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Po známka:
Připomínka k vydávání Křesťanských obzorů a Knihovny
Křesbanských obzorů:
Dosavadním stálým odběratelům KO je budeme zasílat jako
dosud.Pokud budete potřebovat větší počet výtisků,tak nám to
sdělte.Postupně je budeme zasílat.Novým odběratelům,kterým byly
zaslány KO v letošním roce sdělujeme,že je budeme dále zasílat
po load projeví zájem a napíří.Také sdělte zda Vám máme pravidel
ně zasílat publikace z Knihovny KO.Především encykliky. Pokud
dále nemíníte odebírat KO,prosím sdělte to písemně nebo telefonicky.
Déle sdělujeme,že můžeme dodat s dotisku malé množství těchto
encyklik: Redemptoris Mater, Humanae vitae , Rerum Novarum,
Diviny -redemptoris/ 0 bezbožeckém komunismu./
Pokad časopis a ostatní publikace nebudeme tisknout v tiskárně
je cena za výtisk dobřov.;7ná.
Prosíme také o zasílání připomínek,článků,postřehů,názorů
a zpráv ze svého okolí na adresu: Augustin Navrátil,
Lutppecny 14,768 31 Zlobíce,
č. tel..237 16.

Bohuslav Heynek
M O D L Í T E

A.

Můj Bože,
Který dechem s-!ým jsi život nalil do žil Adamova těla,
Který de|ghem po obloze rozptýlil jsi hvězdy, jako na pasece
vlhké jahody,
Dechem vody ze.na] lo moří a řek a tvrdou zemi vytvořil,
i zemi,která n žne jest a oblečena trávníky.
Hle,kterak mlh; mi jsem. spjat a svírán,
Kterak v nejistotách bloudím,jak lod ztroskotaná,
Těžký,spoutaný.na púdř nejisté,že nedovedu zpívat ani tančit ke
Tvé slávě!
6 Pane,chtěj,
A mlhy odplují a srazí s e a budu tist a jasný jako z jitra topol
plný rosy,který hoři svícnem storamenným ze zlata a smaragdů!
A budu jako blesk, jež hoří bez dýru:
0 Pane,dej mi p rohlédnouti.
Vidím stráň,v ní modříny,jež kvetou, pod ní vodu pokojnou.
Ve vodě §řím ryoy jiskřící,jež tolik miluji,že svěží,
čistý jsou a plachr:
Tebe však,ó Božo , -vidím,neb ukryt jsi mi,jako chvíle smrti mé!
/A kdo jen,dobroty ? krásy díla tvého neznaje,by prostřed zimy
květin doufal 5 ja r. na nivách.
Kdo dobroty a Icás. • díla tvého neznaje a nocí hustou jda, by uvěřil,
že 'zanedlouho b iža: t zakokrhá v mlází,
Všecek záře ryč iě " /letí,
A obloha že zbl:in ,sezlátne a zrůžoví jak ojíněná pavučina?
Ale ti, jichžx Kadě j- svou živíš, prostřed zimy květin doufají
a slunce pros+ř d 'ooi./
Rozptyl,Bože , t. ntn_ t.T kol m e , bych viděl!
Nemodlím se k U be 3~oje,oci obráceny ke světlu,jak jen světci mohou
ale tváří k zem: pi L :isknut, jež voní'-fialkami.
Mé ruce,jež se \ ryl 7 do prsti,st p nezůstavují jak šlépěj lidská,
ale jako wířec- :
Což dobré jest, :.sou ličé. zlí a zvířata jsou dobrá, líbezně jsi. květin.
Mají hebkou srs4 či peií překrásné,oči z chrysoprasů,
ebenu a zlata,či sté jako luna,jako voda pramenitá,.
Pane,dej mi prohlédnouti,nebp t obklopen jsem samotou a mlhami •...
Ne jako jinoch,kter/ v červenci s? koupe v rybníku,když slunce
vychází,
V
\
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A který zří jen zlatý dým,jenž z vody výstupuje,nad sebou jen modré
nebe vysoké,
Slyší pouhý šelest vln a rákosí a skřehot žab a vůni puškvorce
a sítí plní nozdry své,
A jehož krev je blažena:
Ale jako vězeň v kobce s ovlhlými zdmi a s okénkem,
jež vede na dvůr dlážděný,
(J sejmi clonu z očí mých,
Jako ženě hustý závoj vlasů rozpuštěných odestírá milenec-,
když chce ji políbit®
/ Ejhle ramena,jak medu plástvy,paže nahé s čela klesají,/
Bože, viz,jak srdce mé se třese,složené jen z ran a hrotů ulomených
Hle,jak zorničky se do temnoty upírají,ale marně,marně? . •
Hle,jak tisknu prsty na dlaně a nic jak nesvírám!
A přece "vím, že jsi,a přec v tě-věřím!
Hvozdy nemohly by krásně černý býti,kdyby tebe nebylo:
Plody lesních bezů divokých by nebyly tak rudy,
Kepraskal by oheň,netekla by voda,ani louka by tak nevoněla...
Husy na ijbníku bělostný by tolik býti nemohly,jak čisté
obláčky jsou na obloze modré,
Kdybys Ty jim nebyl požehnal....,
P^oto čekám tebe s večera i za jitra' i v noci plné hvězd.jež
korunuje panny.
;
Že se ozveš mému úpění,at hřměním bouře,nebo hlasem dítěte,
či z hnízda strnadů u strouhy;
Vždycky hlas tvůj bude líbezný a probudí mou radost umdlenou,
jak rosa záhon macešek po horkém dni!
ó vím,že zhynouti mi nedáš ani žízní,ani hlady,ani nudou,že,až
přijde čas můj,zahradu mi vykážeš,abych o ní pracoval.
Strom štíhlý zasadím ti uprostřed.
Však no již jabloň zakázanou,ale Stožár Úmluvy.
Až doroste mé výsky sedminásobné,vím,vzkvete poprvé a
obsype se plody nad vše sladkými a vonnými jako hvozdíky,
A budcu červeny a zlaty,v stínu zelenější,
Hnízdy bude obtěžkána koruna všech ptactev nebeských;
tam zhřívaii se budou mláďata vždy hladová a holá dlouho,
Na perutích lehounkých k nim staří budou létati,
hmyz nosíce jim plnj^ medu,květy navoněný.

A bude - li můj

úděl na pahorku slunném,založím si vinici:

Snad hrozny ponese mi,kterých zrna budou velká jak vlašské ořechy
a jako fíky sladká.
Snad mi hrozny ponese,jichž zrna budou jako trnky trpká,maličká:
Vůle tvá se staň,
A bude - li mé pole na rovině úrodné,pak pšenicí je ošiji:
Snad vyrostou ji klasy větší kukuřičných,aneb.ani neodkvete,
jako luční tráva:
Staň se vůle Tvá.
A jestli porostou mi pouhé bodláky,pak'rozkvetlými
ověnčím si čelo.......
• •
Snad některým z nich símě dozraje,že stehlíci se slétnou
pestří na podzim a těšit mne budou:
A když dopustí3,-by nerostlo mi býlí,'
Z hlíny hnis ti budu Tvoji podobu a do--kamene vryji chválu Tvou.
Ráno,v poledne i večer-modliti se budu
A n d ě l

o -

P á n ě .

o - o - o - o - o - o

Jako lékař jsem zažil,že lidé, u kterých selhalo všechno ostatní
léčení, se dostali z nemoci a trudomysIEOSti tichou mocí modlitby.
Je to jediná noc na světě,která patrně může přemoci takzvané
"přírodní zákony". Případy,kdy se to dělo dramatickým způsobem,
byly nazývány zázraky.
Ale neustálý,nenápadný div se stále dějě v srdcích lidí,kteří poznali, že jejich dennímu životu proudí z modlitby nepřetržitý příliv
*

Alexis Garrel,nositel Nobelovy ceny za medicínu.

Když slepý stojí na slunci,
existuje sice. pro slunce,
ale slunce neexistuje pro něho,
Tak je bezbožný člověk s.epý ve svém srdci.
Co má dělat?
Má se očistit, aoy mohl
'.ět Boha.
Blahoslavení čistého srdce,nebot budou vidět Boha.
Pavel VI.
Lidé se neostýchali zaměnit vlastní slepotu se smrtí Böhla.
Pavel VI.

Ve škole Mariině,

Z milosti Boži- můžeme žít v době,která nám přinesla národní svobodu
Kde se snažil žít svobodně i v době pronásledování,ví,že není ještě vše
o h m hotovo.Dobře nám to připomíná náš pan prezident:Svoboda-demokracie
tc :-e zodpovědnost.Zodpovědnost za to,aby prosperoval celek.To znamená
ď .7 t přednost věcem obecným před osobním prospěchem;.
Zatím však cítíme,jak je v přirozenosti člověka,poznamenaná' dědičným hříchem,nezřízená touha z věcí obecných čerpat pro svůj vlastní pro
spch.ftezušle chíováné půdy v nás jsou našim nepřítelem číslo jedna.Nezbývá, než se dát na správnou,i když namáhavou cestu a tou je výchova v
o PO dno s ti..
Dívali jsme se na Pannu Marii královsky svobodnou v jednotlivých
životních situacích.Kéž bychom se od ní této svobodě naučili I.
fta královské svobodě dětí Božích nás vede i další vlastnost Mariin
Je to zbožnost.Není to ctnost ani mezi křešíany příliš populární.To • 1 •
proto,že si neuvědomujeme,co to je zbožnost.Jde o náš osobní a důvěrný
vztah k Bohu-»Tento vztah nás osvobozuje od sebe,od našich malých, ješitných i sobeckých zájmů.Sous'třeSuje pozornost na Boha ayv
bl.iŽnl,
_
.
" "'I
vdi^ř ^
L
Být zbožný'- to z Ä f i r s n a d n o obracet mysl k- Bohu."vidět 'Wlbá^ótf
Vteí,za každou událodtí,milujíhí ruku Boží.Zbožnost nás vede k tomu,
st: chom Boha uznávali za svého Tvůrce a svrchovaného Pánai^l^fnál^f-. ;«
de ]"• tomu,abychom se-Bote klaněli.Ne jako otroci,nýbrž gatío^ápřd^K?'-.-a"*'
milující děti,které jsou na Otci ve všem závislé,které jsou si však 'jis
-ty,že jsou•předmětem Jeho milující péče.Proto klanět se Bohu je jejich
milým zaměstnáním. Klaně jí se Mu v Ne jsv-. Svátosti, klaně jí se Mu při mo<3. 1::- tbě, ale i při práci. Oslavu jí Boha nejen slovy, ale i gesty «Třeba tím,
žc ? 5 na něj v duchu usmějí.Takový projev nespotřebuje žádný čas a přece je vzácnou bohoslužbou.Také prosba je projevem zbožnosti,protože s
dův-rou očekáváme všechno od Dárce všeho dobra.
Jak to dělala Panna Maria? Všimněme si její zbožnosti,když šlo o
to,klanět se Bohu v jeruzalémském chrámu.Evangelista říká,že Ježíšovi
radiče chodili do chrámu každoročně-Ženy nebyly povinny k této návštěvě „P.Maria tedy přicházela z touhy poklonit se Bohu,projevit Mu tímto
způsobem svou lásku.
Jak často asi četla Panna Maria v Písmě sv.,když ho znala a prožívala toul- dokonale, že jednotlivé části dovedla obrátit na sebe - chvalozpěv Magnifikcat.Velebí má duše Hospodina
! Blahoslavená jsi,že
jsi uvěřila - říká ji Alžběta a Maria neodmítá tuto chválu,ale hned ji
směřuje na Boha,protože On je Dárcem tak velikách .milostí.Ví dobře o
své velíkos ti,dokonce na ni upozorňuje:0d této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.Ale to jen proto,že On shlédl na svou nepatrnou sluěebnici.
Pro nás jo Maria Matkou Boží,Spoluvykupitelkou,Prostřednici všech
milostí,naší Obhájkyní,naší Matkou - ale před Bohem je pokorná služební ce,ktei á dělá to, co po ní Bůh chce.
1 s námi má Bůh veliké plány.Jenže my ještě zdaleka nedovede být
tak o lělymi ve službě Bohu.Nedovedeme ještě dobře naslouchat,co od, náp
Bůh v .o chce. Spí se pozorujeme, co chce__Bůh o^^ipýcfr
oni : 'dobře reagují-.Kdj^PeftöfiTs'e" "více zaměřili na svůj Vztah 111
oč J .-po bychom využívali čas,který je vyměřen našemu časnému životu.
0 :. ty oyl náš život radostnější a plodnější.!
,
frosme' tady Pannu Majeéi,aby nás naučila i této ctnosti
ime,a'oy nám vyprosila dar zbožnosti,který uděluje Duch sv» TEE,které
once zvi áší. připodobnit své Matce.
N.N.
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ÚCTA
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ŽENĚ
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MATEŘSTVÍ

Stále nemohu nalézt ten pravý stimul k napsání svého názoru k interrupčnímu zákonu. Zdá se mi,že vše podstatné bylo Již řečeno v
obratně,správně a věcně rozestavěných stanoviscích těch,kdo vehementně s novým zákonem nesouhlasí. Nicméně nadále se ptám,kam Jsme se
"lidstvo"dostali,když tento brutální fakt povyšujeme na zákon.Navíc
Jej tentokrát ani nekamuflujeme honosnou chimérou pokroku,ale přímo
bezostyšně konkretizujeme Jako ochranu ženina zdraví» Uzavírám se do
obavy,že mi zde uniká pravá pcrdtstata tohoto zákona,že Jeho formulace hrůzně zastírá likvidační instrukce,a těším se šalbou,že Jeho
přijetí bylo snad Jen nějakým diplomatickým trikem načasovaným a dočasným, vždyt populační ekonomice nový interrupční zákon možná zajistí,že nás nebude mít ani kdo pohřbít.
To vše Jsou zřetele,kterým povolaní rozumějí lépe. Já mohu Jen
neuměle sledovat autenticitu svého vnímání. A tu stále klopýtám o nevyplenitelný pocit studu: my,potomci generací,které horoucně vzývali
ITíatičku, zatracujeme mateřství, Jako zmetkové harampádí, nad než Je kdejaká tretra cennější. Vyměnili Jsme mateřské starosti /i. radosti./
každodenní péče za pomeranč denně na dětský stůl. Nechali Jsme vtrhnout odcizení do našich domovů v nejrafinovanější podobě skryt.osti0
Pod heslem profesionálních zájmů,povinností a specializace oborů Jsme
obětovali rodinný stůl a pospolitost*Všichni odcházejí za svým důležitým zaměstnáním,dítě-přítěž se hází do kolektivu. Necháme se bulíkovatjže dítě tento dětský kolektiv potřebuJe.Jaký Je výsledek takové
potřeby? Deprivace citová,intelektuální,kolektivní potlačování osobnosti.To Je život "chtěných" dětí. Žebráků o kus lásky,kterou Jsme
Jim povinnováni. Nebot láska Je - v prozaické definici - čas<,Cas prožitku času,který věnuji tomu,koho miluji.
Zeptejte se třeba pediatrů,Jaká Je účinná terapie dětských nemocností: matka v domácnosti,která dá horký čaj dříve,než vyskočí teplota,nechá denně vyspat dítě do sytosti,má čas na pohlazení i cit pro
včasnou herdu do zad. A my patříme do generace tak hrubě zpustlých,
že svým malým tvorečkům odpíráme péči - čas,který potřebují„Pod prapory Jakých hesel odmítáme a dostrkujeme dětskou ručku,která se chce
té naší,velké držet,Jako chranitelky? Absencá kterého smyslu netoužíme po dětské náruči,vstřícně rozepjaté? Z hlubin Jaké generace ztrácí otec,matka,maminko,tatínku,ten plný obsažný a pevný zvuk?
Kde najdeme stopy úcty k otcovství,kde se projevuje propagace
mateřství? V kterém filmu máme např. kojící matku Jako prototyp lásky,
objekt úcty i žádostivosti? Vyspělí rodiče přece znají sílu prožitku
nad kolébkou 1 radost očekávání. Matka,která uměla prožívat své mateřství /dříve bývaly žena "v požehnaném stavu", nyní Jsou ženy "těhotné" - Jazyk lidstva odhaluje lidstvo/ -nuže dlouze,krásně i něžně
vyprávět o nenahraditelné kráes a výlučnosti právě tohoto prožitku
atd „, atd.
Nechci šantročit to velké slovo obět,ani se nedomnívám,že rodičovství Je obět.Rodičovství Je přirozená vzájemnost.Děti totiž od prvního
okamžiku početí dávají vío,než umíme přiJmout,dávají faktickou budoucnost i záruku věčnosti. To my selháváme,když neumíme s potěchou přijímat dary dětí,protože Jsme odporně ekonomicky preparováni na kalkulační monstra konzumu.
Dřív byla žena žádána,aby povila dědice. ÍYluž si přál mít komu
odevzdat žezlo,dílnu,pole. Nevzniká degradace mateřství také tím,že

