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Ó Maria bez hříchu počatá "•
oroduj za nás,kteří se k tobě utíkáme
Všechna, krásná jsi 6 Maria
a poskvrna prvního hříchu nikdy se tě nedotkla

Ü K C N
Z A S V Ě C E N Í
NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI FANNY MARIE
pro řeholní osoby a laiky, spölupracovniiy Mariánského kněžského hnuti
Parin* M a n a Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebo a země, Úto čistě hříšníku, připojujeme se k Mariánskému kněžskému hnutí a zasvěcujeme S3 zfela zvláštním způsobem tvému N e p o s k v r n ě n é m u
Š r :i o i,
Tírat" úkmem zasvěcení chceme s tebou a skrze tebe plnit všechny závazky , Které jsme přijali svým křestním zasvěcením,
Zavazujere se také usilovat o vnitřní obrácení, velmi požadované evan -^elíem, které nás oprostí od každé náklonnosti k sobě samým a k laciným
kompromisům se světem, abychom byli jako ty ochotni stále plnit jedině
vůli Otce Nejsladší a milosrdná Matko, svěřujeme ti svou bytost a své
křesťanské pe/olárií: disponuj s ním pcdle svých plánů spásy v této rozhodující hodině tak tíživě doléhající na svět. Chceme žít své povolání
podle tvých přání, zvláště v obnoveném duchu modlitby a pokání, v hor livé účasti na slavení Eucharistie a na apoštolátu, každodenní modlit bou růžence a prostým způsobem života ve shodě s evangeliem, abychom
tak dávali dobrý příklad v zachování Božího zákona a v praktikování
křesťanských ctností, zvláště čistoty, Slibujeme ti také, že budeme
spojeni ce Sv, Otcem, s hierarchií a s našimi kněžími, aby se tak postavila hráz pokračujícímu odboji proti učitelskému úřadu církve, neboá
tento odboj ohrožuje základy církve. Pod tvou ochranou chceme být apoštoly tét' tak potřebné jednoty s papežem v modlitbě a lásce a vyprošu jemo pro něho od tebe zvláštní ochranu. Konečně ti slibujeme, že budeme
duše, se kterými přijdeme do styku, pokud je
možné, přivádět k obnovené oddanosti k tobě. Jsme si vědomi, že ateismus způsobil u velkého •
počtu věřících ztroskotání ve.víře, že se znesvěcení dostalo do svatého
chrámu Božího, že zlo a hřích se stále více ve světě šíří, a proto se
odvažujeme, Matko Ježíšova a milosrdná a mocná Matko naše, s důvěrou poz v e d n o u T nči k tobě a ještě dnes prosit a očekávat od tebe spásu pro
všechny tvoje děti, 4 milostivá, 6 přívětivá, n přesladká Panno Maria !
+/+ -r + +
Pro řenolní osoby a laiky, kteří milují Pannu Marii, kteří se jí chtějí
zasvětit a rádi by Ov~máhali kněžím, je
KRUH SPOLUPRACOVNÍKU Mariánského kněžského hnutí.
Co mám učinit, abych patřil mezi tyto spolupracovníky MKH ?
Jejich závazky jsou obsaženy v úkonu zasvěcení:
•v

1. ŽÍT SVE ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI
Marií jako dítě, žít přítomný okamžik,
Výrazem dětinné lásky k Panně Marii je
přáním Matky Boží při jejím zjevení vo
2. VĚRNOST PAPEŽI A CÍRKVI S ním spojené.
kněží, biskupů a kolem papeže a braňte

Mariinu, t.j. nechat se vést
který je darem Otce.
každodenní_růženec^ To bylo
Fatimě i při dalších zjeveních
"Vytvořte vojsko kolem věrných
je!"

3. FfiÍKLADNÍ KŘESŤANSKÝ ŽIVOT, věrný v poslušnosti přikázání Boha a jeho církve a upřímná láska k Ježíšovi v EUCHARISTII.
Zasvěcení vás nezavazuje pod hříchem, žít podle něho je vaše svobodné
rozhodnutí, otázka vnitřního postoje..
Kruh spolupracovníků MKH je ideální pomocí kněžím. Pro navázání kontaktů
sdělte své jméno a bydliště na adresu:
Arcidiecézní středisko MKH
Wurmova 9
771 01

0 1 o m o u c

- 3K památce umučení
P.Josefy Toufara
+ 27.2.1950
Jako mne pronásledovali,
i Vás budou pronásledovat,
Sv,Jan - 15 -19.
I

In memoriam
'
,
Ve věku,v kterém umučen byl Ježíš,
na ramena svá vzal jste jeho kříž,
obětoval jste svoje mladá léta
pro těžkou práci na úhoru světa,
abyste- duše vedl k Bohu blíž i —
A bylo Vám již třicet osm- roků,
když na kněze Vás biskup posvětil;
byla to pro Vás chvíle požehnaná,
když o primici pozvedal jste Pána,
jemuž jste celý život zasvětil 1-Jen deset let jste Bohu věrně sloužil
a farníky své jste učil dobře žít;než přišla temná doba deformace,
Vás obvinili,že jste-lhář a zrádce,
- jenž,nebezpečně pobuřuje lid i ~ ~

'

Celé tři týdny mučili Vás kati,
jen modlitbou jste dny a noci žil,
než přetrpěl jste všechnu zlobu lidskou
a posvěcený krví mučednickou,
z lásky ke Kristu život položil l - Dnes s Václavem,J
anem a ostatními,
prosíte Krista za svou českou zem,
aby náš národ přečkal těžké doby,
po krutovládě násilí a zloby,
láska a pokoj aby vládly všem ! - + + + + + + + + + + + +
+ + + +,-+ +
+ + + + + + + + +,+ + +
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27.2.uplyne
40
od jeho mučednické smrti. Nebyl jediný,Z tolika
v -I S 1 O
V V/ /roku
mučedníku v e n m e , ze je to dobré semeno pro nové,opravdově křestany.

_ 4 K současné situaci katolické církve u nás.
Radostná zpráva těchto dnů že sv. Otec Jan Pavel II jmenoval pět
nových sídelních biskupů v dosud neobsazených českých, moravských
a 3'lovenských diecézích nás přivádí k. zamyšlení co se pro nás věřící
katolíky v posledních třech měsících změnilo. Překvapilo mne však
několik dopisů v nichž se uvádí, že se v Církvi nic nezměnilo.
Jistě, Církev se nemění, ale žije v současné době svobodně. Žádný
z. knězi není závislý na udělení státního souhlasu. Také jsme se za to
modlili a proto pracovali, např. Velká petice. Nyní se již nejen řeší
většina našich problémů, ale někdy jejich vyřešení závisí jen na nás.
Vždyť nyní nám nikdo nebrání ve zřizování farních rad nebo založení
různýchkřesťanských, katolick ch sdružení a spolků nebo jejich
obnovení. Nikdo nám nebrání v účasti na poutích ani v zahraničí a vydávat mužem jakékoli křesťanské časopisy. Také vyučování náboženství
je volné a leckterý školský odbor ONV již řídl věřící křesťan.
Náboženská literatura již nám není celními orgány zabavována a pořádání
náboženských přednášek není nikým brzděno nebo znemožňováno. Záleží jen na knězích a laicích jak svých práv využijí. Jejich vzájemná.spolupráce nebo doplnění často vázne. Věříme, že po
ustavení biskupské konference se všechno podstatně zlepší.
Velmi mne pozvbuzuje již v tomto roce plánované obnovení vyučování
na teologické fakultě V Olomouci, arcibiskupském gymnasiu v Kroměříži
a dalších církevních školách. Do budoucna se uvažuje i 0 katolické
univerzitě. Zvláště velkou radostí nás naplnuje, že se budem moci
setkat u nás v Cechách , na. Moravě i na Slovensku se sv. Otcem. Vždyť
kdu ny si to ještě před třemi měsící pomyslel? Je těch radostných
změn větších i menších, že je někdy ani nestačíme sledovat. Vždyť
jsou i návrhy aby absolventi bohosloveckých fakult nemuseli vykonávat
vojenskou službu,a budou taká upraveny práva vojáka z hlediska náboženské svobody. Celková atmosféra je taková, že téměř ve všech
oblastoch náboženského života nám příslušné státní aj. orgány vycházejí vstříc v našich potřebách a žádostech. Kéž by tato naše vzájemná
spolupráce
a porozumění vydržela i vbudoucnu.
Zásadní problémy nebudou ani při předávání budo^ které Církev
potřebuje oro své účely. Je vidět dobrá vůle i při řešení těchto problémů. Budou však problémy při předávání Katolických nebo Lidových
domů, protože jsou často ve velmi špatném stavu nebo jsou přestaveny
k j iným úč elům .
Zdá se že v organizování mládeže $ žen a jiných kategorií věřících
občanů vyvíjí činnost jen politické síly. Je velká škoda, že Církev
dosud výraznějším způsobem se na tomto procesu nepodílí. Je to myslím
ke škcdě pro celou Církev. Pozdě, ale přece by se mělo začít. Také
ve veřejné, politické činnosti mají věřící občané možnost zapojit se
především prostřednictvím ČSL, která v současné době zásadně a veřejně
hájí křesťanský způsob života v našem státě.
Věřím, že budeme-li jako dosud dodržovat zásadu křesťana
"modli se a pracuj" čeká nás třeba těžká práce, ale šťastná budoucnost.
Augustin Navrátil

c;
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Z name: ní doby - Panna Maria
Panna Maria stojí v čele lidských dějin. Ona, spojena s Fristen,
je tu pro Krista, Ona přináší Krista světu, Ona...je to, která silou Ducha svatého svým božským mateřstvím činí ,_rista naším brat
rem«, Jako je. Matkou Krista podle těla, tak je i "Matkou pro mystické rělo Kristovo, pro nás pro všechny»
Papež Jan Pavel II«,
Bůh vyhlašuje v ráji základní zákon spásy. Eekl ctáblovi: Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a Zenou, mezi potomstvem tvým a
jejím. Ona/Ono/ ti rozdrtí hlavu, ty budeš činit úklady její
patě
Proč ustanovuje- Bůh takový zákon? On by přece stačil potřít dábia svou jedinou.myšlenkou» Ale neudělá to. Chce, to jinak. Ustanovuje- zákon,. podle kterého hadovu hlavu potře Z e n a a r i a . Bůh
se staví nad tento zápas. Hadu - dáblu dále' oznamuje tento úděl2
Budeš se plazit po břiše a žrát prach země. Tento úděl "dáblův
se stává údělem i těm, kdo se jím dávají oklamat, kdo nepozvednou svou hlavu' vzhůru k Bohu. ./Zaslepenost v bohatství, v moci
a slávě tohoto světa./
Bůh neměl zalíbení v zemi poskvrněné hříchem. Panna Maria je
novým'Božím světem. Skrze ní Bůh obnovuje kontakt se zemí. Skrze
Ni Bůh sám sestupuje na zem a jen skrze Ni může člověk opět k
•^ohu,, Dnešní rozhodující doba potřebuje nového člověka» Člověka,
který'je tak hluboce zakořeněn v Bohu, že jím nemohou otřást
nejtíživější situace.
Věříme.",' že i Maria je velké Znamení světla, naděje, lásky a
vítězství. Pod její ochranou se chceme učit vychovávat ve svobodné křesťanské charaktery. Každé slovo této věty má základní
význam. Chceme se učit „ Nebudeme tedy čekat, až nás bude učit
někde jiný. Sami musíme přiložit ruku k dílu. P ř i t o m musíme
osvědčovat, jednak velikou snahu a píli, jwdnak velikou trpělivost, íak velikému umqní se člověk nenaučí z dneška do zítřka.
Vychovávat se ve svobodné křesťanské charaktery. Svobodný
charakter . Ne." otrok veřejného mínění nebo svých vlastních nekrocených pudů.
Křesťanský charakter - který vede k Bohu, který z člověka
dělá věrný obraz a podobenství Boha, obraz geho moudrosti, velkörysos'Ci, dobroty, milosrdenství...
Pod/" ochranou Panny Marie. Proč právě pod její ochranou? Protože Ona je nejdpkonalejším novým člověkem, na kterém se můžeme
orientovat a na "jejíž zvláštní pomoc se můžeme spolehnout v této mimořádné době.
Odkud víme, že řxariin úkol je vystupňován právě v této době?
To jiřiň Bůh ukazuje právě na dvou kolejích. Jednak - nikdy v dějinách Církve se Panna Maria neangažov^la tak, - jako nyní. V době
svého pozemského života žila zcela skrytě. Nyní v posledních 150
letech velice často přichází na svět na různách místech v různých zjeveních, která po pečlivém zkoumání církev prohlašuje za
pravá. To znamená,že na těchto zjeveních není nic, co by odporovalo pravé katolické víře, jak ji hlásá Církev od počátku. Co
jiného nám chce Panna Maria ukázat, než že je doba milosti a
ona chce být upeostřed svých dětí -'
Druhý důvod - ještě závažnější - který ukazuje, že podle
přání Božího má být naše doba vysloveně mariánská, je oficielní
postoj Církve. Papežové posledních dvou století jsou papežové
vysloveně mariánští. Pius IX, prohlašuje článek vír»/ o Neposkvrněném početí. Pius X. učí, že Maria je nejjistější, nejkratší,

