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Aby křestané podávali vždy zářné svědectví pomocí,kterou poskytují
všem potřebným,a životem v duchu evangelní chudoby.
Abychom nově objevili*smysl postu a dobře se připravili
na velikonoční obnovu křestního vyznání.
- o - o Stálým odběratelům připomínáme,ze pokud některé číslo KO nedostanou vůbec,nebo v požadovaném množství,at to písemně nebo telefonicky nahlásí na adresu: Augustin Navrátil,Lutopecny 14,
'768 31 Zlobíce. tel.Kroměříz 237 16
Na tutéž adresu možno nahlásit jakoukoliv změnu v zasílání.
Také prosíme oznámení změny 'adres„Především nové pojmenování
ulic. Příspěvky a olánky k zveřejnění zasílejte také na tutéž
adresu.
redakce.

Dies cinerum - Popeleční středa,28„února 1990.

Memento,homo,quila pulvis es,et in pulverem reverteris.
Pomni,člověče,že prach jsi a v prach se obrátíš.
Vstoupili jsme do doby postní„Nastaly nám 40 denní exercicie,v nichž
se ponořuj3:ie do velikého mystéria,tajemství vykupitelského díla Kristova.Chceme vystoupit až na Golgotu,vstoupit do Jeruzaléma,kde se koná vše
"co bylo skrze proroky psáno,že Syn člověka bude vydán pohanům,budou se
mu posmívat,bičovat a na něj plivat,"'
Po postní době se otvírá jaro,Letos ee otevřelo i našemu národu,z
dlouhé 40 lote poroby,z doby tisíců nevinných mučedníků,zničených životů
a pošlapaných práv,z doby vlády te nejhorší spodiny v našem národě,ničitelů kultury a morálních hodnot,Go po této době ftrozné únavy přinese tento čas Církvi ? Od dávných
dob nebyly rozpory mezi Církví a lidskou společností tak hluboké jako
nyní.Jako by vstávalo z hrobu staré pohanství a křesťanství se chvěje
před nájezdem, barbarů jako v dávnověku,Cd může Církev očekávat od nejbližší budoucnosti ? Slibuje se ji nyní svobodný rozvoj a znovunabytí
práva,ale morální devastace celé společnosti trvá,A v takovém prostředí
budeme prožívat své postní exercicie.Novopohanství zatím křísístaré modly a proti Kristu zbožňuje lidské vášně,pěstuje kult hrubého material i 3mu,klaní s • jen věcem stvořeným a ne jejich tvůrci.
Vraťme se do prvotní Církve pro staré osvědčené zbraně,jimiž bychom
čelili všem tomu zlu,které nás obklopuje,Prožívejme postní dobu,rozjím
máni a půst.uprostřed myšlenek starokřesienských a' uvidíme,jak mnoho časového a nového pro nás z nich načerpáme.
Základní myšlenkou postu ve staré Církvi byla příprava na slavné
přijeti křtu,Křest se udílel zpravidla jen 2X do roka: v noci velikonoční a v noci svatodušní.Jindy se křtilo jen v případech mimořádných,
např.nemluvňata v nebezpečí smrti nebo z jiného vážného důvodu.Kdo se
chtěl stát křesťanem,byl na určitou dobu,obyčejně na 2 r.čekatelem:tito
se nazývali katechumeni.Byli vybíráni již v době predpostní po Devítníku a v době postní byli vyučováni v náboženství a věřící už pokřtění si
to s nimi opakovali,
A jak jo to nyní u nás ? toejsme i my všichni vlastně katechumeni •?
ttyli jsme pokřeni již dávno,ani o tom sami nevíme,ale náboženské vědomosti jsou v naší zemi minimální,značná část mládeže jsou úplní náboženští analfabeti.Přesto slýcháme často,že národ - aspoň ta jeho lepší
část - by se chtěla vrátit ke křesťanské morálce,jak to mnohdy hlásá
současný program.Snad už měl národ-dostatek příležitosti,aby poznal,že
ideologie,které dříve podléhal,byla zcela falešná,že by ho mohla i docela zabít.
Křesťanská morálka však je ^důsledkem křesťanské viry.Abychom mohli
slušně a mravně žít,je třeba,,abychom znali křesťanskou věrouku.Proto
byly'ty snahy v uplynulé době,aby se o křesťanství nic nevědělo,Tato
nevědomost dělala z člověka jen jakési zvířátko,jímž bylo možno manipulovat.Kdyby katolická víra byla dostatečně známa,tak by padla zdrcující
většina předsudků a -nechutí vůči katolicizmu.Jestliže naší falešní vycho
vatelé usilovali,aby se lid vyhýbal chrámům a náboženskému poučení,aby
naše mládež byla ve školách vedena k ateismu a jestliže se naší učitelé
snažili co nejvíce odstranit náboženství ze škol,byl to zajisté nejlépe
vypočítaný Sábelský prostředek.Náboženská nevědomost plodí Církvi nejvíce nepřátel.Má-li tedy náš národ opravdově se vrátit ke křesťanské morálce,musí především začít od katechismu,jako od abecedy.
Národ jsme my všichni:každý z nás má tedy začít opravdový katechumenát.Postní doba,kterou právě prožíváme,nás k tomu zve,zcela podle křesťanské tradice.-Ci vzdělaní mezi námi a intelektuálové,nechť se chopí
vědecké dogmatiky,neučení nechť listují v praktické věrouce a ti prostí
ať vyhledají základní výklad katechismu,Všichni ať máme stejnou touhu
a vůli: poznat křesťanskou pravdu,

2 Z ní pak vyplyne křesťanská morálka i opravdová kultura.
Tak jako branou ke křesťanství je křest vodou,tak zase návrat ke
křesťanskému životu po každém poblouznění je křest popelem.Nabídněme
Bohu v postní době svá pokání i za ty,kteří se mu vyhýbají.,kteří svým •
nevěrectvím.. špatným životem a vražděním nevinných dítek ještě nespatřivších světlo světa,svolávají kletbu na náš již dost zklíčený národ„Snažme se- zapojit do velkého pokání, aby Bůh ve svém nekonečném milosrdenství
odvrátil od národa všechno neštěstí,které si sám svým nevěrcctvím a nemravností zavinil«Kéž by itáš národ, jako kdysi niniveětí,když jim Jonáš'
hlásal pokání,si v této době posypal hlavu popelem k opravdovému zadostiučinění za všechnu nevěrnost a odpadlictví od zděděné cyrilometodějské a svatováclavské víry.
A jak se v době prvotní Církve chovali ti,kteří nebyli ani katechumeni a ni veřejnými hříšníky«Těm byl půst opravdu v celém významu.Denně
mimo neděli, nevzali clo ůst až pc západu slunce „A co ušetřili, donesli co '
chrámu,kladli na oltář,aby byli podělováni chudí,To v dnešní době materia-listické chamtivost a sobectví zní jako pohádka.,Dnešní doba nechce žádný půst,žádnou oběť,ani pro věc ušlechtilou.Dokonce se tomu i napomáhá
všelijakými úlevami.V prvotních křesťanských dobách byly posty,ale byly
i char akte r y B y l a to doba jednoty a lásky celého křesťanstva.
Jak je to možné,že po takové výchově,kterou dala Církev,byl zaset
plevel nelásky a neobětavosti do zorané půdy.To učinil nepřítel Boží,zanesl mezi nás chamtivost a zkazil národ materialismem,namluvil.dokonce
těm lidským chuďasům - které kdysi Církev vyvedla z otroctví ke svobodě - i duchovním ubožákům,že prý křesťanství je původcem jejich běd. a
nesnází.
Je tedy třeba se uskrovnit,vrátit se k obětavosti a bliženecké lásce.Vraťme se k víře otců a nebude proletářů ani bolševiků.Svěřme se Gír•kvi, to je naše matka a moudrá učitelka.Poznáme pak., že nikoliv zlo,lež
a nenávist,hlásaná v minulé době nepřátelů a- zbloudivců,ale že platí •
dobro,pravda a láska,toho,který o sobě sám řekl: Já jsem cesta3pravda a
život - Ego sum via,Veritas et vita !
O.A.Mr. D. G c