- 6 dnešní muž nemá,co by ve firemním,rodovém dědictví odkázal,nepotřebuje mít následníka /nelze přece po muži chtít,aby si bytostně?primárně a toužebně přál miminko/<,
Interrupční zákon není Jen obžalobou lidstva, Je též adresnou
obžalobou mužů? Zabývala Jsem se dosti dlouho tzv= ženskou otázkou,
otázkou emancipace,abych dosti přesně věděla,Jak se tato křehká sféra uvědomování žen vyvíjela a v čem se zhoubně odklonila od původního plánu 3 poslání. Zkrátka řečeno,máme sice tzv. moderní ženu,žijeme však v sociální kultuře po staletí budované výlučně mužic Také
tento zákon vytvářeli muži. Nepopulárně,tvrdě řečeno: pro sebe,přesto že Je motivován ochranou zdraví ženy a obhajuje se úzkocitně ohleden na neradostný život tzv. nechtěných dětí /lehkovážnost a běžci tnost s Jakou programujeme dětství a vývoj "chtěných" dětí si
ovšem připouštíme/.
Naše kultura vyrostla více méně na despektu k ženě /'přirozeně s
výjimkou některých údobí, i zářných osobních projevů/,-, Odkud se vzala ta náhlá preventivní ohleduplnost k ženině zdraví,v Jakém zájmu
se děje ta nebývalá preference ženy, její vyčleňování? (Tiuž Je přece
aktu plození přítomen rovnomocně,z mužova semene v ženině klíně se
rodí dítě.A tento klín,milencem žádoucí a laskaný Je posléze tímž
mužer; bezohledně poslán pod nůž k hanbě a ponížení? Vždyt zde nejde
o těhotenství obecně a zobecněnou ženu,ale vždy pouze o konkrétní
milenecký pár! Žena s "outěžkem" Je přece "něěí:: žena* K těhotenství
se nepřichází epidemií,Jako ke chřipce a nákaze,těhotenství není
ohrožené zdraví,Je to projev a následek milování- Všichni to vědí,
to vědí i malé děti. Žena v tomto okamžiku už neni sama Jediná,sobě
odpovědná,také její milenec má za ni i za sebe zodpovědnostc
Čeština Je v milostné brázdě úchvatně bohatá,minuciézní a přesnáo
Nejen diferencuje,rozlišuje mezi milencem a mužem milujícim;atd,ale
také prozrazuje,že žena,která se "dala" ,odevzdala, :,patří" někomu,
Věřte,ženy by si přály vyspělé,k otcovství muže dospělé ,ne duchovni zákrsky a morální pubescenty,kteří se legitimují tím,že se k
svým laskáním nechtějí.znát. To nejsou slova zášti -to Jsou slova
odkrývání,muži,kteří horují pro interrupci,odhaluji svou mileneckou
neschopnost i absenci lásky /ve skutečné lásce bychom o tématu interrupce vůbec neuvažovali/. V Jaké otupělosti,či' nedospělé rovině
myšlení se pohybujeme a k Jaké morální mělčině se muži přiznávají,
když se v následujících činů vytrácejí! Vždyt byli přece "Jedno tělo*'
s ženou,pro důsledky má pak zůstat Jen tělo ženy? Proč a ^akým právem? /Uvažovalo by se vůbec o ini^j:j:upci,kdybyr^hom-._podcLbný zákrok
prováděli v analogickém rozsahu též na mužíoh?/
V pokleslé rovině Jazyka muž "udělal" dítě a žena si Je mé "nechat vzít"., Kde se z plurálu "naší lásky" vytrácí "naše dítě".,a začíná singulární cesta šikanování ženy? To Je nejhorší područ i žen
v Jakém se kdyvoctly,Jestliže se smiřujeme s legitimitou nezávazného
milováni. -Nebot veřejně'přistupujeme k tomu,že budeme napříště pokládány za objekt k milostné kratochvíli,protože když dojde k "maléru" nebude to mužův,či společný malér,ale odstranitelná ženina závada» A to Jsme stále Jen v rovině těl a lékařova zákroku. Ctevřít
rovinu dalšíjdůležitější a základní -rovinu citu a ideálu lásky,znamená vyprávět příběh milostného vztahu.
A ten, když sev Jeho současné kapitole podepisuje zákon o .interrupci, Jeví se Jako příběh staletími hrubě zanedbávaný,prozrazující
nyní. nejhrubší milostný cynismus s Jakým se žena v dějinách setkala,
°roč musí být uzákoněna interrupce ve společnosti, v níž není
hanbou být svobodnou matkou? Není to zločinné /nehoršete se nad-tím
výrazem/- skrývaní mužů,kteří nechtějí nést svůj díl zodpovědnosti«

Netřeba se anachronně dovolávat sociální rovnoprávnosti ženc V naší
společnosti může každá žena uživit dítě. Dávno mohou ženy statutárně i fakticky dosahovat akademického vzdělání,ba naopak feminisace některých oborů Je žehratelným problémem. Zena dneška* Jak Ji.
připravovalo Již 19. století,má ekonomickou sebedůvěru. Ovšem už
ve třicátých letech upozorňoval Emanuel Rádi n3 to,Jak Je nebalhé
vymýtit pravé hodnoty ženství - dívka,manželka,matka,stařenka - a
a nahrazovat Je vulgarizační redukcí na ženu - ekonomickou Jednotku
Dnešním interrupčním zákonem se z ženy,dobře fungující ekonomické
Jednotky,stává i společensky problematická Jednotka k ukájení sexuálních potřeb.Promiňte mi laskavě odcizená,studená slova5ovšem v
této rovině absence morální vazby se právě pohybujeme,o tak hrubém
faktu hovoříme.
Zde se totiž zatracuje pravý smysl a cíl ženské autenticity potírá se lidské mateřství. A to Již v zárodku touhy,Infikuje se otrlost,o které Jsem přesvědčena,že v dívkách ani v chlapcích není.
Nepodsouvejme
světáckou hrubost dp sfér,v nichž stále Ještě Je
stud a ideál. Vymýtíme-li programově všechny nadosobní,věčné ideály
lásky,zatracujeme sami sebe,zavrhl se člověk,zvrhl se rod.
Tuto smutnou situaci interrupční praktiky vidím Jako důsledek ne
dostatečné úcty k ženě a mateřství /včetně duchovního/. Je to nepochopitelný fakt tváří v tvář ÍYladoně po staletích její adorace a v
bezpočtu překrásných zvárnění. Utíkaly se k NÍ vždy naše matky,báby
prabáby v soukromých prosbách milenek, ródi ček a matek,, Křestanství
však nenaučilo muže skutečné úctě k ženě,neučilo však ani ženu vyspělé,ba posvátné radosti z mateřství.Zdůraznilo ideál panenství v
řeholním životě,opomenulo ideál otce,netěžilo ani dost z Josefova
příkladu pěstounského. V tom všem Je náš dluh,ale i naše současná
v
^
PhDr. Anna Šerých
- o - o - o - o - o - o - o -

C Í L E
PRACOVNÍ

SKUPINY' "PRO

A

ŽIVOT"

P R O G R A M
PŘI ZDRAV* KOMISI OV ČSL JIHLAVA

1/ Úcta a láska k životu:
a/ chránit právo počatého dítěte narodit se /boj proti umělým
potratům, proti interrupcím/
b/ pomoc těhotným,opuštěným ženám,ohroženým dětem
c/ telefonická "linka důvěry" pro nastávající matky v tísňových
situacích
d/ adopce,pěstounksá péče,rodinné domovy,pomoc neplodným
2/ Péče o dítě a správné citové vztahy:
a/ ve věku nitroveJcovodném a nitroděložním /embryonálním/
b/ ve věku kojeneckém
c/ ve věku předškolním
3/ Láska a čistota v mládí:
a/ sexuální výchova v dětsví /především v rodině,individuálně a
Jako součást celkové výchovy/

- 8 b/ etika dospíváni a význam předmanželské zdrženlivostí
4/ Zodpovědné rodičovství:
a/ dítě je drahocenný dar manželství a nikoli '•pohroma" !
b/ varujeme před umělou /nezdrženlivostí/ antikoncepcí a z ní
vyplývající antikoncepční mentality,potratů a Jiných zel
c/ periodická zdrženlivost - přirazená metoda plánování rodičovství
d/ "PPPP"

poradny pro přirozené plánováni porodnosti

5/ Další ochrana posvátného daru života i
a/' v/ nemoci - pomoc nemocným 3 nepřípustnost euthanasie
b/ ve stáří - pomoc starým a nepřípustnost euthanasie
c/ po zločinu - převýchova a tresty Jiné než trest smrti
d/ boj protj pokusům s lidskými zárodky a plody
e/ prevence ekologických katastrof - včetně nečisté kultury,
špinavých vztahů,zvrácené morálky,porno a perversí
f/ boj proti promiskuitě,drogám,homosexualitě,AIDS atd„
g/ pomoc misiím a hladovějícím dětem v rozvojových zemích
Za-Pracovní skupinu

"PRO ŽIVOT" % Za-Zdrav,, komisi QV C3L Jihl.ava.

Václav Babický
vedoucí

Sylva Bernardové
Jednatelka

MUDr»Zdonök Hel
předseda

Jihlava, dne 30listopadu 1989,"Den nenarozených dětí"

— o — o — o

M E T O D Y
PRACOVNÍ SKUPINY "PRO
1/ Modlitba!
"—"
—

A

—

o — o — o — o

P R O S T R E D K Y

ŽIVOT" PŘI

ZDRAV» KOMISI

OV ČSL

JIHLAVA

slovo Boži - intensivní duchovní život - oběti - eucharistie - smírčí bohoslužby
- pouti atdc "Nechtv
se v našich slovech a činech projevuje láska Kristova
vůčj každému?" /Jan XXIIIo/

2/ Slovo; a/ pohotové individuální pohovory - kdekoliv
b/ telefonické "línky důvěry"
c,/ přednášky.besedy a poradny
3/ Dooísyža/ zájemcům a všem potřebným
— — b / spolupracovníkům"hnutí "PRO ŽIVOT"
c/' úřadům a institucím
4/ Knihy i a/ prodej nových
- b/ reedice starých
c/ půjčováni z knihovny "PRO ŽIVOT"
5/ Noviny a časopisy:

a/ naše články a překlady z mezinárodních časopisu
'V výběr ostatních článků
půjčování z knihovny "PRO ŽIVOT"
6. Nástěnky: a/ v předsíních kostelů
b/ ve zdravotnic, zař. /např. gynekologických/
c/ Jinde /např. v internátech/
7c Gramafon dgskyj:

přehrávání

0

půjčování

* ^iansisii-si^hyi
9. Audiokazety:
10. Diagozitivy^

-h - " - " -

- " _ "_
- " -

11. Filmy_:

- " -

- " -
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- " -

- " -

* Yi^eokazety^

13.

konkrétní,
účinné a trvalé pomoci potřebným a to: finanční,materiální,včetně
práce vlastních rukou,péče o dítě apod.

Za Pracovní skupinu PRO ŽIVOT: Za Zdrav, komisi OV ČSL Jihlava:
Václav Babický
Sylva Bernardové
MUDr.Zdeněk Hejl
vedoucí
Jednatelka
předseda
Jihlava,dne 3.listopadu 1989,"Den nenaroz. dětí

- o - o - o - o - o - o - o -

CESKOSLOVENSKÁ

RODINA

Dobře fungující rodina Je základem společnosti.
Cl enství:
Sdružuje občany,kteří se chtějí Jakkoliv podílet na obnově rodiny
ve všech jejích funkcích. Členy se mohou stát Jednotlivci i skupiny bez ohledu na Jakoukouliv příslušnost či vyznání.

Cíle:
- Koordinovat v ČSSR úsilí různých iniciativ týkajících se problematiky rodiny.
- Vytvořit platformu pro diskusi především špičkových odborníků,
ale i laiků,k široké problematice rodiny.
- Stát se poradním orgánem vlády ČSSR a střežit oprávněné zájmy
rodiny. v
- Zpřístupňovat všem vrstvám obyvatelstva nejnovější poznatky vědy
týkající se široké oblasti rodinné problematiky.
- Podílet se na utváření pozitivního mravního klimatu ve společnos.
Hlavní oblasti činnosti:
- V dohodě s ministerstvem^školství metodicky spolupracovat či
řídit a případně i zajištovat výchovu k rodičovství na školách
/včetně sex. výchovy/.
- Zajištovat/alespoň pro zájemce/ důkladnou přípravu na manželství.

- Provádět širokou osvětu k celé oblasti problematiky manželství
a rodičovství /rodiny,dětí,výchovy atd,/ i ve sdělovacích
prostředcích /možná : samostatný časopis,nebo spolupráce s
jinými/.
- Vyvíjet manželsko •.•poradenskou činnost v neinsticionálním duchu,»
- Zasazovat se o hodr.jtné a důstojné prožívání stáří.
- Podávat návrhy prá' nich úprav a spolupracovat na legislativě
rodinné problemati /

o

i- o - o - o - o

' ČESKOSLOVENSKÁ

RODT NA /claWnšká iniciativa/.

ÍYláme ešte šancu.abv
•
7
•/ sne ozdravili rodinu?
.
Hlavné problémy:
•
- chorá rodina,ktorá neplní, svoju funkciu/potraty, rozvody, rozvrácené rodiny,mimomanželsý sex/
- ohrozené deti/sirctky žijúcich rodičov,nemaželské deti,děti v
domovoch,z rozvrátených a rozvedených ^ndin/
- opuštění staří ludia
Hlavné ciele;,
- príprava na život v. rodině,pomoc ohrozeným detom
- pomoc manželom/pri výchove včítane sex. výchovy,pri regulacii
počatí,prevencia potratov , pomgc_manželsk.ých kríz.,./
- pomoc starým íuďom,vrátanie starých Íudí do rodiny.
NejnaliehaveJšie úlohys
- výměna skúseností/ čo,kto, ako. robí v oblasti prevencie potratov,
sex, výchovy a výchovy k životu v rodině/
- materiály,ktoré mSžeme dat k dippozici/prednášky,články^překlady , diapositivy, video* ,.«,./•
- metodika výchovy k životu v rodině,prevencia potratov /tiež s
ohladom na roznu připravenost a názory mladých/
- metodika výchovy v rodině,výchovy v škole a pomocou prednášok a
besed-.metodika pomoci rodičom
:
Koncepčně a "strategické" otázky i
klúčová otázka: inštucionálna -*ák ledna - pre prácu s rodičmi
- pre prácu s detrrii a mládežou
- ore aktlvizáciu rodičov
- p r e školenie lektorov

o - o - o - o -
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INFORMOVÁNÍ

O

AIDS

Stanovisko W. J.Bene tta, sekretáře pro .výchovu v USA a Dr. C. t^.Koopa,
hlavního lékaře zdravotnických zařízení v USA.Vydáno 30.1.1987:
AIDS znamená pro naše občany vážné ohrožení.Při výuce našich mladých lidí,Jak se vyhnout této hrozbě,sehrává základní roli výchova.
S příslušným zapojením a souhlasem rodičů a občanů by školy měly napomáhat seznamování mladých lidí s nebezpečím 'AIDS.
1. Naši mladí lidé si zasluhují ty nejlepší vědecké informace o této
chorobě a způsobech,Jakým se přenáší.Za poskytování takových informací místním výchovně-vzdě.lávacím institucím Je zodpovědná
federální vláda.