6
a nejspolehlivější cesta ke Kristu* Pius XII« zasvěcuje svět podle přání Panny Marie ve Patimi jejímu Nejčistšímu §rdci ?
Pavel VI. putuje jako potník do Patimi a vydává mariánské exhortace, které jasně mluví o jeho lásce a důvěře k Marii. A náš
nynější papež? Těžko rozhodnout, kdo z papežů má Marii raději,
ale vnější projevy se zřejmě stupňují. Celý tvůj, Maria - to ge
životní heslo Jana Pavla II« A celý jeho život ukazuje, jak to
.myslí vážně o Ale také Panna Maria ukazuje, jak bere vážně svou
úlohu v životě papežově. Nemyslíme jen na její podivuhodný zákrok při atentátu, ale také na podivuhodné zásahy v jeho apoštolské činnosti. A když už těch starostí o dnešní svět je tolik,
že i papež cítí jak je bezmocný proti mocnostem temnot, jde jako
poutník znovu do ^atimi k atce Boží. Klečí tam před ní jako
bezmocné dáte a svěřuje jí" svět obnovením zasvěcení světa jejímu
Nejčistšímu Srdci. A Jlatka Boží vlévá, znovu sílu do žil svého
milovaného syna, znovu mu vyprošuje síli Ducha svatého a on? s
Marií, v jistotě ve vítězství, jde do nejnovější doby, která nemá obdoby v dějinách lidstva.
Tato nejnovější doba se podatatně liší od starověku, středověku
i novověku. Každá z těchto dob měla kořeny v době předcházející
a byla základem pro dobu další. Ale v této době jsou tak převratné změny, je tolik nových poznatků,, že se téměř nedá těžit ze
zkušeností minulosti. Proto tato nejnovější doba potřebuje nový
typ člověka a nový typ společnosti. Právě ^aria nám ukazuje, jak
má tento nový člověk vypadat. Ona je jedinečným lékem na nemoce
dnešní doby.
Ze světa se vytratila pravá radost. Clověktoužíhpo radosti,
hledá ...ji, ale svými metodami nalézá jen její náhražky, různá
vzrušení, která zanechávají ještě větší smutek. Člověk si připravuje tolik různých zábav a rozptýlení. Zcela mladým lidem se zdá,
že sexuální zážitky jsou ztraceným rájem. Spěchají do nich, ale
brzy je tato vzrušení omrzí. Hledají dál, a dojdou až'k drogám,
které je úplně zničí. Stále více lidí propadá těmto konečným
fázím. Stále více lidí propadá duševním nemowem, nesmírné množství lidí řeší svá stále se kupící zklamání sebevraždou.
Do této doby nám září obraz panny Marie : Duch můj jásá v
Bohu, mém Spasiteli l -- I dnes je možná radost« A nový člověk,
po kterém volá dnešní doba, ví, kde ji má hledat : V Bohu, Spasiteli. A kdy Pánna Maria propuká i navenek v tento jásot ?
Když zapomněla na sebe a myslí na Boha. Když spěchá k Alžbětě,
která potřebuje pomoc. Nese tam v lůně-Krista a slyší z Alžbětiných. úst o podivuhodných účincích Boží přítomnosti.
Také pro nás má Bůh připravenou velikou radost. Jen musíme
přestat myslit na sebe. Však si to vazkoušejme. Kdykoliv jsme
smutní, kdykoliv máme špatnou náladu, kdykoliv jsme stísněni a
podléháme strachu, vždycky je to proto, že kroužíme kolem sebe.
Jakmile si to uvědomím, začnu kroužit kolem Boha, hned přijde
radost z $eho všemohoucnosti, z Jeho dobroty, lásky, milosrdenství
a smutnění se rozplyne jako mlha, když vyjde slunce...
Ale to nedokážu z dneška do zítřka. To se musím učit. Maria
mi ukazuje, že to je možné. A ona mne to chce také naučit, svěřím-li se jí podobně., jako náš milovaný papež.

Maria - Záchranná archa.
Dnešnímu člověku onemocněl orgán víry. Tento orgán se stál
tak nespolehlivým, že člověk spoléhá více na tělesné smysly, ač
koliv jsou tyto nejednou příčinou jeho neštěstí,, Kolik lidí
zahynulo, protože lákavé plody rulíku pokládali za chutné ovoce
Kolik lidí, informováno pouze zrakem, vypilo ve vodě zárodky
nemocí,,,.A přede je člověk nakloněn věřit těmto nespolehlivým
smyslům víc,, nežli pravdám víry, jak je k věření předkládá Církev» A přece tyto pravdy vedou ke konečnému cíli, k věčnému životu.
Jaký Bozdíl je mezi dnešním člověkem a nešťastným otcem? kte
rý přivedly svého syngc ke Kristu - Divotvůrci, aby z nemocneho
vymýtil zlého ducha, ^en otec věřil, že příčinou hroznjxh éynových trampot je zlý duch. lkristus byl právě na hoře Eábor, kde
chtěl utvrdit víru Petra ? Jakuba a J ana. Nemocnoho se ujali
učednici Ježíšovi. Ale dabei vítězil. Praštil chlapcem do vody
a do ohně, hoch velice trpěl a byl při tom vzpurný, jak skrze
jeho ústa zuřil ten Zlý. K t.u přichází Kristus. Nešťastný, zkla
maný otec se vrhne Ježíšovi k nohám - pokorně a odvážně; Pane,
můžeš.-li co pomoz nám' Pám Ježíš vyhmátne otcovu nemoc. Nedostatek víry. Nejdřív je tedy třeba uzdravit otce. A odpovídá s
Všechno je možné věřícímu. A otec pochopil s Pane, věřím, ale
má. víra je zakrnělá, nedostačující - prosím, pomoz mé malé víře
Jak rád slyší Ježíš tuto prosbu. Jeho odpověd je už rozkaz Zlému 2 Vyjdi z něho? Ďábel musí poslechnout. Zalomcuje s hochem,
praští s ním o zem, div ho nezabije. Ale musí odejít.
Jak ten Zlý velice trápí dnešního člověka! A orgán víry je
tak zakrnělý, že ani nejdeme s prosbou o uzdravení k svému Spasiteli.
Bůh s tímto stavem počítal od věčnosti«, Už v ráji ukazuje n
zápas mezi Dobrem a Zlem. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a
Zenou, mezi potomstvem tvým a potomstvem jejím..... Člověka by
dábel snadno zlikvidoval, ale Bůh staví proti němu jednotu ve
dvou. Zenu a jejího Potomka. A tato jednota ve dvou mu rozdrtí
hlavu. On se ovsem bude bránit,, bude drtit patu....
Celé dějiny lidtfeva jsou zápasem T7bJbrBr^J^a-r-Ktrlíkt;at už se
zdálo, že Zlo vítězí. Ale Bíih dává lidstvu šance. Člověk má naději. A kde je naděje, tam zlo ještě nezvítězilo. Dábel se tedy
dává do pomalé, mravenčí právce. Když nemůže získat lidstvo jako celek, dá se do práce s jednotlivýma lidmi. A hle, daří se
mu to. Kain - prototyp člověka, kterého přemohl dábel. Jak je
nešťastný! Je tulákem bez radosti. A co ne^jhoršáho, stává se
nástrojem dábla, jeho pomocníkem. Pomáhá kazit ostatní lidi, až
je svět natolik kleslý, že se Bůh rozhodne jej Zahladit. Jenom
spravedlivý Noe najde milost u Boha. Noe je nástrojem Dobra.
Na Boží rozkaz staví záchrannou archu. Dlouho, léta, sto dvacet
let. -^idé se smějí. Staví koráb a tak daleko od mořei A má-li
přijít potopa, proč nepřijde hned? Jaký význam má ta hrozná dřina s archou? Noe, co z toho máš? My budeme pracovat raději pro
sebe. pro svá potěšená, pro své pohodlí... Pomocníků na stavbě
ucýva, zůstane Noe pouze se třemi svými syny... A potopa přišla
Ne jako pomsta, ale jako poslední možnost záchrany pro duse.
Kolik lidí uvěřilo, když k nim. dostupovaly vlny potopy! Tato
víra jim zachtránila život věčný, byla li spojena s lítostí.
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A dábel pracuje dál. Jak je pilný, jak houževnatý! Zdá se, že
se konečně blíží k cíli. Podařilo se mu rozdělit svět a vládnout na obou stranách. Ale Bůh si nenechá tak snadno vzít to,
co stvořil jako svůj obraz. I v těchto dobách posílá spravedlivého, aby stavěl záchrannou archu. Papež Jan Pavel II. On staví
záchtrannou archu. Maria - to je záchranná archa pro tuto dobu.
Jen ona může zachránit lidstvo jako za dnů potopy. Dábel to
dobře ví. Proto ta jeho snaha odsunout Marii na vedlejší kolej.
Ale také Maria zná své postavení v dějinách spásy. Ona ze všeh
pochopila nejlépe Kristova slova na kříži: Hle , syn tvůj! Ona
jako nástroj Boží spěchá, lidstvo zachránit. Opakuje znova a znova ono Kpistovo: Hle, Matka tvá!
Už 150 let se Mariď^zjevuje. V roce 1850 sv.Kateřině Labouré.
Z prstenů na jejích rukou vycházejí paprsky. Vysvětluje•Kateřině, že to jsou milosti, které ona .dává lidem. Milosti v pravém
slova smyslu však může dávat jen Bůh.
Jestliže tedy Maria mluví o milostech, které ona rozdílí, znamená to, že ji Bůh k tomu ustanovil, aby ona rozdávala Jeho
milosti. Upozorňuje nás na to papež Lev XIII.- ten úžasný diplomat na papežském trůně: Bůh milosti dává, Kristus je zasloužil,
Maria je vyprošuje a rozdává.
,
.
...
,
Na prstech Mariiných jsou vsak drahokamy, které nezáří.
Vysvětluje to sama: To jsou milosti, které nedostáváte, protože
o ně neprosíte. Vysloveně tak upozorňuje, že je třeba prosit ji
jako rozdavatelku milostí.
Moudrá, milující Mgt&a používá smyslových orgánů, kterým
člověk ještě věří, aby probudila ten hlavní orgán - orgán víry.
Maria vyzývá k modlitbě a k pokání.
Maria, Naděje naše, oroduj za nás !

