m

K É E S Í A N S K É

OBZORY

1 990

1, března

ročník

III,

číslo 5

i

O B S A H
.Doba postní - Popeleční středa ...................... 2
Pastýřský list k Desetiletí duchovní obnovy ......... 3
Přímé přenosy bohoslužeb ěs,.rozhlasem.
4
Jiří Snajdr: Panna Maria Pomocná ve Zlatých Horách .. 5
P.F.Cornelius:Životní příběh misionáře .............. 6
Návštěva Jana Pavla II v československu ...... ...... . 7
Odčinění křivdy ... ........... . . ......... ....... ...... . 8
Aug.Navrátil:0 tragické smrti P.ing.Přemysla Coufala . 9
Aug. Navrátil: A mlčet nebudu ..... ................... 9
Kodex kanonického právě - Společenské, sdělovací
pros tředky ................. 1 4
Otevřený dóois ministru vnitra ÖSSR . ................. 1 6

KŘESŤANSKÁ

SOLIDARITA

Ivan Šimko: Šance do třetího tisíciletí .............. I
Přihláška na I. ustavující sjezd klubu křes tanských
pedagogů ...... s.................: * i . II
Imrych Sklenka:Pár slov o zajtrajšku ...... ......... . III
Pr.Záleský:Jsou si programová prohlášeni podobná?.... V
Fr. Záleský :Stript.ýz, vymoženost něžné revoluce ? ...... VI
Otevř.doois OF v Hradci Králové učitelům ............ VII
Otevřený dopis OF v Hradci Králové
zdravotnickým pracovníkům ..................VIII
Václav Vaculovič:0 kulturní politice v Kroměříži .... IX

PŘÍLOHA

ÖS L. ORLA.

Obě žní k č, 4 ....... ,
........ ... ............ • ° ° • ,
Obě žní k č . 5
•>'« ...... .................. . . . . 2
Přihláška do internátního semináře čsl.ORLA ....... 3
Jana Bedřichové: Čsl.Orel na cestách v zahraničí ... 4

1

_ 2D O B

A

P O S T N Í

-

Popeleční středa

Čtení z knihy proroka Joela o
Roztrhněte svá srdce,a ne šaty.
Nyní praví Hosoodin:Obratte se ke mně celým svým srdcem,s postem,nářkem a pláčemíRoztrhněte svá srdce,ne oouze šaty,a obratte se k Hospodinu,svému Bohu,nebot je dobrotivý a milosrdný,shovívavý a plný lásky,
slituje se v neštěátí.Snad znovu odpustí,zanechá po sobě požehnání:
nekrvavou obět a úlitbu pro Hosoodina,vašeho Boha.
Zatrubte na Siónu,nařicíte půst,svolejte shromáždění!Svolejte lidK
zasvětto obec,shromážděte starce,svolejte kojence,děti?Ženich at vyjde ze svého ookoje,nevěs ta ze své ložnice!
It řeži předsíní a oltářem naříkají kněží,Hospodinovi služebníci;
at říkají:Ušetř,Hospodine,svůj lid,nedávej v potupu své dědictví,at
se jim pohané neposmívájí.Proč se má mezi národy říkat:Kdepak je ten
jejich Bůh?
Prorok vidí v postu,tj.dobrovolném zřeknutí se dovolených věci
/pro nás nejen jídlo,nýbrž i požitky duševní,např.hudba,obrazy,filmy,
mírný požitek alkoholu,nikotinu,soortovní zážitek aj./ znamení Božího
odpuštění a požehnání.Mračna kobylek zničila tehdy úrodu a nebylo ani
jídla oro lid ani darů pro denní oběti liturgické. Jestliže se ve
znamení postu lidé obrátí k Bohu,dá Bůh odpověčí požehnáním a mírem.
I pro nás je postní cvičení cestou ke svobodě Božích dětí a tím
ke spásePPůst a zřeknutí se příjemných zážitků nebyly ovšem nikdy v
oblibě;pro nás,kteří žijeme v konzumním věku,je to snad ještě nesnadně jší.Vždyt my se nijak necítíme jako "plačící v tomto slzavém údolí",
nýbrž jako"náš zákazník,náš pán",jako králové za volantem auta a jako
vládcové přírody;věříme,že lze vše koupit,téměř i štěstí.A tak požadujeme stále vyšší platy a vyšší životní úroveň.Končí-li jakákoli skromnost,kdo se oč.váží hovořit o odříkání ?P.ozumnější lidé však začínají
přece uvazova t o nebezpečí,které plyne z přebytku,ze změkčilosti a z
bezmezných požitků.Výchova k neskromnosti a sobectví je u dětí neoochybně špatnou přípravou na život;u dospělých je velmi často cestou
do záhuby.Kdo se nedovede ničeho zříct pro vyšší hodnoty /např.
ohled lásky,šetření na lepší účel,cvik ve vnitřní svobodě aj./,zůstane otrokem nc-jhoršího zotročí tele, totiž sobeckého Já a nemůže zůstat natrvalo členem těla Kristova pod trnovou korunou,jehož existence
byla podstatně bytím pro druhé.
Popelec je především připomínkou,jak je nutné toto duchovní cvičení :"Roztrhněte svá srdce,ne pouze své šaty!"Nejde tedy o formální
půst,nv'brž o duchovní obnovu, jak říká dnešní modlitba mše svaté: "Dobrovolné odříkání totiž neoslabuje ,nýbrž posiluje; nebere nic,nýbrž
daruje svobodu,abychom se mohli obrátit k Íepšímu;vysvobozuje z touhy
za oožitky ke svobodě srdce.Je Dřípravou na konečnou svobodu,v níž •
se budeme moci darovat úplně jen Bohu pro celou věčnost.
Obrácení k Bohu
a/ my všichni žijeme v dosahu "dne Páně"tj. v prostoru spásy nebo zavržení . života nebo smrti, milosti nebo hříchu.
b/ proto stále potřebujeme obracet se k Bohu"z celého srdce",zvláště
v posvátných dobách/ půst,advent/;
c/ Boží svoboda se ukazuje v horlivosti Božího hněvu proti hříchu i
v horlivosti pro naši spásu.Bůh sice může odmítnout naše pokání,ale
jeho láska nás chce zachránit:"Komu jsem dobrotivý,tomu budu dobrotivý; komu jsem milosrdný,nad tím se smiluji"/Ex 33,18/. Beru Boha
vážně,beru popeleční kříž opravdově?
Z knihy:Josef Hrbata- Setba a žeň.
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PASTÝŘSKÝ LIST
k naší desetileté přípravě na velké jubileum sv.Vojtěcha.
*I.
Bratři a sestry ! Prožíváme třetí rok naší desetileté přípravy na
velké jubileum sv,Vojtěcha.Tento rok je věnován posvěcování života.Co
od nás žádá tento rok ? Jakou podobu má mít naše účast v posvěcování
6ivota ?
II.
I.Připomeňme si oblast,v které se mimořádně pociťuje potřeba posvěcování života.Je to posvěcování života veřejného.Na toto téma se v
minulých letech nemohlo mnoho mluvit ani psát,poněvadž správa veřejných
záležitostí byla ovládána materialisticko-ateistickou ideologií ,ivlělo
to takové rozměry,že i naše církevní oběžníky se musely předběžně předkládat ke státní cenzuře,
Žijeme v době,kdy je zvlášť naléhavě potřebné,abychom my,křesťané,
více než dosud vstupovali do veřejného života a na něm se aktivně podíleli.
2. Dejme si -otázku,co k tomu říká druhý vatikánský koncil a sv.Otec Jan Pavel II.? Druhý vatikánský koncil dává velmi naléhavé podněty
ke společenské angažovanosti nás křesťanů.0 tom jedná zvláště dokument
druhého vatikánského koncilu "Radost a naděje".Je to dokument opravdu
burcující,který nedovoluje křesťanu,aby se uzavřel do svého soukromí
a veřejné záležitosti ponechával těm,kteří se sice o ně zajímají,ale
mají málo na zřeteli pravé dobro člověka a společnosti.
Také my se více zamysleme nad tím, že sv.Otec Jan Pavel II.kamkoliv přijde,všude vystupuje nejen jako obětavý hlasatel Krista a Jeho
Církve,ale také jako bojovník za základní lidská práva.Je to právo na
svobodu svědomí,projevu,shromažďování a především na svobodu náboženskou,na svobodu náboženské výchovy a svobodu hlásání evangelia.
Tímto způsobem mluví Sv.Otec vždy velmi důrazně a adresně,neboť
je dost těch,které je nutno probouzet z duchovního spánku.V tom je pro
nás velmi důležitý signál v době.,kterou prožíváme.
B.-^ratři a sestry ! Dejme si k tomu další otázku:Kdo má zvláště
probouzet mnohé dnešní lidi z jejich duchovního spánku ?
Aktivní,pro Krista zapáleni nejen kněží,ale i vy,věřící,neboť jste křesťany nejen pro sebe,ale i pro jiné l Ano,pro každého z vás platí slova Kristova:"Budete mými svědky...v Jeruzalémě,v celém Judsku a Samařsku,ano,až na konec země..."/Sk,ap.1,8/. *
Skrze vaši přítomnost a angažovanost v dnešním společenském -dění
je nadějě,že i náš národ znovu objeví kořen své křestanské c iviiizace
a že znovu duchovně rozkvete.
Nestačí naříkat nad ekologickým ohrožením světa a nad mravním úpadkem.Je třeba dát do pohybu síly,které jsou schopny dát lidem nejen novou
naději,ale i jiátotU.Je nutné,aby si všichni uvědomili,že jen Kristus
je záchranou nejen každého člověka a národa,ale i celého lidského spol
lečenství.
Na adresu těch,kteří se domnívají,že mohou být stranou společenského dění,druhý vatikánský koncil říká zase tato slova:"Když křesťan
zanedbává své časné povinnosti,zanedbává tím své povinnosti k bližnímu,
ba vůči samému Bohu a uvádí tak v nebezpečí svou věčnou spásu./"Radost
a naděje"odst.43/."Poněvadž společenské závazky za jedny z hlavních povinností dnešního člověka a zachovávat je,mábýt všem svaté"./"Radost a
naděje"odst,30/.
Proto je velmi naléhavě potřebné,abyste jako věřící křesťané sledovali společenské clení a pod vedením Ducha sv.v jednotě s Církví se MÚ-

častňovali veřejného života podle milosti,která je ván dána.
"
Je třeba podporovat každou dobrou iniciativu,která dává možnost ,
aby do veřejného života stále více pronikalo světlo Kristova evangelia...
III. Bratři a sestry i Úkoly každého člověka a tím více křesťana byly
vždy velké a zodpovědné,ale v době současné to platí ještě více než .. .:
dříve.!
Nejsme však ponecháni sami sobě,Je s námi náš Spasitel Ježíš-.Kristus
podle svého zaslíbení "Já jsem s vámi po všechny dny až. do konce světa"
/Mat.28,20/.
Zůstávejme vždy i my s ním- hluboce sjednoceni a pak můžeme říci s
apoštolem sv.Pavlem:"Všechno mohu v tom,který mi dává sílu i"/Pil.3,14/.
Je s námi nejen On,ale i jeho Matka a naše nebeská Matka,Panna Maria,
která má m při svém zjevení ve Fatimě slíbila:"Mé srdce neposkvrněné zvítězí !"
Ano,v hlubokém sjednocení s Kristem a po boku naší nebeské Matky
Panny Marie bude naěe životní cesta vždy vítězná i
V tomto duchu jsem vždy s vámi
v
A z plna srdce žehnám vám i ašim drah3^m
Váš
František kardinál P
Tomášek
arcib.pražský
primas českjí.

Přímé přenosy nedělních bohoslužeb
československým rozhlasem v 9.00 hod. .
4.3.

11.3.

18.3.

Katedrála sv.Štěpána v Litoměřicích
celebrant 0.biskup Josef Koukl
la'neděle postní.
Staronová "synagoga Praha
bohoslužby při příležitosti svátku Purim
.. řídí rabín ^an Mayer.
Kostel Nejsv.Srdce Páně
nám.Jiřího z Poděbr^-d,Praha ě
celebr.P.Dr.Jiří Slabý
3,nedělě postní.

2 5.3.

Evangelický sbor Braník
V lomu,Praha 4
Kazatel Luděk Reichtr

1.4.

SborvK.-farského
Plzeň,Leninova 1
psloužit budou bisk.Mil.Semilský a far.Mil.Matýáš

8.4.

fíecko-katolický
kostel sv.Klimenta
Karlova ul.,Praha 1
celebranti P.Ivan Ljavinec a P.Kor.Baláš
Květná neděle.