2. Podobně Jako v ostatních oblastech,Je rozhodnutí týkající se časového rozvržení kursu,obsahu a pod. v kompetenci států a občanů.
Jelikož se na školách učí 'sexuální výchova,pak součástí těchto
kursů by měly být i diskuse o nebezpečí,které představuje AIDS.
V kursech sexuální výchovy a v oblasti tak citlivé,Jako Je tato,
Je zvlášt důležité,aby školští pracovníci úzce spolupracovali s
rodiči,zdravotnickými pracovníky a s občany a stanovili 5 kdy a Jakým způsobem tyto informace do tříd.

3. fílladým lidem se musí říci pravda, že nejlepší způsob, Jak se vyhnout AIDS,Je zdržet se sexuální aktivity do té doby,dokud nebudou
dospělí a připraveni založit věrný monogamní vztah. Jelikož by
kursy sex. výchovy měly v každém případě vést děti k tomu,aby se
zdržely sexuálního života>pak informování o AIDS by Jen mělo' potvrdit,že toto stanoviska se Již nachází v osnovách o sexuální výchově. Instruktáž o AIDS /Jako součást celkové sexuální výchovy/
by měla Jako žádoucí a cenné podporovat monogamii v manželství.
4. Informování o AIDS,postavené na těchto principech,může přispět k
ochraně našich dětí před touto hroznou chorobou. Ovšem ta výchova,
která akceptuje sexuální aktivitu dětí Jako nevyhnutelnou a která
se zaměřuje pouze na "bezpečny sex",bude bezvýsledná a způsobí
vážnou škodu. Mladí lidé by měli být vedeni k tomu,že nejlepším
opatřením proti AIDS Je abstinence,a to do té doby,až budou moci
založit věrný,monogamní vztah.
Pokud Jde o AIDS věda i morálka učí totéž!
Zpráva hlavního lékaře zdravotnických zařízení v USA o AIDS říká
Jasně,že nejlepší způsob,Jak se mu vyhnout,Je vzájemně •• věrný,monogamní sexuální vzath. Dokud není možné takový vztah založit a udržet,
pak nejbezpečnější Je abstinence.
- o - o - o - o - o - o -

MEZI

LIDSKÁ

PRÁVA

PATŘÍ

PRÁVO

NA

ŽIVOT

Startujeme do nového,demokratického života plni optimismu a ideálů
a přitom masakrujeme nevinné ve větším počtu než Ceaušescu...
NeJspolehlivěJším testem kulturní a mravní úrovně národa Je Jeho
úcta k životu. Všechna lidská práva ztrácejí smysl,Je-li pošlapávána
právo neJzákladněJší - PRÁVO ŽIT !
AnOjbude řeč o interrupcích.Každý,kdo se nad títmo problémem zamyslí,by měl podporovat snahu o to,aby v našem státě byla uzákoněna

- 12 •patření chránící každého občana republiky Již od počátku jeho existence, t.J. od početí.

Skutečnost,že v případě umělého přerušení těhotenství se Jedná o
likvidaci člověka,se v naší společnsoti dosud zcela opomíjela nebo
nebo snad dokonce záměrně zamlčovala a celá věc se bagatelizovala s
tím,že stokrát opakovaná lež se stane nakonec^"pravdou". Při dnešní
informovanosti v Jiných oblastech života zjišťujeme,že u mnohých,Jinak vzdělaných lidí, panuje v představách o prenatá?_ním stadiu vývoje
člověka "temný středověk". Takové mylné představy Jsou podporovány
např. tvrzením,že při interrupci "rozhoduje žena sama o sobě". To Je
základní omyl! Tato žena především určuje bytí či nebytí nového lidského Jedince. To není totéž Jako když si dá vyoperovat žlučník nebo
vytrhnout zub. Tady Je podstatný rozdíl. Lidský zárodek není součást
ženského organismu,ale zcela nová,neopakovatelná bytost,která nachází v těle matky pouze dočasné útočiště,než bude dost zralá,aby žila.
venku. Od prvního dne existence Je každá část jejího zjevu - barva
vlasů,očí,forma rukou,otisky prstů,pohlaví,temperament - přesně určena. Tento tvoreček má vlastní krevní skupinu,často odlišnou od
matky,vlastni krevní oběh>jsrdce,které bije od 18. dne,kdy matka Ješ
tě ani neví,že Je těhotná. Po několika týdnech vyvíjí už človíček do
konce mozkovou činnost. Neopakovatelný člověk začíná svou životní
cestu. Nikdo nemá právo ho zničit!
Nenarozené dítě Je neviditelné a anonymní,Je maličké,nemůže křičet a bránit se,nemůže zavolat policii nebo se obrátit na poslance
a ministry. To všechno není důvod k tomu Je zavraždit,ale o důvod
víc,aby bylo Jeho právo na bytí chráněno» Existenční právo každého
lidského života Je nedotknutelné. Tak Jako Je trestné zabít dítě
50 cm dlouhé,tak musí být zakázané zabití dítěte 3 nebo 5 cm dlouhého. Nebo se míra lidství určuje délkou v centimetrech? Desetitýdenní
plod se totiž od každého z nás Jinak podstatně neliší!
Dnes Je Již i vědecky dokázáno,že lidský život začíná početím.
Výzkumy,které před 20ti lety nebyly Ještě technicky možné,Jsou dnes
Jíž uskutečnitelné a embryologie zaznamenává obrovské pokroky. Japonci např. vyfotografovali pomocí laseru ženu,která před krátkou do
bou přišla do Jiného stavu. Objevili,že taková žena má dvojitou bioplasmu /tj. Jistý druh záření,magnetismu,Jenž obklopuje každého člověka/, což dokazuje Jasně přítomnost druhé osoby.
Mnohé v objasnění těchto skutečností nám dluží zdravotníci.Kdyby
lékaři, brali svůj slib chránit život opravdu vážně,musela by přece
být v každé čekárně alespoň nástěnka s protiinterrupčním zaměřením,
tak Jako tam běžně visí plakáty o tom,že "normální" Je nekouřit,tak
by se tam lidem mělo zdůrazňovat, že "normální Je přivádět děti na
svět" a když už bylo dítě počato,Je třeba ho v lásce přijmout a ne
mu život vzít.

Argumentuje se často tím,že každé dítě by mělo být chtěné. Ale
likvidace dětí nechtěných,to není řešení tohoto problému!,to Je stej
né,jako kdybycas právo na práci zajištgvalo likvidací nezaměstnaných
nebo Jako kdyby se kvůli nemoci odstraňovali nemocní. Podle stejné
logiky by se nám Jednou mohlo stát,že až nebudeme chtěni,budou nám
naše stáří a nemoci také "v našem zájmu" uměle přerušovány...
v

Zamysleme se a pohledme na tuto choulostivou problematiku také z
druhé strany - očima našich nenarozených,bezbranných dětí.
/článek pro OF Litoměřice/

- o - o - o - o - o - o - o -

(Yl. Landrová
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II--ČÁST K ČLÁNKU. - VERBA

VERITÁTIS ET PULCHRITUDINIS

SLOVA PRAVDY A KRÁSY UVEŘEJNĚNÉM V KO č.22,roč.II,z 15.XI.1989:

Ve zmíněném článku Jsme -podálí výčet katolických časopisů se
stručnou jejich Charakteristikou,Jak byly vydávány až do doby,kdy
totalitní,křestanské pravdě nepřátelský komunistický režim převratem
v únoru 1948 se zmocnil vlády a veškerou opravdovou kulturu zlikvidoval. V tomto dodatku připojujeme zprávu o několika.dalších časopisech. Seznarp ovšem zase není úplný,podáváme Jen to,co se nám poda- řilo zjistit.Tedy další názvy časopisů:
STUDENTSKÁ HLÍ DKA. Časopis katolického studenstva,s redakčním sborem
řídil Vilém Bitnar,nákladem České:ligy akademické v Praze, vycházel měsíčně«
V ročníku I./19Q9/ Je v úvodu psáno o založeníkatolických studentských spolků v Praze a v'Brně a o úkolu studentského.časopisu,který
chce hájit'a prohlubovat zájmy katolické a národní i Usou zde uvedeny zajímává citáty.Tak např. Plato: "Neznalost pravého Boha Jest nejhorší morová rána všech obecných záležitsostíi.* Všeliké společnosti
základ boří ten,kdo náboženství boří!" Druhý citát Je Fr.Palackého: 1
"Každý rozumný musí uznati,že kde .pění Boha,není ani mravnos ti, tám
člověk může klesnouti k pouhému" zvířeti."
V obsahu časopisu byly četné články o tehdy, se rozmáhajícím volnomyšlen-kářství, zprávy kulturní, časové, sociální, z kru.hu s tředoškolského,vysokoškolského,slovanského atd. Jsou zde též z. rávy o katolických spolcích,Jako byla Česká liga akademická a Spolek českých aka-'
demiků v. Brně , ustaven r.1906.
V roč. II./1910/ Je zajímavý'citát'v článku "Co soudí Rusové o atheismu": "Atheismu"; "Atheismus.dovoluje nabývat pozemské statky všemi
prostředky,pro celou společnost Je však nejen škodlivý,ale ť nebezpečný . Nepochybným Je Jedno; rozvoj ateismu vede,lidi k anarchii,
zvířeckosti,k degeneraci. Nesmíme zapomínat,že křestanství povyšuje
lidstvo kdežto ateismus snižuje každého,kdo ho neuznává...dobytek,
vyznává ateismus, Jenž by se měl vlastně nazývat vyznán 1>n dobytka—1* •
Rovněž se uvádí,že ateistický tisk Je podporován hlavně židy.
V roč. III../1910-11/ se uvádí, že Jé to list katolického- studenstva
československéhoj s red. sborem řídí J.Novák,nákladem České ligy
akademické v Praze, V obsahu se pojednává mimo Jiné o poměru Církve
ke státu, o přírodních vědách , o cyřilometodě Jství., rovněž Jsou obrannéčlánky proti nevěrcům,pokrokářům,o'nábožensko-mravním obrození národa,o filosofii a o poměru politiky'k náboženství.
Roč. IV. /1911-12/ obsahuje podobné články Jako v minulých ročnících»
Např. též článek J.MšHronka "Křestanský realismus" a Tři. Zavorala
"lYIoderní člověk český a křestanský světový názor".
• '*
Roč. V./1912-13/ a roč. VI./1913-14/ mají podobný,dále rozvádějící
obs ah , zdůrazňující, že Je marfíá snaha nahradit křestanskou morálku
ně Jakou,, kulturou, o moderním člověku a kř.estanst.ví apod.
O dalších ročnících nemáme zprávy", pravděpodobně bylo vydávání počátkem I. světové .války ukončeno.'
TVAR.. Literární..a umělecký měsíčník j redigovali: BrFučík,M. Dvořák ,
J. Zatloukal, vycházel měsíčně v Břeclavi*
Roč. I./1927/ Jsou v obáahu bášně,články, různého;'obsahu,povídky,kritiky; z autorů uvádíme: M.Dvořák. J.Strakoš,J.Čep,J.Zahradníček.'
V roč. II./1928/, roč. ÍI'./1929/- a v roč. I Vi/1931-32/ přibývají1 další autoři:. J.Durych, A.Vyskočil, J.Demi, B.Fučík, Z.Kališta, P.Kytlicová a k uvedeným autorům přistupují v překladech autoři zahraniční,