Svoboda,"" jak ji prožívala Panna Maria.
Bůh dal člověku rozum a svobodnou vůli. Jsou to dary vzácné^
a sám Bůh je respektuje. Tyto dva dary s sebou nesou největší
úkol člověka. Člověk se musí naučit pomžívat rozumu, aby rozeznal
Dobro a Zlo, dobro skutečné od dobra zdánlivého..A pro dobro se
človék musí svobodně rozhodnout. Bůh nechce mít 1 :ol..-n se.be otroky,
ale svobodné veslaře ,^'kteří s nadšenírapohánějí loďku života
k šťastné věčnosti.
Mnohý člověk na tento úkol často zapomínal. Ochotně se řídil
tím, co dělali druzí a také tím, co mu la hodilo. Ochotně
a mnohdy rád se zřekl své svobodné vůle a tím i odpovědnosti za
své činy. Kolik válečných zločinců se po válce omlouvalo,
že plnili pouze rozkazy představených. Nkdo však nemá"právo
nařizovat zlo. ,Dělá-li to, pak ho nesmíme poslechnout. Jsdm. sám
zodpovědný za zlo, které konám.
Svoboda je královskj7 dar, ale nese s sebou zodpovědnost.
Jednou budu skládat účty z toho, jak jsem tohoto daru. užíval.
Proti svobodě dětí Božích stojí vnější i vnitřní nepřřátelé.
Vnitřními nepřáteli jsou ne zušlechtěné pudy, které mne :.chtějí
táhnout dolů, přotože po dědičném hříchu mi zůstala náklonnost
ke zlémuo Lékem je dobrý návyk. Protože se zlé sklony projevují
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už od malička, je třeba učit už od malička, je třeba učit už
malé děti tyto náklonnosti přemáhat. Dokud dítě nenavykne pořádku,
má sklon nechat ležet věci tam, kde mu právě vypadnou z ruky.
My už víme, že zlé náklonnosti je možno zdolávat jednu po druhé, že je to práce namáhává, ale její ovoce je dobré.
Také vnější nepřátelé jsou četní a velmi nebezpeční. Křížem
dnešního člověka je bázeň před tím, aby nezůstal v ničem pozadu za ostatními, aby se od nich nelišil. Proto někdy doslova
otročení módě jak v oblékání, tak v ostatním jednání. 01ověk
touží po svoboděj hledá svobodu a přece je otrokem svého okolí
3r, svých nekrocenych vášní. Mít pevné zásady, a zdůrazňujeme - křesťanské zásady, to znamená být hrdinou. Tělo, svět, dábla přemáhám - ujišťujeme svého strážného anděla v modlitbě. Anděl
strážný mi jistě pomáhá, sán bych na to nestačil, ale musím se
rozhodnout opravdu se do boje dát a v něm vytrvat. Protože
jde o celoživotní dílo, které má velkou důležitost v živ otě
člověka a v životě společnosti, vstoupíme do školy Panny Marie.
Když přišlgt plnost času, chtěl Bůh, aby se člověk svobodně
i\rozhodl äe spolupráci fe Bohem na záchraně světa. Lidstvo měla
\ zastupovatfflívkaz Nazareta. Zdá se nám samozřejmé, že Panna
\ Maria vyslovila svůj souhlas s plány Božími. Není to však tak
V samozře jmé. Už jednou měl Adam v zastoupení celého lidského
vpokolení rozhodnout o osudu lidstva. Adam zklamal.
\ Panna Maria si dobře rozmýšlí svůj úkol. Táže se na podrobnosti a.okolnosti. Když jí rozum řekne, že jde o v ěc Boží, svobodně vkládá k záchraně světa ruku do ruk§r Boží. A toto svobodné
rozhodnutíídenně obnovuje. Tak ji"nejrůznější životní okolnosti
nikdy nenajdou nepřipravenu. Pro každý čin se znovu svobodně
rozhoduje. Dokáže jednat docela jinak, než ostatní lidé.
Stála pod křížem - svobodně rozhodnuta splnit Boží vůli. Stála
při mladé Církvi, i když její srdce toužilo být se Synem.
OkolnosttL životaa se nestavěly proti ní, ona se pro ně svobodně
rozhodovala. Proto těžké životní situace které by jiné drtily,
nemohly drtit tu, která si je svobodně zvolila.
Také nás chce Panna Maria vychovat ve svobodné Boží děti.
Naučfcie se děkovat Bohu za denní události, chválit Nebeského
Ctce \za to, co vidíme, že je pro nás dobré, ale i za to, co se
nam zV á být neobyčejně těžké. I to těžké je pro nás totiž dobré,
i kdys toočasto nechápeme.
Podívejme se znovu na Pannu Marii. Člověku se až tgcjí dech,
jak mohla snést všechnu úzkost, když na jejího Syna byl vydán
zatykač, jak mohla jít se Synem křížovou cestou, když Ho všichni
opustili, jak mohla pod křížem stát? Stála - zdůrazňuje očitý
svědek její statečnost. Stála, neomdlela, nenaříkala. Stála
jako služebnice Boží, rozhodnmta naplnit své Staň se. Ona souhlasila se vším, co chce Nebeský Otec. A dobrovolně přijímala
důsledky svého rozhodnutí.
Ani pro nás nebudou mít sebetažěí životní okolnosti drtivou
sílu, protože se stanou příležitostí, jak osvědčit své vážné
svobodné rozhodnutí. Tím ztratí sílu i lákání zla, přestaneme se
bát těžkostí. Ostatně % ujišťuje nás svatý Pavel, že utrpení^
tohoto času nejsou ničím proti budoucí slávě, která se na nás
zjeví, vytrváme-lic Tak se nám d.ar svobody dětí Božích stane
příležitostí ke stále větší oddanosti našemu Nebeskému Otci,
ke stále větší důvěře, jistotě a lásce.
Maria, královsky svobodná, oroduj za nás?
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Hlavní koordinační centrum
.Občanskoho fóra
Palác Aurora

28 o :ří jna
; P r a h a

1

.•••:•>• Dne 'i3o1o1Q90 se v Praze ustavila "Iniciativa
na ochíanu lidského života" za účasti 32 zástupců z Cech,
H o ř a v y a -Slovenska, která, se hlásí obecně k programu
koordinačního centra OP a VPN«,
Tato iniciativa hodlá přispět k řešení humanistické
problematiky v těchto oblastech:
i1/ Výchova k manželství a rodičovství
2/ Respektování nedotknutelnosti lidského života již
od jeho početí
3/ Upevnění a obnova poslání rodiny ve společnosti
K řešení těchto problémů chceme využít těchto prostředků

- •• ' •

1/ Konkrétní pomoc rodinám, zejména rodinám neúplným
2/ Spolupráce s předmanželskými poradnami a linkami
důvěryU
3/ Propagace metod přirozeného plánování rodičovství
4/ Metodická příprava výchovy k manželství a rodičovství
5/ Relace v rozhlase a televizi
6/ Odborné konference o rodině •

-

.

". .

.

Žádáme zájemce-o tuto činnost, odborníky^ kteří mohou
přispět.k naší práci a již existující'iniciativy.s odborným
zaměřením, aby se s námi kontaktovali, na těchto adresách:

Marie Kaplanová
Ceskomalínská 47
P r a h a
6
tel«,. 328 315..

MUDr Eva Vnencáková
Clementisova 6
974 00 Banská Bystrica
tel o /088/ 43057

Jmenované současně dočasně plní>funkci mluvčích iniciativy na
ochranu lidského života.
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Ministerstvo školství
Karmelitská ulice
P r a h a 1
Vážený pane ministře,
iniciativa "Na ochranu lidského žovota" se na Vás obrací se
žádostí, aby v rámci předmětu "Humanitní výchova" na základních
a středních školách byla zařazena výchova k manželství a rodičovství na solidním vědeckém a etickém základě. Takto pojatá
příprava, vybudovaná na nových a zcela odlišných etických zásadách
než dosavadní tzv. "sexuálná výchova", by přispěla k upevnění
rodin v respektování lidského života již od početí a tím k morálnímu ozdravění národy.
Věříme, že nám pomůžete v našem úsilí o zvýšení morální
kvality našeho národ§c a znovunastolení úcty k životu, která je
jedním ze základních kamenů při budování nové lidské společnosti.
Za iniciativu "Na ochranu lidského života"
Marie Kaplanová
Ceskonalinská 47
P r a h a 6
tel. 328 315

MUDr Eva Vnenčáková
Clementisova 6
874 00 Banská Bystrica
tel./088/43057

V Trutnově. 28.1.90
Vážená redakce,
13o ledna se konala ustavující schůzka iniciativy "Na ochranu lidského života". Na této schůzce bylo přijato programové
prohlášení a iniciativa se neprodleně obrátila s významnými požadavky na ministerstvo zdravotnictví a min. školství.rJednou^
z hlavních oblastí ve kter5rch chere tato iniciativa přispět k řešení humanistické problematiky je respektování nedotknutelnosti
lidského života již od jeho početí. Tato iniciativa je významným krokem, který může umožnit účelnou spolupráci všech skupin
i jednotlivců, kteří se o tut©"problematiku zajímají.
Osobně jsem přesvědšený, že k dosažení hlavního cíle je kromě
prostředků uvedených v programovém prohlášení nutné, abychom se
promyšlenou a dobře zorganizovanou petiční akcí pokusili o dosažení zákazu interrupcí zákonem, protože tím by bylo zachráněno
několik de.sítek tisíc lidských životů ročně - vždyt jen v roce
1988jich u nás bylo násilně a legálně ukončeno '162 tisíc.
Tento názor je rozveden v příspěvku, z něhož jsem na schůzce
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z časových důvodů přednesl jen hlavní myšlenku» Základem této
myšlenky je fakt, že existuje rozpor mezi jednoznačným stanoviskem moderní vědy k počátkům existence nového lidského života a
interupční praxí? která je v tomto kontextu nejhtubším porušením
základního lidského práva na ochranu života« Na tomto rozporu by
podle mé představy měl být postaven text petice, která by v důsledku naprosté shody"myvětšiny věřících občanů, kromě těch, kteří by ji podpořili z jiných pohnutek či přesvědčení» S podpisy
věřících občanů by bylo možné počítat za předpokladu, že by na
uvedená fakta byli upozorněni a pokud by jim církevními představiteli bylo doporučeno, aby se - jako občané - k této petiční akci připojili«,
Ze stanoviska vědy vyplývý, že je interrupční praxe neetická.
Z tohoto důvodu by o zákazu interrupcí neměl rozhodovat plebiscit
ani parlamentní hlasování. Pokud se chce společnost pngažoteat
za spravedlivou, musí respektovat' základní lidská práva bez výjimek, pro každého člověka. Proto by měko být pouhou povinnoétí
zákonodárné instituce, např. ustanoveného soudů, na základě požadavku početné skupiny občanů, přijmout zákon, který by chránil
člověka i v období prenatálního vývojB
Věřím a doufám, že takto pojatá petiční akce by celému protipotratovému hnutí neuškodila ani v případě,- -že by nedosáhla stanoveného' cíle . V této otázce však není shoda fiázorů a na schůzce
iniciativy snad všichni, kteří se k tomuto návrhu vyjádřili, petiční akci kalkulující s posporou církve odmítali z obavy podráždění veřejnosti, nebezpečí obviňování z klerikalismu a politických škod. Názory jiných politických skupin na tuto otázku neznám, ale věřím, že existují i stoupenci podobné myšlenky.
Domnívám se, že zřekneme-li se takového pokusu a Qédojde-li
zvláště u věřících k podstatnému prohloubení vědomí, že za toto
zlo nesou spoluodpovědnost, pokud mu nebráni, bude náš "boj"
pomalým procesem. 1 omalý proces mi ale nezapadá do dnešního dění
které je charakteristické pády totalitních režimů a obrovským
tempem hlubokých politický-ch a společenských přeměn. Proč se tedy v nových podmíkkách zříkat petičních akcé, když i v období
nesvobody jejich prostřednictvím bylo dosaženo v některých případech nesporných úspěchů./Viz„ petice J1 bodů i jiné/.
Jsem omylný jako každý jiný a nevím jestli myšlenka takto
pojaté "velké.petice" má příznivce mezi těmi, kteří byjí dokázali po odborné i právní stránce bezchybně a vhodně formulovat a
realizovat. Jsem: však skálopevně přesvědčený o jiné věci; Bez
součinnosti s církví, bez podpory biskupů a kněží se ani sebevětším úsilím laickým skupinám a.jednotlivcům nepodaří přesvědčit většinu věřících, že jsou povinni se o toto hrozné zlo zajímat, snažit se v rámci schopnosti a možností o sebe-vzdělávání
a aktivní vystupování proti němu, a že v případě vědomé lhostejnosti mají podíl na společenském hříchu.