Panna Maria Pomocná ve Zlatých Horách.
Stalo se dne: 22.-9.1 973,kdy v lesích nad pohraničním severomoravským
městem Zlaté Hory v okrese Bruntál odezněla silná detonace. trhayinových
náloží a poutní kostel Panny Marie Pomocné byl rozmetán a srovnán se" ze
mí.Tímto bylo završeno totální zničení celého komplexu poutního místa,
původně;zvaného-Maria Hilf;
-V samizdatovém výtisku "Dějiny poutního'místa Panny Marie Pomocné'^
ve Zlatých Horách/Maria Hilf bei Zuckmantel/,vydaného v měsíci červenci
1989 jako 13»svazekknihovny Křesťanských obzorů,se dovídáme ve stručné
formě o celé historii,t.j. vzniku a pak o záměrné likvidaci jako sou- částí protináboženského;boje komunistické nadvlády.
Velká byla nenávist,velká zloba.která dala průchod tomuto brutálnímu vandalstvíÄ;Mat er i elní několika milionové škody však mnohem, více převyšují škody v oblasti duchovní,které se zdaleka nedají vyčíslit „Vždyx
ještě v poválečných letech sem putovaly zástupy mariánských ctitelů.a
to jak z blízkého okolí,tak ze vzdálenějších míst Moravy,aby zde nalezly ,útčchu a posilu ve svých životních potřebách.
Přes toto totální zničení místo zůstává nadále svaté."Proto mladí
křesťané z jesenicka,rodiny s dětmi,občas putují tou starověkou křížovou stezkou na místo,kde býval kdysi chrám."- Tráva a křoviska měly. .zakryt zločin zde spáchaný proti Bohu,proti. Matce Vykupitele světa.,proti
nejušlechtilejším-lidským citům.Zde se modlí,žpívají ke cti a slávě Pan
ny Marie PoEiocné a scházejí se. v důvěře a nade ji.... "Těmito slovy končí stručný popis dějin poutního místa Panny Marie,Pomocné ve. Zlatých •
Horách,jak je zaznamenal bývalý duchovní správce 0,Evžen Štula.
Základem, naší naděje je.Kristův kříž.Proto společenství mladých křes
.ťanů.-z jesenicka přineslo ve svátek Panny Marie bolestné - 15»9yi989.
velký kovový křía^nyní již zabetonovaný na místě zničeného chrámu.Tento, jak doufáme, nadějný počátek pokračující historie je základem obnovy,
aby na troskách zničené zazářila v lesku a kráse nová svatyně Panny Marie Pomocné,která se opět stane tak,jako v minulosti,požehnáním pro celý, kraj 0
Myšlenka obnovy poutního chrámu Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách dostá\a v současné.době svůj specifický ráz zvláště s ohledeň;na
svůj vznik,jakožto symbol ochrany těch nejmenších - nenarozených;dětí.
Vždyť prvním podnětem pro vznik tohoto místa milostí byla vděčnost Bohu
a nejblahoslavenější Panně Marii, za' darování života dítěti,které se narodilo matce,jež zde hledala ukryt za pohnutých válečných událostí^v r.
1647,Ne nadarmo se jmenuje hora,na níž se nachází poutní mís.-tp "Boží
dar:i - vždyť byl zde darován dar nejvyšší - život.
K.
Dne 19.srpna se konala.ve farním chrámu ve městě Zlatých Horách smírná pouť s hlavní myšlenkou - smír s Bohem - smír se všemi lidmi,Jak
by se pak nenabízela v těchto souvislostech myšlenka smíru,který v současné době nabývá tak velké aktuálnosti - s m í r na mezinárodní úrovni smír mezi národem českým a německým,Jé právě velice povzbudivé,že ti ,
kteří budovali toto místo a následně v poválečných letech byli nuceni
je opustit,nabízejí svou podporu a účast na znovuvybudování této mári..ánské svatyně. Nelz-e pochybovat,že usmíření vyjádřené přímo symbolicky" ^
.společnou" stavbou chrámu,bude vybudováno na pevných základech společné
úcty k té,jež j-e Matkou nás všech, a že přinese ovoce vzácného porozumění, lásky a trvalého míru.
. Rovněž je potěšitelné,že myšlenka obnovy poutního chrámu Pann^ Marie
Pomocné ve Zl.Horách podporuje i nejdůstejněší Otec František Vanák.
arcib. olomoucký,který, uděluje tomuto dílu své požehnání.A není se čemu
divit,vždyť tento.arcipastýř svěřil do rukou Té mocné Přímluvkyně a 0chránkyně Moravy osudy své i osudy celé své arcidiecéze.
V kooperaci místních organizací ČSL v Mikulovicích,ve Zl.Horácha v
Jeseníku byl založen příoravný.výbor pro obnovu poutního místa Panny
Maiie,jež si vytkl za úkol v první fázi propagaci/výdej brožúry;"Ději-

- 6 ny poutního místa Panny Marie Pomocné ve Zl. Horách/"a organizaci poutí
- zatím ve farním chrámu.ve Zl.Horách s následným propojením na další
potřebné přípravy.
Jistěže celé toto dílo není záležitostí zítřka.Je to úkol dlouhodobý.Proto jo třeba začít,zatím na bázi administrativních příprav,aby so
se společné dílo s pomocí Boží podařilo„Bylo by jen vroucím přáním nás
všech,aby se tak stalo ještě do konce Desetileté duchovní obnovy našeho národa.
„ \
Mikulovice 20.2.1990.

Za přípravný výbor:
.

Šnajdr Jiří
790 84 Mikulovice 540

životní příběh misionáře - katolického kněze P.Cornelia'ze současné
Indie.
Biskup mu svěřil duchovní správu'periferie města.Bylo to velké močálovité a nezdravé .prostranství,na které vyváželi z města všechny žebráky,
slepé,malomocné,postižené vodnatelností a TBC,aby od nich očistili ulice města.Je jich tam už okolo 50 tisíc.
Otec Cornelius zmírňuje jejich bídu.Pomáhá jim se svými spolupracovníky stavět chatrče z bláta a bambusu,zřizuje jim střediska na rozdávání mléka,rýže,školní místnosti,ošetřovny. pro nemocné a bohoslužební
místnosti.Vypráví,že každý den k němu přichází množství matek,které mu přivážejí děti.Taková riatka např.říká:"Otče dejte mi jednu rupii a já vám dám
toto dítě.Za jednu rupii si koupím rýži na 4 dny.Když 'vám dítě neprodám,ono mi zítra umře."Jiná mu přivádí své děti a prosí:"Vezměte si je
Otče,protože už děti slábnou a umírají mi před očima."
Tisíce děti tam v žije pouze z hrstky rýže,většinou pijí vodu,aby o- klamaly žaludek. .Čeká j;e pomalá a ukrutná smrt.V útulku pro malomocné
jedí velmi málo,pouze jednou za den.Nemají nádobí,talíře,lžice,jedí
prsty z okrouhlých listů ze stromů.
To nejhroznější však uslyšíte nyní:Otec Cornelius říká evropským
novinářům:"Potřeboval bych boty pro malomocné,ani ne tak na to,aby v
nich chodili,přes den,ale na to,aby v nich spali v noci.Jejich bídné
nohy totiž ochrnuly natolik,že už ani necítí,když jim je v noci ohrýzávají myši a potkáni-;Boty by je od toho uchránily."Copak to není hrozné na'konci 20, století- ?
Otřesná je také smrt mnohých zeslabených dětí,které ve snaze najít
něco k jídlu na smetištích,končí tam svůj dětský život,Ještě ani nejPou mrtvé a už se za- soumraku na jejich tělíčka vrhají mračna myší,po.tkanů a toulavých psů.Zanedlouho zbydou z těchto dětí pouze kostřičky,
které ráno opět zasypou auta vyvážející tam smetí a odpadky z města.
Otec Cornelius žije s Ježíšem Kristem pro své bližní,pro ně přijal
.jejich bídu a hlad,s nimi se modlívá.Jim vysluhuje svátosti.Jim slouží mše sv.Jim hlásá Evangelium našeho P.Ježíše Krista.To je ta nejdůležitější skutečnost,ze které bychom si měli brát ponaučení pro náš
život:Otec Cornelius vidí v této své práci svou blaženost a štěstí.
Novináři se ptají:"Jak je to"možné?"Odpovídá jim:"Pojäte se mnou a uvidíte.Budeme spolu sbírat.bídné po po ulicích města a zachraň-vat umírající hladem.Podělíme se s nimi o kousek chleba,promluvíme s nimi
pár srdečných slov.Najdeme i malomocné,ošetříme jim rány,očistíme je
a umyjeme, je,dáme jim hrst rýže,a šálek mléka a pomůžeme jim k životu.
Nejkrásněj&í na světě je sloužit bližním ve jménu Ježíše Krista,"Otea
Cornelius se ještě obrací s prosbou na novináře,aby tlumočili jeho díky těm dobrodincům,kteří mu na jeho cestě milosrdné lásky pomáhají,jak

- 7mohou,Dále už slyšíme jen knězovu modlitbu:
"Svatá Maria,Matko moje* drž mě za ruku,abych žil podle tvého příkladu
s Ježíšem Kristem pro chudé." AMEN.
P.Cornelius /adresa ''.57/ V % ;
Kripalaya •
Bogadl P.O.
570 017 Mysore
India.

NÁVŠTĚVA

JANA

PAVLA II.
V ÖSSR ve dnech 21-22.dubna 1990

S velkou radostí.očekáváme návštěvu sv.Otce,Naší nejhlubší touhdu je
přijat v jeho osobě Pána Ježíše Krista,kterého on viditelně zastupuje.
Je třeba,aby naše společnost byla postavena na základech Kristova evangelia.
Po dobu posledních 40 let «byla zvláště snaha vytlačit Ježíše.-Krista
z lidských srdcí a zavést tqrn nenávist a odpor vůči křesťanství.
Svatořečení ML .Anežky papežem Janem Pavlem II.,stálo na počátku politické, revoluce. Ta však sama o sobě nestačí,musí přejít v revoluci du
chovní: V p o k á n í lNávštěva papeže - první v historii naší vlasti
- bude historickým mezníkem a stane .se inpulzem návratu našeho národa
k Ježíši Kristu I
Prostor pro přípravu nám byl dán dobo,u postní,Kéž 40.je symbolem plnosti a opravdovosti,Ježíš se 40 dní postil a modlil.Národ izraelský
40 let bloudil po poušti,
,
Společnou přípravou pro Čechy,Moravany a Slováky je pokání i To je vy
jádřením našeho opravdového úmyslu navrátit se k Bohu.
* Cítíme, že máme konat pokání nejen za posledních 40 let,ale' i za před
chozí období/hříchy našich otců/:",kdy nebyl dán prostor 'Duchu sv.a kdy
jsme se odvrátili od prvokřesťanské tradice.i
Společným základem naší upřímnosti bude jedna hodina modliteb denně
a to od 20-21 hodin.Tuto hodinu se budeme modlit po celou .dobu postní.
40 dní budeme konet pokání za 40 let duchovní temnoty.Jeden den za j
1 rok,neboť odpad národa od Boha byl způsoben nejen náboženským útlakem,ale i selháním nás křesťanů.Pro svůj strach a vlažnost jsme přestali být světlem a solí zeme,i
Tem,kteří vnímají naléhavost tohoto období milostí a mají možnost
vytvořit modlitební skupiny s dostatečným počtem účastníků,nevrhujeme:
40 d n í
n e p ř e t r ž i t é m o d l i" t b y S
Je nutné,aby někdo rozdělil 24 hod.dne.Kdo se chce zapojit,zapíše se
na hodinu,která mu vyhovuje a bude se tuto hod. či více modlit.Když
jsou obsazeny všechny hod.dne,pak je vytvořen základ pro nepřetržitou
modlitbu,.
Předpokládáme,že členové modlitebních skupin neopomenou společnou
modlitbu od 20-21 hod.
Půst o chlebě, a vodě je doporučován ve středu a pátek.
To, že chceme upřímné smíření s Bohem v době postní v r. 199-0 jako
národ,zahrnuje i modlitby za smíření mezi našim a německým národem,aby
tím padla kletba,která duchovně visí zvlášť na oblastech našeho pohraničí ! Jsme rádi,že někteří němečtí biskupové vyjádřili podporu modlitbám za smír v době postní a vybídli věřící,aby se zapo|ili na tento
úmysl postem a nepřetržitou modlitbou.
Svoji duchovní budoucnost jako slovanský národ chceme položit na zá
klad,kterým, je Kristus.Tento základ byl u nás položen sv.Cyrilem a Metodem.
Vyvrcholením návštěvy sv.Otce je Velehrad.Tam jsme přijali jako národ Ježíše Krista,tam jsme přijali jako národ i kulturu.

- 8 K tomuto Kristu se chceme opět vrátit po 4-0 leteth bloudění a.na něm
začít budovat novy program života l
Velehrad je kolébkou víry pro všechny Slovany! Naši věrozvěstové vštípili našim předkům velkou úctu k Boží Rodičte,Panně Marii.V bazilice
velehradské je kaple i obraz Panny Marie Matky Jednoty křesťanů.
Kéž příchod slovanského papeže na Velehrad je začátkem opravdové jednoty v Kristu,nejen v našem národě,nejen mezi Slovany,ale i'v rozdělené církvi Kristově!
... .
AŤ Sr ŠÍŘÍ SLÁVA PÁLA JEŽÍŠE KRISTA lil
AŤ SR Šífi í uOTA K JEHO VIDITELNÉMU ZÁSTUPCI NA ZEMI PAP:JANU PAVLU II.