- 14 Jako např. James Joyce, J.A.Rimbaud, Virginia Vo'olf, F.Jammes,
G.K.Ehesterton a další. Pokračování časopisu se nepodařilo zjistit,
není známo,zda časopis vycházel dále.
AP03T0LÁT_SV: - CYRIL A_A_mETODĚ JE. Pod ochranou blah. P.ÍTlarie vychází
m g s £g n g. redaktor F.Jemelka v
Olomouci.
iV u
I* roč. tohoto časopisu byl zahájen r.1910. Roč.XXVI./1935/.Časopis
byl především zaměřen na slovanský východ,k unionismuj obsahuje
mnoho zpráv .o pronásledování křesťanů v bolševickém Rusku,o náboženských poměrech ve světě,píše též o křesťanské budoucnosti Ruska.
Z autorů tohoto i následujících ročníků uvádíme příkladem: C.Stojan,
E.Kallkin, B.Zlámal, ÍYl.Fillo, J^Vašica, Fr. Grivec, Fr. Činek ,J. Olšr,
J.Durkan, P.Volkonskij /"Z polsedních dějin katolické Církve ..na
Rusi"/, Fr.Jemelka, J.Soukop, JiSpáčil, P.M.PolskiJ /"Ruská..duše: /a
bolševici"/.
V roč*XXX./1939/ Je rovněž mnoho článků o bolševických praktikách,
článek Fr.Jemelky: "Pius Xi,apoštol míru a Jednoty", A.Pélipenko:
"Ukrajina pláče1'.
V toč. XXXI./1940/ jsou podobné články,příkladem uvádíme:
m.Hnatyšak: "0 poutích v řeckokatolické Církvi", J.Kellner:"Názor
O.-Bulgakova na filigue", J.Vašica: Slovenská liturgie nově osvětle- •
ná kyjevskýmí listy i •• •
,
Z roč. XXXII./1941/ vyšlo Jen 5 čísel, v květnu 1941 byl časopis
zastaven i
Obnoven byl až v r»1946 ročníkem .XXXIII. pokračuje v dřívějších
tendencích. Z článků např. K«Závadský:"Paladium velehradské",
A.Šuránek:"Když se přiblížila fronta", F.Jemelka:"Dialektický ma- teri a]ismus", biskup P.Gojdičí"Katolický východ - ozdoba a sláva
Církve" , A.Salajka:"Věroučné rozdíly mezi odloučenýmiVýchoderrj a
kat. Církví", článek o novém arcibiskupovi pražském JlBeranovii
Roč.XXXIV. /1947/ má např. článe: Iv.Mastylák: "Ruskq a -katolická
Církev .v historickém přehledu", A.Zelnitius ; "Známky: začátku .křesťanství: ve hrobech - Na valách - ve St. ÍYIěsťip", J.Zemánek:"Vývoj •
dialek.t . materialismu.
;
;.•
•
Roč.XXXV./1948/ má články už dříve uvedených autorů.Tento.ročník
však byl'posledním,komunistickou totalitou byl časopis, zastaven.
APOŠTOLÁJ DÍTEK.' Časopis pro -obnovu dítek v Kristu pravdou a milosT"' ~
tí,vychází měsíčně,redaktor'a vydavatel' P.F.Strnad
Roč. I./1931-32/,malý' časopis určený náboženské výchově. dítek,obsahoval články vhodné pro. dětí.
..
Od r.VI./1936-37/ vycházel časopis dvakrát do měsíce.
Roč. IX./1939-40/ a roč. X./1940-41/ vycházel opět měsíčně mimo
prázdniny,ale byl za-války zastaven.
HLÍDKA LITERÁRNÍ -A UMĚLECKÁ. Kritický čtrnáctideník,redaktor Vilém
— •
Bitnar. :
.
Roč. I. z r. 1912. Uvedeno celkem 14 Jmen spolupracovníků. Z článků
např. E.ÍYiasák : "Zygmund Krasinski J" , J.Reichmann: "Robert Browning'".
V Xi. ročníku posoudil S.Bouška velmi příznivě ..sbírku básní "Sursum
corda" F.Skalníka a 'V XII. ročníku otiskl S.Bouška referát o
:
Březinových "Tajemných dálkách". Další vydávání není známo.
- ••
PREHL.ED. Vydavatel a nakladatel Svatováclavská liga v Praze, cdpověd. ~ ný redaktor- ak. malíř E.Frinta,
N'.
Podařilo se nám objevit Jen IV. ročník .z r.1933.Obsahoval obrazovou
část z architektury,fotografie,plastiky'a v textové části zajímavé články K.'Závadského,Ki-ÍYliklíka "Katolictví a Ukrajina,,dále kritiky0o literatuře,zprávy z misií,o školství,pár.hospodářství,politice ,
:
kulturní přehledy apod.
'
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ŽIVOT. fYlěsíčník pro umění,vzdělání a zábavu, vede a vydává
K.Dostál Lutinov v Novém Jičíně,
I. ročník zahájil r.1896. V obsahu byly literární poznámky,úvahy,
kritiky,básně,náboženské články atd. Z přispívajících autorůvjmenujme: S. Bouěka, Ki D.Luti nov , J.Zeyer, K. Skřivan, J. Svozil ? J. Šrámek,
J.S.Baar,F.Leubner, A.Lang,E.S.Bard, 0.Březina atd.
Ročník VI./1901/ má článek K.D.Lutinov:"Za J.Zeyerem",oznámení o
Jeho úmrtí 29.1.19TU Rovněž článek J,Šrámka:"Křestanská demokracie.
V roč. VIII./1903/ Je článek J.Šrámka:"Dnešní stádium křestanská
demokracie v zemích českých»
V r. IX./1904/ Je uvedena modlitba za vlast V.B.Třebízského. Roč.
X./1905/ má článek F. Skalníka: "Hloriturus" :NastupuJe řada dalších
autorů různých cenných příspěvků.
V roč. XI./1906/ Je uvedeno,že časopis vede a vydává k*D.Lutinov
v Prostějově.
Roč. XII./1907/ byl posledním ročníkem a v něm oznámeno,že od příštího roku bude vydávání čtvrtletní, a to ve formě k n i ž n i c ,
Během těchto 12. ročníků vydal též Nový život asi 60 knih a 50 druhů uměleckých pohlednic.
Q§NQyA_ČASgPISU_V_EXILU_!_ V únoru 1948 se komunisté násilím zmocnili
moci,nastolili totatlitní režim,hrůzné
persekuce a samozřejmě zakázali všechny katolické časopisy» Za
zmínku stojí,že v r.1949 bylo v Římě obnoveno vydávání časopisu s
názvem Nový život,měsíčník Cyrilometodějské lidyvpro kulturu a život z víry,vydavatelem Je Křestanská akademie v Římě,kulturní vydavatelství v exilu. Tato Křestanská akademie měla heslo "Veritas
liberavit vos" /Pravda vás osvobodí//. Za uplynulých 41 let vyšlo
492 čísel tohoto obnoveného Nového života, v obsahu byly články náboženské ,vědecké,literární,umělecké,úvahy,eseje,básně,povídky i
aktuality.Časopis měl šjroké pole působnosti a Je znám po celém
světě.Křestanská akademie měla řadu různých edicí,v nichž vycházela literatura vysoké úrovně,dosud vyšlo více než 100 svazků literatury původní i přeložené. Tato vydavatelská činnost by se měla
zevrubneji popsat,zatím však k tomu u nás chybějí přístupné doklady. Podobně vydával v Římě knihy Slovenský ústav sv,Cyrila a (Yletoda.
Bylo by záhodno,aby tento obnovený a římskou tradici navazující
Nový život vycházel nyní u nás doma,po osvobození z nuceného mlčení«
V

ZIV0T. Revue pro veřejné otázky současnosti,náboženství,kultury a
politiky. Redaktor J.Doležal,Praha.
I. ročník zahájil v r. 1918-19. Ročník XII./1930/ má články o politické stránce katolicismu a různé články, Jako napřr. K, Vrátný:
"Poznámky o Durychově - Bloudění", K.IYliklík: "Masetryk a Pekař o
smyslu českých dějin,články A.Fuchse,A.Nováka o prof.Pekařovi apod.
V dalších ročnících Jsou články o metodách komunismu,o pronásledování v Rusku,o poměrech ve Španělksu a v Hitlerově Německu.
Roč. XVI./1934/ má uvedeno: Časopis pro veřejné otázky současnosti,
náboženství,kulturu a'politiku,řídí F.Formánek o Pokračuje se v dosavadních tendencích s množstvím přispívajících autorů.
Roč. XVIII./1936/ byl posledním,Jsou v něm články J.Krlína,B.Benetky o Anežce Přemyslovně,článek G.K.Chesterstona "Proč Jsem'katolikem" a oznámení,že tento velký anglický autor zemřel.
V posledním prosincovém čísle t.r, Je oznámení,že časopisy "Katolík" a Život" se slučují v Jeden časopis pod Jménem "Katolíky

OBROZENÁ Revue literární a umělecká,redaktor V.Bitnar v Praze.
Roč. I./1912/ má články J.Hrubana, E.íílasáka, J*Kratochvíla, V.Bitnera,překlady básní z anglické,francouzské a'středověké
poesie latinské.Dostal se nám do rukou pouze I«. ročník. Není známo,
zda a Jak dlouho tento časopis vycházel.

- 16 MEDITACE, měsíčník pro literaturu,umění a filosofli,řídí Vilém
~ Bitnar,spolupracují J.Kratochvíl, E.Pacovský, F.Hrachovský,Praha. Roč. I. zahájil r. 1908.
Roč.II./1909/ v obsahu Jsou různé články zábavné,románové básně,
úvahy náboženské,časové zprávy z uměleckého života i literatury.
Z autorů: E.Pacovský, J.S.Baar, K.D.Lutinov, E.Masák, J.Kratochvíl, _
J.Deml, J.Hurdálek a další.
V roč. III./1910/ Je článek R.Kassnera: "William Blake"-. ROČ; IV.
/1911/ uvádí: Revue pro literaturu,umění a filosofii. Redakce:
V.Bitnar,F.Hrachovský, O.Novotný, E.Pacovský, J.Kratochvil, tiskne
Václav Kotrba v Praze. V obsahu Jsou autoři: J.S.Baar, L.Pacovský,
S.Bouška, E.IYlasák, K.Černocký, P.Valenta a další.
Toto Je poslední známý ročník. Není známo,zda byl časopis vydáván'
dále.

Byla Ještě řada různých,drobných a místních časopisů,které měly
možnost života v době svobody. K jejich výčtu v I. části tohoto
přehledu z listopadu 1989 bychom mohli příkladem přidat;Ještě-Jména>
Jako byly časopisy: EVA, KATOLICKÝ UČITEL, NOVÝ OBZOR TYN, OBRÁZKOVÁ
REVUE a další. Touto poznámkou bychom pokládali přehled o katolic- c
kých časopisech z doby před r. 1948 za skončený. ÍYložno tedy konstatovat^že časopisů bylo hodně a mnoho z nich velmi cenných,dotýkajících se všech možných oborů.
r

Zvláštní kapitolu by zaujímaly časopisy,které byly vydávány po
únoru 1948 v zahraničí,kde bylo dost českých a slovenskýbh vydavatelství. Jen malým příkladem uvádíme "Svědectví", které vydával
v Paříži Pavel Tigrid. Rovněž v záp. Německu,Švýcarsku,Kanadě,Itálii
i Jinde byla česká vydavatelství. Podklady máme zatím neúplné,-.
Jistě"se však k této kapitole v budoucnu vrátíme.
Doufejme,že doba více než 40 roků mlčení a útlaku Je už -za námi.
Jistě zásluhou sv. Anežky,která začala uplatňovat svůj vliv hned
po 12.listopadu 1989,kdy byla kanonizována. Přáli bychom si,aby
na nás i nadále pamatovala,
i..
Naším nynějším úkolem Je,abychom obnovili možnost šířit •slova
pravdy a krásy ve svobodném okolí. A Jaké časopisy bychom nutně
potřebovali,aby bylo zahájeno jejich vydávání v nejbižší době,už
v r. 1990: časopis pro děti,pro dorost,pro studující mládež,pro
dospělé,časopisy umělecké,vědecké a literární,vedené v duchu katolické pravdy a krásy.
Scriptum in mense ianuario. A.D.1990.
O.A.M.D.G.
Dr.< A. Provazník

- o - o - o - o - o - o - o - o -
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INFORMAČNÍ SLUŽBA PRO TISK' ROZHLAS A TELEVIZI /TRT/ .
Význam včasné a přesné informace veřejnosti v Československu i v
zahraničí i z^oblasti církevní a náboženske není jisté třeba zvláší
zdůrazňovat.Zájem našich massmedií u nás i v zahraničí stoupá úměrně s
tím,jak stoupá zájem veřejnosti i o tuto oblast našeho života.
V současnosti se zvažuje možnost vlastní informační služby,a to
bud čistě katolická,nebo,bude-li zájsm,spojené pro církev katolickou i
ostatní církve sdružené i nesdružené v Ekumenické radě církví.
československá tisková kancelář nabídla1 možnost využít její sítě
a kapacit.Tuto možnost je třeba uvítat a využít ji.K tomu účelu je třeba zajistit přísun informací.Proto žádáme všechny farní úřady,řádové
společenství,sbory,jednoty,náboženské obce,skupiny různých hnutí a zaměření a rovněž i soukromé osoby,aby zajistili'přísun těchto informací.
Jde o informace všeho druhu:o konání bohoslužeb,o zprávy z řeholí,o návštěvách z domova i z ciziny,plánovaných i konaných,o koncertech á mešních produkcích sakrální hudby,o jmenování či volbě duchovních nebo řádových představených,o stavbách,o -otázkách navrácení církevního majetku, vzájemných vztazích církví,o poutích,cestách a pod.Důležité jsou i
informace předchozí,zejména pro přípravu rozhlasového nebo televizního
vysílání.
Kratší a z.ejména aktuální informace telefonujte laskavě na tel č.
ČTK v Praze:' 2147,224845-9 /v noci,v neděli a meziměstsky/a 224651-3 /
/jen meziměstsky/Po ohlášení centrály ČTK si vyžádejte spojení se stenografem a jemu zprávu nadiktujte.Pak uvecíte,že se jedná o .zprávu,která
má být vysílána okruhem.ČTK pak zajistí,aby zpráva byla rozšířena na
všechny redakce deníků,rozhlas i televizi,even.i do zahraničí.
Zprávy mohou být rovněž rozesílány dálnopisem č.122841 nebo telefaxem č.2356980.
Obšírnější informace,zejména,když na rychlosti jejich rozšíření
tak nezáleží,zasílejte poštou na adresu ČTK,Opletalova 5-7.111 14 Praha
1 s uvedením "Zpravodajství z církví".
ČTK současně nabízí,že bude poskytovat informace ze zahraničí pro
potřeby vnitrocírkevní,
Považujte tuto informaci za sdělení zvláště důležité a věnujte jeho provedení laskavě maximální pozornost.
Současně doporučujeme,aby zejména v každé církvi,v každé diecézi,lve všeeh větších komunitách řeholních i řádových byl určen alespoň jeden
dobrovolník pro práci s tiskem,rozhlasem a televizi a jeho jméno,adresu
|o př.i telefon písemně oznamte na pražské arcibiskupství nebo na Ekumenickou radu církví.
'Si
l

Přímé přenosy bohoslužeb Čs.rozhlasem.
Ood 27.1.do 17.2.1990.
"
..

27.1.sobota

v 10.hod.

v

2.2. pátek
\

v 10.hod.

\

4.8^neděle : v 9.00hod.

10.2. sobota

s

Hr ade c Kr álové - , 's" ".
•
katedrála Sv.Ducha :
Intronizace biskupa Karla Otčenáška
Praha - kostel Nanebevzetí Panny Marie
na Strahově :
Setkání řeholníků,hlavní cel.p^ant
Opat Vít Tajovský.O -Praem,
Olomouc - katedrála sv.Václava :
nedělní bohoslužby,hlavní celebrant
arcibeThDr.František Vaňák.
Praha - Židovs.náboženské obec:
svátek er-3išvat/Nový rok stromů/
rabin D.Mayer.

- 18 Tábor - Klokoty,kostel Nanebvz.Panny M.
nedělní bohoslužby, c e 1 e b r, D 4 K e r níán.
Prešov - Sportovní hala:Bisk.svěcení
eparchy JánavHirky.
'
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11.2. neděle v 9.00-hod.
1ý.2. sobota v I0.OO hod.
—i
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Z>".razn5.üp.d. zbrňúgeme'na povirinost 'duchovních správců farností, aby.*:. -v
se ujálivvýuky'náboženství a znovu ohlásili věřícím možnost výuky 6ua
ve<-fárních objekteéhínebo ve škole po předchozím vyjednání, aby . ták by-' ^
la zabezpečena"žvláší příprava na velikonoční sv.přijímání nebo biř- .
ff.ovánl*Toto upózornění váže duchovní pastýře ve svědomí.
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-'J současné době,kdy se otvírají možnostliSoukrorného .bo^nikání^mohQUv!.
se vy skytnout nabídky různých soukromníků Ana :restaurát€Írs^ě
něvadz se může jednat o diletanty,kteří by mohli nadělat mnoho „škody'
neq^borhym zášahenfná odborných památkádh vrácených,dříve než :;žadátg '•."
někomu takové práce,učiňte u nás dotaz s udáním jména a adresy;mámí'
možnost ověřit kvalifikaci u renovovaných odborníků*
..'.t.!^ ^ '
Oznámení řeholní rady ČSfi.
'
••"• v--.
• --sot v Xj J
T^á svátek:^Uvedení Páně do chrámu 2.února se shromáždí řeholní oi^a^cn
řeholilice v českých zemích v 10.OOhod.dopoledne v Přaze. na; Strahově^ :
chrámu Nanebevzetí Panny Marie na tradičním poutním-setkání.V rámci;.::•
desetiletí mravní á- duchovní obrody národa,tam chtějí;;v r.sv.Norberta
vzdát dík Bohu a jeho Matce koncelebrovanou mší sv.za ukořicení :.4Q .leté
nesvobody a zároveň;. slJ vyprošovat potřebné milpstinkchove v práci lve. svob
bodné vlásti i podle-Svého řeholního poslání. Jěoq r;..: i • ':v .' ." .
Hlavním celebrantem bude jeden z prvních řehólpíbh.vězňů z padesá-.
tých let, želivský opat1Vít^Tajovský 0. Pr a em.Poúi"r bude a zakončena na."
Hradčanech,kde zástupci řeholníků a řeholnic pozdraví >otce Františka .
kardinála Tomáška a pana prážidenta Václava'Havlaq/bude-li v té době
přítomen v ÖSR/.
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•^odex pčedevším předpokládá'pásiořacní řádu ' jako, jeden''z pomocných
orgánů biskupa.Je jistě..nadě je, že budě' žříž.eňa' i"~u hás.Pastorační referent by mel být asi sekretářem této rady,který by.-jednak zajišťoval
a připravoval obsah její práce a také. pomáhal uvedení výsledků její" '
práce do života diecéze.
Pastorační referát existuje v různých diecézích v různém rozsahu:
např'. arcidiecézě Vídeň má celý • Pastorál lát i tut, tedy. poměrně ^é&Jní v,. ;
pracovní orgán,v Berlíně je při biskupství skromnější "Arbeitestěle
:
Pastoral" , atd.
';.
U nás je situace prozatím taková,že většina oblastí pastorace je
obhospodařovaná jen podle.vlastních schopností toho kterého kpěz-Ojbcz
metodické pomoci a, bez koordinace ci celodiecézního plánu..ííěkteW'
blasti pastorace nejsou vykonávány téměř.vůbec /pastorace dospívajících
- s výjimkou Salesiánů,pastorace tělesne a duševně postiženích,pastorace možných kandidátů kněžského dorostuiatd./Kromě toho now, podmínky - otevření prakticky všech možností pastorační práce,kladou nové úkoly,na které mnohde nestačí síly- a na které v mnohém nejsou k dispo-