Miroslav Mědílek
Na struze - 19/3
541 01 Trutnov

K KESOLIDNÍ A NEMHAVNÉ REKLAMĚ SE NEMÁ MLČET,
/příklad jednoho aktivního přístupu k věci./
Zdeněk Ptáček,
Břcznická 90
261 01 Příbr'rm IV

K článku: Konec nebezpečného omylu
KO 1989 č.21.

Dovoluji si Vím zaslat 2 opisy a 2 kopie ze své korespodence ,
která se vyvinula v souvislosti s ochranou před získaným syndromem nedostatku imunity.Podnětem tohoto mého dopisu je článek KONEC NEBEZ PECNÉHO OMYLU /ICO 21/1989/,
V drogerii v Příbrami
,Pražské ulici jsem uviděl při kaž "é ze 3
pokladen u krabiček s pres©.rvativy odpornou reklamu: amatérsky,leč
zručně vyvecb ný presařvativ s nožičkami,znázorněný tak,jako kdyby v
něm byl stopořelý pyj.i'eto hnusnost měla ze široka smějící obličej a
váček,rozmarně nakloněný na stranu.Smích a nápis hlásaly,že jedině s
presarvativem lze vyzrát na AIDS.Tato reklama - jak jsem byl informován,- byla zhotovena dle jakéhosi odzišku,který si přivezl jeden ze
zaměstnanců prodejny ze Sov.Svazu.Bylo třeba 2 zápisů do knihy přání
a stížností,jednoho korespodenčního lístku,dopisu nadřízené organizací
a dalšího dopisu ministerstvu zdravotnictví,než ona zvrácenost po sedmi
týdnech od prvního zápisu zmizela a byla nahrazena nápisem ha tabulkách: Ochrana je ochrana i proti AIDS.
Na podzim jsem byl několik týdnů v Dánsku a po návratu jsem měl
a stále mám toho hodně k vyřizování.Dnes jsem si však řekl,žé•tuto'
věc nelze déle odkládat á tak jsem sedl a psal.Promiňte mi,že tak činím
značně opožděně.

% %
Další dopis od Zdeňka Ptáčka.

%%%%%%%% %
V Příbrami 25.1.1990

Drobné zboží středočeský kraj
Státní podnik
Podnikové ředitelství
Dlážděná 6
111 64 Praha 1 - Nové Město
Vaše zn.13/90/89
Vyři zuj e Ing. líihs ánková
Věc : AIDS
S odvoláním na Váš dopis s 9.6.1989 Vám v příloze zasílám
opis článku,uvedeného níže.
Vyjádření Vašeho p.ředitele,že jeho stanovisko,vyslovené ve Vašem dopise č.j.13/82/89 ze dne 12.5.1989,je konečné,jsem vždgt považoval za naprosto nezodpovědné.
Již prostý rozum říkal,že preservativ neposkytuje plnou ochranu
před otěhotněním natož před AIDS.
V zápise v Knize přání a stížností ze dne 2.6.m.r.doplňujícím mé
předešlé 2 zápisy,jsem žádal vedoucího prodejny Drogerie 139-11 v Pražské ul.v Příbrami,p.Špínu,aby ve své prodejně vyvěsil vývěsku,kterou
jsem. vystřihl z čas.Vlasta a podlepil lepenkou a na níž se pravilo,že
jedině věrnost je nejbezpečnejší. ochranou před AIDS a tím,aby se pokusil napravit škody,způsobené hnusnou,pornografickou reklamou presarVativů,které ohrožovala mravnost učňovského dorostu,tam zaměstnaného a
která musela ohrožovat každého,kdo si je vědom své zodpovědnosti.Tato

- 14 ohavná reklama,sovětského původu,vystavovala smrtelnému nebezpečí
každého,kdo se jí řídil.
Žádám Vás proto,abyste odčinili svou chybu vydáním výrazných,etických
i estetických hodnotných plakátů,pravících výslovně,že jen věrná láska /nikoliv pochybná "úprava" sexuálních "zvyklostí"/ je nejbezpečnější ochranou před AIDS..
V dokonalé úctě
Zdeněk Ptáček
Příloha: Opis článku KONEC NEBEZPEČNÉHO OMYLU uveřejněného v Křesťanských obzorech 1 .89 - Ročník II č.21.z 1.listopadu 1989 ,str.19.

% % % % % % % % % % % % '%
V Příbrami 25;1.1990
Prodejna Drogerie 1 3 9 - 1 1
Pražská ul.
251 01 Příbram
Věc: AIDS
Vážený pane vedoucí, v příloze Vám zasílám opis článku,
uvedeného ni z g ci kopii článku , rizs ného Vaší nadřízené organizaci,rovněž uvedeného níže,
-...
Zároveň Vás žádám,abyste nahradil nebezpečnou informaci o preservativech coby spolehlivé ochraně pžed AIDS eticky i esteticky hodnotnými vývěskami,podobnými té,kterou jsem ve Vaši prodejně zanechal dne 2,
6.m.r.,které by pravdivě říkaly,že jedinou nejbezpečnější ochranou
před touto zhoubnou nemocí je věrná láska.
V dokonalé úctě
Zdeněk Ptáček
Přílohy:Opis článku KONEC NEBEZPEČNÉHO OMYLU,uveřejněného v KO 1989 Ročník II č.21 z 1.listopadu 1989.str.19.
Kopie mého dopisu ze dne 25.1.1990,řízeného Podnikovému ředitelství Státního podniku Drobné zboží - středočeský kraj,
Dlážděná-ul.Praha 1.
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- 15 Diskuzní téma:
Bratrské společenství laiků I ?

Kdo,když ne já ?
Kdo,když ne dnes ?
/jedno z hesel po 17.11

Když jsem rozvažoval nad žádaným tématem,uvědomil jsem si jak vhodné
a nezastupitelné je mít nezávislý časopis,jakým v současné době jsou
Křesťanské obzory,V budoucnu bude jistě více společenskonáboženských
časopisů s "vysokou odbornou úrovní,ale ne plně nezávislj/ch a nebudou
asi ani ochotni dát mnoho prostorů*ke kritice "do vlastních řad".Snad
je-to lidsky pochopitelné vyhýbat se sporným otázkám a raději o nich
mlčet.Ale mlčením se dosud žádná rozpornost nevyřešila,nanejvýš se řešení oddálí, Problém plného zapojení laiků do života církve má letité kořeny.Život prvotních křesťanů v církevním společenství provokuje věřící všech
dob.Koncilní Otcové s tímto nedostatkem se v životě laiků též široce zate
bývali.Proto vyslovili též přání,aby laikové mezi sebou vytvořili bratrské společenství.Všichni to cítíme,že pouhou přítomnosti na medělní ;
mši S V . . S S plné bratrství věřící církve nevytvoří„A jakým tedy způsobem
v naší církví tento přoblém řešit ? Není to lehké z mnoha důvodů-Jeden
vidím v hierarchistickém uspořádání řízení Církve,který nedovoluje,aby
laikové sami nějaké "novoty" zavedli či změnili zaběhnutý rytmus ve farnosti, nepřeje-li si to pan farář.i A tak můžeme být svědky v současné, d
době tohojže laikové přijdou sami za správcem farnosti,že by chtěli ustavit farní radu,ale pan farář si to nepřeje a.tak se i nic nedá ustanovit,Tímto příkladem chci poukázat nejen na potíže,ale i na jednu příčin současné nehybnosti života ve farnostech.Laikové už v době nesvobody tuto situaci si třeba ze zavedením společenských modlitebních skupin řešili tak,že pan farář o tom vůbec nic nevěděl.A v mnoha případech,
jak jsem i slyšel od bratří,dodnes to panu faráři ani neřeknou,že se
pravidelně schází ke společenství,protože očekávají jeho negativní po-'
stoj.Rozepisuji se o existenci těchto modlitebních skupin tak zeširoka
proto,že sám jsem poznal,že v těchto, společenstvích je skutečná bratrská láska.Ale jak to udělat,aby tento duch bratrství podnítil širokou o
obec věřících ? Naděje snad je oprávněná v budoucí práci biskupské konference ,Která bude duchovní otce podněcovat k aktivitám,aby se toto
bratrské společenství i v každé farnosti zavedlo,Nebo alespoň dát najprve kněžím pokyn,aby iniciativám laiků nebránili.Avšak z dosavatní
zkus .mosti. a z názorů mnoha knězi.ba i z názorů dosavatních některých
biskupů usuzuji,že nic moc se s laiky dít v naší Církvi nebude,protože
se nechce.V-eřící lid je si této sj&uace tak skoro spontánně vědom,že skoro ve v s ech kostelích naší vlasti se modli známou modlitbu za kněze:
Bože,věcný pastýři duší...Je to holt s námi v Církvi jako ve středověku se světskou mocí:Byl-li dobrý král,bylo dobré oelé království.
A mohli bychom tuto úvahu uzavřít též modlitbou:Pane vzbuä v našich
, současných i budoucích biskupech snahu,aby svěřené stádo vedli k plnému
prožitku bratrské lásky.A aí. podněcují k této lásce i své spolubratry
v kněžské službě,kteří jsou jim podřízeni.AÍ, především svým příkladem
- ukazují všem bratrskou lásku,
A nám laikům dej pane trpělivost,a£ i v nepřízni od kohokoliv zůstáváme v bratrské lásce,především ve svých rodinách *a. snažíme se prozatím alespoň v našich malých společenstvích ve farnostéch s bratřím! ve
víře žít opravdovou bratrskou láskou. AMEN.
Josef Vaněk
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V Praze dne 31.'ledna 1990
Vážený ti tře,
potěšilo mě,že i nadále bude pokračovat aktivita SKL a KO tak,jak
jste se c tom zmínil ve Vašem článku z č.1. -2/90 KO.jsem tomu'rád už z
toho důvodu,že na stránkách KO nyní můžeme vést širokou diskuzo o různých aspektech křesťanského života v naší zemi po změnách,které jsme zar
jisté všichni uvíta1i.
Jedním z těchto aspektů je vztah křesťán - politika,tedy jeho zapojení do politiky a způsob,jakým by se mělo takové zapojení uskutečnit.
Rada článků KO č.,1-2 se tímto problémem.zabývala.Domnívám se,že tíž není
třeba uvažovat o vhodnosti či nevhodnosti, spojení politiky a křesťana.
Tatc otázka je víceméně zodpovězena.
Vznikolo a vznikávmnožství organizací,které se ucházejí více či méně přímočařeji o přízeň věřících občanů."Největší váhu mají pochopitelně
politické strany otevřeně se stavící^do role obránce a prosazovatele
práv věřících /a nejen'jejich/,tedy Československá strana lidová,ustavující se Křesťansko-demokratická strana na Slovensku a její český protějšeh.Mnoho ostatních stran /převážně nově vznikajících/si do svých
programů také vkládá bod o svobodě náboženského vyznání vesměs v intencích, vyplývajících z tzv.helsinského procesu.Lze to jen uvítat,vždyť absence požadavků náboženské svobody byla zvláště citelné především u politické síly,která měla tyto požadavky nastolovat /ČSL/.Díky Bohu obrodrý proud v ČSL,konstituovaný ještě v dobách nesvobody a tedy autentický, zvítězil a G3L se mohla stát dominujícím představitelem ,spektra
křecťa:isi'ých politických sil jázáměrně neříkám vedoucí silou/.Křesťanskodemokratická strana i prozatímní křesťansko-demokratické kluby na Slovensku se niste budou tairtéž angažovat v zájmu věřících,otázkou,zůstává,
zda se snahy těchto stran nebudou, překrývat a tříštit.Osobně jsem proxo,
aby každý měl možnost še vyjádřit podle svého a ukázat,co umí.Některé názor;7, že by se mělo postoupit, jednotně a netříštit síly mohou v sobě skrývat touhu po monopolním postavení a svým způsobem omezují svobodnou soutěž.
Kromě politických stran vznikne či obnoví činnost "mnoho zájmových spo
lečenství s křesťanskou náplní.Je jistě vhodné i potřebné se do takových
organizací zapojit a moci tak projevit avé zájmy a podílet se na společenském životě^Ale tím to určitě nekončí.Domnívám se,žé kdyby se křesťané /katolíci/ chtěli organizovat pouze v organizacích či společenstvích
s křesťanským /katolickým/ charakterem,ochudili by tím nejen sebe,ale
celou společnost.Povážujeme-li křesťanskou část občanstva za zdravé jádro společnosti,je žádoucí,aby se\zapojili do co největšího spektra společenských struktur.Jejich přítomnost jisté pomůže ozdravit nejen atmosféru těch kterých sdružení /společenství,organizací,atd./,ale atmosféru celospolečenskou.Zde je nám velkou výzvou Desetiletí duchovní obnovy
zaměřené nejen na církev /církve/,ále na celý národ.
Ano, je vhodné zapojit se do různých politických stran /i lůezi věřícími existuje různost názorů/ i různých prvotně nikoliv křesťanských
o r g a n i z a c i , K tomu názoru jsem dospěl samozřejmě až z radikální změnou
naši situace.Zprvu bude zřejmě převažovat tendence zúčastnit se^práce
především jpřesxansky zaměřených aktivit.Je to způsobeno obrovským hladem
po takovém způsobu vyjádření svého přesvědčení a vakuem v době minulé.
Vždyť oficiálně.či veřejně nic takového nemohlo existovat.Ale nyní,když
se otevírá možnost ve všech síérách společenského žiyota /kultura,ekonomiiia, ekologie, atp./,bylo by nerozumné ji nevyužít.