Drazí přátelé,
posílám
překlad článku"Fatima" ,který byl uveřejněný ve francouzském týdeníku
Home NouveauVíMový člověk/ dne 21.ledna 1 990,Autorem je šéfredaktor listu Marcel Clément.Doufám,že četba tohoto článku
bude pro vás stejným povzbuzením,jako byla pro mne.Překlad přímých řeci
v článku uvedených neodpovídá pravděpodobně oficiálním překladům - při
překládání překladů není možné se vyhnout určitým nepřesnostem...
Od okamžiku,kdy nečekané události koncem r.1989 změnily tvář východní
Evropy,všichni,kteří po papeži Piu XII,Janu XXIII.,Pavlu VI.a danu Pavlovi II.vzali vážně události,které se odehráli mezi 13.květnem a 13.
říjnem r.191'7 v"Cova da Iria"si kladou otázku:
P" ožíváme začátky toho,co slíbila Matka Boží
V poslední větě svého poselství 3 portugalským dětem ?i
Již několik týdnů cítím ve svém.nitru povinnost odpovědět na tuto
otázku veřejně.Jsem nejen v přímém kontaktu s každodenními poutníky
vracejícími se s Fatimy,ale také s kardinálem Cerejeira,který se stal
mým přítelem,i s biskupy,kteří
následovali v čele diecese Leria_Fatima.Nepřestal jsem sledovat pdstupné naplňování se Mariina poselství
a jsem přesvědčen,že nadešel okamžik,kdy je nutné shrnout uplynulé udá-
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losti,abychom našli hledanou odpověS.Prosím čtenáře,aby posuzoval můj
článek jako osobní svědectví.
Byly jednou 3 malé děti.
-•
0 existenci fatimských zjevení jsem se dozvěděl v r. 19.43.2il jsem tehdy s falešnými doklady v Paříži v ovzduší neustálého napětí,.když mi můj
dobrý přítel daroval maličkou knížku kanovníka Barthase s titulem:"Byly jednou 3 malé děti".Na první pohled se nezdála být určena dospělému
čtenáři - a přece jsem ji přečetl"jedním dechem"...
Z ní jsem se dozvěděl,že od 13.května 1917 každého třináctého v měsíci až do 13,října 1917'3 portugalské děti LUCIE DOS SANTOS a její-2
bratranci Francios Marto a Jacinte Marto byli přítomní zjevení Panny Marie na zeleném dubu Cova da Tria v blízkosti Fatimy/5 000 obyvatel/.Během techt. zjevení měli vidění "pekla",byli vyzváni k denní modlitbě
3 růženců i ic tomu,aby obětovyli všechny.zkoušky a utrpení pro spásu
duší,kterým hrozí zatracení.
13.7.1917 jim Maria řekla:
"Viděli jste peklo ~ místo,kam přijdou duše ubohých hříšníků.Pro
jejich záchranu si Pán přeje,aby svět uctíval mé neposkvrněné srdce.Když
se uskuteční o co vás žádám,mnoho duší bude zachráněno a nastane mír.
Válka se chýlí ka konci,ale nepřestane-li svět "napadat"Pána - v příštím pontifikátu nastane nová válka.Mnohem horší.Až uvidíte noc osvětlenou nevysvětlitelným světlem,vězte,že je to znamení od Boha,že se
světu přiblížil trest;válka,hlad a pronásledování sv.Otce.
Abychom tomu zabránila,přicházím žádat o zasvěcení Buška mému Neposkvrněnému S,r'dci a obětování sv.přijímání každou první sobotu v měsíci
za nápravu,,-Jestliže bude splněno oč žádám,Rusko se obrátí a nastane
mír,Ne-li,rozšíří své bludy na celý svět,vyprovokuje války a pronásledování Církve.Mnoho dobrých bude umučeno,mnoho národů bude vyhlazeno.
Portugalsko si uchová dogma víry...
Následuje část textu zvaná "fatimské tajemství".
Matka Boží však končí své poselství slovy:
....Nakonec mé Neposkvrněné sr<äce zvítězí .Sv.Otec mi zasvětí Rusko,
které se obrátí o. světu bude dopřán čas míru."
Stejného dne slíbila Panna Maria "velký zázrak" na den 13.října 1917.
Řekla: "Aby všichni viděli a uvěřili."
Skutečně 13.října 1917 před zraky 70 000 lidí byl "tanec slunce"
/používíne výraz,který byl použit v tisku té doby při popisu tohoto
nevysvětlitelného jevu/vystřidán prudkým deštěm.^dyž obrovský zástup
vyděšeného lidu povstal,nikdo z přítomných neměl na sobě ani na svých
šatech stopy po blátě,ve kterém všichni dopusud klečeli... Celý tento
zázrak netrval déle než 10-1 £ min.Mrak,který "vylil"na zástup prudký
déší, - zmizel a nebe bylo opět jasně modré.Slunce,které přestalo oslňovat a na které bylo možno hledět pouhým okem,se otočilo 3X kolem své
osy a začalo sestupovat pohybujíce se při tom z pravá do leva.Sestoupilo až k horizontu a -stejným pohybem se navrátilo zpět na své místo,
kde se mu vrátil jeho oslňující lesk.Lidé se-na slunce již nemohli dívat ,země,která byla před necelou půl hodinou jediným jezerem'bláta,
byla znovu suchá...
Veškeré noviny,které vyšly v pondělí 15.října v Lisabonu,popisují
obsáhle tyto u'álosti.Nejčtenější deník té doby "O SEKULO"jim věnuje
celou titulní stránku.Avšak nejdůležitějším je osobní svědectví 70 000
účastníků»
Mé úvahy v r.1943
: ~ ~Na začátku" r.nebylo snadné brát vážně prorockou část Mariina poselství. Již po několik měsíců německá armáda postupovala stále hlouběji
• do ruského území,byla již na půl cestě k Černému a Kaspickému moři...
2.únor :, 19 :3 začal ústup německé armády.Zubožený stav Ruska neumožňoval představu,že tato zem bude mít brzy možnost"rozšířit své bludy