G,Av;ILX: Ní KŘIVDY
Letos v květnu bude 35 let,co byl na pozemku benediktinského kláštera
českého v Lisle u Chicaga vztýčen mariánský sloup s věrnou kopií:-P/Marie Vítězné ze Staroměst.náměstí v Praze, stržené tam svedeným |l;ävem 3.
listopadu 1918, pouhých 5 dní po prvním 28. říjnu," dnu svobody-. Výr, r .,
Mariánský sloup byl jedinečným uměleckým dílem toho druhu veLStrédní Evropě a vévodil Staromest .Náměstí po 268 let.
Iniciativa k obnovení této historické památky a manifestu mariánské
'úcty českého národa vyšla z řad uprchlíků již po únoru 1948 v uprchlickém táboře Murnau v horním Bavorsku.
Z dobrovolných darů byla socha pořízena v Itálii,z cararského,.mramoru© posvěcena zástupcem sv.Otce Pia XII.v Nepomucenu,než byla přeřazena
do USA.
Od května 1
se konaly ve výroční dny před-sochou "Paní exilu"mariánské smírné pobožnosti s prosbami o možnost brzkého návratu "Ochránkyne Prahy"na původní místo ve svobodné vlasti,kde byl vztýčen mariánský sloup r. 16.50., z vděčnosti za záchranu Prahy před vpádem Švédů 1648,
na konci 30 leté války.Prahu bránila studentské legie,pod vedením jezuity
Jiřího Plachého,zatím,co se obyvatelstvo města obracelo v modlitbách
k Matce Boží.
Tak "studentská legie"již tehdy zpřítomnila národní pověst o blanických rytířích I :
. .1'Dnes,po převratných událostech v naší vlasti - nehynoucí zásluhou
"pražských studentů vyšla z okruhu prvních iniciátorů obnovy z .r. 1-348
výzva,že nadešel konečně onen očekávaný čas k návratu "Pražské Paní"
z exilu do svobodně vlasti,na Starom.náměstí v Praze l Byl o tom uvědomen i pan kardinál Tomášek.
Stržení mariánského sloupu v Praze 1918 rozdvojilo národ,který.dnes
- po hlubokém utrpení dlouhých desetiletí dochází k poznání,že ani jakákoliv duchovní obnova,ani národní jednota a trvalá svoboda nejsou dobře nyslitelny bez upřímného odčinění křivdy a pohany naší "Vítězné
ochránkjně Prahy!"
'
.
Uskutečnění tohoto smírného a prozřetolnostního návratu. Matky Boží
do srdce národa je svěřeno přímluvám a pomoci všem naším národním svět
cům a světicím,zejména z nich nejmladší Anežky Přemyslovny.
•Lak společným úsilím obrozeného domova a svobodného exilu zacelíme
rány minulosti k výhledu do šťastnější budoucnosti celého našeho národa !
o
T. 0 . S. . .

O tra-jia-aé smrti ing. P. Přemysla Coufala CSc.

Vásobohu y.-. mor?. 1990 byla sloužena koncelebrováná mše sv. v Hrubci
cích u Fr ostě jc-ya ;-v rodné obci ing. P. Přemysla Coufala 7 v „ um-99 n n
před. devíti lety.

Mši sv. sloužil s asistenci Otéc arcibiskup František Vaňák. ťi;^
mluvu měl Otec František Lizna T.J. V ní připomněl svůj vztah k '-em
lemu a uvodí jak se před lety dostal k jeho hrobu aniž by á jeho m:' •;
věděl. Zmínil se o věřících, kteří se zasloužili o to, aby nevyřeš
a utajené okolnosti jeho smrti,nebyly zapomenuty, aby se vyřešily
Přečetl také některé poznámky - z jeho posledních' .:dnůí
Z pod. ^oltáře Božího slyšel jsem hlas
zabitých pro slovo Boží
a oro svědectví, které vydal:
Proč Pane nesoudíš a nemstíš krev naši?
A obdrželi-1 Boží odpověd:
Počkejte ještě krátký čas
až naplní se počet vašic1, bratří
Ti zůstali v blahoslavenství ».» .o:
Zemřel 23»2-. v"der. vátého Polykarpa, biskupa a raučeáníka, který byl.
23.2.155 zaživa v.-:' len na hranici»
27.^o"°50 byl umuč en ýP 9J o sěf Toufař.
BÍ„ Jan Sarkandr zemřel po trojím mučení 17c3.1620.
Hrad po tragické smrti ing. Přemysla Coufala CBc bylo zřejmé,
žc-hoíd.o o sebevraždu. Mimo jeho rodičů se však nikdo jiný nepokusil
sjad'9: 9•":: va;aTru. Proto jsem-se o to pokusil před pěti lety já a... v
otovřunOn dopise 3„ 2. Výsledky mého úsilí jsem zveřejnil nř.ed třemi
lety v otevřeném dopise č 0 4 ze dne 15.2.1987=
Protože je nyní jiná , myslím, že již vhodná doba, zasílám t. ato
otevřený dopis č.4. znovu na stejné orgány jako před třemi a pětx
lety» Tentokrát jsem přesvědčený, že nedopadnu tak špatně, jako ter ...

in Navrátil

Augustin Navrátil, Lutopecny-14, 7,68
-9"'
v
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p.Zlobice okr. Proměř'/.
Lutopecny 15°
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Otevřený dopis č.4
Generální prokuratuře CSSR
Generální prokv --.túře SSR •
Federálnímu- Li i- - au vnitra

. i.
'

Před dvorná .lety v měsíci únoru jsem zaslal na výše uvedené orgány
a instituce otevřený dopis o c 2 s názvem "0 vraždách, sebevraždách a
různém násilí, ale také o únosech anučení v CSSR a jaký jo někdy v tét

10 záležitosti postoj orgánů ministerstva vnitra a porkuratury"»
Jednalo se především o vyšetřování smrti ing» Coufala v Bratislavě«, :
V úvodu jsem se dovolával §"12 Zákona o prokuratuře, kde je uvedeno, :
že "Každý má právo žádat prokurátora o přezkoumání postupu nebo rozhodnutí orgánů a organizací z hlediska dodržení socialistické zákonnosti a o prokurátorské opatření k odstranění zjištěného'porušení^socialistické zákonnosti. Prokurátor je povinen takový podnět prozkoumáte Vyřizování podnětu D U S Í vycházet ze spolehlivě zajištěného stavu věcí
a zajišťovat ochtanu práv zákonem chráněných zájmů občanů a organizací
ve shodě se společenskými zájmy"
Ve svých připomíkách v uvedeném otevřeném dopise jsem vyloučení
sebevraždy ingc Coufala zdůrazňoval těmito argumenty:
1/ Pro jeho hlmboké morální a náboženské přesvědčená'»
2/' Pro jeho víru, život a bezprostřední plán práce na nejbližší .období»
Využití sluneční energie v zemědělství a příprava na doktorskou prár
ci o zemědělských stavbách»
'
3/ Tak nevypadá byt po sebevraždě» Noha od stolu ulomená» Sklo na kuchyňské lince rozbité, klíč od špižírny ohnutý, kolečko kůže s hlavy
odhozené, obložení na dveřích utržené, sklo od balkonových dveří rozbité, , další klíček ulomený, knihy, prádlo zpřeházené, všechny kapsy
kalhot převrácené, šňůra od světla utržená,'provaž- se smyčkou od kp.ýpv, ^
provaz, který tan před tím nikdy nebyl. Ze byí^klffxá levnitř, to vůtíljp , j
nic neznamená, protože dveře z venkovní strany obs^kliky sp,otevírala .V
klíčem a mírné pootočení klíčem neznamená, zamknuti. ^č&pátfný' - vrah.mohl .
odejít a dveře jen přibouchnout. Otevřít se dají klíc dB. zvenku jen tehdy-,
když je klíč zevnitř povytáhnutý,«, Zevnitř ani nebylo zapřeno1 závorkou,
přesto že si ji krátce před tím dal k zabezpečení dveří přidělat, protože se obával o svou bezpečnost»
4/ Rozpor mezi výpovědí rodičů a ostatních občanů, kteří ho po smrti viděli, se zápisem ze soudní pitvy» Jak je možné, že soudní znalci viděli, jen rozsáhlou oděrku červeno-žluté barvy se zaschlým povrchem
a rodiče i další svědci viděli pravou stranu obličeje protáhlou,
pravé oko Vyražené, u oka jizvu 3 en dlouhou, nos rozmáčknutý, maličký, levé oko neměl, vrchní ret potrhaný, kolen úst zčernalé, zuby
neměl, levá strana obličeje zmáčknutá do měsíčku, levé ucho natržené,
zanodralé, na čele zamodraly otisk podpadku, na levé straně protržená lebka v průměru asi 3 cm, otevřená krvavá díra, na levé; straně
krku proražená tepna, obličej červený, modrý, černý. Na ruSách podlitiny krve, na levé ruce sedřený pásek kůže, prsty červené, na pravé
ruce konce prstů pořezané žiletkou, články na prstech sedřené, krvavé,
nohy pod koleny rozřezané» To je tělo sebevraha?
5/ Klíčový význam pro objasnění smrti ing„ Coufala, však bude zjištění,
proč od skončení své poslední cesty do zahraničí byl stále a to
většinou v noci vyslýchán bezpečností ? Proč byl stále hlídán a sledován7 Co mu bylo kladeno za vinu? Proč na tyto otázky orgány prokuratury nedávají odpověd?
6/ Je pravděpodobné, ne-li jisté, že přímo nebo nepřímo s těmito výslechy konané bezpečnostními orgány souvisí i vylákání a složení
20o000 Kčs /aby se to z mrazilo/» Peníze skládal dne 14.2.81 v 9.hod
v jedné vinárně blízko Sovětské knihy, za přítomnosti Dr» Stefana
Trkoně, pracovníka Slovenské akademie věd, ;který pak do měsíce zem- _ ,
řel. Orgánům prokuratury musí být přece "'známé? kd^o z příslušníků^'
s
Veřejné či Státní bezpečnosti prováděl výslech ir|g» Coufala a l Ä k
snad mohl nebo snad .i zneužil úředního výkonu Hfc vlastnímu obohaéíní a to takovým způsobem. Zvláště, když byl stálá ...hlídán" a sledován.
7/ Další podezřelé a neobjasněné okolnosti se smrtí iňg„ Coufala»
A/ Edo byl neznámý muž,.vydávající se.za zaměstnance pojišťovny, který
se před vraždou stále potuloval po 8» poschodí, kde ing. "Coufal
bydlel? Měl snad za úkol v yšetřit, jak to večer v domě vypadá?

- 11 B/

Co bylo příčinou náhlého přerušení elektrického proudu jen do byttii
ingt, Coufala v osudnou dobu?
C/ Kdo měl zájem á kdo chodil v noci již po zjištěné smrti po jeho
bytě?
D/ Jak je to s druhým nožem? Ve zprávě se mluvilo jen o jednom noži,
po zprávě pak bylo řečeno, že byly dva«,
E/ Jak se do bytu dostala prádelní šň&ra ve třech kusech se smyčkou,
,. se stopami krve, když tam nikdy nebyla?
F/ Byly brány ptisky především na vražedných nástrojích? Vo zprávě.
c tom není zmínka.
G/ Proč je odmítáno shlédnutí fotodokumentace bytu a nahlédnutí do
spisu?
tomuto bodu uvádím ppis dopisu z advokátní poradny v Brai
slavě ze dne 4»8.81 zaslaný rodičům ing. Coufala. " V předmětněj
veci Vám oznamujeme, že ani po viacenásobných pokusoch sa ni nepdr.rilo v spis nahliadnúť. Üdajne bol spis na Minister štve sprav .V i -ti, pri poslednej návštěvě na VB sa mal nachádzat na StB„
:
7rťc co v
.ci VB neboli ochotný zistit v evidencii, kde skuto čně r plije a to ani po viacero urgenciach. Vašich klientoch pracovníci ~ii
dobré poznájů, udajne žiadali spisy o prosetrenie. veci áj iňýct
orgánov a tieto si preca vyěadali spisy na prošetrenie„ Mrzí má,
že vám v tejto veci nemožen vyhovět, nepředpokládám, že by poste;
orgánov VB v tomto smere sa změnil a preto Vám spisy prieležitrne zašliem.
H/ Proč nebyla v tisku žádná zmínka o smrti ing. Coufala?
A jaký byl osobní a soukromý život ing. Coufala ? Byl svobodný,
bezpartijní. Jeho zálibou byla umění všeho druhu. Byl velmi skromný
a velký dobrák» Každému pomohl a to nezjištně» Také rád cestovalo
Procestoval téměř celou Evropu a to několikrát» Byl v Přední Asii,
v Africe, Alžíru a Tunisu.
V širším okruho známých, přátel a spolupracovníků bylo všeobecné
známé, že byl upřímngtm, zásadním, věřícím křesťanem, katolíkem» Ti
nemnozí však také věděli, že je činný i v neofici ální církvi, že je^
řádovým knězem a nejen to, ale že zastává i určité významné postavení
v neoficiální církvi.
A tím také můžeme znát motiv,. Ne však pro sebevraždu.
Z orgánů Zboru národněj bezpečnosti i od orgánů prokuratury však
vždy vycházel zévěr sdělený rodičům, že se trestní stíhání proti
neznámému pachateli zastavuje nebo že se podnět jako nedůvodný odklad;
Výjimkou však byla až odpověd Ministerstva vnitra SSR.Cplm ~ '2.7/St
- 1982 ze ne 14-.5.1982, ve které je uvedeno: "Na základe Vašej'stiažnosti na postup príslušníkov OBC ZNB Bratislava IV vo veci nedostatečného prošetrenia úmrtia Vášho syna Vám oznamujeme, že v postupe prís"----.v'kov OBC ZNB Bratislava boli zistené niektoré nedostatky, súvisia<
c
k r ováním případu. Vzhladom na uvedené, bola Vám stíažnosť uzatv
pc:::.l. kc Ťir.-ctočne oprávněná."
A generální prokuratura SSR ze dne 13.5. 1982 zn. II/I Ft 293/8
uvádí.: "Na základě vašich stížností adresovaných Ministerstvu vnitra
CSSR a SSR z januára 1982 som proskúmal vyšetřovací spis obvodnej
správy ZNB Bratislava IV sp. zn. 44/10-04-04 81 ve veci ing. Coufala,
Zo spisu je evidentně, že' vyšetřovatel VB nevykonal všetky potrebr
ny pro náležité objasnenie veci a trestné stihanie zastavil predcaaio
Městského prokurátora som spravil o tom, aby nariadil vyšetřovatelovi
VE pokračovat v trestném stihaniu a až po vykonání dosiažitelných
úkonov vo veci opetovno meritorno rozhodol»..
I přes toto ppětovné pokračování vyšetřování se na výsledcích;'nic
nezměnilo.