»
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zici prostředky,
1Všeobecný horizont pastorace u nás«
Nežijeme jen v prostoru,kde se uvolnily dosud nedostupné možností
pastorační práce»Žijeme v zemi,kde bylo po 40 let všechno duchovní dění prakticky minimalizováno k zániku,nebo aspoň silně omezováno,Máme
zažitou ponejvíce defenzivní mentalitu a stálou přítomnost strachu a
obav ze zásahu státních orgánů,národ je značně sekularizován a lidé
jsou více či máně plni vnitřních zranění„To vše je umístěno do středu
Evropy,která nd jedné straně jde k osvobozování a ke sjednocení,která
je ale na druhé straně tam,kde je svobodná,značně sekularizovaná a liberárníoNelze ovšem vůči ní už uplatňovat politiku "zavírání dveří" ani v oboru celospolečenském,ani kulturním a ani církevním.Je nutný
jednak postoj dialogu,ale také postoj poněkud "Ofenzivní - totiž napínávání požadavků papeže Pavla VI.á Jana Pavla-II-,na novou evangelizaci
Evropy,K tomu je jistě u nás třeba využít celý potenciál modliteb,utrpení ,překonaných překážek a věrnosti posledních 40 let^A je třeba při t
tom brát vážně:nevhodnou strukturu,celé duchovní správy,zděděnou s největší části z doby osvícenství,dále situaci kléru u nás /vysoký věk,
málo kontaktů se světovou církví,menší vzdělání/,situací řeholí/potřeba novéhojplného zařazení do- života církve a Určité diskuntinuita \života jednotí„řeholních rodin/,situace laiků /mnohde velké nadšení,většinou málo vzdělání,u starších, ročníků přetrvávající strach.,i situaci
celospolečenskou určité sympatie k církvi,spíš politické,odcizení víře, vliv ateistického vyučování,někdy nejasně artikulovyný hlad po duchovním, které je ale hledáno mimo církve/J
Shrnuto: mnoho práce,málo pracovníků,nedostatečná kvalifikace,většinou absence odpovídajících ppniůcek k práci«
2.Vymezení úkolu pastoračního referátu,:'

v

Zatím,co církevní hierarchie je zodpovědná za hlásání evangelia,
rozhoduje v základních věc ech, peču j7e .0 .jednotu Božího lidu a dává zá- .
kladní směrnice pro život církve,měl. by .'pastorační referát plnit v zásadě tuto podřízenou funkci:
- pečovat o to,aby rozhodnutí a/záměry hierarchie se; stávaly v'životě •
církve skutečnosti na úrovní •.'farností a jednotlivých lidí /připravovatť
pomůcky k realizaci těchto ' záměrů
- sbírat informace o' pastoračních potřebách a situaci v terénu,uspořádávat je oj: předkládat osobám zodpovědným k rozhodnutí
- koordinovat pastorační aktivity v diecézi /farnosti,vikariáty,práce
řeholí-, aktivity duchovních hnutí/ a pečovat o ne
- podávat návrhy na takové kroky v uspořádání života diecéze,které by
vedly k uskutečnění základních pastoračních a misijních záměrů.
Konkrétně to může znamenat tyto úkoly:
- příprava průběžného vzdělávání kněží /kněžské dny,pastorační semináře/
- péče o předběžnou přípravu/hledání/, kandidátů kňožského dorostu
- organizování duchovních Cvičení a rekolekcí a ,kurzůvpro laiky
- péče o materiály pro vikatiátní konference i o náplň konferencí
- koordinace pastoračních služeb řeholí pro,kněze á laiky /exercicie,
rekolekce,naukové kurzy a semináře/
- péče o;vzdělávání laiků /tematické kurzy a přednášky v živých centrech
. :
.
./
- zprostředkovávaní zahraničních zkušeností a'.pastoračních prací /literatura., návštěvy, přednášky zahraničních hostů/
c - -zajišťování pastoračních pomůcek, pro katecheze,"různých věkových skupin
koordinace s katechetickou komisí, zaj iš"tování pomůcek peo naplnění záměrů Desetiletí
.
''
- organizování pastorace' pro speciální skupiny-duševně a tělesně postiženi ,markomani, ale také dospívající,manželé , staří lidé
9

:

. '
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-- koordinace práce-těch,kdo se chtějí zabývat specielními obory ve'
prospěch pastorace /hudba,literatura,výtvarné umění,audio a video
technika, apod»/
-r získávání zkušeností a vyhodnocování pastorační praxe okolních zemí
-•kontakty s duchovními hnutími a proudy v církvi,podchycení a zajištění jejich pastorace a začlenění do. církve,kde je to třeba...
- napomáhání ke změně stylu práce a struktury církve u nás /př.fechod
od systému z doby Marie Terezie^kombinovaného se státní církevní polietikou posledních desetiletí k organizovanému růstu církve v našich,
podmínkách,kde budou naše velice, ohraničené síly dobře využity »
3. Oblast působení.
Pastorační referát by měl shromažďovat lidi /kněze i laiky/,aktivr
ní v pastoraci,z celé arcidiecéze.Vzhledem k centrální poloze Prahy .
jak správně tak s církevního hlediska /metropole/,bude muset spolu- .
pracovat s ostatními diecézemi a.z části i pr.ó.ně pracovat /podobně- .
jako výbor Desetiletí/,např.při zajišťování publikací.
Nutná je bezprostřední návaznost na Desetiletí duchovní obnovy na..
práci jejího mezidiecézního výboru,Pastory ční referát by měl zřejmě do
značné míry stát jako realizační článek ve službách Desetiletí.Z tohoto i z jiných důvodů je třeba také určitá ekumenická spolupráce,jednak
v oblasti Desetiletí,které samo s tímto rozměrem počítá, jednak-v ob- ..
lasti Desetiletí speciální pastorace /postiženi,příp.pastorace ve
věznicích a pod./
<
:
4. Některé úkoly,které, by bylo možné i potřebné naplňovat ihned
- shrožďovat informace o tom,kdo by mohl a čím by mohl práGi pastoračního referátu přispět»
- napomáhat vzniku pastorační rady
- připravovat program kněžských pastoračních dnů pro příští rok a zajistit konání, tohoto dne v posledním lednovém týdnu
* - připravit pastorační pomůcky pro řádné zavedení katechumenátu i pro
realizaci dalších prvků úplného "uvedení do křesťanského života"
/křtu dospělých/,jehož vydání se snad už dočkáme.
- připravit pastorační pomůcky pro obnovu svátostí - náplň/části/pro- «
gramu třetího roku Desetiletí
.
...
••
- zpřístupnit laikům i khežím obsah papežského dokumentu o laicích
/Christifideles laici/.,
- připravovat exercicie" pro laiky
- připravovat jakési novodobé misie ve farnostech /Dny víry,vyzkoušené v Plzni,vponěkud větším rozsahu/
- koordinovat vznikající pastorační iniciativy
- ale asi jako nejdůležitější:připravovat v týmu anplýzu současného
stavu uvnitř diecézí u nás a z toho vyrůstající pastor ačná koncept,
který by mohl být předložen biskupské konferenci hned po jejím vzniku,
dopracován a hlavně realizován.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z oběžníku arcibiskupství olomouckého.
Jednání o blahořečení Aničky Zelíkové Z NAPAJEDEL
živo tep .sílá data:
Narodila se 19.7.1924 v Napajedlích.okr<Zlín,jako první dítě Aloise
Zelike. a jeho manželky Anny,rolníků.0 tři roky později se narodila
její setra Marie,Velký vliv,snad rozhodující,na její duchovní rozvoj
měly řádevé sestry,jejichž řeholní dům byl v sousedství Zelinových.
Její učitelkou a duchovní vůdkyní byla zvláště sestra Ludmila.Od dětsví

- 21 roste Aničeina láska ke Kristu"a touha se mu podobat»Rozhodujícím údobím jsou pro ni velikonoce r*1938*Na Zelený čtvrtek vyslechla 14 letá
dívka rozhovor matky a příbuznou,že se blízká příbuzná otce zbavila
dobrovolným potratem dítěte»Rozhodne se pro dobrovolnou oběí z lásky
- za usmrcené děti před jejích-narozením - krev za krev,život za život.
Tím je aktuální naší době,ve které je tolik dětí zbavených života
před narozením,'
Zbylé 3.r.života hledá různé způsoby,jak se umrtvovat a konat pokání za duše.^sou roky,ve kterých i tělesná nemoc jí přináší velké
utrpení."Chci dát Ježíši všechno !"-je jejím heslem.Jecto období,ve kte
kterém je.jejím;zpovědníkem a duchovním vůdcem pozdější českobudějovický biskup Dr.Josef Hlouch.On jako první pro možný proces blahořečení sbíral materiál a napsal více než 300 stránkovou knihu,ve které
vylíčil velikost oběti,zbožnosti a duchovní hloubky myšlenek Aničkyr
Sám byl přesvědčen o tom,že zemřela ve svatosti,Bohužel byl tento materiál , včetně, toho nejcennějšího,duchovního deničku Aničky,po smrti
Dr.Hloucha zničen.Anička byla meditativní typ.Zvláště před svatostán-•- kem dovedla ddorovat celou noc.Před svátostným Spasitelem zapomínala
na čas.Obdivuhodná je ve svém xísměvu i při nejvetších bolestech a utrpeních.Nejznámější je její fotografie pořízená 12 hod.před smrtí,na
které vidíme její šíastný úsměv-.Tato fotografie je umístěna i na náhrobní desce jejího hrobu v napajedlích.Nedlouho před svou smrti se
ji splnilo velké přání. - byla přijata do III. řádu karmelitánů. 1 1 .
září 1941 umírá ve věku 17 let se s l o v y : " V š e c h n o je tak krásné,nechtěla bych s nikým měnit,Miluji Ježíše,mám ho tolik ráda..."Pohřební
«břady a mši sv.měl Dr.Hlouch.V promluvě řekl:" Tento svatý život se
: končí blaženě",Maminko a tatínku....měli jste svaté dítě i" "Máte v
'-i; nebi'dítě,máte p ří mluvky n i " Věřím, že Anna Zelíková je v nebi.Tolik
lásky nezištné9wfyže Bůh odměnit jen nebem."
Nynější stav šetření:
- První se snažil zachytit ve spisech "Anna Marie Zelíková z Napajedel" .
životopisně črty a myšlenky Aničky ThDr Josef Hlouch.V r.1979 Křesťanské akademie v Římě vydala "Moravské exultet",které románově spraye ovává život Aničky,Knihu napsal Josef Koláček.V poslední době,více
než 30 let se věnovala písemného materiálu a informací řeholnice Iva
Moučková,které, pak napsala o ní knihu "Úsměv"„Ctih.sestra Moučková
předala materiály dr.Františku Poláškovi,faráři v Holešově,který byl
15.1.1987 pověřen zahájením přípravných prací pro možný.proces blahořečení.Jako možný postulátor v Římě je ochoten se do procesu zapojit
P.Francesco Valabek,Dr.Polášek písemně si vyžádal svědectví od několika řeholnic,které v té době žily v řeholním domě v Napajedlech a několika dalších osob.Bohužel,většina těch,kteří'Aničku, znali v její
duchovní velikosti,zemřeli.
> Výzva:Prosíme všechny,kteří mohou poskytnout jakýkoliv písemný mat?_'
riál o A.Zelíkové,nebo nějaké závažnější informace,po případě vyslyšení
svých proseb na Ani činu přímluvu,aby to sdělili na adr:Dr.Fr,Polášek,
'nám.Klementa Gottw.40,679 11 Holešov
Náboženská literatura
V minulých letech vznikla řada překladů náboženské literatury.Díla
leží u překladatelů,nebo se jen opisují.Aby se mohla vybrat pro vydavatelskou činnost ta nelepší díla, je třeba především pořídit přehled toho,co je.Prosíme duchovní správce,aby vybídli překladatele k
nabídce svých děl.Na adresu arcibiskupství je třeba sdělit:autora a
název originálu,vydavatele,rok vydání,počet stran a stručnou charakteristiku knihy,pro koho je asi určena a adresu toho,kdo knihu vlastní .
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Začiatknm roku 198P hovořil Anton Hlinka na Hlase Amefiky
, o případe 24-ročného Juraje L., ktnrého dali vlastní rodlčia do PsychiatrickéJ liečebne v Sučanoch /okres ITartin/
za to, že sa rozhodo] žit po día po"iadaviek viery. Toto
* ;M zv.erejnenie pomohlo ukončit neludský pokus o rozloženie
"»:.[ osobnosti mladého člověka« Je neuveriteíné, že sa to mohlo
stat na Slovensku a v nedávnom období.
Na našu prosbu Jurko podrobnejšie vyrozprával svoj příběh.
Viae než cynizmus rodičov a lekárov nás zaujala Jeho vnútorná sila a vyrovnanost, ktorú čerpal z viery.
Ako iní chalani
Vyrastal som na dedine, normálně ako mnohí iní chlapci,
rf.njl rodičia boli spočlatku veriaci, alebo presnejšie, chodili
do kostola ako všetci ostatní na dedine. Dali rna aj pokrstit.
No postupné přijali ponuku tohto světa. ITysleli 3i, že
bez Öohg im bude lepšie. A tak od roku 1944, kedy som sa narodí] , otec přestal chodit do kostola a bránil aj rodině.
Ako malý chlapec som mal ist na prvé sv. priJímanie,ale
otec to zamietol, nemohol som ist. Vtedy som sa aj modlieval,
učila ma to stará mama a teta, ale po čase som to zanechal, sárri
n visrr prečo. Určitá iskierka viery však vo mne stále zostala.
Išiel som na strednú školu. Teta mi rozprávala o Bohu a Panne
ÍYarii a snažila sa mi vštěpovat vieru. Lenže Ja som o to nemal
priliš velký záujem, bral. som to íahk ovážne. Teta mala o mna .
strach, a tak mi dala růženec, aby som sa ho modlily ked mi bude tažko v oovom prostredí. Občas som sa modlil, ked som potřeboval dobru známku, ale účinok sa nedostavil, tak som to nechal.
Dokončil som školu a išiel som na vojnu. Po vojně som začal pracovat a žil som ako každý neveriací mladý člověk.
Cosi sa vo mne změnilo
Asi pol roka po vojne,^ bolo to presne v den mojich narodenín, som pocítil akúsi velmi .silná tužbu ist do kostola. Bolo
to zvláštně^ ale veími ma to íahalo, neviem prečo.
No hned sa vo mne ozvali námietky: Veď Ja nechodím do kostela, ČQ povedia rodičia a čo ludia, ktorí ma tam uvidia. Chvííu trval tento vnútorný zápas, ale nakoniec zvíázila tužba istv
du kostola. Tahala ma tam myšlienka, že by som sa mal podakovat
za život, ktorý mi P. Boh dal.
Právě bola omša. Snažil som sa r-zpamätat na niektoré zá kladné modlitby, ktoré som kedysi vedel a ako som a tak modlil
prenikla ma taká lutost, že som sa až rozplakal. Vobec som nemyslel na^iečo smutné a.predsa mi tiekly slzy. Bol to plač radosti a štastia. Z kostola som odchádzal ako celkom iný člověk.
Cítil som omnoho silnejšiu vieru a odvahu.
Narastall tažkosti ale aj sila
7ačal S G ÍT1 C hodit do kostola pravidelne každá nedeíu.' Asi po
mesiaci sa to_rodičia dozvěděli, Vtedy začaly problémy. Všetkýrni možnými zposobmi sa mi v tom snažili zabránit.
Ked som bol aj v následujúcu nedeíu v kostole, otec sa rozhodol, že mi to stoj čo stoj zabráni« Vedel som, že kecí si niečo
zaumUeni, vždy to dosiahne. Povodal mi, že ak neprestanem chodit
do kestola, vyhodí^rria z domu» Poznal som ho, že to nehovoří len
tak a to na mna velmi dolahlo. Pár dní som sa nevedel rozhodnut,
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či. mám alebo nemám ist.Nevede! somnabrat ad vah u a nesiel som.
Dostal som strach-, do -bude- dalej so mnou, kde pojdem. Štyri nedele som nebol v kostole, -ale miesto toho som sa denne modlil,
najmä růženec.
Asi ten růženec dal mi silu, ktorá znova vo mne začala rast
až som zase pocítil túžbua silu ist do kostola. Otec zbadaly že
niekde idem a pověda!,, že ak pojdem do kostola", budem mus_et
odíst z domu. Na c: vílu ma to opät Z3T37 ilo, ale napadla ma myšlienka, že P.^Boh je viae al ako vlastní rodičia, a to mi po mohlo rozhodnut sa i ked sam nevedel, aký bude moj osud a čo so
mnou bude.
Ked som sa vrátil z omše, otec bol velmi rozrušený, že so rri
ho neposlúchol a spálil mi knihy, čo som mal v izbe.To ma veím i
bolelo. Veď nič zlé nerobím a on Je tak nfepochopiteíne zaujatý
voči mne.
Ael ako sam chodieval do kostola,té sila vo mne stále rostla. To ma upevňovalo vo viere a tie? aj vedomie, že som na dobrej ceste. Tak som pokračoval. Rodičom som sa snažil pomáhat
ešte viae, ale aj +.ak rri stále dohovárali, že dnes už do kostola nechodí nikto z majích /x^tnvníkov. prečo nejdem na zábavu
alebo pozerat televizor. NapribV problémom mi P". Boh dával sílu
a dalvmi aj mnohých dobrých prib^íuv, ktorí ma držali.
Co sa týka náboženských vědomostí. začínal som od začiatku
jako malý chlapec. Ešte kedysi na začiatios -^nbal s kamarátom prv ý k r a i n a puti. Dávali sv. _priJín.ai .i e a Ja cum U.cbI ist tiež.
Kama.rát rri pověda!, že nemörem ist. /'.^dy som to nechápal, považoval sem za ozaj • vcrl acehu, ale on mi -.o vysvětlil, že najprv
musím ist na prvú spoved a na prvé sv. pr_\Jtmanle.
[ný kamarát sa ma potom ujal a připravil ma ?,a ho. Rodičom
som pnvedal, že idem na prvé sv. prijintoi. t n , , .\
.— A. v.
• mwfc • fíulV' un+1 ijulnii. . \i j i w t 1 p 1 ifliQc ť.al 1.
ITožeš 1st z dorn' 1. . .
Jednéhc dna prišlel oht- do inujej izby akýsi 1 «ni" .<-•</ • ;' . Zvesil obraz,-ktorý som mal na stut.n- a ruzuí 1 *..< ^<pol u s inbTýrn krizi •
kom. Z a u J í i T a v é Je, že čo ma nejviac zarazilo, neVjulu oleu/n nepocbupitelné šjii 0 vanie, ale to, že sám som v tejto situácii u^+.al
velmi pokojný a v y m B o l
som presvedčený, že nič zlé nerobím a cítil som Božiu
.
«pri n+tsn. už_viackrát
.pokoval, že mö^em ist z domu, rozhod í call sa, že pojdem. Naši
toho budem schupný.Chce
li ma tým odvrátit od viery a tun
.cpukojl] . Zahnal
jr\
som si ubytovat lit; nn slobodárke, pomonol mi Jeden priateí. Cítil
Bain GQ poU-njne, sám som sa tomu čudova],. Chodil som na omšu každý den. Leo ruHičta boli nespokojní. Ca? nějakých známých zariadili, že ma zo sluhodárky vyhodili. Chne; som to dat aj na súd,
ale potom som to nechal.
Bývalsom u tety, xuríňčom sa to nenáčin.,, chodili ma čakat k
jej bytu a posielali za mnou aj iných Íudí. K«^ mi. potom teta^po
vedala, aby som predsa šiel domov a skúsil sa t- našimi zmierit,
vrátil sen sa. V tom čase som sa začal postievčt. V středu a v
piatok son Jedol len cblieb a vodu. Dlho som to revydržal, tak
som prešiei na obvykly post, že som v piatok neje-'ol mäsa. To už
išlo bez p^oblémov. No po krátkej dobe som sa zase /rátil k pr|snrjšímu postu. Podičom sa to .epéčilo, snažili sa na odhovorit,
ale 'ja som trval na svojom, lebo som cítil, aká Je v \c,m obrovská
sila.