II.
Velký prostor otevírá i ekomunickým aktivitám.Může se jednat o společné bohoslužby,práci různých ekumenických společenství dříve víceméně
neveřejných,setkávání a výměnu zkušeností.Jistě jsem všechno nevyčerpal,
chtěl bych-však v této souvislosti upozornit na práci ekumenické sekce
při československé demokratické iniciativě,tedy jedné z nově vzniklých
politických stran,Prvotní cíl je samozřejmě v práci v rámci ČsDI„Sekce
chce přispět k řešení některých závažných otázek,které nyní vyvstávají
před věřícími křesťany,např.zákonodárství,týkající se náboženské oblasti
problémy rodiny,školství,problémy víry a armády a chce také být jakýmsi
monitorem uvnitř ČsDI a řeprezentatem zájmů křesťanské části členstva.
Existují jistě i mnohé jiné pohledy na vztah křesťan - politika.
Nikdy bychom však neměli zapomínat,že tento vztah je pouze jedním z
mnoha vztahů křesťana a okolí.A už vůbec bychom neměli zapomenout,v
čem spočívá politika původně a proč je žádoucí se na ní podílet.Je to
jedna ze služeb bližnímu a budeme-li ji jako takovou upletňovat,napomůžeme tím vnášet křesťanské hodnoty i do života našich mnohých nevěřících spoluobčanů.
Vážený bratře,trochu jsem se rozepsal a zapíral bych,kdybych svůj
dopis nepovažoval za možný příspěvek do KO,samozřejmě posoudíte-li jej
jako otisknutelný.V každém případe přeji dostatek Boží pomoci k Vaší
práci a těším se na další číslo KO i knihovny.
Váš v Kristu
Vojtěch Rálek,
Sokolská 161/1260c,
180 00 Praha 8 - Libeň

Dopis z Bratislavy
+ i
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Bratislava,3.2.1990

Téraz mám tolko problémov,že mi na všetko čas neostaáva.Slovenskí
katolíci zasievajú semeno Krasťanskéj demokracie,lebo u nás nesmie ešte
byť Ludová strana,naša sloboda ešte na to nedorástla,aby z toho vyrástla politická strana,ktorá sa ustanoví na zjazde 17.februára 1990 v Metodovom meste Nitre.Tam sa zvolí předsednictvo,ktoré povedie stranu do
víťazného velebného výsledku,Terajší rozhodujúcí činitel KSS odhadol,
že keby sa teraz voíby konaly,že Křesťanská demokracia dostane niečo
cez 51 % a komunisti 30 = a že budu najsilňajšou opozičnou stranou,V
skutečnosti to však musí b yť ináč.Kto iný,kecí nie my ?Kedy,kea nie teraz TChceme byí príkladom pre celý křesťanský svet.
Katolický týdeník č.5.proniesol rozhovor s pradšédnitieflSL JUDr Bartončíkom.Podia obrázku je to mladý člověk a prajem mu vela úspechov v
jeho politickej práci.Ponuka nám spoluprácu na spósob CDU-OSU a to je
múdré,aby práca Šrámková zostala len nepříjemnou spomienkou.Škoda,že
českí katolíci idu do volieb rozdvojení.Dúfam,že po volbách splynu v
jednu stranu.Zatial trvá nebezpečenstvo nového Vítězného února a to záleží od výsledkov volieb v čecháchmako to bolo aj v r.1946 S Preto úlohou č.1.je u nás vyhrať volby a v Cechách dosiahnuť čo najlepšie výsledky .Občianské férum ani VPN nestačí,o výsledku rozhodnu politické
strany.
U vás máte aspoň noviny Lidová demokracie,ale u nás nemáme nic.Politický monopol komunistickéj strany u nás trvá.KDK pracuje len s aktivistami,ktorí pracujů za vatikánská menu"Pán Bůh zaplať".! priestory
sú nevyhovujúcé.
Včera na sviatok Obetovania Pána sa konala v Trnavě v katedrále sv.
Jána Krstiteía slávnosť uvedenia řeholí na Slovensku.Bola to milá sláv-

nosí,ktorej sme sa zúčastnili.Cestď tam je pre mna velmi nevýhodná. ,lebo celé město Trnava.je pešou zonou a zo stanice je to velmi daleko.Cákáme na čas,kea sa na námestie tohoto starobilého města vrátí socha Najsv.Troj ice,Veía nekúltury sa porobilo„
Mali sme tu návštěvy biskupov:Hnilica,Hrušovský z Říma,Potom tu
bol Dr,Hlinka z Mnichova,ktorého možno poznáte z Hlasu Ameriky.Je to
salezián a vypracoval sa' z chlapca z Valašskej Belej na spí kra světového"
formátu.Dalo to veía námahy,až dostal právo hovořil do mikrofonu kediko„
ívek a o čom koívek,Cákáme,že sa stane riaditeíom rozhlasu na Slovensku.Zatial sa rehole u nás len formujú.Čakáme na příchod 700 sestriečiek z ciech.Nemocnice ich žiadajúoJe otvorená otázka ubytovania,Například saleziánský ústav v Michalovciách pramenovaný na nemocnicu a
kostol na kino, v Bratislavě je v ich budově riaditeístvo Po zemných stavieb atd.
Dobro sa mávejte a v pokoji a v láske nažívajte.
Zdraví Vás Ing.A.

Prezident medituje s dalajlámou §
Autorita a popularita prezidenta Havla v naší zemi způsobuje,že veškeré jeho postoje a jednání,veřejné mínění buä přímo schvaluje,nebo je
přijímá 3 mlčenlivým souhlasem,Mezi takovýto mlěenlivý souhlas veřejnosti lze počítat jeho jednodenní meditaci s dalajlámou na zámku v Lánech.A co se taky může veřejnost k. samotné meditaci vyjadřpvat,když
většina ani neví o co jde.A pokud jde o meditace náboženských či jiných
hnutí dálného východu,tak skoro nikdo neví přesný obsah těchto úkonů.
A pokud jde o"osvětové" snahy nedávných ateistických mocipánů,tak ti
slovo meditace vůbec neznali.Tak třeba ve Filozofickém slovníku z padesátých let toto slovo není,ba ani v Příručním, slovníku naučném o 4.
dílech,se slovo meditace nevyskytuje„Pouze u Trávníčka se zdovíme,že
meditace je na česky rozjímání,A český člověk se dále může otázat,co je
to rozjímání ? A když bude chtít najít odpově3,tak už-musí sáhnout po
náboženské knížce,třeba po běžném Kancionálu a tam stojí,Že r o z j í mán í je základní stupeň vnitřní modlitby»Tato vnitřní modlitba se praktikuje tak., že třeba po přečtení z úryvku z Bible, se nad tímto textem čtvrí hodiny rozjímácCílem tohoto rozjímání je poznat vůli Boží
a svým životem ji radostně přijat,
• TeS.,když.u nás ateistická totalita padla,m§žeme u převážně vzdělaných opcluobpanů pozorovat zájem o duchovní věci.Tento zájem je nejen
z důvodů,že tad nikomu nehrozí jakýkoliv postih,ale je to i důsledek
z dlouho trvajícího materialistického.suchopáru.Nynější papež to ve své
první encyklice Vykupitel člověka vysvětluje takto:Duch působí i v srdcích materialistů současné doby,neboí se rodí totiž tolik různých forem neukojitelnosti lidského srdce a můžeme řícri,že "potřebu" něčeho
duchovníno přiznávají i ti,kdo žijí mimo viditelné hranice církve,nebo í. hladoví po spravedlnosti,míru,lásce,dobrotě,síle,odpovědnipsti a
lidské důstojnosti.
My,kteří jsme zažili vládu bezbožců,víme jak to ve skutečnosti s
ton lidskou důstojnosti bylo.Dnešní myslící lidé si plně uvědomují«že
bez duchovního chápání života špatně končí jedinec i společnost,Tedy
duchovní potřeba je to,co vyvolává zájem našeho srdce po poznání Boha,
A k tomuto poznání se dostáváme m e d i t a c í - r o z j í m á n í m . .
Josef Slovák