Protože závazné otázky související se smrtí ing„Coufala CSc. stále zůstaly .příslušnými vyšetřujíc-'mi orgány nezodpovězeny a nevysvětleny, proto jsem se snažil díapsáním otevřeného dopisu c„2 docílit
sjednání nápravy* Přitom, £sen uvedl, \že pokud z mého dosavadního líčení"
snad není jasný motiv k napsání:tohoto otevřeného dopisu? tak ješte
jednou zdůrazňuji, že zveřejněním svých pochybností o způsobech vy- ;
šetřování nebo kritiku některých-negativníc'h jevů pokládán, za'svoji
povinnost, jako nelhostejný přístup k dané věci» Mým úmyslem proto je
sjednání nápravy takovým způsobem, aby všechny pochybnosti byly. 'a;
odstraněny«,
••,..•
' " ' '^
"
Ve svém otevřeném dopise č„ 2 jsem se také zmínil, Je ájs£m"%ýl svýni
přáteli varován, když jscm\se jim svěřil o svém úipyélu upozornit jak
na zneužívání, psychiatrie hebo záležitosti petičního; prává či na tento
drastický případ a další aktůální /'áleiň toati, které čiíci fíiítio způsobem
zveřejňovat» Připomínali mi^ .jé.fítlirfí. nestačí^ že jsem již jednou byl
přejet autem .na silnici meziíJ\o;oetínem a Proměříži a pak převezen do n
nemocnice s těžkým otře sem v^mozku ,a "krvácením do mozku. Ze ste jně se
vedlo i mému příteli'"-.Janů Fa'v"1 rekovi,, který na téže. silnici jen o kousek -dé.l, ..dopadl £édWbňěo To po sepsání a rozšiřování petice s náboženskou problematikouo Uváděli mi-i další případy násilí-u Ivana Medka,
Stanislava Adámka, Ziny Přeudové a'.dalších. Abych gi rozmyslel "píchat do vosího hriižda" c
"'"v.;;""j;
,-.-•- Jak jsem tedy dopadl di příslušných orgánů a institucí na něž jsem
se v uvedené záležitosti obrátil? Zodpovězení' svých. otázek a dosud nevysvětlitelných. okolnosti v souvislosti se smrtí ing. Coufala jsem se n
nedočkal. Ani jsem he byl přejet autem,. Bylo jen vydáno usnesení, kterým
jsem byl obviněn z trestního činu pobuřování pédle § 100 odst. 1,písm.
a/, od st o 3 písm, a/ tr„ zák. kt o ratio
,,-se měl dopustit tím, že jsem
vyhotovil a rozeslal na státní a 'áey otevřený dopis .č„2, .jež prý
obsahem hrubě zkresluje fakt a a- utočí , proti orgánům 5 s;l .soc o státu .
Současně jsem byl odvlečěrí do vazby v Brně mezi lupiče, zloděje a jiné
delikventy, silné kuřáky, M u jsem jako nekuřák utrpěl vážnou újmu
na zdraví, po dvou měsících 'Jsem pok .byi z věznice v Brně převezen do
zvláštního vězeňského oddělaní psychiatrické léčebny v Praze 8 Bohni- -f,
cích, zase d ó c e l ý mezi kuřáky a těžké násilné, i sexuální úchylné - delikventy, z nichž jeden mi často vyhrožoval, že mě do rána zabije. Fo
dalších čivou měsících jsem byl převezen na "léčení" do psychiatrické
léčebny da Kroměříže... I tab jsem byl .umístěn na uzavřeném oddělení v
podmínkách blízkých vězení, kde .se mnou bylo zacházeno jako s nebpzpučným a úchylným pacientem, který, neměl ani t o l^-lg« volnosti., ••• j-aka pacienti s násilnými a sexuálně násilnými činy-. .
.
.•-•• ..
Současně s mým. odvlečením do vazby 'byla "v'našem á or: ě "pr ti ve d c n á domovní prohlídka, při které bylo", ode bráno asi 3§0 položek, většinou náboženských knih a tiskovin, včetně nagnetofonpvých kazet s nahranými
náboženskými písněmi'haších,, dětí. Také' např„ Encyklika Jana XXIII.
Pacem in terris u nás Vydaná• i kp.ihy "a brožury a náboženským obsahem,
legálně zaslané ze zahraničím
I když jsem. byl již v psychiatricko léčebně v Kroměříži / na tento
pobyt se již vztahuje nemocenské pojištění/, přesto mi po tři. měsíce
vedení závodu odmítalo vydávání dávek nemocenského pojištění'. ® o prve
koncem října jsem se dočkal propuštění z léčebny, kde jsem měl být léčený na duševní chorobu - paranoia kverulans. Začátkem listopadu jsem
'již nastoupil do svého zaměstnání na dráze. Násilného činu jsem však
ušetřen nebyl-; Dno 26.11. ve večerních hodinách ve službě na zastávce
CSD v Bézměrově, •jsem':byl přepaden Cikány. S výkřikem, že mě muáí
zabít, se na..[mne - jeden z hici vrhl, bil mne pěstmi do obličeje a kopal,
i o tom jsem byl odvezen do" nemocnice v.''Kroměříži, Měl jsem zlomenou
levou lícní kost s posunem úlemků, krevní výron do dutiny čelistní
vlevo, rozsáhlé krevní podlitiny obličeje a víčka levého oka, krevní

- 13 výr ony' dó spojivek levého oka a zhmoždění dolní čelisti-. Nyní jsem
již znovu nastoupil do zaměstnání, i když následkem tohoto úrazu nemám
ještě všechno v pořádku.
d
ak jsem již uvedl, s "vyřízením*:mého otevřeného dopisuč.2
takovým způsobem, jak to vyšetřující a soudní orgány učinily, nemohu
být vůboc spokojený a proto znovu žádám, aby okolnosti, ktere byly
předmětem mého zájmu byly pře šetřeny a náležitě vyšvětleny.
Domnívám se, že jak rodiče zemřelého ing. Coufala, tak i jeho přátelé
a známí a celá veřejnost má právo znát všechny okolnosti jak jeho- smrti
..-. i toho, co jí předcházelo, včetně důvodů jeho výslechů a jeho
hlídání a sledování.
Předpokládám také, že tento dopis nebude zase důvodem pro nějaký
můj trestný nebo jiný postih, protože dělám jen ve skromné míře to?
co v nejhojnějších sdělovacích prostředcích využíváno nebo zneužíváno
při kritice různých soudních případů v zahraničí také třeba oficiálně
uzavřených, ale na něž mají různí občané či žurnalisté odlišný názor
a jež naše sdělovací prostředky často a rádi zveřejňují, komentují
i oficiální verzi zpochybňují«
Vyzývám také naše sdělovací prostředky, především Rudé právo a
Tribunu, kterým tento otevřený dopis je také adresován. Proč se naši
občané nedovídají o těchto věcech, které uvádím, jakož i o soudních
procesech s katolickými aktivisty Františkem Adámkem z Přerova, Michalem Mrtvým z Olomouce, ing. Pavlem Dudrem a Jaroslavem Němcem z Gottwa."
dova, ingo Václavem Dvořákem, RNDr.Vlád„Fučíkem, Michalem Holečkem,
Květoslavou Kuželovou a Adolfem Rázkem z Prahy, ale také Josefem Adámkem a Petrem Fospíchalem z Brna a o dalších, včetně signatářů Charty/7.
Proč se všechno dělá. pokoutně a tak, že se to naši občané dovídají jen
ze sdělovacích prostředků ze zahraničí. Dostanu na své otázky odpeved?
Augustin Navrátil
/ 1 za napsání tohoto otevřeného dopisu jsem byl trestně stíhán/.

14 Kodex kanonického práva - Společenské sdělovací prostředky
§1 o Pastýři Církve at v plnění svého úkolu využívájí.prava^viaätni'
Církvi a usilovně používají prostředků společenského/sdelováM.
^2. Jim také rauši ležet na srdcá; poučovat věřící, že jsou-povinni spolupracovat, aby ^užívání: společenských sdělovacích prostředků bylo
oživováno lidským a křesťanským ductíeitiv
. ... '
•
,/:H§3. Všichni věřící křesťané, zvláště ti, kteří mají^jakákoli způsobem účast na organizováná nebo užívání tě-chto_;prostředků, ať starostlivě pomáhají této .činnosti tak, aby Církev mohla svůj úkol také účinně vykoná vet pomocí" těchto, prostředků.
•
o
? ,
•' •
C o823o \ .i. •
Pastýři Církvěmají právo a povinnost bdít, aby pravd y víry a^mravů
zůstaly,, neporušeny, aby tisk a sdělovací prostředky nepoškodily víře
a mravům věřících; mají také právo a povinnost vyžadovat, aby tisk
vydávaný věřícími křesťany, kde se týká víry a mravů, podléhal úsudku
Církve.; také mají povinnost a právo zamítnout tisk, který by škodil
;
pravé víře a dobrým mravům»
f
•§2c Povinnost a právo, o nichž v
. přísluší biskupům jak jednotlivým, feak shromážděným na partikulární cíli sněmech nebo v biskupské
konferenci, vůči věřícím svěřeným jějich péčí, pak .vrchní autoritě
0
církve, vůči celému Božímu lidu.
'f
••
,•
C.824 c
.
'
^í-'-'
'
ý -v
'v
§1 „ Není™li ;nic -giného stanoveno "místní ordinář", od. něhož jo -třeba
žádat dovolení nebo schválení k vydání knih, podle kánonů této stati,
je místní ordinář vlastní autoru nebo ordinář místa, kde budou knihy
vydány o
.:> ••
?2o Co se v káfeonech této státi stanoví o knihách., .platí$ není-li
zřejmé nic jiného, o jakáchkoliv tiskovinách určených veřejnému rozšiřování.
• ' "
C.825»
§1. Nelze vydávat knihy Písma svatého, nebyly-li schválené Svatým Stolcem nebo biskupskou konferencí; a také, aby se mohly vydávat překlady
Písma svatého do mateřského jazyka, je nutné, aby byly schváleny touže
autoritou a zároveň byly opatřeny nutnými a dostatečnými vysvětlivkami.
$2. Překlady Písma svatého opatřené příslušnými poznámkami, i ve^společné práci s odloučenými bratry, mohou připravovat věřící katoličtí křesťané s dovolením biskupské konference.
C.826.
. Pokud jde o liturgické knihy, nechť se dodržují předpisy C.8o8.
52. Aby mohly být liturgické knihy znovu, vydány, a také jejich překlady do mateřského jazyka, musí být zřejmé, že souhlasí se schváleným
vydáním na základě svědectví ordináre míst, kde budou vydány.
f3. Modlitební knihy pro veřejné nebo soukromé užívání věřících, nechť
se nevydávají bez dovolení místního ordináře.
C.827 ~
Aby se mohly vydat katechismy a jiné tiskoviny pro katechetickou^
výchovu nebo jejich překlady, je zapotřebí schválení místního ordináře,

bez újmy C„775, ?2.
§2 „, Nejsou—li knihy, které přihlížejí : k otázkýn:'Pisrna svatého, teologie, církevního"práva,^církevních dějin a k otázkám, které patří k náboženstvím avmravní"-.: předmětům, vydány s dovolením nebo pozdějším
schválením příslušné církevní autority, nemohou se používat ve školách,
at základních, středních nebo vyšších, jako učební texty /knihy, o něž
se opírá vyučování/»
. .
?3o Doporučuje, se, aby knihy, které probírají/látku, o níž §2., i když
se nepoužívají jako. učební, texty a také písemnosti, v nichž -je obsaženo
něco, co se týká náboženství a mravu, byly podrobeny úsudku místního
ordináře.
§4-, V kostelích a kaplích se nemohou vykládat;, prodávat nebo zdarma
..dávat knihy nebo^jiné písemnosti, pojednávající, o otázkách náboženských nebo mravních, .nebyly-li vydány nebo. schváleny s dovolením přišlu
né církevní autority.