- 24 •tec ma tam zaviezol
Jedoého dría som dostal predvolanle k závadnému lekárovi.
Neskor som pochopil,vze•to zariadil otec. Nebál som sa toho,
veď SOT bol zdravý,. Žiadná veíká prehliadka nebola, len ma odváži i,. a soýtali sa, či mi chutí Jesí,i oola to formalita. Leká-r.l sami ,odcorúěa Jú striedmostv stravovaní a' ked niekdo
:chce
•«chudnu^ a robí redukčnú diétu, novolajú ho pre to na preh.liadky.
0 krútky čas ma vsak pozvali k okrasnéJ lekárke na psycntatriu. Eoxc to tiež lenbežné vyšetrenie, ienže ona ma poslala
na psychiatrie do Sučian. Tak ma tam otec ešte v ten ceň zaviezoi autom. Išlel som, lebo som sa cítil zdravý a normálny a
chcel som, aby. lekárirodičom to potvrdili.' V ..Sučandch mi však
povedali, že' .si ma tam rr.usia nechat tri dni na nějaké vSčšie vyšet-renia. Přivolil som1 aj ked mi to bolo divné. Otec odieišel.
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N.a'n'prv inJekote
Večer- přišla na izbu sestřička, povedala, mám naordinovaná
Injekciu a že mi Ju přišla píchnut. Hovořil som jej, že som tu
len na vyšetření, ale ona tvrdila, že to musí, Pomyslel som s.1 ,
žc čo a!< .tc; třeba k vyšetreniu a nechal som st pichnút, Gelů noc
som nespal.Bolo mi z toho zle, bol som slabý a tr'.aslb^ma zimníca. ^áno sa mi točila hlava, chytila ma strašná slabost, že som
sa nemoha! postavit na nohy. Estě som sa z toho nor Ladné nedostal a na oběd přišla sestřička znova, že mi ide dat dalšiu injnJekciu. Pnvedal som jej, že mi Je z tohovelmi zlo a odmietol som
si dat picnut •
Cok'terka, -.ktora ma mala na. .starosti -tam právě v tedy tri dni
nebola. Sestřička stále chodili a Ja som stále odmietal. Potom
, nrišl .Jedna prísmsjšia- sestra a t á zavdala lekára, ktorý mal
službu,. Poveíial, že mi pichnú násilné "ak sa budem zdráhat a že
ma daju pa- uzaVretú izbp. Tak somprivclil, ale predsa ma na tú
- , izbi; . dali . Bola vždy zaířinutá a bolo tam 6-7 pacientov. zvašča
vážnejšie ' stavy.
'
Látej ml pichali injekcie, cítil sór sa z nich velmi slabý,
stále som ležal.
-o,
Bol som v ústave už B dní' a znášal som to- Veíi i tažk.o, Pos t u p n é som přišle! na to, že ma rodičia oklamali. Bolo ml Jasná,
že otec zariadil, ajoy ma tu lekári držali preto," že som veriací
a' že sa postím. Ked by som sa postteval prehnane", chápal by som
leh obavu o. 'moje zdravie. (Ytyslím, že tal nvýto post hovor i skór
o sile ducha než o Jeho slabosti.
• .
Po pase ma pustili zase na otvorenu - izbu a vtedy som costal
>s'trašnú: chut ujst. Raz som to skúsil len tak v papučiach. a teplákoch cez dierjo v plote. Be*al som na stanicu. Za chvieLu som spoma lil a zastal,, lebo som nevedel, čo robit. Začal, som sa modlit
a pocítil som vnuknutie, aby som sa vrátil. Tak som prišiel spät
a nikto si nevšímol, že som niekdenol.
N.ajhoršie boli prvé štyri týídne. Z .injekcí sort začínal byt
nepokojný, nervozny, podrážděný'. Snažil som sa tornu odporová v.,
.. vela som sa; modlil a postupné- som čoraz viae cítil, že'Bán Je so
mnou a ze ma napíná pokojom«
Poťom piek trické _šok^
Po čase .mi naordinovali injekce, po kterých senr upadal do
dlhého hlbdkého spánku. Neskor som sa dozvěděl, z e m1. v spánku
-
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Československý Orel - organizace pro všechny křesťany i
Milé ses try, milí bratři !
Obnovujeme činnost

-f

čsl.Orla který vznikl před 80.lety a před 40 it

lety byla jeho činnost násilně zastavena.
Orel je nábožensko kulturně, výchovnou a sportovní organizací,sdružuje mládež i.dospělé.Buduje svou organizaci na pojmu rodiny v širším
měřítka při spolupráci všech generací.Chce dát mládeži i dopělým všechny
možnosti k duchovnímu i veřejnému životu.
Hlavní směry činnosti jsou:
1 .-duchovní- duchovní cvičení a jiná náboženská Činnost.
2.kulturní - ve všech oborech kultury,které mají vliv na mravní a estetické tvárnění křes tana,jako jsou přednášky ,divadla,zpěv,hudba nérodopis,výstavy a pod.-^a pomoci všech moderních vzdělávacích prostřed
ků. Vydávání časopisů,knih a publikací, zakládání knihoven a čítáren.,
3.sociální a charitativní - podpora křesťanské rodiny pokračováním rodinné výchovy,pomoc ohroženým rodinám a podpora mladým manželstvím.
4.tčlovýcho.vný - všechna odvětví tělovýchovy mládeže i dospělých,
včetně skautingü.
5.hospodářský - provoz hospodářských zařízení - majetek z členských
příspěvků,subvencí,darů,odkazů,výtěžku' spolkovjfch akcí a z obchodní
činnosti hosoodářských zařízení.
6.-spolupráce - styky s domácími i zahraničními sdruženími podobného
programu.
Celkový rámec činnosti a programu československého Orla můžeme
stručně shrnout takto,: Připravit a zajistit všemu členstvu " od kolébky
ke hrobu" prostředí a prostředky k jeho celkové harmonické výchově,
přípravě na povolání a. život,rozvoj duševních a tělesných schopností,
vhodnou zábavu a klidnou pohodu ve stáří po dobře naplněném životním
úkoluv
Každé jednotě čsl.-Orla bude dána možnost výběru podle podmínek
jí daných a které má ve svém prostředí k dispozici.
Třebaže čsl.;0rel pojímá svou činnost jako společnou všem generacím,
rozvrhuje ji dle věkových rozdílů a pohlaví.
Vůči jiným příbuzným organizacím budeme snášenliví a budeme se všemi v duchu křesťanské lásky spolupracovat.
ZVEME VÁS VŠECHNY ! Mladé,kteří začínáte i starří a sta-rě se svými zkušenostmi.Také dřívější činovníky čsl.Orla prosíme o radu,případně
písemný a jiný materiál.,Při jäte mezi' nás! Scházíme se'každé úterý dopoledne v 9 hod.-, v Brně, Chorázova 7. Na tuto adresu možno i osát,s nadpisem ČSL OREL, PSČ 602 00
Je možné psát také na adresu:
Augustin Navrátil,Lutopecny 14,768 31 Zlobíce telefon Kroměříž 237 16
Jiří Hladký,Jugoslávských partyzánů 12 160 41 Praha 1

..

- 25 dávánu elektrické šoky. Dali mi Jich asi ríesat. C t i l som, že
všelico si páfMtám negresne, veía som pozabudal a že na mnohé vecihoei ai spřed týždna^sa neviem rozpamätat. Neskor pri rozhovoroch s tetou som zlstoval, koíko vecí si nepamĚtám, a že som
pozabudal aj mnohé události z detstva. Asi som mal zabudnut aj
na Pána Bohay ale viera Je hlbšia než běžné zážitky, jej sa to
nedotklo.
V
Hovořil som s doktorkou a^pýtal som sa, aby ma pustila domov. Jdposzedala mi, aby som tolko netrápil rodičov, aby spm sa
nemodlil a nepostil. Tým len potvrdila, prečo som vlastně tu.
Spočiatku som sa postil aj v ústave, ale videi som, že ma pozorné sledujú, čo robím. AJ na izbe bol Jeden nasadený, ktorí mal
sledovat, čo robím. Dlho som rozmýšlel, pros:.l som, čo robit,
či sa mám; postit, alebo nie. (Ylodlil som sa a potom som sa rozhodol, že budem Jest, len v piatok som nejedol mäso. Ale pár
krát som aj na to zabudo.1.
Obdivoval som väznov, ktorí sú odsúdení nevinne a majů tolko sily v sebe,že dokážu nejest. Je to ich Jediná možnost protestu proti nespravelivosti. Povedal som im, že viemi, že ma sledujú a hnědýma přeložili na zamknutú izbu, ale potom mia zase
pu til i spät.
Od jednej pracovníčky ústavu som sa dozvěděl, že všetko bolovVopred připravené, že lekári sú spracovaní, lebo otec tam bol
den predtým a všetko zariadil.
•
.
Prlatella rrii_ pomohli
Po čase som sa dozvěděl, že sa o mna zaujímali aj veriací
priatelia z roboty a že sa o mne hovořilo aj v západnom rozhlase. Bez tohto neviemdokedy by som tam ešte bol a čo by zo mna
urobili. Cakujem všetkým, čo mi pomohli.
Krátko na to ma "na zkúšku"' přepustili domov. Bol som tam
vyšetroch mesiacov /presne od 27.lo.1987 do 5.2.1988/. Doma som
sa cítil velmi neisto. Bál som sa chodit do kostola, aby ma znova nezobrali do liečebne.' Nechodil som ani do práce. Až po čase
som začal robit v chemickom podniku a to na nátlak otce.
Behomi mesiaca som však dal výpověď a odišiel som aj z domu.
Nevedel som, kam mám ist , ale priatelia mi pomohli nájstí,'si prácu a ubytovanie v Jednom meste, kde žijem doteraz.
-oPán mi dal sílu niest kříž. Ked som
bol na psychiatrii,
silne^som cítil Božiu přítomnost a priazen.
Ludia sa snažili zobrat mi vieru. Píoohé veci zo svojho života som pod vplyvorr^psychiatrov pozabudal, ale vieru mi zobrat
nemohli. Tá sa zobrat nedá, lebo v člověkovi Je hlbšie, nie Je
len vecou pamäte.
Najviac by ma potěšilo, keby hodnotu viery objevili tí,ktorí mi Ju cheeli zobrat. Najmiä'keby Ju našli moji rodičia.
-oOo-