do celeho světa" .Jiz tehdy bylo jasně , že konečného vítězství na. Ment
^assin a díky vstupu spojených armád do Říma,než úspěšnou protiofenzivou sovětských vojsk.
•
Co však none udeřilo do očí na první pohled bylo
d a t u m 13.7. 1917.
V začátku r . 1 7 abdikoval car Mikuláš II a v březnu došlo k ustavení
prozatímní vlády,avšak teprve 23.října 1917 došlo k rozhodnutí Lenina
a Trockého k po vstání,které skončilo nastolením komunistického režimu!
Z této zkutečnosti vyplývá,že v červenci 1917 byly "bludy",které Matka
"oží ohlašovala,pouhým komplotem lidí,kteří ještě nebyli ani u moci...
Navíc:Mariina předpověS byla zcela jasně podmínečná !
Myslil jsem si tehdy,že nesmírné utrpení,které nám všem válka přinesla,připraví půdu k obrácení,ke kterému nás Matka Boží vybízí„Odložil
jsem tedy svou knížečku s optimistickým přesvědčením,že se na konci
války Rusko obrátí...A ne-li - uvineme,zda se proroctví splní,Tehdy v
r.1943 opravdu nikdo rozšíření komusmu nemohl předvídat,stojně tak jako uskutečnění Jaltské dohody...Vzpomínám si ještě na shovívavé úsměvy'
těch,kterým "jsem knížku půjčil .Slova, jako "peklo"-" tanec slunce"?!' Ně!
...Tato slova jim připadala stejně neskutečná jako proroctví o persekuci a -rozšíření komunismu ve světě.Schoval jsem si svou knížku.
Když jsem v září 1945 v Saigonu,nedaleko neblaze proslulé planiny
Jones mohl na vlastní oči vidět zrůdnost komunistického režimu a jeho
šíření se v Asii,vzpoměl jsem si znovu na Mariino proroctví... zajatí
vietnamští vojáci ve francouzských uniformách byli pohřbíváni za živa
- kdo ty hrůzy viděl,nemůže zapomenout do konce života....
Co se stalo
V r.1917 Matka Boží řekla jasně,že nedojde-li ke změně postoje člověka
k Bohu,dojde k nové,horší válce a že její začátek bude ohlášen neznámým světlem jedné noci.Touto nocí byla noc z 25.na 26.ledna 1938.
4Neznáme světlo zazářilo ve tmě mezi 21.-23 hod.v celé střední Evropě.
Stačí si znova přečíst noviny z 26.nebo 27.ledna 1938...
25.ledna sve ielné znamení
17.února 1 <38 - Lucie/poslední z žijících dětí,která se stala řehonnicí
a dosud je na živu/vysvětluje dopisem biskupu z Leirie/pod kterého
spadá Patima/význam tohoto znanéní
13.března 1938 aačíná válka ....
Vídeň,Mnichov.,.55 milionů obětí - 3X více,než v předchozí válce.
Po skončení války se člověk k Bohu nenavrátil...Nepřestává se od něho
vzdalovat.Rusko rozšířilo své bludy...
1948 - Čína.Období hrůzy vrcholící později tzv."kulturní revolucí".
1950 - Korea.Po 3 letech války severní část země spadá pod vliv S.Sv.
1954 - Torkcn a severní Vietnam
1959 - Kuba
1961 - začátek války v Angole a v Mozaibiku.
Komunismus uskutečnil dosud nejstrašnější diktaturu nad územím,které svou velikostí nemá v dějinách obdoby.Je to doba mučedníků -- jmenuji
pouze 2:M'indszety a 'diszynski i svědků jako je Solženicin.Jeho kniha:
Aršipel Gulag,která vyšla v r. 1973 však nedokázala západnímu světu
otevřít oči...
1975 - pád Saigonu,již.Vietnam,vyhlazování obyvatelstva v Kambodži a
v Laosu.
1977 - Ethiopie v rukou komunistů
1978 - Jižní Jemen,začátek okupace v Afganistánu,Lybie a Sýrie neskrývá svou antiizraelskou politiky ani své snahy o destabilizaci
západního světa.
1981 - Nikaragua a území Karibských ostrovů.
. . .
Nemá ccnu pokračovat ve výpočtu událostí...
Těžkosti ze zasvěcením.
Sestra~LuciV'mela TO712.1925. další vidění.V r.1929 se ji dostalo,no-
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vého poselství od Matky Boží.
12.12.1940 napsala sv.Otci Piu XII.dopis,ze kterého cituji:
..."Panna Maria ni řekla:"Přišel čas,kdy Bůh chce na sv.Otci,a
, aby ve spojení s biskupy celého světa zasvětil Rusko mému N„eposkvrněnén
Srdci,*.."
Není zvykem,aby se papež rozhodoval podle soukromých přání jednotlivců...Pius XII,i jeho poradci dlouze prostudovávali tuto žádost podle všech platných tradic/papežův předchůdce Lev XIII.na začátku století zasvětil svět Svatému Srdci na žádost jedné řeholnice/.Teprve.v
r. 1 9 ' 2 se sv.Otec rozhodl na Mariinu výzvu odpovědět:*
31.října 1042 zasvětil Církev a svět Neposkvr,Srdci Panny Marie.V textu zasvěcení upřesňuje: "...lid rozdělený bludy a odlišnými názory,kde ikony svítí v skrytu..."
Papež Jan XXIII. 'asto připomínal tento akt svého předchůdce./např.
15.2.1959/.
21.11.1964 papež Pavel VI.obnovil zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie za potlesku všech přítomných biskupů při závěrečném jednání třetí sekce církevního sněmu.
13.5.1982 /přesně rok od atentátu 13.5.1981/se papež Jan Pavel II.vydal jako poutník do Fatiray,aby poděkoval Matce Boží za svou záchranu
a znovu zasvětil svět Neposkvtněnénu Srdci Panny Marie.Přál si,aby se '
biskupové celého světa připojili - mnozí z nich však jeho žádost obdrželi příliš pozdě...
Přes množství citovaných zasvěcení nemůže pozorovateli uniknout ,
že žádné z nich nesplnilo zcela podmínky vyžadování Pannou Marií.
8. Í1.1983 Jan Pavel II.napsal dopis všem biskupům světa:
"Drazí bratři,
V kontextu Sv.r.vykoupení,chci spolu s Vámi a s cel
Církví hlásat tuto nesmírnou moc.Chci ji hlásat prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie,protože to byla Ona,která tuto sílu Vykoupení prožila intenzitou,která nemá obdoby.
Slova ok tu- zasvěcení,která Vám přikládám,se liší pouze v naličkostec
od těch,které jsem pronesl ve Fatirně 13.5.1982..."
Sv.Otec rozhodl,že zasvěcení bude provedeno biskupy celého světa při
příležitosti oslav Zvěstování Panny Marie.
dne 24.nebo 23.března 1984
"...poprvé před 40 lety a 10 let nato Tvůj služebník papež Pius XII.
majíc před očima bolestnou zkušenost lidské rodiny,svěřil Ti a zasvě-

til Tvému Neposkvrněnému Srdci celý svět a především lid,který pro své
postavení je zvlášť drahý Tvému srdci a za který Ty se přimlouváš...
...nabízíme Ti a zasvěcujeme Ti lid a národy,které mají zvláštní po Trebu tohoto aktu zasvěcení...
... pod ochranu Tvého milosrdenství se k TOBĚ utíkáme,svatá Boží Rodičko - vy sly o naše prosby - v tísni k Tobě voláme ! ...11
Tentokrát je žádost Panny Marie .splněna.
MgsAlberto Cosne de Amarel - biskup z Leiria-Fatima přivezl do Říma k
tomuto aktu zasvěcení sochu Panny Marie latinské,aby nebylo žádné pochybnosti, žo tento akt je odpovědí na žádost Panny Marie,kterou prostřednictvím Lucie vyslovila v r.1940 papeži Piu XII.
10.března umírá Cerněnko - hlava Sov.Svazu
n a s t u p u j e G o r b a č e v !
Nepochybuji o ton.že Gorbačev .zůstává komunistou a že je to on,který
připravil a nepřímo řídil vývoj událostí v satelitních zemích východní Evropy.Nepochybuji ani o tom,že se je i nadále snaží ovládat...jinou formou.
Zůstává však otázka:Co je prvotní příčina těchto událostí ?
Jejich .prvotní příčina je duchovního rázu.
Není snad "Polská novéna"- devět let intezivních modliteb - jasnou