0.-828.
Nelze znovu vydávat sborníky dekretů a písemností /listin, vydané někt. rou církevní autoritou bez předcházejícího dovolení této autority, a ;
:
• •
:• '. :
jen za podmíhek od ní "stanovených..
0.829.
" ' '
Schválení nebo doholení vydat některé dílo, platí pro originální texty
nikoliv pro jeho nová vydání nebo překlady.

C.830. '
^,
.•
* .
' ;
Se zachováním práva jednoho každého místního ordinářesvěřit ásr\ -Ao knihách osobám, doporučeným, může konf erence biskupů vyhotovit soznr; ;
cenzorů,•.'lidí vynikajících vědou, správnou naukou a moudrostí, kteří
budou k dispozici diecéznín kuriím, a nebo může být"ustavena 'komišé
cenzoru, SG kterou se mohou poradit diecézní místní ordináři»
?2o Při vykonávání, svého úřadu musí mít cenzor před očima jen nauku
Církve o víře a mravech, jak já. předkládá církevní magisterium, bez jakéhokoliv nadržování osobám^ •
'Censor musí své mínění p dat písemně, bude-li kladné, ať dá ordinář
podle svého rozumného úsudku dovolení k vydání s výslovným udáním času, místa a svým podpisem. Nedá-li ordinář dovolání, nechť sdělí autoru
díla důvody svého odepření.
C 0831•v
Věřící křesťané nechť nic nepíší do novin, časopisů, brožur, které
obvykle z je vně.. napadají katolické náboženství nebo dobré mravy, leč
nanejvýše jen z velmi vážného a rozumného důvodu; avšak klerici a členové řeholních institutů, jen se svolením místního ordináře.*
§2. Biskupský.: konferencím přísluší stanovit směrnice.*, čeho. je. třeba,
aby klerici a členové řeholních institutů; se směli účastnit: otázek-,• kt .r
by se dotýkaly katoliské nauky nebo mravů , projednávaných y rozhlase
nebo televizi
C0832„
Aby osoby řeholních institutů mahly vydávat písemné pojednání o náboženství, nebo mravech, potřebují také dovolení svého vyššího představeného, podle konstitucí.

.
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O. t e v ř c n ý d o. p i s
Vážený pan 'Pichard Sacher
ministr vnitra ČSSR
'
<
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Vážený pane ministře,
před několika dny jste vydal rozkaz,kterým byla zrušena Státní
bezpečno.s t. V projevil.,ve kterém jste zdůvodnil toto: rozhodnuti , jste
mimo jiné řekl, že tato instituce s.e neštítila ani nejhrubších forem
osychického teroru vůči občanům.
Nedaleko prostějova,v obci Hrubčice,je na tamním hřbitově pochovám ing.Přemysl Coufal CSc.V roce 1981 se stal obětí surové vraždy,o
které naše sdělovací!prostředky neinformovaly.Pan Augustin Navrátil
zaslal v roce 1985 nejvyššímčs.orgánům otevřený dopisové kterém- reaguje na postoj ministerstva vnitra a prokuratury k vyšetřování tohoto
oříoadu.Namísto odoovědi byl pan Navrátil obviněn z pobuřování,zatčen
a později internován na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny.
Do dnešního dne zůstává otřesná událost smrti ing.Coufala utajena.
Ti z našich spoluobčanů,kdo poznali ing- coufala osobně,si nedělají
iluze o tom,proč právě on musel předčasně zemřít.Je známo,že to byl
skromný,upřímný člověk,každému nezištně pomáhal.Jaho zálibou bylo umění
všeho druhu,ovládal několik cizích jazyků,procestoval Evropu,navštívil
také některé státy v Africe a Asii .Někteříobčané věděli,,že působil
neoficiálně jako řádový kněz.V předvečer manifestace věřících na
Hviezdoslávově náměstí v Bratislavě se k jejím účastníkům obrátili
rodiče ing.Coufala s prohlášením,ze kterého si dovolím citovat;
"Nyní,po letech utrpení,je nám zcela jasné,že by k smrti našeho syna
nemuselo dojít,kdyby v naší zemi byly respektovány náboženské svobody.
Proto chceme být úzce spojeni s těmi,kteří 25.března '1988 budou za
svobodu církve a lidská práva manifestovat ve měs tě ,»kde'-byl náš syn
zavražděn.;1
.
:'."*>•:
Domníváme s.e,že ti,kdo ing.Coufala vyšetřovali,mučili a nakonec
zavraždili-, žijí beztrestně mezi námi, v této zemi.
Žádáme Vás proto,vážený pane ministře,abyste v rámci svýchpravomoeí podnikl Opatření,která povedou k odhalení, pachatelů tohoto^zločinu a k pravdivému informování veřejnosti. Jistě chápete,že naše žádost není motivována touhou po pomstě a vyřizováním účtů,ale upřímnou
snahou odčinit bezpráví,páchaná často s pasivním a lhostejným přihlížením řadových občanů. Jméno ing.Coufala a. všech. statečných Cechů a
Slováků,kteří obětovali své životy za dnešní svobodu,nesmí být nikdy
zapomenuty.
Považujte tento dopis za otevřený.
• V. důvěře a s pozdravem Eadim Němeček,Monika Šamonilová, Bořena
Pavlišová,Dušan Pořízka,Marie Navrátilová,Petr Lutonský,Veronika;
SacherovájJIJDr Radek Švalba,Josef Mráček,Martin Jurník,Drahomíra -..;
Konůpková,František Mouka,ing.Monika Čeřov-ská,Ludvík Orság,Anna
Hejdušková,Jan Fiala,Jana Soldánová,Michal gverdík,Regina Sverdíková,
- Zě Nezávislé mírové sdružení, Ös .dem..mládež a mladé věřící z
Prostějova.
Za správnost obsahu a podpisů ručí Regina a Michal Sverdíkovi .Manhartova 15
796 01 Prostějov
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Šance do třetího tisíciletí.
Jaké místo v celkovém spektru společenských ideí a jejich institucionálních vyjádření zaujme křesťanská demokracie? Jaké jsou u nás perspektivy tohoto hnutí?
Jsou ve světě strany křesťansko-demokratického zaměření, které
zůstaly jen politickou silou. Ztratily svůj původní duchovní náboj,
podlehly praktickému materialismu tohoto světa a název "křesťanské"^
nesou jen jako agitační heslo pro získání hlasů věřících občanů? případně jako vyjádření své úcty ke všemu, co je tradiční. Na druhé stra
ně existují agresivní, fundamentalistické křsťanské strany, které mimo své proudy nepřiznavají nikomu právo na pravdu. Téměř by se zdálo, že je tu nepřímá úměra. Cím více je strana "křesťanská", tím méně
.jo demokratická a naopak. Jde tu o protiřečení? Myslím , si že ne, i
když řešení tohoto problému není lehké. Je snad i vyjádřením biblickáno parad-oxu, který o křesťanech říká, že jsou v tomto světě, i když
nejsou z tohoto světa.
Jaký by tedy měl být vztah mezi křesťanstvím a demokracií v životě
společnosti7 Jistěže, jedno i druhé se může prosadit v uspořádání spo
leonosti i samostatně. Demokratickou může být i společnost na míle
vz; lená od křesťanství a zase křesťanskými se nazývají mnohé státy,
které nebyly demokratické. Navzdory tomu si myslím, že tu spojení mož
né je a že je i vnitřně opodstatněné. Vnitřní podstatou demokracie je
maximum svobody pro člověka, ^edovolit mu činit zlo je již omezováním jeho svobody i když tzv. fundamentalistický přístup vede k omezování právě teto svobody. Má na to své důvody. Vždyť již biblický
příběh o prvních lidech poukazuje na to, kam dospěla tato první "demokratická" komunita.
Přesto jsem přesvědčený, že tak jako Bůh respektuje naši svobodnou
vůli, nebrání nám v rozhodování, a to ani když se rozhodujeme proti
Němu nedo proti sobě. Asi nemáme právo upírat člověku podobnou svobodu ani ve společnosti. A to i kd;yž poznáme její rizikac Antické demokracie byly neobyčejně plodné. Přinesly naší civilizaci dobrodiní,
z kterých čerpáme i po tisíciletích. A přece se vždy zvrhly ve svůj
opak. Lidská svoboda byla zatížena jakýmsi prokletím. V katechizmu
jome se učili o dědičném hříchu» I celá společnost byla postižena
č:i si podobným, pokud se neobjevil Kristus. Přinesl východisko pro
osobní perspektivu každého člověka, ale i pro společnost. On neomezil
svobodu rozhodování. Ponechal člověku jeho právo na omyl, ale dal mu
dř T od i milost, aby se z vlastní vůle mohl zozhodovat dobře. Ea ještě
vic, dal mu i možnost korektury, možnost napravit se i tehdy, když
se zozhodl špatně.
V tomto smyslu pod křesťanskou demokracií rozumím demokracii, která úzkostlivě střeží lidskou svobodu, jako Boží dar člověka, avšak je
si vědoma toho, že tato svobody sama není všelékem. Proto je neustále
nutné vnášet do společenských struktur ty ide§e a ty milosti, které
nám přinesl zakadatel křesťanství. Potom snad můžeme doufat, že i v
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demokratické společnosti, při respektování lidské svobodné vůle v globálním rozhodování vždy nakonec zvítězí dobro a ne zlo.
Náboženský útlak minulých . roků vede dnes k tomu, že hlásit se ke
křesťanství se stává opět pritažlové. Hlásí ee k němu celé politické
strany a nedávno jsem v Rudém právu četl, že kdyby Kristms žil dnes,
jistě by se stal komunistou, -protože byl bojovníkem za sociální práva.
Jediným cílem takové levné agitace je získat hlavy věřících.občanů
ve volbách. My se však musíme usilovat vnášet křesťanského ducha do
demokratické společnosti i tam, kde to snad nebude až tak přitažlivé.
Křesťanská demokracie by měla být tak řečeno "komunikačním kanálem"
pro vstup křesťanskjrch hodnot do naší společnosti. Při této činnosti
věříme i v podporu občanů, kteří se snad ani sami nepovažují za věřícío Vždyť křesťanské hodnoty jsou zároveň hodnotami univerzálně lidskými. Jak chceme, aby se křesťanská demokracie zapojila plně do společnosti, aby prosazovala do jejich struktur hodnoty jí vlastní, musí se
angažovat i v politickém systému této společnosti. Mnozí se obávají
jako křesťané vstupovat do politického života. Ztotožňují politiku š
tím, co za posledních Čtyřicet roků zažili. Považují ji za činnost
nečistou, nečestnou, neslučitelnou se svědomím křesťana. Jedním z. cílů křesťanské demokracie je dokázat, že politika sáma o sobě není nemorální. Musíme se usilovat T>'politiku morální. -Nepromarneme tuto
šanojJ
Ivan Simko

Bratislavské listy č.2/90
přeložil Aug. Navrátil
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Budte bdělí, stůjte pevně ve víře, budte stateční a silní !
Všechno n^chť se mezi vámi děje v lásce.
sv.Pavel, "l.Kor. 16,13
KEP
Klub křesťanských pedagogů
si vás dovoluje pozvat na I. ustavující sjezd
věřících pedagogů Cech, Moravy a Slovenska
Kroměříž - sál psychiatrické léčebny
31.března iQQO - začátek ve 13.hod

Závazná přihláška k ustavujícímu sjezdu KEP 31.3.1990 v Kroměříži.
Jméno a příjmení
Adresa
Nock h požaduji