Protože je v současné době aktuální ustavování pastoračních rad a
rad pro hospodářské záležitosti,znovu zveřejňujeme část kodexu kanonického práva týkající • se. této oblasti.
Hlava V.Pastorační rada /De consilio pastoriali /
C.511.Jsou-li pro to pastorační okolnosti,nechí je v jednotlivých
diecézích ustavena pastorační rada,jejímž úkolem je pod biskupskou
pravomocí zkoumat pastorační činnost v diecézi,uvažovat o ní a předkládat praktické závěry.
Co512,§ 1 .Pastorační radu tvoří věřící -Is&gs&aaaé,-kteří- jsou v plném
společenství s katolickou Církví,jak klerici tak členové institutů za
svěceného živo.ta'.,'tíák>zvlá|tě laici^kteří jsou. vybíráni způsobem stanovenj'm diecézním biskupem.
:§'2.-Vě-Mč-í,s nimiž se počítá /jsou navrhováni/do pastorační rady,
aí jsou bybírénl tak,,aby skutečně představovali celou část Božího lidu,která vytváří diecézi,s ohledem na různé kraje diecéze,různé sociální , podmínky,. i1 zaměstnání, a také se zřetelem na účast v apoštolátu,,
jak jednotlivců,tak spolu s jinými,
§ 3.Pro pastorační radu aí jsou navrhováni jen-věřící křes tané,
kteří vynikají jistotou víry,dobrými mravy,moudrostí. a.rozvahou.
C.512 §1 .Pastorační.,,rada-se ustanoví na. dobu podle předpisu stanov
které dává biskup.§2.Při uprázdnění biskupského stolce rada zaniká*
0,-514. § 1 ..Pas tory ční řada,která má. jen .poradní hlas,může podle po" apoštolátu svolávat a oí předsedat jen biskup*jemu také jedine
přísluší zveřejnit,co bylo na pastorační radě projednáno,
521Pastorační -rada nechí jé* svolána aspoň jednou do roka.
C.536,§1,Je-li vhodné,dle úsudku diecézního biskupa a po vyslechnutí .kněžské rady,aí se v každé farnosti zřídí pastorační rada,které
před.sedá farář a v níž by věřící křesťané zároveň s těmi.,.kteří mocí
svého úřadu mají účast na pastorační práci..^e,;fajinpsti.,.poskytovali
pomoc k rozvoji pastorační činnosti.
§2.Pastorační rada má pouze poradní hlas a řídí se směrnicemi vydanými diecézním biskupem.
C.'53'7,y každé farnosti aí. je rada pro hospodářské záležitosti,která se řídí.kromě směrnic univerzálního práva i směrnicemi vydanými biskupemä V ní podle těchto směrnic vybraní věřící křešíané poskytují pomoc ve správě farního majetku,bez újmy předpisu 0^532.
C.532.Farář je všech právních záležitostech právní osobou,podle
předpisu práva$aí pečuje,aby majetek farnosti byl spravován podle
předpisu C. 'i 281 ~ 1288,
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/Politické aktuality, úvahy, informace/

Továrny do rukou dělníků cesta k větší hospodářské demokracii

1.

2.

3.

4.

5.

b.

/ÍYlyšlenky o podnikovém vlastnictví'/
Naše společnost stojí na rozhodující křižovatce. Dosavadní
státní socializmus zřetelně vyčerpal své možnosti a stal se
brzdou dalšího rozvoje společnosti. Nemohla na tom nic změnit
eni Jak 6 SO VB prestavba, která byla Jen kosmetickou úpravou a
ostatně ani nebyla míněna vážně.
Posrnnové vedení KSČ, Jež stotožnilo socializmus výlučně s
tzv. reálným socializmem, který samo zavedlo, prokázalo idejím
socializmu medvědí službu a •"zdiskretizovalo jej v očích společnosti. Píbhutná vlna lidového odporu zahájená událostmi ze
17. listopadu, potvfdila bezvýchodnost této společenské formy.
Ukázala, že představy o socializmu ztratily reálný obsah a nejvýše Jsou stotožnovány s idejemi spravedlivá společnosti, o níž
však není Jasno, Jak by měla vypadat.
V táto situaci někteří hledají východisko v představě o návratu
ke kapitalizmu, který by Jaksi automaticky měl přinést blahobyt
a: prosperitu. Nesprávně přitom stotožňují tržní hospodářství a
volnost podnikání výlučně—s kapitalistickou společností. Uvolnění prostoru pro rozumné působeni trhu a pro podnikavost Je v
našich současných podmínkách.Jistě nezbytné, Je však uskutečnitelné- i bez obnovy kapital:!.stického uspořádání. S takovou obnovou by zřejmě nesouhlasila ani značná část našich občanů.
Východisko ani neukazují ani představy o demokratickém socializmu, zůstává-li přitom zachován ptátní monopol politické moci i
vlastnictví. Tento monopol činí občana proti státní moci prakticky zcela bezbranným a nedává žádné institucionální záruky, aby
občan se mohl proti případnému zneužití moci reálně a trvale bránit. Politická demokracie a pluralita Je trvale nemyslitelná,Jeli současně Jediným vlastníkem! a zaměstnavetelm stát- anonymní
stát, na němž Je občan zcela ekonomicky závislý.
Spravedlivé uspořádání společnosti vyžaduje, aby stát byl zbaven především monopolu vlastnictví výrobních prostředků a aby
to co... vlastnictví se dostalo do rukou co největšího počtu občanů.
Jen i ak. může být dosažena přiměřeného stupně jejich hospodářské
nezávislosti, která podmiňuje i svobodu občanskou. Jen tak lze
umožnit, aby občané pracovali skutečně na svém a pro sebe Jako
opravdoví hospodáři, kteří mají zájem na výsledcích své činnosti.
TaKOvé řešení odpovídá i reálným tendencím společenského pohybu,
pro něž Je příznačný požadavek stále větší účasti .občanů na správo věcí veřejných i v hospodářském životě.
Jeho realizace znamená především převést továrny a podniky ze
státního vlastnictví do přímého vlastnictví podnikových kolektivů, Jestliže si to budou přát. Jinými slovy: dát továrny dělníkům a ostatním;, kteří v nich pracují.
Znamená dále dosáhnout, aby výsledky hospodaření podniků připadly

-lipo splnění daňových povinností Jen těm, kdo v nich skutečně vy
konávají pracovní činnost a kteří sami rozhodnou, Jak s nimi dá
le naloží.
Znamená v důsledku toho zavést Jako další významnou formu zapojení do společenské práce místo pracovní smlouvy smlouvu spoleíčenskou, v níž se občané společně sdružují k hospodářské činnosti - ne Jako zaměstnanci k práci pro zamětnavatele, ale Jako
svobodní výrobci,Jimž patří výsledky jejich práce.
7. Tím se umožní, že podniky budouJonečně zbaveny úzkostlivého po
ručn'kováni státního aparátu, at už formou plánovaných ukazatelů,nebo formou normativů, závazných výstupů či dalších nástrojů
které svazují iniciativu a podnikání. Na druhé straně ponesou
důsledky případného nesprávného rozhodování a budou mít samy zájem, aby se chybných rozhodnutí vyvarovaly.
3. Navrhované řešení nedoBoluJe vykořistování práce kapitálem. Kapitál vložený do hospodářské činnosti - at už bankou, státem,
soukromníkem či Jinou institucí - zůstává majetkem vkladatele,
který má nárok na Jeho vrácení za d o h o d n u t ý c h podmínek a na zákonné nebo dohodnuté úroky. Kapitál se však nebude v tomto řešní podílet na zisku z financnované činnosti. Účast na zisku bude spojena s e skutečnou pracovní účastí v příslušném podnikání
9. Zavedení a rozšíření společenské smlouvy otevírá na druhé straně možnosti nových a celospolečenských vhodnějších způsobů podnikání pro kohokoliv, kdo kdo po spíšení zákonných podmínek bude chtít vložit finanční prostředky do podnikatelské činnosti,
případně sám podnikat. Vložené finanční prostředky zůstanou, při
uplatnění této formy Jeho majetkem s nárokem na zákonný úrok.
Talší spolupracovníky pro svou činnost však si nebude sjednávat
Jako zaměstnavatel D3 za klade pracovní smlůuvy, ale bude se s
niiisdružovat na základě smlouvy společenské, a podíl na výslec
cích hospodaření bude mít Jen spolu s ostatními a Jen pokud se
sám podnikání, pracovně účastní. 0 rozdělení těchto výsledků bude rozhodovat celý pracovní kolektiv svými volenými orgáoy. Kaž
dý člen kolektivu bude mít Jeden hlas bez ohledu na vložený kapitála Jeho výši. Podíla oa hospodaření budou ovšem di-ferencová
ny dle významu vložeoé práce.
lo. Základem pro činnost podniku bude základní Jmění v podnikovém
vlastnictví. Bude sloužit pro podnikání celému kolei- tivu a nem
může být zmenšovánoz důvodu odehodu n e k t e r é h o čleoa kolektivu.
Členové mají nárok zásadně na Jeho užitky. Převod stávajícího
národoího majetku, který podnikové kolektivy Již obhospodařují,
do jejich vlastoictví by měl být proveden tátovými ^ormami, kte
ré budou pro podniky přijatelné a budou podněcovat pejich ek.ono
mický zájem na převodu.
11 .r [Tiotivace
..podniků pro vkládání prostředků do podnikové
sociální oblasti a do reklamy by měla být podoícena vhodným daňovým systémem, který by měl být na Jedné straně podstatně zjednodušen proti dosavadnímu stavu, Jak to uvažuje i nový vládní
program,vna druhé straně by mělvhodným odstupnová ím a poskytováním daňových úlev vést k účelnému vkládání prostředků do těch
to oblastí.

- III 12. Podnikové vlastnictví předpokládá, že při racionalizačních
opatřeních sledujících dosazení vyšší efektivnosti podnikání
a vedoucích k nižší spotřebě práce, budou podniky zabezpečovat
nové pracovní umístění pro členy, Jejichž práce odpadla, především rozšiřováním vlastních kapacit, rozšiřováním služeb navazujících na výrobní program nebo hledáním nivých foremvpod' nikání. Teprve nebude-li to možné, budou tyto členy uvolňovat
při poskytování takového peněžního "odbytného". Podnikové v
vlastnictví v tomto pojetí nebude bránit přesunům pracovníků
rrezL podniky ani nebude bránit půspbení trhu.
11. Převedení podniků do rukou podnikových kolektivů se předpokládá ve výrobě a službách. Je podmíněná tím, že samotné kolektivy' budou chtít na tuto formu přejat. Vlastnictví státu zůstane
zachováno všude tam««,kde Jde o závažné Š-ŠWFM s t i společeaského
významu Jako dopravaj" energie, doly. spčrpB-jsvodní a lesní hospodářství. a pod.

11. fíyšlenky o poríni! ovém vlastnictví byly v minulosti často napadány s odůvodněním, že stát má daleko větší mocnosti o "o zav?«'
dění věd-c! otschnického pokroku a pro lepší hospodaření J':m řízených podniků. Právě družstevní vlastnictví, které se velmi
blíží vlastnictví podnikovému, se přes všechny administrativně
byrokratické překážky ukázalo Jako životaschopnější, pružnější
a ekonomicky pevnější.
Prokázalo své možnosti i ve velkých družstevních" aarokombiná-tech. Smlouvy o ekonomickém pronájmu, která se s dobrými výsledky zkoušejí v Sovětském svazu, Jen potvrzují nezbytnost prosazení tendence k odstranění odcizení člověka od vlastnictví.
Jéto tendenci odpovídá i zavedení institutu podnikového vlastnictví.
1 • Uvedený'institut však nesleduje a nemůže sledovat výlučné na hrazení Jiných---forem vlastnictví. Lze předpokládat, žf.:nadále by
zůstaly zachovány i formy dužstevního vlastnictví, státního vlastnictví, kde to bude možné, 1 vlastnictví soukromého.
Institut podnikového vlastnictví nebude zřejmě plně použitelný
ani u podniků -se zahraniční účastí a v mezinárodním obchodě,
respektive bude nutná Jeho modifikace. Úprava těchto vztahů
musí vycházet z kvalifikovaného, posouzení odpovídajícího potřebám ekonomiky.
Sp i léčným cílem musí být prosperující společnost na spravedlivých základech. Institut podnikového vlastnictví by měl přispět
k tvorbě těchto spravedlivých základů.
-
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15. Jestliže chápeme socializme s v původním pojetí Jako společnost
se společenským vlastnictvím výrobních prostředků, nedovolující
vyiořistnvání člověka člověkem, odpovídá převedení továren
; podniků do rukoú. podnikových kolektivů nepochybně 1 t°mto n> šlenkám socialismu.
Zbavuje však ekonomiku státního centralizmu, uvolňuje prostor
pro volná podnikání 1 pro vhodné působení tržního mechanismu.
Přináší vetší demokratizaci do hos~odářského života Jako nezbytný předpoklad pro demokracii politickou.
Odpovídá tak společná touze našich občanů po spravedlivější,
demokratičtější a svobodnější, společnosti.
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

