú koncepci historického materialismu,vývoje,dialektiky a ce-
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lou řadu dalších .marxistických povídaček„Na rovinu se přiznávám a téměř
.vyznávám* žChevěřím v nahodilý vývoj , an-i- v přírodě , ani v mezilidských
•VztaZíchjjy©' iformě, jak ho hlásá marx-leninismus.Nevěřím prostě v náhodu,
ani v osud, ani v talc opěvovanou mátku přírodu*
Kdo. jen trochu má.přehled o současném stupni vývoje -přírodních věd
v zemích - zatím n p s ^ g konstatovatyže především v zemích západních ' kde se pěstuje s.criozně ^ representují ji 'skuteční a seřio;zní vědci,
měl by vědět,že 'slátanina darwinismu a Hegělovy dialektiky,kterou prý,
í
vyjádřeno slocy klasiků Marxe a Engel.se, stačilo obrátit z "hlavy no nohy
:. a odejmout- ji idealistickýrámec,už .dávno neplatí.Darwinismus ve své
původní podoběv je, .už delší Jaßj vědecky -la metodicky p-řékonanývA navíc
Darwinova.vývojová'teorie ve stanoviscích jejího vlastního tvůrce je
velmi odlišná od pozdější desinterpretace Marxe a Engelse.Nezbývá,než p
- připomenout,že Darwin zůstal do své smrti věřícím křesťanem a ve svém
životním tolik-, diskutovaném díle 0 původu, druhů napsal-, že-jeho vědecká hypotéza nechce a nemůže-popírat existenci BohaeTolik; slova samotněho. autora přírodovědecké hypotézy, minulého století,která byla marxisty ideologicky:a politickyszneužitai.
Samo zře jme, věřím V35 vývoj ve smyslu Prozřetelnosti, která řídí a
kontroluje děj inj'' světa : a stará se i o osudy všech lidí.Samozřejměřže
• věřím, že ku, příkladu v naší z<?mi a díky Bohu nejenom v ní,muselo jednou čí později všechno dopadnout tak, jak se.:'okolnosti doposudr vyvíjejí>
Pří této přiležítost-i bych chtěl citovat velkou "'osobnost Gándhího,
;; "který v období ystráshychrnacionálních a náboženských rozbrojů v Indii
-t: ' v okamžicích,kdy se intenzivně, 'modlil +a^postil'j vyslovil 'velkou filozofickou pravdu a escistenciální jistotu: "Kdykoliv ni byló
životě nejfe
hůřjvzpoměl jsem si ,že nakonec,vždycky zvítězilo dobro .a pravda."Jestliža takto 'chápeme nevyhnutelnost evuluce a osudovosti ,Prozřetelnost
nebo jakkoliv to nazveme jinak,pale souhlasím.
Za třetí :k bodu-, reforma bych chtěl říci ,že takových už naše země
zažila,Ať upřímných,jak tomu bylo v kratičkém období v r„ 1968,nebo většinou zakamuflovaných,zaintrikovaných,pragmatických pod různými jmény. To poslední"jméno,zprofanované heslo a zaklínadlo bylo "přéětavbo"o
Něčeho takového naše politika a národohospodářství unese..,«
Listopadové události bývají ir dnešních dnech.zarytými stalinisty a
, x-oci neos.talinisty ozria-ěb-vHány
deformace '/stagnaci .už mají za sebou/«T:u