* *
ano

ne

Přihlášku zasílejte na adresu :

podpis
RNDr Jurik Hájek
Riegrovo nám 151
767 01 Kroměříž:;
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Přešli už tři měsíce od chvíle, co se naše společnost vydsla na novou.cest^. Po 40-ti letech socialistického experimentu, za kterého
se jediná strana pokoušela v naší společnosti uskutečnit svoje představy o «svobodě, rovnosti a bratrství, dospěla naše veřejnost
k odvaze říci svoje ne f Ne jediné straně jako vedoucí ve,společnosti,
ne marxisticko- lenÍBké ideologii jako jedinému platnému světovému
názoru, Spontánně tu. vzniklo široké demokratické, hnutí, které nenese
jedinou správnou: ideologii, ani. jednu správnou stranu, .ale skutečný
rozhovor
" širokých vrstev naší společnosti. A to je.,myslím
šita ne jkrásně jší a ne jmocnější zkušenost posledních řří měsíců.
Naučili jsme se spolu hovořit, vzájemně se poslouchat. Naučili jsme
se spolu přemýšlet i rozhodovat. Zbavili jsme se strachu, znovu
jsme našli důvěru, ^že to společně dokážeme. Po desetiletí, kdy
jsme hovořili o třídním boji a ideologii jediné , zazněli na našich
ulicích slova, při kterých nám 'vlhli oči:
:.
„Slíbili - jsme si lásku,
slíbili říkat pravdu jen,
slíbili jsme si vydržet,
slíbili jsme si nový den."
To jsou slova,^terÉ jsme my, křesíané poznali, ty slova MÍS^SL rozehřáli naši ^duši, vdodali hám odvahu a za několik .dní či týdnů vzniklo .
tu hnutí kře stanů, které cíuje přispět svoji mírou k celospolečenskému demokratickému pohybu.
•
••
",-.
Naše křesťansko-demokratické hnutí, chce být hnutím duchovním, spole?
čenským^ ále i politickým. Nemůže se realizovat" jen v duchovní ••
a společenské rovině,ale musí i. politicky reprezentovat;
' —
Budeme muset mezi sebou najít mnoho charakterních, moudrých a kva- •
lifikovaných lidí, ktří nás budou umět zastupovat v společensko
i politické rovině.
Chci tu hovořit ještě o jednom problému, o jedné otázce, která se
stále objevuje v našich rozhovorech. Je to otázka našeho politického programu,
Dnes všichni hovoříme o demokracii. Jedni o demokracii bez
přívlastků jiní o demokracii s přívlastky. My, ale hovoříme o křesťanské demokracii. Co tím myslíme?
;
Když říkáme demokracie, myslíme většinou na svobodu.
.Svjbodu člověka v duchovním, politickém a hospodářském životě.
'Svoboda má však mnoho podob. Svoboda může vést i k nezodpovědnosti
ja bezohlednosti vůči lidem, světu i životu. Svoboda může člověka
iuvrhnout do samoty a prázdnoty. Svoboda, která nehlédá. pravdu,
;spravedlnost, obrátí se nakonec proti člověku.
Mezi svobodou a spravedlností je ve společnosti vždy určité napětí, konflikt. Jsme proto ustavičně v pokušení v zájmu spravedlnosti
omezovat, manipulovat lidskou svobodu.
Zkušenosti z našich posledních desetíle..• tí nám však ukázali, že to
nevede k spravedlnosti, ale opaku.
My j, kře stane, jsme přesvědčení, že ke s k u t e č n é m u vyrovnání
mezi svobodou a spravedlností vede jen láska, nebo-li jak dnes hovoříme v politické řečí - solidarita. Solidarita je tou vzácnou
duchovní zkušeností , která umožňuje budovat spravedlivou společnost
svobodných lidí. A tu je otázka demokracie. Je taková solidarita
možná? Solidarita nejen mezi stejně smýšlejícími, mezi příslušníky
stejných zájmů, ale i mezi nerovnými, či dokonce mezi protivníky?
Odpověd není lehká, my však. odpovídáme, že je možná. A chceme ji
chránit a pěstovat. Naše křesťanská demokracie se chce vyznačovat
právě touto solidaritou. Chceme vytvářet spravedlivou společnost
svobodných lidí.

- XVNedopustíme,aby se spravedlnost a švoftoda navzájem odcizili, aby se
ocitli proti sobě. Toto je dochovní osnova našeho programu.
Duch s kterým chcemd přistoupit k řešeni všech problémů.
T i to tři hodnoty: svobodu., . spravedlnost. a' solidaritubudeme sledovat
rozvíjet ve.všech oblastech, společenského, politického i
hospodářského života. Svoboda v hospodářském životě vede k tržnímu
hospodářství, které se už v mnoha zemích osvědčilo j&ko vysoko produktivní. Samo o sobě však vede k'bezohlednosti vůči člověku.
^Svoboda v politickém životě vede k pluaritní společnosti,
která umožnmje dialog, rozdělení a kontrolu moci. Současně však tent o lur ílizTiň B n ůč o ohroz it- j ed.n<>t^ -spole-c-no sta..
Svoboda v myšlení k pluarizmu názorů vede všechny. Pluarita
je ochranou proti vládě strnulých f-orem myšlení, ale zároveň může ohrozit úctu k pravdě. Přesto se dovoláváme ne^en svobody, ale i spravedlnosti, která v hospodářském životěvyžaduje úctu k sociálním
hodnotám, úctu i k sociálně slabším lidem.
V polit ickém životě vyžaduje úctu k právu a k jednotě společnes—«
ti a v myšlení vyžaduje úctu k pravdě.
~
•
To jsou úlohy a cíle našeho politického, hnutí, chceme budovat
společnost produktivní, prosperující, ale současně sociálně, spravedlivou, svobodnou ale právní. Chceme se učit myslet svobodně, ale zodpovědně.
Chováme stejnou úctu k pravdě jako ke svobodě a jsme přesvědčení, že právě solidarita, tato hluboká duchovní zkušenost, která je
vzácnou lidskou možností či mohutností, umožňuje spojit svobodu
a spravedlnost, vytvořit spravedlivou společnost svobodných lidi.
*
Imrich Sklenka
oře ?zato z Bratislavských listů
2. 2 /1990

v Jsou_si programová prohlášení podobná?
Bratři a sestryf
V současné době předkládají politické, sttaný své programy.
A v tisku můžeme číst, že prý mezi nimi není velký rozdíl. Je.
pravda že v mnohém jsou si podobné, hlavně v uznávání principu
demokracie, a to je dobře, ale přeci jen jeden , zatím jako návrh
programu, se podstatně v tom ideovém zaměření liší od všech ostatních ^a to je program naší lidové strany. Zatím co v ostatních politických programech je, že členy mohou být cbčané různého světového
názoru, my říkáme, že sdružujeme křesťany, nebo ty kteří jsou'
křesťanského smýšlení. Strana lidová se jednoznačně hlásí jen k
jednomu a to křesťanskému světovému názoru-.
Tato ideová jednoznačnost však v minulosti v naší straně nebyla. Po druhé světové válce, v zájmu získat co nejvíce ..hlasů se
stavali členy i nekřesťane. Tak zvaná poúnorová strana lidová se
spíše z reklamních důvodů hlásila ke křesťanství. Nejvážnější však
odklon od křesťanské strany se objevoval v posledních dvaceti letech. Vzpomínám si, když jsem byl začátkem 70-tých let na týdenním
školení v Klínci, jak tyto hlasy "moc o křesťanství nemluvit£ se
objevovaly nejen u přednášejících, ale i u prostých členů z 5ech,
V diskuzi jsem tehdy říkal,, že nechápů toho, komu: nezáleží na
křesťanství, sám křesťanem není, ale" je členem naší -strany. Vždyť
nic mu nebrání, stát se přímo komunistou a tím má i lepší možnost
společenského uplatnění a přístupu k mnoha výhodám. Pochopil/jsem .
však brzy, proč ze strany tehdejšího vedení strany tyto tendence •
byly. Někteří z nich byli neskrývaně ateisty. Ale čím více jako s
stran, tím více funkcí a tím i uplatnění.
Dnes je však situace v naší straně jiná. Ideová jednoznačnost
očistila stranu ve vedení od nekřesťanů a požadavek, abv osobní
život člena, strany byl v souladu s morálními hodnotami křesťanských
zásad, staví tímto však naší-stranu před velkou odpovědnost.
Odpovědnost strany jako"celku, odpovědnost každého člena, ale především nesmírná odpovědnost každého mluvčího strany—každého funkcio
náře.
této odpovědnosti si v minulosti bvli nejvíce vědomi členově strany. za první republiky. Tak nám to tlumočil bratr Večeřa
při naší členské schůzi v Židenicích. Dokonce se tehdy vytýkalo ^
straně, že je až moc čistá, že se nezapletka do žádných finančních
machinací.- A tento odjsaz a požadavek "čistých rukou" -je . v nastávajícím období to nejdůležitější před čím vlastně každý z nás- v budoucnu musí obstát. Proto strana jako celek před nadcházejícími
svobodnými vol bafli i, jako křesťanská strana ať se vystříhá všech-,
nekalých machinací a řídí se oním biblickým "co prospěje kdyby
získala třeba celj5 s tět. . ." a pro každého funkcionáře a každého
člena platí "Vy jste sůl země-čím bude osoleno jestliže je sůl
zkažena...'^
Neděláme si iluze, že budeme stranou masovou a"že při volbách
získáme výrazný počet hlasů-v tomto vidím slabost demokracie,^že
nemají vyhrát ten nejlepší, musíme -však vyhrát v čestnosti svých'
úmyslů a v čestnosti naší. poliické práce '
Děkuji Vám zapozornost
P.S. Připravený diskusní příspěvek na místní konferenci.

P. Záleský
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Od všeh žádejte, abv "byli slušnými lidmi
T.d.M.

r
Svobodné slovo otisklo dvě fotografie. /1'3 >2.1990/ " ""
'
striptérek a-informovalo;. Čtenáře , že v Praze byl uspořádán konkurs
pro dívky ma jící zájem/ provozovat striptýz, Odborníci v choreografií připraví další adaptký , aby se z nich staly profesionální
umělkyně.
.
Při této příležitosti si vzpomínám na rok. 1968 kdy jsme
neměli tolik svobody co máme tečí, ale snad zájmu dokumentovat světu
že jorne svod ohni, striptýz se začal též provozovat. Zdůvodnění,
proč se u nás znovu zavádí striptýz jsem nikde neslyšel, ale před
20-ti lety to byl tento jeden z mnoha argumentů: Prý je mnoho mužů
kteří nemají 'možnost vidět'nahou ženu, a tak se jím tímto tento
nedostatek umožňuje. Co však skrývá tento argument?
Nejen že je nepravdivý, protože většina návštěvníků striptýzu
n
ejsou muži žijící bez' žen, ale odhaluje konzumní názor na život,
aby měl každý to co má druhý, , ale .především hodně užívat a nic
si neodpírat.; Zde však v, případě striptýzu nejde jen o užívání,
a le jáe o devastaci cti člověka. Stud který je vlastní každému clo
věku každý o n^j pečuje' a společnost jej chrání, je zde hrubé
i ^když obhájci říkají uměle oky., porušován. I kdyby zde byla se be vět
ší obhajoba striptýzu, nelze popř ít všeobecný názor, že jáe o něco
co není v úplná shodě s. veřejnou morálkou. „Velké cti se nedočká
jak samotná samotná striptérka tak ani ten kdo taxo vystoupení
aavštěvuje. Snahou současného prezidenta je, aby co nejvíce lidí
mělo zájem o své duchovní povznesení.