V Brně 5.2,1990,
Redakci
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V druhém čísle Vašich novin uveřejňujete odpovědi našich předních
politiků,jak odpovídají na otázku: Jací představujete volby.Kdo bude
kandidovat ? Na závěr píšete, že JíJDr Bartončík Vám odmítl odpovědět,,
I kd yž neznám důvody,proč Vám předseda naší strany nechtěl odpovědět,mám za to,že je to'demokratické,a že na to'má právě Vám i neodpovědět,Právo neodpovídat ctili i páni estébáoi.Ještě před rokem,když
jsem měl tu "i est" být od nich vyslýchán,několikrát jsem na jejich otázky odpověděl,že nebudu vypovídat.Oni to "brali" a více mě v té věci
nevyslýchali,A tím více po té naši něžné revoluci je třeba si zvykat
i na to,že se se mnou nechce někdo bavit,Proto nevím,jak Vy to berete,
ale k tomu,že Vám pan Bartončík neodpověděl,jste přidali,že nevíte ,
zda nechtěl odpovědět,či zda n e v ě d ě l co odpovědět,což se mi zdá
jako jízlivost či zesměšňování„
Dovolte mi prosím,abych při této příležitosti,když mám příležitost
psát novinám sociálních demokratů,řekl moji zkušenost s Vaší stranou.
Bylo mi 14.roků,když si únorovým pučem u nás komunisti usurpovali veškerou moc a od otce jsem věděl,že "socani" se všichni,alespoň v naší
obci přidali ke komunistům,ba zastávali i. přední místa ve vedení komunistické strany,A pokud jde i o můj názor z mládí,mám takovou představu, že sociální demokrati pomohli komunistům k moci.Toto mé přesvědčení nejvíce utvrzovalo osobnost soudruha Firlingera,kterýžto ujš svým
zjevem představoval typ zrádce,Znovu podotýkám,že toto vše,co zde říkám, je můj osobní názor a protože Vaše noviny si budu i nadále kupovat,máte možnost můj názor po změnit„Ostatně blížící se výročí "února"
je i pro Vás příležitostí osvětlit úlohu Vaší strany v těch osudných
únorových dnech,Nemůže být však yěcí náhody,že Vaše strana splynula
tak rychle s komunisty.Ideová zpřízněnost zde jistě byla.
Promiňte prosím,zdá-li se Vám to,co říkám neobjektivní.Líbí se mi
od Vás Vaše prohlášení,že chcete napodobovat Vaše západní jmenovkyně,
které se s marxismem už dávno rozešly a dokonce i v řadách vedoucích
těchto stran jsou věřící lidé, což v naší historii nebylo talc jednoduché .
S pozdravem "Pravda vítězí "
František Záleský
Bělohorská 119
636 00 Brno
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Milovaní Pánem,

Jak jsem si předsevzal - chci se vyslovit k Augustinova příspěvku
- jak dál v r,1990.Předesílám,že ani pro sebe si nenárokuji být zavržra
ním objaktivity,Zastávám názor,že objektivní"pravda"se objasňuje v dialogu konfrontací subjektivních názorů.Proto prosím,abyste tyto řádky
přijímali ne jako vyslovení zásadního nesouhlasu,ale jako snahu o doplnění spektra,Když cokoliv čtu,zkoumám to tak,že se pokouším o uvedení
v pochybnost - abych tak odlišil nepochybné od možného,sporného,nepravděpodobného ...Prosím,abyste i vy tímto způsobem přijímali moje vidění
a závěry.
V závěru 3'«odstavce vyslovuje Augustin dnes velice často tradovaný
názor,že jsme všichni přesvědčeni jak nám ke svobodě pomohla především
sv.Anežka,Popravdě mě to tak trochu zaskočilo,že s tímto tvrzením vystoupil i Augustin.Jeho•"konstatování" svědčí o jeho skromnosti,ale nedosvědcuje celou pravdu.,,Pro Vás přece nebylo tak zcela neočekávané,že
konečně došlo k nastalým změnám - vy sami jste se přesvědčili.zasazovali jste se o to celým nasazením,a nabyli byste toho schopní,kdybyste
např.neuvěřili Jeho/Pánovým/zaslíbením,že poddaností Pravdě budeme osvobozenic
Vůbec nemíním uvádět v pochybnost svatost České Anežky a společenství
církve bojující s církví vítěznou! Ale věci se prostě nemají tak,že my
svým:, prosbami "pohneme" Svatými a ti pak "pohnou" Pána Boha k tomu,
aby «--seslal více milostí! Činnost Svatých spočívá vždy /na té i oné strano věčnosti/na poslušnosti P.Bohai x ak zv,přímluvy nikdy nemohou milosti
/lásku/ vymáhat,vzbuzovat ! Protože Boží "nabídka"/ochota sdílet se o
život/vždy převyšuje naší lidskou"poptávku"/ochotu přijmout /cast na B.
životě - otevřít se milosti,Daru!/,protože vše dobré,láska především,
už nám bylo přikázáno,nezbývat než uznat Svaté i sebe za "služebníky
neužitečné"/za pouhé nástroje/,uznat,že Dobrý je jen Bůh i Obávám se,že
stavět kohokoliv z tvorů do role
přímluvce - přemluvníka vždy
nutně znamená praktické popření Boží priority a jedinečnosti v lásce.,
Všimneme si pak těch,,kdo jsou nakloněni hlásat názor, že svatí v nebi
rozhodují o našem osudu nejhlasitěji i nekompromisněji:Domnívám se,že
nejčastěji tak činí ti,kdo tím zastírají skutečnost,že sami ve věci svědčení pravdě"Vaše slova budiž:Ano,ano?Ne,ne..."nabyli Pána poslušní i A>kud
napcostá většina národa nedělala to,co mohla a měla - nemohlo se dít
nic ani ve věci svobody/1,práv«/^okud ti,/my!/,které Pán povolal,aby
byli solí žerně,projevovali manifestační souhlas s lidmi,kteří chtějí
vládnout proti Království,ne bylo žádné osvobození možné i/o vzájemném
závisení násilí a lží viz.Solženicyn/,Svoboda tedy závisí především na
lidské pravdivosti.Všiml jsem si závislosti osvobozování hapř.v r,1967, ,
kdy na sjezdu spisovatelů promluvil L.Vaculík.Osvobození vždy závisí
na tom,zda se věci nazývají pravými jmény,Československé jaro 1968 i
podzim r.1989 to doložily,„..
Protože vím,kolik úsilí a obětí jste ve věci osvobození přinesli,
je vhodná připomínat Vám jak souvisí dnešní stav s disidenstvím, petič-ní činností,zahraničním vysíláním atd..,?Jistěže nejen Vaculík věděl
už 1 .i.88,že se. může stát,že vyjdeme ne na jednu jejich,ale na všechny
naše ulice,, . ,»a co to bude znamenat.. .Vara to tedy připomínat je zbytečná r abyste svůj postoj sami připoměli a dali za vzor je pro Vás nepřina+elřé.Avšak v zájmu pravdy tvrdím proti Augustinovi toto:zřejmým předpokladem dnešního osvobození je především svatost církve bojující a já
tuto svatost spatřuji v obětech např.pí.Havlové,pí Navrátilové i Lenky
Procházkové../to bych poukázal na lidské protějšky sv.Anežky,.Budou však
KO i-veřejčovat takové názory ?
I k některým prognozám v dalších odstavcích bych rád projevil připomínky , ale dnes už nemůžu - psaní se mi stává namáhavější /než Vám
Čtení I/',
Žijme v poslušnosti Pána a vše půjde obře l
V ,K.

VI.
POKUSME SE- DNES POMODLIT JINAK 1

Sestry a bratři,milí přátelé,
h a m l e t o v s k é č i nebýt f jsme si sami lidovci už dávno vyřešili.Tím,
že i v údobí nesvobodytotality a útlaku jsme kolem sebe sdružovali ty
věřící,kteří byli stejného názoru*Totiž být aktivní a pracovat a působí
i v těch naléhavých'podmínkách k tomu,aby nezaniklo úplně vědomí existence , vědomí , možnosti jiného,totiž křesťanského názoru na svět a na ži
vot, vědomí křesťanského světového názoru,A„ nebyli jsme to jen my,zde ns
Slovácku,byly a jsou nás desetitisíce,věří»ich křesťanů pak miliony v naší republice.Jistě ne vše se nám v práci dařilo,jak bychom chtěli,
ne vždy jsme dosáhli očekávaných výsledků a proč si to nepřiznat,nebyli
jsme vždy dost zásadoví a důslední,ale rozhodně se dnes za svou. činnost
nemusíme stydět.Vždy jsme si byli vědomi toho,že Bůh nás totiž postavil
na své místo,ye své nevýslovné Prozřetelnosti,do této doby,do tohoto
místa,do těchto podmínek.A když nás každého z nás zvlášť jako neopakovatelnou lidskou osobnost se svobodnou vůlí a rozumem,! nás všechny,tot
lidské společenství,do těchto podmínek zasadil,učinil tak vzhledem'k
naší lidské slabosti s tím- a to jako křesťané pevně věříme,™ učinil ta
s tím,že nám dá vše,čeho nám bude zapotřebí,abychom Jeho očekávání mohli naplnit,On nám dá vše,když o to budeme prosit - nepravím žádat í
Jej Ne j vyššího, může upřímně prosit jen ten,kdo má víru,pokoru a lásku,
A to je právě to křesťanské,lidovecké*To je to,oč nám jde i dnes a oč
nám půjde i zítra,o křesťanský životní styl.
Abychom jej_dosáhli,abychom žili křesťanstvím,musíme se každý z ná
obrátit především k sobě,začít od sebe,zapálit tu svoji svíci a, její
světlo šířit dál.Musíme tedy především my. sami hořet vírou,pokorou a
především láskou.
Jak je to tedy s mojí vírou ? Jsem opravdu věřící,tedyvKristův ?
Být Jeho,znamená žít duchem evangelia,duchem desatera,naplňovat život
modlitbou podle modlitby Páně,Otče" náš.Sestry a bratři,přátelé I Pokuste se ji dnes večer pomodlit jinak než obyčejně,ne ve spěchu,plni celodenních starostí,ale v klidu,s vírou,pokorou a láskou v srdci.i Není
přece krásnější modlitby nad tu,kterou nás naučil sám Ježíš.Proč ji slo
žil právě tak a ne jinak ? Jako Syn Boží viděl až do dnešních dnů,věděl
i o nás,o našich těžkostech,věděl,že jej budeme potřebovat,že Jej budeme prosit nejraději právě Jeho modlitbou,

Žijfie však Jeho modlitbou,vychází nám za srdce ?
On-je náš Otec.Otec všech lidí,jsme tedy všichni bratři" a sestry,i
ti,kteří nesdílejí naši víru,i ti,kteří v Boha nevěří,ateisti,darebáci,
i ti nejubožejší a často nejpotřebnějši.Ke všem se musíme chovat s bratrskou láskou.Jsme přece děti jednoho Boha! To je víra převedená do
praktického života,.Posvěť se jméno Tvé"- hájíme Jeho čest ve společnosti ?"PřijcL království Tvé " - šíříme víru v Něho kolem sebe •?.'.*Bučí
vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi i.," - opravdu Jeho vůli prosazujeme
u sebe i ve-společností ?