. IbuÄebhe sT- přejí regeneraci svých silL%' VestciUi-'s^i .svých hvvslýnh.
."P7 - po2ic-,:šboléčehékých--'-íBtl,tác-tur a moci. Co naplat, zatím stále prodlévali
ve frustraci.. .V jejich slovníku byl také používán pro pokus,^obrody
výraz revizionispius, ppor^unlšm^Sjí?;;-další názvy. Radě ji zapomeňme na
• celou tu řadu nenávistných označení. . k-»..
" Setkal jsem se ovšemf s případem^kde jeden komunista použ,il-,pro sve
stranické kolegy např.ve vládě nakloněné skutečnému.dialogu a dalším
ušlechtilým,-, s naJ^mvýrazu "kolaboranti" ve, smyslu s bývalými, disidenty ,
kriminálními, živly-, a'nepřáteli státu .a socialismu.
->i. a «-.i vn
Chci se zároveň pokusit 'o. jakýsi vhled a hebo lidštěji řečeno zbožné přání,očekávání a touhu do budoucnosti,respektive do blížícího
. se nového r,1990.V té souvislosti bych.si do volil.vyslovit,svqu osobní-1 hyDote zu, jakousi soukřbSiču analýzu:domnívám-se,žeháni j^.dnp z vy- ~
še popsaných' a lidnipoužívaných pojmenování listopadových událostí
,není: práýdivé"kvnebo aspoň úplné, ani vtipné a ni trefné«Já^y£h použil jako snad'nejvíce se blížící:'se pravdě o nejvýstižně jší,, také. cizí slovo a sice 'latinské:EEVELÄCB. t.j .zjevení nebo ':'vyživení,.P^emské
termíny se mi zdají nedostatečné pro události tak úžasné,tak radostné, tak ohromující,tak ochronující snad každého občana naší vlasti6
Katolický křesťanky této změně...a ;proqiěně . vidí jednoznačně nadpozemský'.zásah' Boha,navíc!v úzké .souvislosti s oficiální kanonizací, naší
a
velkě<národní" světice, ženy,řeholňice,,ano i státnice Anežky.; Přemyslovny .Kdysl kďbši pronesl proroctví>ře tehdy .začne být českému národu dob' řé, až bude "svatořečena Anežka a nalezeny její ostatky .To:; druhé-se si-
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ce nestalo7-,ale . nafeohpc to nezabránilo W její kanonizaci.A,v ucincíph,k
která z. tohö -vzešly prortáš:národ" a naší zemi .My katolíci věříme v dal- *
ší-zázrak'sv.Ánpžky\a-věříme, že její prosba u Boha byla nejen národní j
ale v pravdě intórhhcibnální« ;
•
'•; '•'''
Nekatoličtí křesťané v naší "zeni sice třeba toto naše přesvědčení
nepřijmou,ale o nadpřirozeném zásahu do našich dnů a dějin jsou stejně jako my skálopevně přesvědčeni.A v poslední řade další důvod proč po-'
užívám nadpřirozeného výrazu pro náš - abych tak řekl - listopadový
převrat, vyplývá-., s .komunikace s občany haší země,kteří se cítí být bez
vyznání,respektive, bez ^konfese a? nebo k příslušnosti k nějaké církvi,a
nebo k náb'ažm-sk4ra4čš.^.ple.5érts1^ívZáměir-h-ě nepoužívám slovo nevěřící lidé,
protože jsem nabyl d'ojmu,že névěrící lidé už v naši 'zemi nej-sou-ťód.slidíj