- IV Prohlášení sekce ideové práce,výchovy a náboženství
na fóru vařících pedagogů v Kroměříži 18.1.1990
^sme věřící učitelé a vychovatelé a hrdě se hlásíme ke svému křesťanskému světovému názoru,Po 40 let jsme však byli zbaveni možnosti veřejně se ke svému přesvědčení hlásit,pokud jsme nechtěli opustit školské
služby Mnozí z nás odešli do jiných profesí,mnozí zůstali,zachovali
svou tvář za cenu velkého utrpení,mnozí byli psychickým nátlakem zlomeni
a víru skryli pod fasádu přizpůsobení. - Neodsuzujeme žádného,protože
známe formy nátlaku a zesměšňování ze strany inspektorů a ředitelů,
vliv demagogické propagandy o tzv.vědeckém světovém názoru,o tmářstviL.,,*,
a náboženství jako přežitku minulosti,známe vliv lhostejného materialistického a konzumního prostředí a jeho rozleptávající vliv na pevnost
morálních zásad,Neodsuzujeme žádného,avšak chceme dzdát úctu všem těm,
kteří touto duchovní pouští prošli s čistým štítem.
jýy.ií nastala doba duchovního obrození.Čerstvý vítr z Hradu odvál
mraky ideologické temnoty a my smíme svobodně dýchat.Kejen smíme,ale
také musíme«se znovu učit svobodným postojům,učit se vyjádřit svoji
vnitřní pravdu a své přesvědčení„Je naší povinností narovnat vše,co
bylo křivé,urovnat cesty hrbolaté - a začít nejprve u sebe.Odhodit krunýře strachu,otevřít se vertikále života,ke které máme jako křesťané
tak blízko,jestliže svoji víru necháme vyrůst z dětských střevíčků do
křesťanské dospělosti»
Musíme však také umět nazvat pravým jménem zlo,nízkost,lhostejnost
a duchovní devastaci kolem sebe.Jsme pedagogové a odpovídáme za výchovu mnoha a mnoha mladých lidí,kteří jsou formováni nejen námi,ale i
mezilidskými modely svého okblí.
Ob "i asti školství a výchovy se mnohde současné změny jakoby vůbec
nedc+kly-Mnozí ředitelé a inspektoři jednací v duchu zásad starého režimu
v lepším případě je překryjí fasádou hesel,která se dnes nosí.
Učitelé stále žijí ve strachu před svou vrchností,zásadně je mezi učitele zalévána řevnivost,zloba,závist,aby se odvedla pozornost od řešení
základních otázek ve školství,Demagogicky se proklamuje provádění změn,
které jsou v dané situaci napodstatné a stále se ponechává monopol sluhům dřívější ideologiesNemůžeme připustit,aby zkompromitování a dříve
kolaborující výchov,pracovníci byli nositeli pedagogického procesu a
proto požadujeme v oblasti školství radikální změny,
-Žádáme odstoupení ředitelů škol na všech stupních.Na jejich místa
volit učitele s vysokými morálními kvalitami,kteří budou zárukou,že
naše mírumilovná revoluce půjde správným směrem,Volbu by měla provést
komise složená ze zástupců škol a sekce pro ideovou práci Občanského
fóra.
-Žádáme,aby byly dokořán otevřeny dveře školství všem,kteří mají
o toto povolání zájem a předpoklady,zvláště však věřícím,kteří byli 40
let diskriminování a pedagogická činnost pro ně byla prakticky nedostupné.
Pro letošní přijímací zkoušky na všech stupních škol požadujeme
kontrolu z řad OF,
Poněvadž mnozí věřící studenti z našeho okresu se rozhodnou,pro
studio \ na pedagogických a filozofických fakultách,žádáme,aby i zde
byl proběh přijímajícího řízení letos pod kontrolou OF.Nechceme omezovat akademickou svobodu vysokých škol,ale praxe minulých let nás poučila o zručném převlékání kabátů a je zcela logické,že na školách,kde
marx -leninská ideologie byla zaklínacím klíčem,je opodstatněná obava,
že diskriminující pohled na věřící studenty může ještě přetrvávat,Proto také toto "Prohlášení" dáme na vědomí Občanským fórům v krajských
městeche
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Současné clení před námi otevírá široké obzory,Znovu smíme mluvit v pojmech láska,víra,soucit,odpuštění,aniž bychom byli považováni za ideologické diverzanty či prostoduché zaostalce,Víme,že křesťanství umožňuje
rozvíjet i naše lidství plněji,než filozofický systém,pro který jsou uvedené pojmy pouhou nadstavbou,,
- Chceme vychovávat tvůrčí osobnosti,plně rozvíjet jejich duchovní
pctenciál.,nemůžeme se spokojit s pracujícím a konzumujícím,řádně organizovaným mravencem,Vychováváme lidi !
- Chceme tvořivá budovat nové školství na zásadách Komenského,Dona
Boská,Montessoriové a dalších pedagogů,kteří usilovali dát životu jeho
skutečný a plný- rozměr,horizontálu i vertikálu.
Věříme,že heslo"pravda a láska"zvítězí brzy i v oblasti' výchovy.
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••• Sekce pro ideovou práci,výchovu a náboženství OP Kroměříž zorganizovala 18,1,1990 ustavující schůzi křesťanských učitelů,profesorů a
vychovatelů.Sešlo se kolem 50-ti účastníků,kteří ve velmi srdečné a bezprostřední atmosféře probírali problematiku výchovné práci dříve a dnes z
a vyhlásili zásady svých požadavků*- Vdalší pracovní schůzce - v únoru,
bude konkretizován návrh změny požadavků na szměny va výchovném programu, případně vypracována ideová koncepce.
Věřící,pedagogové okresu Kroměříž vyzývají všechny své přátele z
jiných okresů,aby co nejrychleji zakládali•podobné kluby«Struktura,která
takto vznikne,může být silným nástrojem pro vybudování nového školství,
postaveného na vysoce etických základech a tak je znovu postavit na
špičkovou úroveň,?cterá se pojí se jménem J.A.Komenského a jeho výchovným modelem,který zohledňuje transcedentní smysl člověka.Chceme také
otevřít pre učitele a vychovatele mnohdy neznámá jména jako Don Bosko
a jeho praventivní systém výchovy a táž dílo1 světoznámé křesťanské pedagožky Montessoriové.
. Chtěli bychom,aby ve školství znamenalo věřící učitel a vychovatel
totéž jako řádová sestra ve zdravotnictví6Víme,že řeholnice byly dříve
propouštěny a diskriminovány,dnes však takřka každá zdravotnická instituce volá po jejich zodpovědné.nesobecké a kvalitní službě,poznamenané vědomím smyslu: vykonávat profesi nikoliv pro sebe a s ohledem
na sebe,ale především,jako službu.
Chtěli bychom,aby pedagogové vedli naši mládež od života "sub specis
temporis" k životu "sub specie aeternikatis" - od časného k věčnému.
Přihlášky k ustavujícímu sjezdu Klubu křesť,pedagogů,který plánujeme
na březen.1990,zasílejte prosím na adresu ťDr.J„Hájek,Riecrovo nám.151.
767 01 Kroměříž. •
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- VI "Marto,Martojpečlivá jsi,
ale Marie si"vyvolila lepší stránku"
Angažovanost laiků v politice a laické službě v Církvi.
Svoboda k nám přišla tak "náhle a s tolikerými změnami v našem životě, že i katoličtí laici aktivisté mění svoji činnost,ale mnozí i své
názory.Tak třeba před více jak rokem na jedné schůzce laiků,uznávala
jedna skupina laiků nutnost existence laické organizace,ale prý k tomu
ještě není vhodná doba^A teä "hlava"této skupiny říká,že organizace laiků v této době není už potřebná.A dodal,já jsem vstoupil k lidovcům,
aktivně tam pracuji a přednáším.
Proto další část úvahy rozděluji na,za a.laik angažující se v politice,^ laik sloužící potřebám Církve.
a/Náš věřící a vzdělaný laik četl,nebo slyšel tolikeré nabádání Církve,
aby se angažoval v politické činnosti,že je jen chválihodné,že tohoto
hlasu mnozí uposlechli a s chutí se věnují politické práci.Zde bych chtěl
upozornit na toto:Výš,než úspěch v politice,je zachovávat morálku.Je potěšitelné, že spolu s námi věřícími i ostatní politické proudy uznávají
nutnost vždy a za každých okolností zůstat mravně bezúhonný.Proto i prezident Havel říkámaše problémy nejsou politické,ani ekonomické,ale mravní .Proto je nezbytné,aby každý,kdo chce v politice pracovat byl mravně
bezúhonný a věřící navíc byl i ducovně vyzrálý.Tyto požadavky nejsou jen
z důvodu věrohodnosti,či aby politická práce byla úspěšná,ale aby se neudělalo více škody jak užitku.Máme totiž u historie nemálo příkladů,že
ani politické schopnosti nezebránily ostudným pádům těch politiků,kteří
měli mravní a duchovní efekty.A navíc,kolik způsobili ostudy a věřící i
pohoršení.A na druhé straně vidíme,že i politik,který neměl tolik politických schopností/"tatíček"Stojan/,ale měl plnost duchovní a mravní,byl
koneckonců i politicky úspěšný,ba někteří i politiky využívali i k pastoraci. Tedy vidíme,že i v politice je prvotní duchovní kvalita člověka.
Proto duchovní výchova je přednější než politická.Proto i Církev zakazuje kněžíta politickou angažovanost,aby se nezanedbávala ta prvotní - due
chovní a mravní.Můžeme však pozorovat u mnohých schopných a vzdělaných
laiků,že místo politické činnosti,dávají přednost duchovním a mravním
hodnotám natolik,že se dávají do služeb Církve.A tato jim umožňuje,aby
podle svých schopností a zájmů ji sloužili.A tímto jsme u bodu:Laická
služba Církvi.
b/.Význam působení laiků v současném světě a v Církvi stále roste.Není
to způsobeno jen nedostatkem kněží,ale skutečností,že k mnohým lidem se
"radostná zvěsfmůže dostat jen prostřednictvím laiků,prostě z pastoračních důvodů,jak i laiky Otec kardinál často upozorňuje:"A budete mi svědky".Mimo tyto důvody"praktické"angažovanosti laiků,je dnes zdůrazňováno i v naší Církvi i všeobecné kněžství.Daleko však pádnější argument
pro plné zapojení do služby Církvi se mi jeví,že všichni jsme povoláni
ke svatosti.Usilovat o svatost je nutným předpokladem pro toho,kdo chce
jednou spatřit Boha.K tomuto cíli života nás vede Církev a pro tento jediný smysl našeho života chtějí laici Církvi i sloužit.Chápu námitku:
toto,co bylo řečeno je moc náročné a není to pro každého.Ano,to není pro
každého,ale je to pro ty,co se cítí povoláni.Ostatně Církev sama nabízí
rozmanitost pro ty,kteří chtějí sloužit.Jsou však i hlasy,aby se počkalo,
než bude biskupská konference,Kdyba se podle toho měli řídit laikové v
uplynulém dvacetiletí,tak by nic neměli dělat.Mnozí však pracovali,protože Církev je pro každou dobu a v každé musí být i činná.Když byla besvoboda,mnozí též říkali:nedá se teä nic dělat.Teä máme plnou svobodu a co
vidíme ?Ti,co nepracovali,stále ještě vyčkávají.Ba dokonce někteří laikové, kteří se dříve v náboženské oblasti angažovali,teä přechází na politické pole.Ani se jim nedivím.Teä nastala příležitost.Asi se dříve věnovali náboženské oblasti,protože v politice to nešlo.A nedělám si iluze,
že v budoucnu se mnoho laiků dá do služeb Církve.Snad těch "12 rybářů"
se najde v každé diecézi ? jisté je,že musí mít fungující organizaci.
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Uz proto,aby byli nápomocní biskupům při podobných akcích,jako byla pouť
áo Říma.Kritika této pouti,že organizace v Símě žádná nebyla a pořadatelé byli v zákulisí,jak o tom psaly Moravské noviny,se nesmí opakovat.
Tolik ochotných laiků přeci máme,aby se to zvládlo.Ale nám musí jít o
daleko víctnež vnější organizace čehokoliv.Nám laikům musí jít především o nejvnitřejší duchovní zušlechtění nás a největšího počtu našich
spoluobčanů.A k tomu účelu musí sloužit Církev,které chceme i my laikové službou pomáhat,
.
F.Záleský.
"Pokrso ujte ve vaší disidentské činnosti !"
givot a; činnost i těch tak zv."disidentských"skupin či aktivit se v
nestálých podmínkách,pokud vůbec nezanikly,mění a bude ještě měnit.
"Svoboda",jak se o ní v jedné slovácké písničce přaví,"to je ten poklad
drahý",a všichni jistě z tohoto pokladu máme velkou radost.Proto taky
si myslíme,že nějaké té disidentské činnosti už nebude potřeba.Ale ten
nadpis tohoto článku jsem si navymyslel já,ale tuto podstatu radu mně?
a na adresu Křesťanských obzorů řekl jeden ze současných členů KG OF v
Praze.Já jsem se tomu jen usmál,a protožeejsem byl na mnoho věci zvědavý, zahrnul jsem jej množstvím otázek a ani mně nenapadlo se jej zeptat, jakj to s tou disidentskou činnosti myslel.Až na druhý den jsem
přemýšlel,proč že nám takovou radu dává.
"Disidentská" činnost psaného slova se v době nesvobody především
vyznačovala nekompromisními postoji vůči totalitní moci,a vůči lidem,
kteří této zrůdné raocjj sloužili.Naplno a bez ohledů se ovšem psalo pravdivě. Tímto neříkám,že by se dnes nepsalo pravdivě,Ale všichni to cítíme a jsme k tomu i Vedeni,aby se psalo tak nějak,jak to ta naše něžná revoluce vyžaduje.A všichni to tak nějak i schvalujeme.A v čem tedy:
je rozdíl psát tak nějjak oficiálně normálně,nebo "disidentsky".?Vysvětlím to tímto příkladem!.Vychází u nás Katolický týdeník,oficiální tisk
Církve s "církevním schválením".No a každý chápe,že tímto je i dáno,
že tent4 tisk si musí dávat větší pozor a proto o něčem musí i pomlčet.Kdežto Křesťanské obzory,i když převážně témata mají shodná jako
KT a v podstatě je to .čtrnáctideník katolických věřících,přeci je jen
na církevním ba jakémkoliv schválení nezávislý.A v tomto je podstata
svobodného,nezávislého,a chcete-li i "disidentského " psaní.
Milý bratře,doufám,že jsem pochopil tu Tvoji radu,abychom dále v
tom "dilsidentském" psaní pokračovali.Možná někomu, tím naším psaním
"polezeme pěkně na nervy",ale přeci je mezi námi dost těch,kterým vůbec ta svoboda nevoní,ale k vůli tomu nebudeme plakat nad ztrátou totality. A právě tec!, jsem pochopil to Masarykovo: Demokracie je diskuze !
Proto se i těším na další číslo ICO,protožé se nebude vyhýbat ožehavým tématům.
!

Ještě se těším bratře na další Tvé rady, a za
••"•- .. tuto radu k "disidentství" Ti děkuje
.. Josef Slovák.
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bylo k tomu nutných sedmdesát let ?
Prezident Havel v novoročním projevu řekl,že by byl šťastný,kdyby
alespoň na jeden den k nám přijel papež Jan Pavel II.A v tyto dny
jsme byli informováni,že výsledkem jednání naší delegace ve Vatikáne
je,že v dubnu k nám přijede papež.
Neskrývanou snahou našeho prezidenta je,aby tento národ pozvedl z
materialistickéhomarazmu,na co možná nejvyšší duchovní příčku v evropském a snad i světovém/měřitku.A návštěva papeže v naší zemi,má tuto
jeho snahu výrazně podpořit ,neboí. duchovní autorita současného papeže
je ve světě všeobecně známá.
^Zve~li^náš současný prezident papeže,tak mi napadá:Mohl by pozvat
k nám na návštěvu papeže náš první prazident ?Pomineme-li námitku,že
tehdy papežové necestovali,pak si myslím,že tehdy by to pozvání ani
prezident učinit nemohl.Nálada v národě se řídila heslem:"pryč od Vídně,pryč od ftíma l"Můj otec mi říkával,že katolická Církevvtehdy prožívala nejtěžší chvíle v naší historii.Sám Masaryk s tímto proudem protiřímským se nechal též unášet.Vystoupil z Církve a na adresu katolíků
prohlásil,že budou mít taková práva,jaká si vydobudou !Lid si o něm
vyprávěl i tuto historku:Když byl u nás na návštěvě papežský legát,
tak,aby mu nemusel podat ruku,raději si ji zafašoval,jakoby ji měl
zlomenou.Jeho proticírkevní zaměření prý v něm bylo od mládí a zavinila prý to sama Církev nevhodným chováním svých členů.Ale při Masarykově filozofickém myšlení je to nepravděpodobné.Prostě jako politik
své doby ,podléhal i proudům myšlenkovým,které tehdy byly silně "protiřímské",ba nastupovaly i volnomyšlenkářské,protináboženské,Jako chlapec jsem četl Hovory s TGM,a už tehdy jsem se divil.proč se pouští do
teologických disputací a napadlo mě ono "proč se nedrží raději svého
kopyta" - politiky,které rozuměl.Doba prostě tehdy byla taková.Protie
církevní nálady,vznik ÖS církve a celkový sklon národa k ateismu,to
byly mimo j né také důvody,že po druhé světové válce komunisti vyhráli
volby.A následných 40 let neomezené vlády,si mohli komunisté dovolit
též proto,že Církev byla oslabená a špiněna předešlých 30 let.Bůh si
nepřeje zlo,ale dopustil zlo,jak těch uplynulých 40ti let,tak musel
nechat národ projít těmi 70 ti léty,léty nevěry,poroby a kruté tyrany e a než přišlo ono znovuvzkříšení ke svobodě dětí Božích.A i když je
dnes mezi námi mnoho nevěrců,tak všeobecné mínění se natolik změnilo,
že proti návštěvě papeže si ani jedny noviny nedovolily protestovat.
Všichni naopak tvrdí,že se na jeho návštěvu těší.
A tak Ti Pane děkujeme za čas,který dopřáváš jak nám k našemu
obrácení,tali za uplynulých sedmdesát let,které byly nutné pro náš národ, aby důstojně přivítal Tvého zástupce na zemi.- Amen.
Stanislav Vaněk