Nedovedu si proto představit, že by člověk usilující o duchovní
zdokonalení navštěvoval noční-podniky n programem striptýzu..
Je i mezi námi mnoho upřímných demokratů, kteří pro^své postoje
u komunistických mocipánů mnoho vytrpěli a kteří teď mají obavy
o naší budoucnost. Všechno totiž,; co se V oblasti ekologie proti
přírodě napáchalo se vymstí. Obdobně všechno co se napáchá^proti
přirozené slušnosti člověk^, jakým bezesporu je i provozování
striptýzu bude mít své následky na mravním stavu urSité části,
společnosti. Mám.přeci ale musí jít o každého člověka s tím i^
mravní stav «relé společnosti. Sametovou revolucí jsme přeci nedělali proto, abychom si mohliirdovolit všechno co koho. napadne. ^
Sametová revoluce vzešla z spontánní touhy naprosté většiny naroda
žít v pravdě a lásce. A'velký pěvec na lásku ve své velepísni říká*
že láska nedělá co se nesluší a. tak ani naše společnost zvzešlá•;
z něžné revoluce, by neměla trpět, aby se' ve' společnosti provozovalo to co se nesluší.
Vysílání 24 hod. ve světě " 16.2.1990 přineslo ukázky
"striptýzového druhu" s komentářem, že dosavadní komunistická moc
puritánšký nedovolovala o sexu veřejně mluvit. Vzniká p r ý
u
politická strana pro svobodný sex.
; •
SQ_E;X_TC_K|ESfAN|_?
Snahy "osvobodit sex" vychází bučí z neznalosti nebo ze zámiěru
zaměnit prostředek za cíl. Vzájemná přitažlivost obou pohlaví,
touha spoli žít v nezrušíteIném svazku - v manželství, ve kterém
se i rodí děti, se mění v případě syobodnéhp sexu, otevřeně řečeno^
v pornografii života vůbec."My kře stane víme, že tyto snahv vychází
z porušení přirozenosti člověka.
Spojovat tedy požadavek intimity sexuálního života, a požadavek
studu pro tělo člověka s bigotním puritanizmem k tomu ještě s komunistickým vládnutím je vulgarizování tohoto problému, s kterým
nemůže souhladit jak křestaň, tak i upřímný komunista.
F. Záleský
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Motto: „Patrno, že štěstí národa?áleží také v dobrém vychování
mládeže. Množstvím zajisté moudrýmh zachován "bývá svět.
Vážení učitelé, pedagogičtí a vedoucí pracovníci na základních
školách f
Obracíme se na Vás jako věřící občané a zároveň jako matky
a otcové dětí školního věku. Apelujeme na všechny, jimž není lhostejné- to, jakým způsobem se bude formovat výchova a výmka na základ
nich školách. Vítáme nové znění 16. článku ústavy, podle kterého
mají být "rozvoj vzdělání, výuka a vyučévání vedeny v duchu vědecké
ho poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie ."
Vzhledem k mnohaleté protináboženské agitaci chceme připomenou
že stavět vědecké poznání a náboženskou víru do protikladu , je
překoným anarchismem.
K^tomu, aby z našich dětí vyrostly osobnosti schopné uplatňovat principy demokracie, pokládáme za nutné, aby byla podporována
a rozvíjena její individualita, samostatnost myšlení a názorů,
svoboda vyznání, schopnost viÄtního rozhodování, aby tak byly^
vedeny k toleranci, úctě i respektu k názorům a myšlenkám druhých
lidí.
Podstatným, i když z daleka ne jediným předpokladem výchovy
k vlastenectví je poskytnutí co nejúplnějších a neskreslených
informací o naší dávné i nepříliš vzdálené minulosti a o významných
osobnostech našňch dějin.
Pokud se týká zásad humanity chceme připomenout, že jejich
nejpodsta tnějš<
zdroje jsou jednak v kultuře antiky, jednaký
v židovsko-křesta nské tradici. I když totalitní režim se rovněž
hlásil k humanismu, staral se velmi důsledně o- to, aby bylo přetrháno vědomí souvislosti humanitních myšlenek a kořeny, ze. kterých
vyrůstají. Právě znalost těchto kořenů pokládámd za podstatnou«
Dětská duše by měla být oslovenav nejútlejším věku^prostřednic
tvím pohádek, vyprávění a písní, v pozdějším věku pomocí bájí,
pověstí, ale i příběhů z Bible, konečně pak prostřednictví kteréhokoli umění, národních, evropských i náboženských tradic*^
Je to ^přirozené seznamování s kategogiemi dobra a. zla, fénoménem
lidské svobody a svědomí.
I^dítě dokáže pochopit, že život je něco krásného a neopako- •
vatelného, že každý z nás má své nezastupitelné místn v jednotném
univerzu života.
:
Má-li "být škola opravdovou "dílnou lidskosti", musí dětem •
vysvětlit i skutečnost"nemoci, stáří a smrti, připravit je^ňa setkání s nimi s tejně jako na setkání s postiženými lidmia učit je
jak tyto naše "bližní přijímat.
Také nám velmi záleží na citlivé a uvážlivé výchověk rodině
a odpovědnému partnerství.
Za značně problematickou pokládáme koncepci a náplň školních
družit. Věříme, že nezůstanou trvalými řešením volného času
mladších školáků , Vítáme' obnovení těch společností, která vedou
děti v duchu křestanské etiky.
•Jsme si vědomi, že naše přání nejsou ani tak záležitostí
učebních osnov, jako především osobnosti učitele.
Proto se obracíme právě na vás. Nechápejte prosíme tento dopis jako
souhrn požadavků, ale spíš jako vytčení ideálu , o které jsme se
chtěli s Vámi podělit.
Církevní sekceOP
Hradec Králová
Nezvalova 529/1

PaedDr. Věra Klimecká
RNDr.
Miroslav Pecka
RNDr.
Marta Pětová
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Ředitelství KÚNZ
ŘediteIství fakultní
nemocnice
Ředitelství OÜNZ
Hradec Rráiová
Váženy pare ř e d i t e l i v á ž e n á pa ní ředitelko,
dries jsme svědky prudkých společenských směn v naší zemi;
Jde tí jiůsledek-vleklé hospodářské krize přé de vším v období
posle.d~'
nich'
let,-V tomto období nastal hluboký úpadek v'ekonomické,
mravní a sociální oblagtt* Všude kolem nás se ve zvýšené, míře vyskytovala lhoste jnost-ignorace., nedostatek taktu -a tolerance»
Mrávní úpáďek:,nedostatek sociálního a ^etického cítěnímely
negatavní dopad i. do ..oblasti, československého' zdravotnictví.
J Eko věř: cí ^obcané; cítíme tyto nedostatky možiíí hlouběji, než óstatni. Proto vás žádáme,- abyste, se společně s námi zamyslel/a/ nad
některými, problémy současné mě d e c ímy u. hás ? které by- ,pr.i kladném
vyřešení mohly vést k» je;jí větší huíianizaci.
Především nám jáe o toí
- Zdůraznit citlivější přístup zdravotnického peřzpnálú k.nemocmému,
Brát nemocného jako ilevěka,, který má být oe: všemi zákroky řádně
obeznámen, k tomu je tedy nutná vyčlenit zdravotnickému personálu
dostatek, času tím, že. -se*- ne bude- účastnit na. různých politických \
a formálních školeních .a odpadne .zbyteĚhá'a.dmIfiistratí^'a^„;, - -v-- - Včlenit základní lidské, morální á litické hodnoty do výuky mladých sester a nastává-jích lékařů- Ustavit .etickou komisi odborníků , která, posoudí hodnorakliníekých
experimentů a je jich etici ou únosnost- z hlediska helsinských dohod
- Usnadnit přístup duchovních k lůžku nemocného, který o.to požádá»
Vysvětlit, sestrámlékařům a- zdravotnickému personálu důležitost
návštěvy ů nemocného. Případně, je-li to v možnostech pracoviště,
vyčlenit- k- návštěvě - nemoPřého místnostv
- Umožnit nemocným každodenní styk se svými, blízkými a. přáteli. •
Taa. kde jo charakter hospitalizacevylučuje/ jednotky•intenzivní
péoe, sterilní boxy/ zajifiK.it hovory 3.: audiovizuální technikou
tak, aby bylo respektováno plné soukromí při rozhovoruf.
Zvláštní je přístup u dští, která potřebují dermí kontakt s otcem;,
ma t o u a sourozenci. Zvláště malé .dětí vnímají jinak časové vztahy než dospělí a nejsou u nich vytvořeny racionální a emocionální
předpoklady zvládnout -zatezovaei Satuaci. Vedle denních návštěv
je nutné realizovat .společnou hospitalizaci s matkou. •
Bále 'uplatňujeme požadavek-na zřizování kojeneckých ústavů ^ pro
speciální pobyty /'i dlouhodobě/ nezletilých matek s kojenci.
- Uplatnit jiné přístupy u nemocných v kritickém stavu.'Zajistit důstojné umírání v odpovídajícícm prostředí a rovněž důstojné
zacházení ^tšlesnými ostatky zemřelého,
- Zohlednit cus nemocných a nevystavovat je zbyté čně psychicko
zátěži čekáním v ambulancích a poradnách.
- Starým a tělesně postiženým osotái?! vydávat léky přímo na zdravotnickém zařízení, aby nemuseli vážit další cestu do lékárny.,
fíosení těchto záležitostí přikládáme velkou důležitost.
Oírkevní sekce OP Hradec Králová

IX
O kulturní politice v Kroměříži.
Po celá léta chtěla kulturní politika našeho města jediné -udržet hladinu kulturního povědomí pokud možno na požadovaném průměru,nevybočovat, omezit výdaje na kulturu/což se netýkalo platů lidí,kteří si
přisvojovali právo o kultuře rozhodovat./Za těchto okolností se nelze
divit,že situace je taková,jaká je.Není tu jediná profesionální hud.
těleso,jediný profesionální divadelní soubor>jediná stálá galerie,která
by zachycovala současný stav výtvarné kultury;existence festivalů je
zredukována na nejmenší možnou míru a lze-li vyjádřit stanovisko příslušných kompetentních orgánů,pak je nutno říci,že budí dojem,že by bylo
nejlepší,kdyby se nedělo vůbec nic.
Kulturu města lze směle nazvat kulturou vesnickou,nebot se jedná
především o kulturu dovezenou.Domácí kulturní život byl vlastně uměle
stlačen na roveň pouhá zájmové činnosti.To neznamená,že by tu nebyli odborníci na profesionální úrovni;mají však ke své oráči amatérské podmínky. Za tohoto stavu chybí pak následně dostatečná motivace proč by kult.
dění v našem městě mělo být atraktivní i pro širší veřejnost mimo rámec okresu.
Ne nadarmo hovořil náš president pan Václav Havel na nedávném kongresu v USA mimo jiné i o tom,že náš národ má světu co nabídnout,svoji
zkušenost,svou kulturu - mel ovšem zcela určitě na mysli tu skutečnou
kulturu,ne pokřivený padělek,jaký si vytvořili k obrazu svému normalizátoři minulého režimu.
Ve vnitrostátních vztazích funguje cosi podobného:okolní města
budou zvědavé na to co nemají co je jiné a tudíž schopné obohatit společnou pokladnici kultury.Nuže tedy - hledejme svoji odlišnost,svou icentitu svou neopakovatelnou tvář a podobujněco,čím by Kroměříž opět
něco znamenala v celostáním kontextu a to pak cílevědomě rozvije jme,nebo t na to máme.
Prvním předpokladem k takovému kroku je ovsem to,aby o. kultuře přestali rozhodovat lidé,jejichž dosavadní činnost lze označit jako sabotáž
kultury.Zatím se totiž nepodařilo prosadit,natož pak uskutečnit jediný
požadavek kulturní sekce OP.Uvedu příklad: minulý"týden proběhlo na MNV
jednání ohledně koncertního sálu pro konzervatoř i pro potřeby kultury
vůbec.Přítomni byli kromě zástupců konzervatoře také zástupci základních
školka jídelen,nebot se jedné o objekt bývalého kina Svět,v němž je dočasně umístěna školní jídelna.Přestože nikdo z kulturní sekce nepochybuje o tom,že děti musí jíst a že péči o ně musí být očiněno zadost,přestože nikdo nepochybuje o dobré vůli ostatních zúčastněných vyřešit záležitost ke spokojenosti všech,přesto nezbývá než konstatovat,že jednání
ustrnulo opět na mrtvém bodě. Tato modelová situace názorně ukazuje postavení kultury v tomto městě.Vždy je tu totiž něco přednějšího s čím"
se dá pádně argumentovat,vždy je tu něco,na čem se všichni shodnou,že
to bez toho ne jde,vždy je po ruce nějaký důvod / v tomto případě dokonce
humanitně zabarvený/, jak umlčet a postavit na poslední místo potřeby
kultury. Neopakujme chyby dřívějšího režimu.Národ dělá národem teprve
kultura,ne stupen hmotné zabezpečenosti,a jedině kulturou můžeme dnes
západnímu^světu konkurovat,vše ostatní má na podstatně vyšší úrovni.
Takževžebříček hodnot zavedený totalitním režimem budeme muset trochu
pootočit. Jestliže jako národ prokážeme,že v kultuře máme co říci,svět
n m to splatí.Podobně naše město - jestliže se ukáže jako životaschopné,
jestliže tu budou vznikat věci,které je možno poslat beze studu dál,
3 stliže převážná část finančních prostředků na kulturu nebude mizet v
platech neschopných lidí,zkrátka - jestliže Kroměříž nebude jen skladiš-tj kultury,ale výrobcem kultury a to žádaným výrobcem - potom budou i
prostředky na stavbu jídelny a nebudou se muset stavět brigádnicky,potom totiž stát bude vědět,že stojí za to investovat do Kroměříže.
23.2.1990