které bych', třeba' někdy • v minulosti označil v jako ateisty ? slyším s ^ůž&seid
vyslovovat" slovo zázrak,což je jinýfai slovy nadpřirozený jevv- I řeve-1
lace.Po tom všem,co jsme prožili a už málem přestali doufat i my věřící,
když už jsme propadli bezbřehé skepsí,nejčernějšímu pesimismu a někdy
téměř i tragickému nihilismu,se v několika, dnech odehrálo něco,co vši-'
chni v . jedné linii nedokážeme rozumově-, vysvětlit a zdůvodnit, cp zkrátka..nechápeme "g v .co... jsme už^nedoufali pod tíhbu faktů a zkušeností i
,.. ..?-. Má přPgnďzé^znif že.:dp nového ..rpk.u 1 99G si musíme jed nok pdnést a
přenést všěShny' hodnots^ypraktiky.,ideály,ušlechtilé ' úmysly a cí^b^které
jsme si předsevzali,které-: už te^lizüjemd a'které se počaly f'prmovátT;,,
ále;rpřédevším. to, ein se vyznačuj e-. .a co vyplývá z - řízení. Pr oz;ře telpp š ti,
ze" zjevení a' Žázro:ku,ke kterým7Še.fhlásíme 'a-to;_jrsou'v-íra,-světlo naděje
...a láska jakp -nějvo^tší z těch tříVTo7jk/iriě přáni i prosba- prp -k-aždého
...
''".- ' ' ^
.„•-; 7" ' "" .
z nás do nového roku í.^90, .-;•.
; - •
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Zápis Jí; < - 7 v
-r.r- . n :, y
; * .:ž p.cKpru-.ňí' schůz e pracovníků Cs.Orla v exilu, u příležitosti pouti
- do Říma,přiakžfe'ozici- Anežky Přemyslovny,která, se konala dne ^.'listopadu i'98'90 v ečeř' v,•-jhale poutního-dpmu 'Cplleválénza,ITÁLIE.. -."""Pořádá1 "pračdvniků, (Dš.Orla byla původně plánovaná,;,v Říměkolem' dne 12 .
..XI. Program1' adošl'avy: svat pření ""byly všakf¥élmi náročné. aL; tak,, ne zbyl volný ;Č.as. k -^e^íitíú'- u©kú±:e|.itění,.-^9,sáhlii osmé toho^až teprve,.dnes po večeři,
při p ó ú ^ h í U S ^ j y f y V í R P
-iv- <
Prasenční listinu podepsali". " " "
'
,.r t
•: .
uTiří
siřáťoistsTif«t^edíi,'stardsta Evropské p,blas"zi a předseda
redakční 'rády,Mffiichen,Západnif Hěmdčkid. ,
, ?•
Ctp. Ing. don KarP.c\ří ,-j cdnat el' EVr op'ske p blas ti ,;Münchon, Z.Měmecko
Dr.Rňžena Dvpřák-pvá/Evropská pblast,I.ůKchcnErankfurt/M. ,Z.N-'meckc.
: Jaroslav Kusý,'clsn redakční. r^idy,"München,Z.'Kemecko.
Antonín Ho1eček,Luzérn,Svých%ßko.
. _
:
Květoslav Eliá.š,Stepney,Austrálie-. '
'..-' r
.
,•.. 7
Vladimír Křepelka,Basel,švýcarsko^
- Dr ..Stanislav Hof í rek-, člen. redakční 'rady, Melbourne, Austrálie.
Dr .Jos of'1Š é ch ,,dttčhp% .rádce -vz'del avateí K. hadské obl as ti-, ,3urll'ňgton, Kan
Zdeněk ZimmOř,pokladník- kanadské :..pbÍáŠti-,Hďmllton,,Ont. ,K";ndďu.'
Václav Vpstřež", jednatel ústředí , starosta Kanadské obl. a čltín redakční
rady,Hamilton,Kanada. '
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•
.
, .