- 6 odpovědí no žádost Panny_Marie ve Fatimě ? Tento příklad naznačil .cestu.
Ukázal,že s Boží pomocí je možné přemoci komunismus holýma rukama.
Polsko
5.4.198$ - svobodné volby
červen
-- volby
12.10.1389 - první ministr katolík T.M. azowecki
MaSarsko
7.10.1989 - zrušení^komunistické strany
Vých.Německo 9.1@.1989-padá"zeä hanby"dělící vých.a záp.Berlín
CSR
17.11.1989 - zrušení vedoucí úlohy komunistické strany.
30„12.1989 - do čela státu zvolen Václav Havel
Bulharsko 11,12.1989 ~ zrušení vedoucí:úlohy strany
Rumunsko 19)12.1989 - povstání v Temešváru
25.12.1989 -- poprava manželů Čaucescou
12» 1.1090 - zrušení komunistické strany
Jde tedy o reolisaci fafimské předpovědi ? za svou osobu odpovídám:
Je
to
j e j í
z ř e t e. 1 n ý
z a č á t e k .
Vnější skořápka komunismu je rozbitá-^řívě j, i vláda ä the ismu hledá nyní nové formy a nové způsoby jak získat ztracenou moc.Komunismus nezemřel - jen přestal být viditelný.Nyní je vše ve hře ! Avšak rozhodující
silou bude návrat člověka k Bohu..Je třeba dosáhnout opravdové náboženské svobody v Sov.Svazu - vždyť obrácení a návrat ruského lidu k Bohu.
byl přislíben Matkou Boží.
Zázrak? Ano.V současné době žijeme jeho začátek.Jeho další vývoj
záleží na každém z nás.Na obrácení každého z nás,na našich každodenních
modlitbách a na tom,jak budeme ve svém životě uskutečňovat své zasvěcení Pánu prostřednictvím Panny Marie.
Události,které v současné době prožíváme,vytryskly jak pramen'živé
vody z modliteb polského lidu a z modliteb a obětí pronásledovaných křesťanu ostatních zemí,Není pochybností,že přicházejí od Boha.Když lidem
k pochopení událostí již nestačí jejich vlastní rozum - jako je tomu v
tomto případě - je jisté,že Pán lidských dějin vzal věci do svých rukou. !
Marcel Clément
"LÉome ftouveau"
2.1.1990 /6.986/
r
řl překladu .lánku dovolila jsem si doplnit výčet událostí
. o
volbu pana presidenta.Až na tuto nepatrnou úpravu,ke které patří i zkrácení úvodu článku,je text přeložen doslova.
Podle mého mínění' by potřeboval mnohá upřesnění a mnohá doplnění zvláště v částech týkajících se zemí vých.Evropy.Ukazuje na smutnou neznalost situace/minulé i současné/,která je přirozeným následkem "železné
opony/,která tak dlouho dělila oba světy...
Na konec práce bych ráda přidala své osobní svědectví:
V dubnu 1989 jsem ztrávila 7 dní v Medžug.orii. .Mimo jiné hluboké duševní zážitky jsem spolu s ostatními viděla na nebi jev nazvaný Marcelem
Clénentem"tanec siunce"- stejný,jako ho vidělo ve Fatimě v R.1017,70 000
lidí.. „irvní zjevení Panny Marie v MedžugiQrii se událo 24.června 1981
měsíc po atentátu J.P.II.- v době,kdy byl jeho život vážně ohrožen...
Při práci na překladu jsem si uvědomila,že nemám právo si svůj zážitek
nechat pro seoe - -jsem přesvědčena, že obě události jsou součástí jediného celku,Ve Fatimě Pan.Maria vyzývá naléhavě lidstvo k obrácení.7 Med.
nám s láskyplnou pozorností pomáhá,vede nás k tornu obrácení.I zde žádá
nasi aktivní spolupráci,Jasně říká,že míru nemůžeme dosáhnout jinak,než
svou vlastní vnitřní proměnou a modlitbou,protože mír je dar Boží.
Ráda bych proto doplnila poslední odstavec úvahy pisatele článku.Anoudálosti,které prožíváme vytryskly jak pramen živé vody nejen z modliteb polského lidu a obětí ostatních pronáší.křesť.,ale jsou zároveň odpovědí na modlitby celé Medž.i všech poutníků,kteří tam dnes přicházejí z
celého světa ve" stále větším počtu.
Dok.19.2.1990 ve Vauxs.Seine.
Helena