"Chléb náš vezdejší dej nám dnes..i"- mnozí i z nás si myslí,že ten
chléb,ty hmotné statky,si získají i, bez Jeho požehnání,při tom zapomínají, že to co.sami získáme,nemáme jen pro sebe,ale i pro ty kolem nás,
především pro ty ne.jpotřebnějŠí, kterým se nedostalo tolika darů: zdraví,
síly,vědomostí jako nám.Bůh od nás právem očekává lásku a štědrost ve
skrytosti srdce,Ať neví levice,co dává pravice.Kdo dává^dar^veřejně na
odiv,již vzal svou odměnu - u Boha mu nezůstalo nic.A víme,že lidská
sláva, je polní tráva,"... Odpusť nám naše vjny „.'''- Toto ano, to je velic
dobré,že tuto prosbu nám Ježíš do své modlitby dalJsme si vědomi,že to
s námi není v pořádku,Kdo by se těšil na trest,na očistec ? Tedy ano;
Odpusť nám Pane i Ale to:..."jakož i my odpouštíme naším viníkům..."
To jsi do modlitby již neměl dávat,to ne ! Vždyť,ani nemůžeme od srdce
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v/nadat těm,kteří se proti nám provinili:včera spolupracovníkovi ,dnes
třeba komunistům,a zítra třeba - no,zase se někdo najde.A člověk by si
tak rád ulevil,hned je lépe i - Opravdu? Zlo rodí zase zlo.A tady zdůraz
ňuji:je na nás,na křesťanech,abychom tento číáblův řetězec ,proklatý řetězec,už jednou roztáli - a nejen jednou,stále jej rozetínali - i dnes
-či právě dnes - odpuštěním.Latinské přísloví praví:Errate humanum est.
Ohybovati je lidské.Přípojůjí,že:Odpouštěti je božské,křes tanské,tedy
i lidovecké.Zapomínat nemusíme,ale odpouštět musíme,nebo nebude odpuštěno ani nám.A co víc,co je neméně důležité:zklameme očekávání těch,
kdo v nás chtějí vidět opravdová křesťany, kteří by s námi chtěli jít
jako s bratry a sestrami. Závěrem modlitba:... "a neuvecí nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého", - je jako by balzámem,odměnou za dobrý a spravedlivý ži^otjsvědčící o Kristu v nes.
Jde nám tedy o křesťanský životní styl,o křesťanského ducha v rodinách i ve soolečnosti? V soukromí i ve veřejném životě? Jestliže
ano,musíme se zapojit s těmi, jimž jde. o stejné ideály, s těmi kteří
si prosazování těchto ideálů- lásky a bratrství ,víry v Boha dávají za
svůj cíl.Ve veřejném životě mimo církevní společenství tyto ideálymůže nejlépe uplatňovat ta politická strana,která je má ve svém
programu«,
Co závěrem?
Jsem pevně přesvědčen - a je mým přáním,aby to bylo - i když ne
hned -- i Vaším přesvědčením : Tem kdo je k sobě po čtivým, upřímným a
kritickým,kdo denně prosí Boha nejkrásnější a nejplnější modlitbou,kdo
je skutečně srdcem i životem Kristův,kdo hledá,ten dojde k poznání,že
v současné době se nemůže lépe politicky a tedy i vnitřně angažovat
jinde než ve straně,která chce budovat naši společnost na křesťanských
ideálech«,
Zdař Bůh !

Frantisek
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Kéž je tento lidový pozdrav i modlitba.
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Blíží se pomalu 8.březen, Dočítám se v novinách,že většina žen se
zříká jak dárků - především ve-prospěch dětských nemocnic,tak i tohoto^
už tolik zprofanovaného svátku,který je vším ,jen ne úctou k ženě,které
už kdysi dávno na počátku,byl dán do vínku ten ten největší dar -mateřství.
Osobně jsem tento svátek nikdy neuznávala a v naší rodině se nikdy
neslavil.Nosívám, však mamince kytičku právem v květnu,kdy jsme si kdysi i m y připomínali krásný svátek matek.
Slaví se však už po léta MDŽ,který jde jakoby ruku v ruce e 40tiletým ničením a odbouráváním všech lidských hodnot.Slaví se emancipace
a svobcdš ženy.Slaví se po léta MDD / těch"chtěných" ,kteří živoří na
periferii lásky /, a začal se slavit 3.listopadu den nenarozených dětí,
který žaluje své emancipované " matiky".
Hodně žen se v těchto dnech distancuje od MDŽ a přeje si návrat k
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někdejšímu svátku matek.J.ássi tb přeji také.
Ale jak můžeme slavit takový svátek v zemi,kde je dosud pod zákonem. masakrování právě těch nejmenších ?
. akým právem chceme"rozhodovat o bytí nebo nebytí někoho jiného ?
Jakým právem dovolujeme matkám vraždit své děti ?
Vždyí i to zvíře pro svá mláSata nasazuje život.
My svým dětem životy bereme - pro svoje pohodlí,prestiž,dovolenou
v zahraničí,nové -auto.Proto se druzí nesmí narodit ? ...
Nemáme právo odsuzovat zlo u druhých,jestliže vraždíme vlastní děti „A nemáme pak ani právo slavit svátek matek*
My už -všichni cítíme první závany svobodného vetru demokracie,ti
maličcí to ještě nepocítili,ti jsou masakrováni dál.To jsou skryté
krvavé skvrny naší "něžné "revoluce.
Měli bychom udělat,co je v našich silách,aby pravda a láska,právo
a spravedlnost zvítězily i tam,kde to není tolik vidět,ale kde jsou
tělíčka roztrhaná a popálená. solným roztokem.
A zůstává němý výkřik bezmocnosti,který žaluje nejen své rodiče,,
ale nás všechny,kteří už nejsme bezmocní a můžeme i křičet.
Márie Silková.
% % % % % % % % % %%
Z činnosti odboru«školství ONV V Kroměříži
Otevřený dopis pedagogům a všem,kdo mají zájem o obnovu školství.
Stalo se v poslední době takřka obyčejem - a myslím,že dobrým psát otevřené dopisy*Je to vlastně svérázná a současná literární forma
která umožňuje spontánněji a otevřeně vyjádřit své mínění,sdělit to,co
považuji za důležité pro sebe i druhé.
Chtěl bych se tedy i já podělit o několik myšlenek a pohledů np nynější bouřlivý kvas v pedagogickém světě - jednak jako soukromník,filozofující občan,který se zamýšlí nad výchovou,jednak jako úřední činitel ,nedávno instalovaný do funkce vedoucího školského odboru.
Současná,sametová revoluce,či raději lidská,nenásilná, proměna mrtvého totalitního režimu v živou a otevřenou společenskou strukturu,nám
odkryla nové roviny naší existence,které dříve unikali naší pozornosti
- roninu etických hodnot,Byli jsme i hlušeni hřmotem provozu oceláren,
vyrábějících tuny oceli k levnému exportu,byli jsme fascinováni iluzí
titanského zvýšování ukazatelů životní úrovně, byí. za cenu nevyčíslételné devestace přírody,byli jsme opředeni neproniknutelnou pavučinou
směrnic,pokynů a direktiv,které z nás činili prostoduché články jakéhosi kafkovsky imagiárního soukolí státního mechanizmu.Není divu,že v
takovém světě nám takřka pod prsty odplouvaly pravé hodnoty - láska a
pravda,porozumění a spolupráce,spravedlnost a odpuštění.
Požadavek harmonie,života v míru ve,svých srdcích,smyslu pro Bohu
díky všelidskou odpovědnost zazněl a stále zaznívá jako Leitmotiv proj
vu našeho pana presidenta,naposledy i ve společné výzvě s tibetským
dalajlámou.
Dnešní doba nám ve svých nejlepších představitelích ukazuje tento
hlubší aspekt lidského bytí a domnívám se, že právě pro výchovného pra
covníka by tato skutečnost mela být inpulzem k radikálnímu přehodnocení dosavadních přístupů k výchovnému procesu.
Co vlastně výchova požeduje ?
Protože nechci levným způsobem opisovat učebnice,dovolím si být
více osobní a trochu možná méně přesný,nejde zde o odborný traktát.
V prvé řadě-vidím jako základní předpoklad sebevýchovu.Nemůže,nemá morální právo vychovávat pravdivě druhé taia,kdo nepoznal sebe a sám
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sebe nezačal vychovávat,Je špatným vychovatelem ten,kdo žije v sebelásce, egoismu,lhostejnosti,člověk povrchní.Moudrý,kdo rozumí druhým,osvíce
ný,kdo rozumí sobe.Kdo druhé přemáhá,je silný,kdo sebe přemůže,je mocný /Lao-c/.Zkušenost ze sebevýchovy nenahradí žádné poznatky vyčtené
z knih.
V druhé řadě jde o vklad učitele- jako vzoru jednání.Potřebujeme v
životě vmory,normy svých postojů,tím jasnější a krystalově Čistší,čím
jsme mladší.Pro dšti jsou bezprostředními vzory rodiče a učitelé.Jejich jednání se nesmazatelně zapisuje do dětských duší jako zárodek moé
delu pro jejich budoucí chování v dospělosti.Nejen slova,ale především
naše postoje a vztahy to jsou,které formují osobnost svěřenců-,Takto
můžj i negramotná /formálním vzděláním matka/,která má opravdovou gramo
tnost svého mateřského vztahu a přirozené moudrosti,velmi úspěšně vychovávat a formovat syna - maturanta,jak může dosvědčit mnohý příklad
z historie.- Taktp se"láska a pravda" ukazuji í z tohoto pohledu jako
dvě•subatanciálnáodnoty pedagogického působení,jako podmínky"sine qua
non.
Třetí řadu tvoří požadavek na revizi a rehabilitaci některých pojmů.
Přede vším je to samo slovo:zpolíčkované,zprastiunvané,sloužící
jako nástroj demagogického přesvědčování,nástroj ohebný a .kluzký.Slovo,které nelze redukovat jen na sdílení objektivní informace,ale které
má zprostředkovat přenos pravdy hlubiný naší osobnosti.Staré národy,
např. semitské,velmi dobře chápajřiutajenou hloubku a slovo bylo jim něčím posvátným,protože neslo osobnostmi obsah.Toto bychom měli slovu
Opět vrátit,nemluvit plané fráze,neříkat to,čemu v nitru nevěříme.
Slovo také otevírá lidský vztah,vztah já-ty.I zde je třeba nastolit pravdivost,revidovat pojem vztahu,který jsme si"zvykli chápat jako kolektivizmus,který v podstatě představoval pláštík pro duchaprázdný a dobře utajený egoismus."Obracím-li se k nějakému člověku,jako ke
svému« ty" , oslovuj i-li ho základním slovem já-ty,není věcí mezi věcmi
a nesestává s věcí./Martin Buber/.A o toto nám v naší pedagogice bude
muset jít.
Lidský potenciál dokázala pseudofilozofie minulé doby překrýt sedimenty lichých bludiček pracovní seberealizace,konzumního uspokojení,
honbou za iluzorními hodnotami vyšší životní úrovně atd.Zcela uniklo, '
že Člověk má jedinečnou a neopakovatelnou šanci překročit rovinu pouhéft
ho reflektování skutečnosti a otevřít tajuplnou hlubinu
s v é existence, kterou znaly všechny velké kultury.
To vše,o čem byla dosud řeč,bychom mohli považovat V jistém smyslu
za podmínky vnitřní.Mluvíme-li v takto širším pojetí o výchově,je třeba
se alespoň stručně dotknout podmínek vnějších.
Nelze'zajisté dobře vychovávat,aniž bychom měli alespoň částečně
- přiměřené prostředí,
- dostatek času pro vyúku i pro sebe,
- omezení stresových situací.
Přiměřené prostředí - nespočívá jen v dobře vybavených kabinetech,
ale i ve zdravém,čistém a estetickém okolí,respektování pravidel psycho
hygieny duševní práce..
Dostatek času - aby pedagog nebyl zbytečně přetěžován mnohdy nesmyslnými požadavky,aby měl i prostor vložit do osnov svou tvůrči invenci, aby ve volném čase mohl regenerovat své síly,doplňovat vzdělání
odborné i všeobecné,aby mohl v čase ticha a klidu i lidsky dozrávat.
Omezení stresových situací - je v současné době spíše ideálem,ale
je nutno alespoň vylouučit zbytečné konfliktní situace v nejrůznějších
rovig^chj.ať již jde o mezilidské vztahy,či stresy z přemíry povinností,
nebo respektování základní úcty člověka k člověku,je třeba odstraňovat
formy,struktury,nařízení,která jsou nefunkční.Přispívat ke zdravým,
otevřeným,laskavým a pravdivým lidským vztahům,respektovat zásady du-
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ševní hygieny a především být chápavý a tolerantní je nutným předpokladem. Takový prostor musí vytvořit ředitel svým podřízeným a stejně
tak se musí postavit i výchovný pracovník ke svým svěřencům,
V souvislosti s vnějšími podmínkami bych se chtěl v závěru zamyslet ještě nad materielními problémy školství.Zatím nás nebude tolik
bolet platová otázka,i když i ta si časem vyžádá revizi,budemeli chtít
odstranit přefeminizovanost školství.Mám tea na mysli oprávněné požadavky na otevírání malotřídek na vesnici,výuku cizích jazyků místo ruštiny atd.K tomu bych ještě přičetl mnohde nevyhovující stav budov a
potřebu i nákladných oprav.Plně se stotožňuji s těuito správnými nároky - ale musím konstatovat,že realizace bude narážet na bariéru finančních možností,Obracím se tedy touto cestou na všechny průmyslové
závody v našem okrese,které disponují penězi,aby nám pomohly překlenou
současnou tíživou situaci.Budu psát jednotlivě na každý významejší
podnik,abyvdle možnosti . všechny organizace,nám přispěly,aby nám pomohly aspoň trochu připravit vnější,materiální podmínky.Jménem těch,
které jste nám svěřili do výchovy,předem děkuji.
Vážené kolegyně a kolegové,po bouřlivých dnech,které způsobily radikální přeměnu v našem školství,po určitých perzonálních změnách vedoucího odboru školství ONV,okresních školních inspektorů,připravovat
ných konkurzech na ředitele škol,zavládne opět klidná a dělná pracovní atpao sféra» Prosím vás proto, abyste dokázali pochopit, že změna v řídí
cí funkci,neznamená vyřizováni osobních účtů,že nesmí docházet k vytváření žádných nátlakových skupin a také ne žádných bojůvek,které vylepují štvavě plakáty proti S QUC cl snému trendu.
Jako při každé velké přeměně se objeví příživníci,kteří budou
chtít parazitovat na nové skutečnosti.Nejsou to lidé,se kterými bychom
chtěli spojit budoucnost našeho školství ..Nevytvářejte v současné době
umělé problémy a varujte se vyvolávání emocí,které nic neřeší.Vyvstanou nové p r o b l é m y v souvislosti s jinou,otevřenou koncepcí výchovy ,
ale to bude práce radostná,protože by měla být svobodná a tvůrčí.
•