Václav Vaculovič.
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československý OREL,ústřední kancelář,BRNO
Oběžník č.4
~12.2.T990
Sestry,bratři !
Vzhůru ORLE Slovanský - orelská píseň R.šetany ke Sletu 1922,je k do'1
stání v klavírním výtahu v Ústř .kanceláři
v Brně,Chorázova 7 602 00/za Ksč 7.vč.pošt./
Členové pria,političtí vězni,hlaste svá jména do naší kanceláře,nebo
přímo br.Františku Morávkovi,Bílovice /Sv.340 664 01
Běžný účet jsme zřídili u Státní spořitelny Brno,b.ú.2666341_628.
21,n22.dubna 1990 přivítají členové Čsl.Orla žup Velehradské*^ Šilingroyy sv.Otce Jana Pavla II-na Velehrade v národních a orelských krojích
i státní se přihlásí k pořada telské službě.
Hledáme adresy našich zahraničních jednot a žup,abychom jim mohli zasílat zprávy a sdělení*
V srpnu 1989 jsme poslali zdravici světovému kongresu katolické mládeže do Compostelly ve Španělsku,kterého se také zúčastnil Sv.Otec.
•Ha třetí neděli v srpnu připraví orelské jednoty pour na sv.Hostýn.
Chcete-li uveřejnit zprávy v LD,zašlete je naším prostřednictvím,redakce
jsou zahrnovány množstvím zpráv,které nestačí spracovat a posoudit jejich důležitosti
Pro tisk,rozhlas a televizi budeme v blízké době vydávat TOS' "Tiskovou
erelskou službu",v níž budeme objektivně seznamovat veřejnost se svými
problémy,potřebami i s úspěchy.
Ústřední výbor ČSL se usnesl 20.12.1989 podporovat mimo jiné i obno-i
. •
vování Čsl.Orla.Zasíláme proto také prostřednictvím
krajských politických kanceláří ČSL okreshím výborům ČSL naše informa-jtíte aadoporučujeme vám,abyste se při obnovování činnosti na ně obraceli,
jistě vás neodmítnou.
Nepoužívejte názvu "Tělocvičná jednota Orel",my nejsme jen tělocvik,
ale mnohem více,jsme duchovním,kulturním a také tělovýchovným společenstvím "Jednoty ČS.ORLA".
Nemáme zatím natisknuty přihlášky,v jednotách stačí prozatím jedna
hromadná přihláška,která obsahuje jméno,přijmění,data narození,bydliště a podpis.Totéž platí o legitimacích - ale pracovat lze i bez těchto formalit - bratrství a upřímná mysl vydá více než doklady.
V r.1987 zaslali br.J.Hanuš a A.Večeřa Vojenskému muzeu rukopisný materiál. Orel ský odboj v letech 1929-1945.Materiál zpracoval ze základů
br.Dr.Slávotínka a br.Edy Urbánka br.Hanuš.Náčelník Vojenského muzea
poděkoval a ujistil,že se bude tento materiál při studiích odboje používat.
Připravujeme první č."OREL" ,,zatím ve skromné úpravě„Kromě otiskování "
Zásad pro ideovou náplň činnosti ČSO budeme otiskovat i ostatní pokyny a zprávy z orelské činnosti.
Činnost zatím obnovily, župy:Jirsíkova,Č.Budějovice,Zayerova 9
Pospíšilova,Praha,Jugosl.partyzánů 12
Krekova,Boskovice,Masarykovo n.38
Urbanova,Kroměříž
připravují se v Opavě,Brně a Hodoníně,
V místech,kde není zatím možno obnovit činnost jednoty,založte aspoň
Klub přátel Čs.Orla.
Vracení majetku bude cžehavým problemem.Pokud máte k dispozici předávací protokoly a jiné doklady /stanovy/,připravte si je spolu s přip.

výpisy z listu vlastnictví,který získáte u" GEODEZIE vašeho okresu.Tam
zjistíte,podle parcely,kdo je nyní vlastníkem a jak nemovitost nabyl.
Přístup de Pozemkové knihy/které jsou již uzavřené/,má bučí notář nebo
právník,kterého pověříte řízením své záležitosti.Jakmile vydá vláda
přísl,vyhlášku,bude možno právně postupovat dále.Ale již nyní můžete s
dnešním uživatelem dohodnout,aby vám pro váš spolkový život uvolnil
bezplatně místo.
- .
,
Pokud nemovitost /orlovnu,katol.dům ap./patřila družstvu nebo spolku
pro postavení této budovy,musí se nejprve tento spolek obnovit,musí
mít své stanovy a organizační řád /podle z.68/51 Sb./.Obnovení nebo založení schvaluje ONV,který vám také sdělí,co bude požadovat,dostupujte
uvážlivě,rozhodně,ale. ne úspěchaně.
Setkáváme se s tím,že staří členové předpokládají,že každý ví a zná,čo
byl ÖSO.Ale také s tím, že střední generace se domnívá, že bučí jsme jen
tělocvičným spolkem,který nedělá nic víc,než že. 2X týdně cvičí s jednotlivými kategoriemi, takže je lhostejné kde a jak..se to dp je. Jiní nás
naopak mají za kluby intelektuálů.
Pa"
Co kdybyste uspořádali u vás besedu "Go víte o Ö30"? a tam přítomným
odpověděli na dané otázky a vysvětlili rozdíly a důvody naší existence?
Z oběž.č.2 opakujeme:
Hlavní směry činnosti v jednotách ÖSO mají být':
1.duchovní -- duchovní cvičení a jiná náboženská činnost.
2.kulturní ~ ve všech oborech kultury,které mají vliv na mravní a estetické tvárnění křesťana,jako jsbu přednášky;divadla,zpěv,
hudba,národopis,výstavy a pod.,za použití všech moderních
prostředků.Vydávání časopisů.knih a publikací,zakládání knihoven a čítáren.
3.sociální a charitativní - podpora křesťanské rodiny pokračováním rodinné .výchovy,pomoc ohroženým rodinám a podpora mladých
manželství»
...
4.tělovýchovná -všechna odvětví tělovýchovy,mládeže i dospělých,včetně výchovy vlastních vedoucích.
...
5.hospodářská - provoz hospodářských zařízení - majetek z členských; příspěvků, subvencí, darů, odkazů, výtěžku spolkových akci a z obchodní činnosti hospodářských zařízení.
6. spoj-Uprace — s tyky s domácími i zahrahičními sdruženími příbuzného programu.
Z D A Ř
BŮ H !
'
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Sestry, bratři i
Připravujeme tj'clennf internátní seminář pro ústřední a župní funkcionáře v Klínci u Prahy,pravděpodobně v dubnu t.r.Semináře se mohou' zúčastnit mladší členové.kteří mají zájem o.orelskou práci,duchovní,kulturní a tělovýchovnou.Účastníkům bude hrazeno jízdné a pobyt v internátě vč,jídla a ubytování - nebude refundována mzda,tj.účastník si.musí vzít dovolenou.
Příjezd v pondělí dopoledne,odjezd v pátek ráno.Denně 4 hod.výuky, vdppoledne a 4 hod.odpoledne,večer beseda,případně některý půlden exkurze,.
Přesný program bude oznámen přihlášeným/a také podrobné informace o cestě./Přednášet budou významní pracovníci orelští a z jiných oborů.Pro
první seminář potřebujeme ze žup i - 3 osoby.
Vyplněnou přihlášku vraťte nejpozději do 10 března 1990.

/ú stř. kancelář Os.Orla přijme kvalifikovaného sekretáře /
Organizační ¥$bor čs.Orla.
P ř i h 1 á š

a

clo internátního semináře.Čs.Orla

Přihlašuji se do Semináře orelských pracovníků:
Jméno a příjmení:
povolání:
bydliště:
rodná data:
•
zaměstnavatel:
Župa / jednota
Znalost jazyků: .
•
Mám zájem o obor:/organizace,kultura,tělovýchova a sport,sociální,ekonomie, zahraniční,tisk a propagace/
Dosavadní praxe ve zvoleném oboru:
na úrovni jednoty,župy,ústředí
<•
Datum:
Poznámka:

'ČISKOSLOVENSKx OHBL M O j
Setry,bratři i

; •
Podpis:'

Chorazova 7.PSČ 602 00 '
'

'

1

Děkujeme vám. za žájem o. katolickou kulturní a tělovýchovnou organizaci
mládeže a dospělých ÖS.OPIL.
< i-li vás v okolí,obci,od 4-10 členů-zájemců,založte zatím Klub'přátel
Čs,Orla.To je volné sdružení,které nemá stanovy,nevybírá příspěvky,ale
schází se,věnuje se kulturním a náboženským akcím a snaží se základnu
rozšířit.na více než 10 čTenů.Pak výtvoří přípravný výbor /3 osoby/ a
oznámí ONV:
"Oznamujeme,že jsme ustavili připr.výbor pro/obnovení/ založení Jednoty Čs.Orla podle vzorových stanov,schválených Fed.mín.vnitra.
Podpis předs.přípr,výboru,rodná data,bydliště a povolání ' ••
Podpis, jednatele
-"»
-"Podpis' hospodáře
--"Jakmile dostanete potvrzení ONV,svoláte ustavující schůzi,kde zvolíte
řádný výbor.Otázkou je,kde činnost provozovat ? ^de jsou volné fary,
roproste dp.Otce faráře,Pokud jste měli dříve spolkový dům nebo jinou
nemovitost,vyčkejte přísl.vyhlášky a pak požádáte uživatele o navrácení
:

?ase jednota patří do župy
Přihlaste se na adrese:
ve Vaši blízkosti se již přihlásili:
spojte se s nimi,vytvořte společenství a postupujte dle pokynů.
Rádi vám poskytneme další informace,informujte nás o stavu.

Brno,

*

Poznámka:

Z d a ř
.„«i;,*:-

B ů h ;

.Československý,'Orel na čestach"v zahraničí
Měla jsem to štěstí, že jsem byla spolu s děvčaty o vánočních prázdninách v Itálii reprezentovat čs. katolickou mládež v odbíjené« Původně
jsem myslela, že půjde o utkání více států, hrály jsme však'jen my,
pod názvem CFL. Orel a 17 družstev z Itálie» Všichni jsme bydleli v
hotelu u Citta di Castelo v oblaéti Perugia«
Odbíjenou jsme hrály vždy dopoledne a odpoledne pro nás býly" přichystány různé akce. Například jsme jely do San Giustina, podívat se na
vykopávky, ale výklad byl italský, a tak jsem jen pochopila, že se hovořilo i o Pinioví a nějaké první republice v Itálii . 28..».. prosince
sloužil-italšký biskup pro všechny závódníky mši» Po skončení poprosil
:'ile s ž Co skoslovenska, abycftosi se za něj modlily k;pražskému Jozulátku
a také za to, aby se v Itálii rozšířila katolická víra, která tam nyní
upadá»
Fejvětším zážitkem pro nás byl zájezd do Assisi, kam nás dopravili společně i družstvem ze Sardinie«, Navštívily jsme postel sv. Františka»
klášter sv. Tláry, kostel sv. Damiána a chrám Panny Mari*e Andělů. Provázel nás P. Císař, českj^ kněz, který postudiích zůstal v Itálii.
Dal nám každé přes. .20-000 lir,- jinak bychon s penězi asi nevyšly. Velké překvapení nás čekalo v hotelu při večeři. Jeden z. italských rozhodčí požádal naši kamarádku Mačku o ruku, dokonce jí.donesl kytici. K jeho velké lítosti byl však odmítnut, vždyť Katce bylo sotva 15 let.
29,'2c, když byl zvolen V. Havel prezidentem jsme po společné večeři my: z Československa zazpívaly os. hymnu. Italové byli nadšeni. My
jsme Italy obdivovaly pro jejich bezprostřednost a veselou povahu. Cítily jsme se u nich hned jako doma. Potíže jsme měly jen s dorozumíváním. My jsme znaly "skoro, každá aspoň torchu anglicky, německy či španělsky. Italové však znali většinou jen mateřštinu.
V Citta di Castelo jsme skončily na 1-7» místě, nicméně jstae získaly dva poháry naplněné digitálkani a navíc nás při udělování cen ze
všech stran filmovali.
»12» jsme odjely se Sardiňankami, se kterými jsme se nejvíce zkamarádily, do "Říma, kde jsme. se rozloučily a-.vyměnily si dárky.» My jsme
se pak ubytovaly v hotelu pro os.poutníky na Velehradě, rozdělily se
po třech a vyrazily po Kímě« V autobuse městské dopravy jsem stála
vedle dvou ctihodně vyhlížejících , anglicky.mluvících mužů. Neodolá-,
la jsem a dala se s nimi do řeči. Oba byli z New Yorku a, když "zjistili
mou národnost, úplně,se rozzářili a gratulovali mi*k*Havlovi a Dubčekovi.
_
S kamarádkama jsme,pak*prošly, co se dalo, večer jsme oslavovaly Silvestra. Příští'děn §sme šly na novoroční papežskou mši do katedrály
sv. Petra. Nebylo však jednoduché dostat, se. dovnitřJ musely jsme mít
vstupenku, pak nás prohledávali carabini^ri, jestli nemáme zbraň, nakonec nás doprovodila švýcarská garda.
V katedrále jsme si podávaly ruce s biskupem F. Vorlíčkem, kterého
k nám zavolala vedle mne sedící Italka, aby se pozdravil s krajanj^.
Po mši jsme navštívily vatikánské muzeum, kde jsme nevěděly, kam se
dřív podívat. Odpoledne jsme již musely odjet do Vídně.
• '
Tam jsme dorazily až 2.ledna ráno. Ve městě jsem trochu zabloudila,
a tak jsem se zeptala jedné staré pani us. CG stu. Byla tak ochotná, že
mě zavedla až k Hofburku, kam jsem se chtěla dostat a při loučení mi
darovala 200 šilinků s přáním pěkného dne. S pocitem, štěstá, že nás
mají v zahraničí rádi, jsme pak zamířily domů.