Vážený pane. Navrátile '! .
Již dva reky pravidelně čtu KG.Již několikrát jsem Vám chtěl—napsat, ••-ale pro nedostatek času. 2'-' toho zatím vždy sešlo „Nyní ale-s-i -musím udě- •
lat chvíli času k:: tomu,abych Vám napsal své ..stanovisko ke "Kritické
p ř i p o m í n c e " o d p.V.K. ,která byla uveřejněna v K0'č.4„z 15.února.
Po p^eS c mní opisu p.V.K. jsem dlouho přemýšlel,eo tím chtěl auror
říci.On tvrdí,že se snaží mnohé zpochybňovat,aby"odlišil nepochybné od
nepravděpodobného.Mám dojem,že p.V.K.v tomto případě nejen.zpochybnil
určitou skutečnost,ale dokonce hlásá názory,které jsou v rozporu s katolickou naukou.Pokud-je p.V.K.protestant,pak jeho názory plně chápu a te>
..to dopis je pale vlastně zbytečný,ale pokud se považuje za katolíka,,
měl by vieo číst než psát.
Abych byt konkrétní:Autor článku píše:"Ale věci se prostě nemají
tak>že my „svými prosbami pohneme svatými a ti pak,pohnou Pána Boha k»tomu ..aby ...seslal více milostí"
této větě bych. si • dovolil citovat ze dvou
pramenů ,ut;:;:'ě; snad již zpochybnit nelze»: V' první eucharistické modlitbě se Církev modlí:"Vtomto společenství také uctíváme slavnou Pannu
Marii,...jejího snoubence sv.Josefa,tvé sv.apoštoly a mučedníky...a všechny tvé svaté.Pro jejich zásluhy a na jejich přímluvu at nás vždycky
a všude chrání tvá moc."
A druhý citát z dokumentu II.vat,koncilu Lumen Gentium:"Je tedy velmi
vhodné,abychom milovali tyto přátele a spoludědice Ježíše Krista a naše
bratry a význačné dobrodince a skrze něž též náležitě děkovali Bohu,po.korně je vzývali., a odvolávali se na jejich modlitby a mocnou přímluvu,
když chceme dosáhnout nějakého dobrodiní od Boha,prostřednictvím Jeho
Syna Ježí. e Krista,našeho Pána,který je náš jediný Vykupitel a Spasi-.
tel,- "/LG 50/
.
• :
Další věta p.autoia:"Obávám se, že stavět kohokoliv z tvorů do role.
přímluvce - prostředníka vždy hutně znamená, praktické popření Boží priority a jedinečnosti v lásce."W.Granat v knize K člověku a Bohu v Kristu,
díl. V. , str, 1 21 ..píše: "Proti učení církve se namítá-, že je pouze jeden
Prostředník a V kupitel Ježíš Kristus a že z toho důvodu účast svatých
na spasení lidí jej snižuje.Taková námitka vyplývá z nepochopení ideje
společenství svatých:katolicismus nijak netvrdí,že prostřednictví svatých je něčím nezávislým na Kristu,naopak tvrdí,že je účasti na jehospá
sněm poslání,"Ve stejné knize na str,122 je citát z prohlášení Tridentského koncilu,které dokonce říká:"Bezbožné názory pak zastávají ti,kdo
uznávají,že svaté,kteří sé těší věčnému štěstí,nemáme vzývat..."
Ale nechám již citátů z knih.Jistě by se jich našlo ještě mnoho.Na
dopise ptV,K.mě totiž zaráží ještě jedna věc.Vyčítá většině národa,že
mlčela a1projevovala manifestační souhlas s těmi,kteří chtěli vládnout
proti.Království..."Jak je ale potom možné,že ta většina národa najednou vyšle do.ulic,Dá se snad zde popřít zásah milosti Boží.Jak to,že
lidé,kteří léta mlčeli,z ničeho nic začali mluvit ? Apoštolově se také
zavřeli ve večeřadle a když na ně sestoupil Duch sv.,vyšli ven a nebojácně hlásali Pravdu l A proč by se zde nemohla k dobrému dílu přičíst
přímluva ,sv..Anežky ,když 5 dní přeci výpuknutím"revoluce"k ní volalo v
Římě na 10 tisíc Cechů ? Jak je mocná modlitba jediného člověka jsme nedávno slyšeli z. listu sv.Jakuba.když píše:"Eliáš byl jen slabý člověk
jako my,vroucně se modlil,aby nepršelo a opravdu nezapršelo v zemi 3 ř.
a šest měsíců i" /Jak 5,17/
A zcela 11a závěr.Zdá se mi, že autor dopisu připisuje dnešní situaci
především lidem,"Disidenství,petiční činnosti,zahraničnímu vysílání,
atdo "Proto by cli se s ním i s ostatními čtenáři mého dopisu chtěl podělit o několik myšlenek z kázání jednoho kněze v Praze u sv.Jiljí v neděli 25.února 1990:Tento kněz upozorňoval,nato,abychom události posledního půl roku či události nejblížší budoucnosti neviděli pouze z lidského hlediska^Abychom nespoléhali na počet členů či počet hlasů,jen abychom měli své lidi ve vládě,jen abychom vybojovali toto či tamto...

- 8 Nesmíme přece zapomínat,že vždy se děje vůle Boží a že naše osudy jsou
v jeho rukou,že hybatelem lidských srdcí je Bůh a že,jak říká evangelium
svým staráním nemůžeme prodloužit svůj život ani o jediný den.
Tímto dopisem nechci odsuzovat autora článku.Chtěl jsem jen ukázat
stanovisko Církve k úctě k svatým,protože KO čte dost lidí a podobně nár
zory,.jako má p. V.IC.by mohly uvést mnohé do zmatku*
Tolik tedy,vážený pane Navrátile k onomu článku.Souhlasím i s tím,
že jej otisknete v KO.Chci Vám poděkovat za Vaši obětavou práci,kterou
máte s vydáním KO a dalších publikací.Kéž Vám to jednou Pán bohatě odplatí v nebi.
S křesťanským pozdravem
Janíček Karel
bohoslovec
V Litoměřicích 28.února 1990
P.S. S tématem,kterého jsem se dotkl ve svém dopise souvisí i velmi
pěkný článek ve stejném čísle KO /č.4/na straně 8 o Panně Marii
Prostřednici milostí.
% % % % % % % % % % i % % %
SVÍT_ROKU 35_PQ KRISTU_A_DNT:ŠImÍ SVÍT,,
Nás křešíany často napadá,že jsme během 9 tisíc roků nedokázali přeměnit lidstvo.Byl udělán jeden interview s římanem a dnešním člověkem.
P - říman,K - křešían,dnešní člověk.
R: Jsi svobodný,nebo. jsi otrokem ?
Ř:A kolik máš otroků ?
K: d c " svobodný.
K:Ani jednoho
fi: P:. oč ? Přece v naší společnosti může mít každý svobodný člověk tolik otroků,kolik se mu zachce.Společnost bez otroků není možná.
K: Raes ve všech civilizovaných národech je otroctví přímo zakázané.
R| Jak je to možné ? A jak tady žijí lidé mezi sebou ?
K: Snažíme se žít' jako sestry a bratři,i když se nám to nedaří.
R; Jako sestry a bratři ? Neblázni ! A kdo je váš otec ?
K; Naším otcem je Bůh,který nás miluje.A my se jej snažíme milovat jako jeho sjmové a dcery.
R: A rodina u vás neexistuje ?
K: Ale ano.Každý máme otce i matku,
í: Kolik manželek má váš otec ?
K: Jednu a to na celý život.
Ř: Neslýchané 1 Váš otec je neomezeným pánem života a smrti vůči svým dětem? Může je i zabít,jak se to často dělává u nás v Římě ?
IC: Ani pomýšlení.Stihl by je strašný % est a vůbec tvá otázka nemá smysl.
R: Neslýchané ? Coje v ní nesmyslného ? Přece Seneka,jeden z naších nejlepších spisovatelů napsal:"Zabít divoké psy,slabé děti a mrzáčky,
je rozumné."
K: TJ nás by se nějaký filosof sotva opovážil tvrdit něco jiného/podob/.
R: Matka je u vás otcovou služkou,ne ?
K: Vůbec ne! Matka má stejná taková práva jako otec,otec jí miluje a,ctí
ji„Matka patří k nejmilovanejším bytostem na světě.
R: To mi nejde dovhlavy,kdo zde udělal takové ohromné změny ?
K: Ježíš Kristus.Žil za císaře Tiberia v Palestině.Tam jej ukřižovali,
: ale on vstal z mrtvých a založil společenství věřících,které je rozeseto po celém světě.
Ř: Já jsem také žil za císaře "Tiberia a nevěděl jsem nic.
K: Tato nová společenství zvaná církev se vyvíjela pomalu a postupně.
ÍU 1>evín jak 'bych si dnes mezi vámi zvykl.A tamty ženy,proč nosí černobílé šaty ?
•
v
. K: To js )u milosrdné sestry.Vejděme na chvíli do budovy,kde pracují.Dívej, ony sc tady celý život starají o tyto obrnou postižené děti.