XXI,

Jednání schůze zahájil a řídil br.místopředseda J„Malášek a v době,
kdy se musel vzdálit,zastoupil ho bratr jednatel V.Vostřes.
.vejprve br.jednatel představil přítomné a přednesl návrh k projedii.sk.•;.;
tři hlavních bodů:1/Poslání a program čs.Orla - aplikace v současné době 9. v Ďuioucnosti,v e^ilu i ve Vlasti.2/.Zajištění vydávání ústředního .věstníku "Orel".3/.tfcast v Katolické akci krajanů a exulantů,zejména
při budování Českého památníku ve Fatimě a v organizaci krajanských
poutí.Návrh programu jednání byl přijat.
K bodu prvnímu nejprve promluvil br.J„Malášek rozborem činnosti Orla
ve Vlasti v dobo svobody,až do současného útisku.Pak br.Dr.StanHoi*í r ek
přednesl připravený referát prpgfrgmuna poslání čs.Orla.Dodatky uvecXy
br.Jar,Kusý a br.V.Vostřez,který též slíbil zájemcům předat po návratu,
do Říma,fotografie austrálské zprávy o 10 stranách.Následující diskuž;3
se zúčastnili všichni přítomní.Její výslednicí bylo přesvědčení,oc -;o
nutno udržet exilové organizace Ös,Orla,pokud tento není obnoven vo ... sti a tak zachovat nezbytnou kontinuitu.Je žádoucí co nejdříve ukončit
návrhy úpravy stanov a jednacího řádu.Hlavní náš zájem má být spusty--*cien
na v;'voj ve Vlasti,informování zejména mladší generaci a přípravu spolupráce v celé oblasti Střední a Východní Evropy.Po dosažení osvooození vlasti bude žádoucí pokračovat s ORLEM V ZAHRANIČÍ.
Bylo dále dohodnuto,že je nutno udržet a ještě rozšířit vydávání ústředního věstníku Čs,Orla.Díky patří za dosavadní oběti zejména br.Ing.
Frant.Pinčákovi a Msgre Jarosl.Kubovcovi.3yl přijat návrh Kanadské oblasti,aby výslovně jen na^tento účel byly použity peníze z výběru
členských příspěvků,rokiě S k k - z a člena nebo šlenku.
Jednání o třetím bodu:/čast Čs.Orla v--Katolické akci předcházela výměna názorů mezi br.J.Xalťškem a br.dp.J.Šachem.Pak bylo přijato vysvětlení br.Dr.Hofírka.že č?lfeúú:.sace ös.Orla jsou v Kat,akci a jako takové
musí mí£ oprávněného kněze za duchovního rádce.
Br.ctp.Ing.Jan Kaplan uvedl,že socha Panny Marie,určená pro Mariánský sloup na Staroměstském náněstí v Praze,čeká v exilu,z opatství rv.
Prokopav Lisle,III.,y,S0A.Je však třeba už nyní pomýšlet na pomoc při
zt ..(.dování celého sloupu korintského stylu. Při jato, aby se tato akce více
rozšířila hned po postavoři českého památníku ve Fatimě.
Br„Vostřez pak přednesl programriúčasti Ös.Orla při sběrech na dokončení Českého památníku ^a Fatimě a pak u příležitosti jeho posvěcení.snad
v
19°kči 1992,oři svolání světové krajanské pouti,začínají \ ve FaT r Ö a končící na'Vři.OEIkADS na MORAVĚ./nebodou-li proto ve Vlasci ještě
vhodné podmínky, koncil a by poufc v Maria Zell./Ndvr^ byl jc'nc: c elně a
s nakkor a přijat«
Er.Vosirřez vzpoměl odchodu na věčnost zasloužilého bratral« jednatelo
Antcaína Slováčka a že se zúčastnili jeho pohřbu, sjhol očně s chotí öcicVv
vc.a v.Ci k ž přítomní činovníci Je .noty z Chicago:br„O^ril Příkazský,br,
Jose'.'" Jakubíčok a. br*Josef lvicič.Dohodl '.-ář s pozůstalou' rodinou,aby
orelský ústřekií archiv předala'do úschovy chicagská Jodňato.
Orelská schůze byla ukončena modlitbou Otce Josefa Socha.
Zapsal:
Václav-. Jiří Voptř&z,
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KftESiANSKÄ

AKADEMIE V

KROMĚŘÍŽI

POKRAČUJE.

V souladu se svým programem vytvářet pevný základ křesťanské víry
a co nojširší,vpravdě katolický vahled do nauk*,bylo 10.1 .1990 předneseno druhé téma: cesty filozofie k i'r&oeddentu.
fc-yslcm této přednášky bylo otevřít pohled na filozofický přístup
k hledání pravdy od Platona,přes Kantovu filozofii transcendence až k
pohledům současné,křestanSky orientované existenciélní
filozofie.Sp
léčným jmenovatelem zde byly závěry těchto škol,které prokázaly,že k
vasvětlení základní otázky po smyslu a přičíně se dostáváme ke skuteč
nosti,která loží mimo rámec zkušenostního světa,přesahuje - transčendu je jej.Filozofie bytí,ontologie nás svým zkoumáním přivádí I4
1. ^íčině,otázky filozofie poznání vědou k Transcedentní Skutečnosti,existenciálííí filozofie,tázající se po smyslu nás přivádí ke
Smyslu,který opět přesáhuja vaši zkušenost.
Tento Bůh filozoíů nese Y& své přesažné dokonalosti všochny chara
kteristiky,kterými vypovídá Bible o Bohu živém,Bohu lásky a pravly.
Hlubokým promýšlením úvah filozofů » pravd víry sc dostáváno k
tušení Öoha jako najhlubší hlubiny všeho bytí,ne však uzavřeného,ale
stále k nám otevřeného ».dávajícího se že svobodné lásky: "Jsem, který
jsem",nese v sobě devětek - pro vás.
Přednášku navštívilo kolem 65 osob,převážně mladých středoškoláků
ale byly zde zastoupeny i vyšší věkové kategorie.
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SVOBODÍ