řuNiOr.Jurik Hájek,
ved.odboru školství.
0/0 (p] Qí, Cí, C/, O/, 0/ Cl
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Dopis k veřejné angažovanosti křestanů
Draží přátelé,
obracíme se na vás, věřící, kteří se snažíte poctivě
orientovat v dnešní překotné době a chcete svč nábož. přesvědčeni dát
do služby pro dobro veřejné věci a všech lidí, na vás., kteří chcete
přispět k tomu, aby se heslo našeho pana prezidenta "Pravda a láska
musí zvítězit nad lží a nenávistí", stalo skutkem. Možná patříte mezi
ty, kteří si stále myslí, že život poctivého křes tana není slučítelný
s angažováním v politickém životě. Chápeme vás, protože oojmy "politika" a "politická angažovanost" byly v posledních .40 letech zdiskreditovány a degradovány na něco nečestného, nepoctivého, co odporovalo
svědomí věřícího člověka.
Dnes je situace' jiná.
V_tuto_dotnjL_3e jiaší^
Jasně to říká Fr. kardinál Tomášek, když nás vyzývá k činům ve svém
povolání z 21. 11. 1989i "Právě tea jsme všichni povoláni k odpovědnosti za přítomnost i budoucnost nás i našich dětí."
Papež 'Jan Pavel II. ve svém apoštolském lustu "0 povolání a poslání
laiků v církvi a ve světě" /Christifideles laici - ftím 30. 12. 1988/
v kapitole 42, k tomu tématu uvádí: - aby se křesťansky inspiroval
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časný řád v uvedeném smyslu služby pro člověka, nemohou se laikové
vzdát zapojení do politiky, to znamená do mnohostranných a různorodých iniciativ na hospodářské, sociální, zákonodárné, správní a
kulturní rovině, která slouží systematické rovině podpoře všeobecného
dobra. Jak synodální otcové ooakovaně zjišťují, mají všichni i každý
zvlášť, povinnosti a orávo podílet se na politice, i když na různých
úrovních na základě různých a vzájemně se doplňujících úkolů a odpovědností ...
- na tomto pozadí tím víc získává svůj plný význam slovo Il.vatik.
koncilu: "Církev orovází chválou a uznáním dílo těch, kteří se ve
službě lidem věnují dobru veřejná věci a berou na sebe tíhu odpovědnosti z toho plynoucí...
- politika, která je zaměřena na osobu a společnost, nachází své
základní kriterium ve snaze o všeobecné dobro jako dobra všech lidí,
dobro, které se nabízí ke svobodnému a odpovědnému přijetí jednotlivt
cům i skupinám. "Politické- společenství" - jak čteme v konstituci
Radost a naděje - je zde tedy k vůli onomu obecnému blahu, v němž
nachází své poslední opodstatnění i smysl.
- jako učedníci Ježíše, "leníáe-fepokoje" /Iz. 9,5/ a ^našeho pokoje"
/Ef,2,ll/, laikové musejí být "tvůrci pokoje" /Mt 5,8/ obrácením
srdce, angažovaností ve prospěch pravdy, svobody, spravedlnosti a
lásky, které jsou neodmyslitelným základem míru...
Jednou z možností, jak nezůstat stranou a přitom žít v duchu evangelia, je práce v politiťkých stranách a klubech s křesťanským zaměřením. Je nutné zvážit, zda se připojit k nově vzniklé straně nebo
k některé z již existujících stran. Domníváme se, že obrozená
Československá, strana lidová, která se nejen proklamacemi, ale i činy hlásí ke křesťanství, jako základu veškeré své činnosti, více
odpovídá duchu evangelia a jednoty křesťanů než nově vznikající
strany. Z historie víme, že mnoho snah o reformu nevedlo k jednotě
ale k rozdělení. Velmi nám-v těchto dnech záleží na tom, abychom

Všechny náboženské svobody, které s takovým nadšením v současné době
přijímáme, je nutné zakotvit do zákonů a potvrdit ve svobodných volbách. Pokud se tak nestane, může být probuzení ze současné euforie
příliš kruté. K tomu všemu je zapotřebí jednota všech křesťanských
sil a silná politická strana, důsledně hájící zájmy věřícíchna všech
frontách, ve všech sférách života společnosti. Strana prosazující
křesťanskp ideály do každodenního života a politická praxe celé naší
společnosti. Chcete-li tomu napomoci i Vy, obraťte se na kteréhokoli
člena ČSL, případně přímo na sekréariát v místě bydliště.
Noví členové ČSL
-.0 — 0 — 0 —

• •

Corrigenda - Oprava chyb v II.části článku "Slova pravdy a krásy"
v KO, r,III , č. 3 ,z 1.2.1990.
Na str.13 ve stati "Studentská Hlídka" asi ve 2.třetině imá být
správně: list katolického studentstva českoslovanského.Na str.14
ve stati "Apoštolát sv. Cyrila a Metodě je",asi uprostřed má být:
"Názor 0.Bulgakova na filioque", J.Vašica Slovanská liturgie ...
Ostatní drobné chyby si opraví laskavě čtenář sám.
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Dne 19o ledna 1990 se sešli zástupci Společnosti oro Moravu a Slezsko, Výboru pro 'samosprávu Moravy - občanské iniciativy při městském výboru Čs, strany socialistické v Brně,
.přípravného výboru občanské iniéivy pro samosprávu Moravy při
čs* straně lidové v Brně, pracovní sekce pro Morava a Slezsko
Demokratického fóra-komunistů, Moravského hnutí proti byrokracii,
Severomoravské iniciativy Přátel Moravy a Slezska, Sdružení umělců
Moravy a Slezska, aby sjednotili své postupy a iniciativní návphy
k obnovení samosprávy Moravy a Slezska.
Dohodli se, že uvedené iniciativy sjednocují své úsilí a
vyhlašují CHARTU PRO MORAVU A SLEZSKO jako otevřený dokument,
ke kterému se. dále mohou přihlásit další iniciativy sledující
totožné cíle.
Signatáři Chatty pro Moravu
covat se všemi Občanskými fóry a
ravě a ve Slezsku.
Signatáři Charty pro Moravu
svébytné etnikum a vlastním více
dují":

a Slezsko budou úzce spolupraobčanskými iniciativami na Moa Slezsko považují Moravany za
než tisíciletým vývojem a poža-

1. Ustavit moravskoslezský sněm nebo jiný zastupitelský
orgán /např. parlament, národní radu a podobně/ s mocí zákonodárnou ve věcech Moravy a Slezska.
2c Ustavit mor vskoslezskou vládu nebo jiný ústřední orgán
moravskoslezský s mocí výkonnou jako orgán převážně koncepční a
odvolací s vysoce kvalifikovaným personálním obsazením v počtu
nepřesahujícím poloviční počet pracovníků- jednoho dnešního krajského národního výboru.
3. Obnovit Moravu a Slezsko v jejich historických hranicích
včetně stanovení volebních obvodů respektujících tyto hranice,
a to již pro volby v roce 1990.
4c Zabezpečit, aby národní důchod vytvořený na Moravě a ve
Slezsku zůstával po nezbytných přiměřených odvodech v těchto
zemích pro všestranné zabezpečení a zvyšování kvality živote jejich lidu.
5o Uzákonit moravské symboly a upravit státní znak Československa tak, aby obsahoval i znak Moravy.
CHÁRTÍ PRO MORAVU 'A SLEZSKO
-vyzývá ke spolupráci v prosazováni uvedených požadavků,v organizování podpůrných akcí a k zakládání výborů jednotlivýc1" moravskoslezských iniciativ v místech i na pracovištích.
CHARTA PRO MORAVU A SLEZSKO
Měnínská 4 602 00 BRKO