_ 98: To jsou ;:ojich děti ?
. . . •
K: Ne,čile onyVjc milují a-starají se o ně;? jako vlastní matky,někdy i víc
to nezištně,
fí: Ale jak je to možně,dělat něco zadarmo Ý.
K: Zadarmo ne,ale' z lásky ano o
ß: Ten váš Kristus opravdu přeměnil svět«•
K: A byl by ho přeměnil ještě více,kdybychcm my křesTané mu dali ochotněji ! k dispozici své ruce i srdcec
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Vážená redakce5
' Prosím o opravu dvou tis«.chyb,které způsobily určitou nesrozumitelnost mého příspěvku y KO r,.ÍII,č,4 z;. 1'5„2,, 1 990 na sťr. 12,
1/ V 7 v řádku za slovy- .naprosté shody vypadl tont o text:.. .učení církve
s vědeckým poznáním mohla ppčítat s podpisy naproste,,,
á- r
2/ Do třetího odstavce nepatří, slovo politických,Nejsou míněny politické skupiny 5 ale skupiny protipotratového hnutí,.
Využívám teto tiskové opravy k následující po známce, V pro.tipotra«
tovém hnutí u nás se;, objevuji různé směry,které se navzájem poněkud
liší v názorech,jakých prostředků použít k dosažení společného cíle,
Dnes již mohu s- potěšením prohlásti,že jšea- se osobně přesvědčil, že
nejenom"zapálení amatéři",ale také odborníci' s nejširším rozhledem a
zkušenostmi zastávají názor,že je prospěšné proti potratům působit
souběžně všemi dostupnými prostředky,včétně úsilí o dosažení, zákazů
interupci zákonem.
Domnívám se,že v-tomto úsilí by měl být i u nás používán velmi pádný argument;který účinně používají odpůrci potratů napr.v USA. Inter- •
rupee-jsou totiž u nás,stejně jako.v některých jiných státech,financovány z prostředků určených ..pro zdravotnictví,přexože těhotenství není
nemdeí,Výsměchem právu je v teto souvislosti fakt,že na ně musí prostřednictvím daní' přispívat proti své vůli ' také ti, kteří .je. v souladu s
poznatky vody /genetiky, embryolc-gie, prenatální psychologie/, nebo ze
svého svědomí a-nábožensko víry považují 'za 'nepřípustné,neetické a nelidské. Tímto je vlastně znásilňována svoboda několika set tisíc.táožná
milionů CLboanů a kromě toho zdravotnictví takto ztrácí značná prostředky,které by mohly být účelně využity např,-,pro dětskou onkologii*
Nedávno jsem měl možnost, zúčastnit se -částí semináře pro učitele
pověřené výchovou k rodičovstvípřestože ne'jsem učitel.. Zde jsem si
po přednášce MUDr Zdenka Hejla ůvédomil jak' významně mohou tito učitelé
působit na mladé lidi» V° rozmluvě s některými z nich jsem však také
poznal, že nemají dostatek literatury o poznatcích embryologů a genetiků, neznají statistiky o po tr ar e c h n e m a j í fotografie , diapozitivy a
videokazety o'prenatálním vývoji a'interupcích a že by potřebovali a
uvítali pomoc, Bylo by ptvoto velmi prospěšné- s* nimi spolupracovat a •
opatrovat nebo půjčovat jim tyto materiály, upozorňovat je na přednášky
odborníků, .půjčovat jim výátavy na panelech., Pravděpodobně mnozí dávno
vědí co jsem si uvědomil teprve nedávno s věřím, že někde s těmito učiteli již spolupracujeE Snad ale budou připomenuti'této možnosti konkrétní pomoci pro někoho inspiraci*
Mědilek
Na struze 190/3
Trutnov
d

;
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- 10 První a základní pokyny pro návštěvu sv.Otce Jana Pavla II.
1. Návštěva jo pastorační - sv.Otec chce s věřícími Moravy na Velehradě slavit Nejsvětější Oběť.
Není to tedy pouťová atrakce a ani zvědavci si nepřijdou příliš na
své.
2. Návštěva sv.Otce je do detailu dohodnuta po návštěvě vatikánské
delegace s Církvi i s vládou republiky.
Protože je to návštěva mimořádná a krátká, musí být ukázněně dodržen program«,
Protože je mnoho věcí i s ohledem na sv.Otce a jeho bezpečnost plně
určeno, prosíme upusťte od psaní dobře míněných rad. - Ztěžujete jen
přípravné práce!
3. Církev zajišťuje a musí také nést náklady za sakrální prostor. To
znamená podium s oltářem. Je určeno místo pro podium, jeho rozměry.
4. Snad i velká většina účastníků musí počítat s tím, že nebude na
oltář vidět /vidět by snad mohlo asi 150.000 účastníků/. Ostatní
musí počítat s tím, že budou jen slyšet a v případě, že se podaří
získat zapůjčením velkoplošné obrazovky/koupě za devizi je nemožná!/
by viděli na několika větších prostorách Velehradu mši sv„ jejich
prostřednictvím.
5. Všichni profesionální i amatérští fotografové musí počítat s tím,
že nebude možný pohyb. S fotografováním mohou počítat jen z místa
kde budou stát. Jinak bude pro akreditivované novináře vatikánské i
státní určené místo, z něhož.budou moci něco snímat.
6. Na Velehradě bude lidový zpěv mešní písně "Ejhle Oltář... a Olejníkovo mešní or dinar iura.
7. Jelikož od soboty musí být bazilika uzavřena a rezervována jen pro
oblékání kněží a biskupů a pro příchod sv.Otce nepočítejte prosím
s noční adorací v bazilice. Bude dána možnost svátostvé adorace po
dohodě v kostelích a kaplích v blízkém okolí.
8. Neobracejte se na duchovní správu T.J. na Velehradě nebo na farní
úřad na Velefradě se zajišťováním ubytování. Nemají možnosti žádné.
9. Nepočítejte s dojezdem aut a autobusů na Velehrad. Parkoviště budou
vzdálena, Z nich bude kyvadlová doprava do pěší zóny na Velehrad.
Bude to ještě několik kilometrů. Z toho důvodu zvažte své fyzické
možnosti a schopnosti obětí této cesty tam a zpět a dlouhou dobu
stání.
10.Nepočítejte s možností sv.zpovědi na Velehradě,bude to prakticky
neproveditelné. Vyzpovídejte se doma. Ani nepočítejte, že všem bude
moci být podáno Sv.přijímání,. I když bude mnoho kněří podávat,délka
podávání bude určena dobou,kdy podá sv.Otec sv.přijímání 100 vybraným
zástupcům všech stavů a věku, k: eré vybere arcibiskupství olomoucké.
11.Závazně přihlaste z farností Moravy prostřednictvím farních úřadů
do konce měsíce března na duch.správu T.J. na Velehradě počet dobrovolných pořadatelů - muže - nejlépe od 20 do 40 let věku. Musí to
být obětavci, kteří si odřeknou i vidět, jen aby pomohli zajistit
důstojný průběh návčtěvy. Nelze se přihlásit jen proto, že si tak
zajistí zaručeně výhodné místo. Je to nabídka k obětavé službě kdekoliv toho bude potřeba. Tito přihlášení musí být připraveni, že budou muset být na Velehradě předem - jako první, bez možnosti spánku
a v případné nepohodě.
Věříme, žo se takoví najdou!
16.Na krytí nákladů, které s přípravou a pobytem sv.Otce na Velehradě
budou vykonejte laskavě po předchozím upozornění věřících a podání
vysvětlení sbírku v neděli 18.března a odešlete ji na příslušná
biskupství. c
17.Na různé nezodpovědné zprávy o Velehradu nedbejte! Dostanete opět
další pokyny prostředbictvíra kněží ve farnostech. Zvláště dementuje
Církev zprávu o zvláštních vstupenkách na Velehrad. Nebudou! Tím

- 11 méně; že by měly být za jakousi:cenu, třeba jen symbolickou,Nikdo
nebude na Veleheadě preferován tím, že si to všas zajistí, nebo
zaplatí," Zdarma dostanou lístky jen delegace vládní a ti, kteří budou míl určené činnosti přímo při Bohoslužbě,aby se tam přes pořadatelskou službu zavčas dostali.
18.Zachovejte klid v době příprav. Buäte připraveni ke klidné, ale nut• né ukázněno sti,k duchu kajícnosti, oběti a osobního nepohodlí, na
Velehradě dne 22.dubna 1990«
Tovcr-sstvo^Ježíšpvo
ra Ve ohradě,
jOdpe /ěvné za přípravy

'

Arcibiskup olomoucký a
metropolita moravský.
Biskup brněnský

Bohoslužby v den návštěvy sv. Otce:
Uděluje sé zvláštní povolení bohoslužby z neděle 22.4. přesunout na
sobotu 21,+. Věřící mají tedy možnost splnit svou nedělní povinnost už
v sobotu dopoledne.