/Stávka 27.listopadu 1989/1
to í*iad zázrak,je to snění Ť,jek vyjádřit to pravdivě ?
Jeká to síla ve sjednocení i V ulicích hlava na hlavě.
Jednotným terpen srdce bijí,prapory vlají,v očích žár í
Lid povstal proti tyrmii,Vpřed,vzhůru,revoluci zdar l
Studenti strhli národ celý,/Palachův hlas je k boji ved :/
A hlavnímu nepříteli,již duní hrany naposled.
Podlehli,vyklízejí pole.Zvon svobody nad Prahou zní.
£"! o čine i dohráli své role a tuší již d«n poslední.
A naše děti,naši vnuci $ obdivem budou vzpomínat,
na nokrvavou revoluci D v a c á t ý
s e d m ý
l i s t o p a d
Andover 'icvncship
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Paní presidentová j
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Vážená paní Havlová,dovolil jsem si Vás oslovit paní prezidentová, protože kdysi se třeba mpnželce pana starosty říkalo paní starostové. Vracíme se v mnohém k tradici,a snad v tom oslovení to tak bylo
i lepší.
Skutečnost,že včerejším dnem se stal.-Váš manžel prezidentem,je
současně i. faktem,že Vv jste se stala první ženou naší usouzené,při
tom,ale radostné země.Ze usoužené ? Připouštím,že někteří s tím nesouhlasí .Věřím však,že Vy manželka bývalého disidenta s tím souhlasíte,protože o soužení minulých let víte své,jako o tom ví své i mnoho našich spoluobčanů.Proto též moje manželka,když Vás spolu viděla
s manželem při slanném Tedeum,prohodila:"Šak ona si s ním také svoje
užila '."Sama totiž k vůli mně zažila,co to je estébácký výslech a
jiné jejich praktiky.Ona*též do včerejška věřila,že .Váš manžel žádnou ženskou nemá,protože' tvrdila:"Žádná ženská nemůže žít s chlapem,ka_.
••.který je věčně zavřený ! "
.
'-;.'
.i
i'
;
;
Ano,naše země v tom 'duchovním slova smyslu žila v soužení.To ostatně dokazují i slzy radostí v očích lidí při slavném Tedeum.Slzy
totiž ve chvílích radosti,prozrazují .předešlá utrpení.Kdysi jsea se
též divil., že ..při svatebních obřad och'-mají rodiče snoubenců v očích
slzy.Dnes se tomu nedivím,protože vín,co to je za trápení,než rodiče
přivedou své děti ke "-"svatebnímu obřadu.A tak i lidé naší země dobře ví,
co to bylo za trápení,než se V8š : manžel stal'vskutku-naším presidentem.
•
'''.'•"•'
Vážená paní Havlová,nevím,,jesli jšte toho někdy v živote'litovala,
že. jste si vzala Vašeho manžela.Moje žena,když nás trápili estébáci,mi
řekla:Že toho lituje,že si mne vzala.Pohrozila mi též rozvodem,nenpchám-li na-še pány ,n£ poko jié.Kerozvedla se se mnou,protože na rozdíl
od Vašeho manžela,'já. jsem pak už naše pány nechal na pokoj i. Váš man1-že1 byl několikrát vězněn,ale když jej propustili,opět nedal pokoje
'"pyšným mocipánům,a Vy jste se s. ním přesto, nerozvedla,Tohoto Vašeho
hrdinného postoje,vpratfdě". lidského a; ryz® 'křesťanského si u Váš i
tímto mým dopisem ve'lmi vážím.A chci Vám i-, tímto-poděkovat za to«:':o
jste byla oporou Vašemu manželovi,n@boí on gíuvil i*za nás,kteří"j;r:o
mlčeli.on trpěl za nás bojácné,kteř;£njsme mu.v^tichocti fandili.
Kdysi nám učitelé říkali,abychom' moli na paměti toto latinské
přísloví:"Finis coronat opus - konec karunjaj-e dílo." A já már. toto
přirovnání: Konec té Vaší společné-"s Vašim manželem ner~ná 'několikaleté trnové koruny,je dílo naší vytoužené S V 0 B 0 D i !
Přigměte mé upřitíhó poděkování,Váš
Stanislav Vanok
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Má sociální učení Církve říci co dnešku ?

0 sociálním učení Církve panuje řada nesprávných názorů a představ.Patří k nim i doměnky,že toto učení je spojeno s konkrétním společenským řádem,který dokonce obhajuje.Patří sem rovněž názory,že formulací sociálního učení Církev vlastně překračuje své poslání,protože •'•
by se měla starat o duchovní život člověka a "neplést se do politiky.''
Jde buu o záměrné dezinformace nebo o nedorozumění.
Církev je nadčasová a nemůže se proto ztotožňovat s žádným společenským řádem,protože každý je pomíjivý.Právě proto,že má na .starosti především duchovní rozvoj člověka,není její věcí předkládat hotová sociální a ekonomická řešení v dané společnosti.To je záležitost
laiků.. _
'' •'
•
Je' ;však .yěc.í)-Církve požadovat,aby v konkrétním sociálním uspořá-'
d?'ní byly do 'r.žováný"' takové mravní principy,které umožňují svobodný
rozvoj lidské osobnosti i růst, jejího osobního života,Principy,které
:
odpovídají požadavkům a potřebám lidské přirozeríosti.
o
Právě k těmto otázkám je zaměřeno sociální učení Církve a. každý- •" ''
společenský řád,který chce být spravedlivý,by měl zásady v to: to věcní zdůrazněné respektovat.
Proto znovu zdůrazňuje? csv.Otec Jo.n Povel II.ve své encyklice Solicitudo rei socialis,že Církev nepředkládá žádný hospodářský a politický
systém a žádnému z těch,které existují,nedává přednost před druhým.
Požaduje však,aby vždy byla zachovávána a podporována důstojnost člověka.
Z tohoto pohledu je možno se sociálního učení Církve- připomenout.pro
spravedlivé uspořádání dnešní moderní společnosti v hospodéřsíě oblasti zejména tyto zásady.
^
- Zásada,že statky tohoto světa jsou určeny všem,nejen hekomu,jáko''ú
vůbec hlavní princip,křesťanského sociálního učení '/srovnej např.enc;
Jana-Pavla Il.Sollicitúdo rei socialis/.
. >,-.
_Poždavek zabezpečení soukromého vlastnictví výrobních'prostředků
pro co největší počet Íidí-,neboí právě tato vlastnictví' úciožňuje účinně chránit .důstojnost lidské o soby/srovnej Jan 7J. III-. Fa t qr . e ť * 1 íagis t r o
- Podpora svobodného podnikání občanů,aby byla zachovápa-podstatná
práva každého člověka--/srovnej yan XXIII.Mater et Magistra/»- Účinná ochrana osobních práv člověka' s tím. souribející...umožnění
účasti občanů na veřejném životě /srov.Jan XXIII. Pacen in terris/.
- Účelné-, nahrazování smlouvy pracovní smlouvou-'společenskou jako
vhodná cesta k odstranění vykořisťování -v ekonomickém životě a k získání přístupu k vlastnictví výrobních prostředků pro co nejširší okruh
lidí /sov.Pius XI.Quadragesimo anno /.
Konkrétní promítnutí principů sociálního učení Církve do společenského života je věcí laiků.A především křesťanů,protože".... člověk ho- ..
může milovat Boha,nemiluje-li své bližní,a své bližní nemiluje,nechá-li
je trpět,aniž by na to'nějak reagovalVyiž Michel QuoistjMezi člověkem a Bohem/.Dodejme,aniž by usiloval o spravedlivé uspořádání společnosti,o dosažení společenského dobra jako "souhrnu předpokladů sociálního života,které umožňují a usnadňují úplný rozvoj všech hodnot
lidské osobnosti"/viz Jan,XXIII.Mater et Magistra/.
Jedním ze způsobů promítnutí zásad křesťanského sociálního učení
se může stát zavedení institutu podnikového vlastnictví.
A
ento institut odpovídá i zájmům nejširších vrstev občanů a současné úrovní rozvoje výroby.
Odpovídá také požadavkům značné části naší společnosti,která odmítá
starý kapitalismus i socialismus a hledá něco nového,lepšího.
Křesťanské sociální učení má tak více než dříve co říci dnešku*
Dr.V.
? m m » m w se

XXV

P R O B

u

v

E

S E

V f. fíící S P Á Č I

!

Tak náhle se nám otevřely brány politické svobody,že je nemálo těch,
kteříystále ještě ^£ojí a svým myšlením a postoji zůstávají jen diváky
stále zajetí staré svobody,
G 8. Ž
ející,že mnozí schopní i mladší věřící nadále zůstávají
jen diváky na naší politické scéně.Výzvy duchovních vůdců národa,že každý věřící je volán k veřejné angažovanosti,zůstávají u mnohých bez odezvy.Nemohu jinak,než sobci a lenochy nazvat ty,kteří si své křesťanství uchovávají v soukromí i třeba svých rodin,ale ven "z baráku nevylezou !"K té sobeckosti a lenosti se s příchodem svobody čím dál více
rozšiřuje televizní zbahnění.A tak se stává,že mnozí tea znají jen práci a po práci sezení u televize.Věřící k tomu přidávají ještě nedělní
návštěvu kostela,Ale to je vše S
Vzpomenu-li si na ta uplynulá léta,když jsme se třeba jen dva setkali, tak hned se nadávalo na poměry.Věřící v tom nebyli výjimkou,ba naopak ti ještě nadávali na nesvobodu Církve a navšemožné potíže,které mají věřící.Teci,když jsme se stali svobodnými, tak nadále mnoho věřících
jakoby z toho starého gheta nemínili ani vystrčit hlavu e.veřejně se
nechtějí angažovat.Mluvil jsem o této naší podivné situaci s jedním
věřícím politickým pracovníkem,a ten nazval věřící,stádem beranů.-Ani
si nemyslím,že to tímto přirovnáním přehnal.Zatím,co vidíme kolem sebe
angažovanost všech možných proudů ve společnosti,které ovšem v konečném řečišti politického vlivu se mohou sjednotit proti nám,věřícím,a
určité náznaky zde i jsou,masy věřících prostě podřimují.Není proto ani
snad tak těžké předvídat,jaké důsledky by tato lenivost věřící obce
měla na další vývoj naší společnosti.I plně svobodná společnost může šla
pat po zákonech přirozené morálky,která je gen odrazem křesťanské morálky. A pak i ta dlouho toužebně očekávaná svoboda se naší vlastí stane osudnou.Proto svoboda nám věřícím daná,nás zavazuje ještě k větší angažovanosti než v dobách nesvobody.Proto musíme vyvinout ještě větší úsilí a jěšt^^íCeipřIčovat,aby LÁSKA. ra PRAVDA zvítězila v co-nejyíce
srdcích našich spoluobčanů.A proč musí mít- lidé v srdcích lásku a pravdu ? Abychom zůstali svobodní i Neboť zvítězí-li v srdcích lidí lež a
nenávist,je konec svobody.A zase budeme žít,třeba v totalitě svobodného mamonu.
Kéž by se mi podařilo alespoň jednoho věřícího spáče,touto mojí
úvahou,čí spíše bitím na poplach,p r o b u d i t !
Váš v Kristu
Stanislav Vaněk