% % %%%%%%

% % % %,%
Bechyně 4.3.1990.

"Místo mše sv., bude bohoslužba slova"
Lázeňské městečko Bechyně se na tři týdny stalo i mou farností.
Starý duchovní správce farnosti onemocněl a leží v nemocnici. Na Popeleční středu přijel odsloužit večerní mší sv, mladý kněz, který oznámil, že v neděli bude mše sv. v 9±hod.•
Je sc lo a místo kněze přichází jen v rochetce k mikrofonu muž
středního věku a říká: místní duchovní správce je nemocen a místo
mše sv. nade bohoslužba slova. Po skončení jsem šel do sakristie a
blahopřál jsem onomu laikovi, že to dobře zvládl. Navrhl jsem mu, aby
i ve všední den, kdy se, jen pár žen modlí růženec, udělá též bohoslužbu slovo o Řekl mi, že to není možné, protože přes týden je mimo. město.
Cestou z kostele jsem uvažoval nad touto situací, která není vzácností jen v Cechách, ale je už i na Moravě.
Co by se dalo v této věci dělat?
^
Co by biskup, či biskupská konference měla řešit jako první bod?.
Jde nejen o to, aby věřící lid mohl plnit církevní přikázání účastnit se nedělní bohoslužby, ale jde o nejzákladnější udržení náboženského pověda- ' věřícího lidu, že "v neděli se jde do kostela". Proto je'
nutné, abj tento kostel byl nejen otevřen, /když už přes týden je zde
v Cechách všude zavřený/, ale aby se zde pravidelně a ve stanovenou
hodinu ko ,1a alespoň bohoslužba slova.
Co b tedy každý biskup mohl ihned udělat?
Urychleně "vyškolit" věřící charakterní a inteligentní muže pro
vedení bohaslužby slova.
Mám aa to, že pokud by šlo o. muže alespoň středoškoláky, ve víře
znalé, bývalé ministranty či lektory, snad by jim stačilo jednodenní,
spíše pr „.tacke procvičení " u mikrofonu", jak se taková bohoslužba
slova mé veat, Krátkou, pětiminutovou promluvu by na každou neděli
mohl otisknout Katolický týdeník,kterou by laik po evangeliu přečetl,
jak jsem to i zde v Bechyni slyšel.
Věřím, že biskupové v zájmu božího lidu naleznou rychlé řešení a
ze strany íaiků i ochotné muže.
Váš v Kristu F.Záleský, Bělohorská 119
636 00 Brno.

- 12 Tento dopis je zaslaný litoměřickému biskupovi ThDr. J«. Koukl o vie
. -i
r"
PhDr, Adolf Provazník
1'Brunae, die 7.martii A.D.1990
Jílkova 1.15.
Feria IV quatuor temp„quadragesimae
B r n- -o l l
'
a
615 00
"Reninisceré miserationem tuárum,Domine,
•et misericordiae tuae, quae a seculo sunt
' ne umquam dominentur nobis inimici nostri"
S.Excellentia
ěXcellentissimus dominus .
'
ThDr,Josef Koukl
episcopus dioecesis Litomericensis
Reverendissime domine,
...•••;
Poslouchal jsem minulou neděli /Dominica I Quadragesimae/ v rozhlase Vaši mši sv. z chrámu v.Litoměřicích. Napadlo mně dodatečně, že
bych přece mšl.k tomu něco připojit,.
Dovolte íině, abych Vám vyslovil nevýslovný dík a uznání.anžto
mše sv, byla v tom překrásném jazyku in pulcherrima, clarissima et in
sacra lingua Sanctae Ecclesiae. Ten jazyk zněl jako sladká hudba, mnohem dokonaleji než celebraoe in lingua vulgari.
Pr>mím Vás, Vaše excelence, podporujte znalost liturgického jazyka
u bohoslovcu v Litoměřicích a vysvětlete jim, proč je tento jazyk nejvhodněji! pvávě v římské liturgii. Oni to totiž nevědí, Mám s těmi mla- dýmí knězi nevalné zkušenosti. Oni vám řeknou, že u nás lid nikde latinsky nemlimru Nechápou, že toto není na místě, že je v tom nějaký rozdíl»
A bohužej. torné tento posvátný jazyk, nezná já. Říkal mně jeden starý kněz,
že někteří ti mladí nesvedou latinsky ani Pater noster zpaměti«, Je to
jistě /lnou toho nemožného školství, jaké jsme dosud měli /doufejme, že
se to v budoucnu zlepší/, ale jen částečně. Měli by si tento stav uvědbmit, dpplňit si vzdělání jinak, zvláště pak by se znalost měla rozhodně vyžadovat na teologických"fakultách.
Rozhodně bych Vás prosil, abyste podporoval celebraci v latinském
posvátném jazyku sv.Církve. Pokud se jedná o rozumnění lidem, lze toho
snadno dosáhnout vkládámím překladů propřiálních Částí,. Domnívím se, že
části ordinaria by se překládat neměly. Ty by pak měl každý řádný katolík znát a vím,'že starší generace je všechny zná, vždyť tyto části
byly vždy tištěny dvojjazyčně dokonce i v každém kancionálu., Latinské
znění ordinaria je také mnohem přesnější, např.vylučuje překládáni slov
"pro multis" nesprávným "za všechny"* Proti takovému překladu - dovoluji si upozornit - je mezi katolickými intelektuály značný odpor a divíme
se, že náprava dosud nenastala. Nějaké ospravedlnění tohoto českého
překladu, které je mně známo, není přesvědčivé. Bylo by Vaší mimořádnou
zásluhou. Vaše Excelence, kdybyste se přičinil o správný překlad ~ pokud
by se tedy překládal - z latinského originálu!
Dovoluji si přiložit na téma; překladu "pro multis" a též o liturgickém posvátném jazyku dva menší traktáty.
.Ještě .jednou srdečný dík za krásnou nedělní celebraci...
Multas gratulationes, salutationes, Dei benignitatem salutemque^
omnia bona et ad multos annos,
ex toto pectore, S o E c c l e s i a e devotus filius '
'

in
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Adolf Provazník
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Výzva k architektům:

*

"Pomozte nám obnovit zničené poutní místo Penny Marie Pomocné
ve Zlatých Horách!"
Přípravný výbor pro obnovu poutního místa Panny Marie Pomocné ve :
Zlatých Horách zveřejňuje výzvu na zpracování studie pro výstavbu
nového komlexu poutního místa Panny Marie Pomocné,
Jedná se o stavbu kostele, eventuelní objekt pro řeholní komunitu,
objekt, sociálního zařízená .Poutní místo je situováno v hornatém, zalesněném prostředí jesenických hor.
Na místě zničeného chrámu má povstat nová svatyně, vyjadřující
smíření člověka s Bohem, člověka s člověkem, v této rovině', pak smír
s těmi nejmenšími, nejbezbrannějšími bytostmi - nenarozenými dětmi
/viz původní, vznik poutního místa- - vděčnost Matce Boží jako Ochránkyni mateřství/.
Ve fázi příprav je vítána zvláště spolupráce odborníků - architektů, kkeří by byli ochotní navrhnout celkové řešení, jež by se předložilo k po souzení kompetentním církevním--úřadům. Na základě tohoto
schváleni M se pak přistoupilo ke zpracování vlastního projektu»
Přípravný výbor byl založen v kooperaci místních organizací ČSL
Mikuloviee, Zlaté Hory, Jeseník a dalších křesťanských aktivistů, kteří
se chtějí angažovat pro obnovu celého komplexu mariánského poutního '
místa, zvaného dříve " Maria Hilf".
Architekti, kteří by projevili, zájem angažovat se v této věci,
mohou-se hlásit u přípravného výboru na adrese písemně: Šnajdr Jiří
790 84 Mikulovice 540
nebo
telfonicky
/ve večerních
hodinách/:
Soukup Ladislav - Jeseník 4281
Dvořák Václav
- Jeseník 2370
Navrátil Augustin-Kroměříž 23716
Mikuloviee 5.3.1990

najdr Jiří, Mikulovice 540

1H
V MARIINĚ

ŠKOLE.
/Křesťanská zodpovědnost./
Ze všeobecného života s-e vytratilo povědomí zodpovědnosti,Šlo o to,
altrp^e splnil plán, ne o to, abych druhým posloužil „Autobus, který měl obS^osťat poslední spoj toho dne,ujede 5 minut před příjezdem vlaku.Šofér
tiodrŽBl čas.Co na tom, že lidé,kteří přijeli zpožděným vlakem,budou ve
svízelné situaci ? Jenže nezodpovědnost se vrací jako bumerang......
"Po nás potopa",řekla většina lidí,Sobectví se však stává hrobem národů
Lidský život je neopakovatelný.A nekončí smrtí.Peklo není pohádka pro
děti.Na tuto pravdu upozorňuje Panna Maria ve Fatimě„Ukazuje dětem peklo.kam přichází mnoho hříšníků5protože nemají,kdo by je vedl do nebe.
Bohu díky - v naší zemi nastaly veliké změny^Přispěly tomu i modlitby, oběti a činy mnohých věrných křesťanů.Momentální období se vyznačuje
pohybem,neklidem.Je zapotřebí,abychom dovedli jednotlivě události zařazovat, do organického celku.Nejsme na to již sami,máme p.kardinála,máme
už své: Vytoužené•biskupy»Ti nám v hlavních rysech ukazují,co máme dělat
A po dlouhé době se už můžeme řídit i programem našeho p.presidenta.
Na dnešních křesťanech leží ohromná zodpovědnost za časné i věčné
blaho nejen jich samých a jejich současníkůale i budoucích generací.
Co však zmůžeme mezi mnoha nezodpovědnými lidmi ?
Byla na tom lépe Panna Maria
Vždyť ani její soukmenovci, členové vy
voleného národa, nemysleli- na spásu'lidí .Šlo jim hlavně o hmotné - zajištění a o. vládu nad-yřiárody.Co nmůže mladičká žena v Nazarete ? Maria, si
nepřipouští takovéto poraženecké myšlenky.Bůh a Ona - to je velmoc taková, že ji nepřomůže žádné zlo.Zodpovědně vkládá Maria svou malou ruku
-do ruky Boží.Ona už nebude-nikdy maslet na sebe,ale na úkol,který od Bo
ha dostala.'tá vychovat jediného Syna.Dělá to s takovou péčí,-že ji žádná
těžkost neodradí«Naodradí ji betlémská stáj ani útěk do Egypta.Vytrvá- v
dlouholeté službě Dítěti.I když se nic mimořádného neděje.Vytrvá tak i
nejtěžšíčh chvílích Kristova pronásledování,dovede' jít s Ním cestou.kří
žovou.Jednou jedenkrát chce od Ní Bůh vážné rozhodnutí, ke spolupráci na
záchraně světa,Toto rozhodnutí z hodiny Zvěstování jde s Ní celým život
tem-.A to nejen úsekem života pozemského>ale věčným životem v nebi.Což
to nedokazuje její angažovanost pro nás v nynější době? Ona má za úkol
spolupracovat s Bohem na záchraně lidí.Proto sestupuje stále mezi nás.
Myslím-1:' na Pannu Marii,nenaplní se mé 'srdce velikou odvahou ?Můj
akční okruh je malý»Ale také já mohu s důvěrou vložit svou malou ruku
do Všemohoucí ruky Boží.A toto spojení bude šířit vlnění do nekonečných
dálek.Ve svém malém okolí začnu jednat svědomitěji.Mám přece velkou zed
povědnost za výchovu byť několika málo lidí.Na prvním místě sám za sebe
Musím tedy brát vážně svou sebevýchovu.Nemohu jednat jako lidé v mém okolí jde -li jim o osobní vla&tní prospěch,časný,To ovšem nepůjde samo
sebou.Jsme nakloněni ke zlému,k touze po pohodlí,k snadnému proplouvání okolnostmi života.Ale Bůh ode roně chce, abych měl zodpovědnost za spe
su těch,kteří se mnou přijdou do styku.Mám-li splnit tento svůj životní úkol,musím jednat jako MariaJMemyslet na sebe,odložit strach z utrpení, které mi může přinést vážná spolupráce na záchraně světa,ptát se
po vůli Boží l n e po časném prospěchu.
Když Ježíš vstoupil do nebe,sloužila Maria Církvi,kterou založil.
Ne tak,jak by si to sama představovala,ale tak,jak Církev právě potřebovala. Ochotně přijímala ty,kteří uvěřili kázání apoštolů a nutně potřebovala. Ochotno přijímala ty,kteří uvěřili kázání apoštolů a nutně
potřebovali,aby je*někdo naučil křesťansky žít.Sloužila Církvi i tehdy,
když se Petr r- Jan vrátili od velerady se zbičovanými zády a potřebovali ošetřit rány.. Okolnosti ji ukázaly, co má ve spojení s Církví - to je
s apoštoly - dělat«Nemáme právě podobné možnosti i my ?
Vyjděme tody s Marií v radostné důvěře a s jistotou ve vítězství do
nejnovější doby i Skrze Ni zapalme národ pro Krista !

- 15 ZA OBRODU CÍRKVE.
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Ze života prvotní církve vine, že apoštolově nestačili sani na
všechnu práci v církevních obcích, neboí si byli dobře vědomi,, že nejde jen o kázání, slepení mše sv. a jiné duchovní úkony, nýbrž i o řešení a organizování věcí souvisejících s povinnostmi vezdejšího života.
Věděli, že nestačí starat se jen o vertikální rozměr života, nýbrž že
nutno pečovat též o potřeby pozemského života. Byli realisty a proto
nechtěli zanedbávat ani .horizontální skutečnosti t.j, vztahy mpziosobní,
sociální a .existenční,
Sami na to vše ovšem nestačili, proto se záhy rozhodli u své. •duchovně vertikální profese, a vše ostatní předali.a svěřili odpovědným
a'-.spolehlivým osobám;, kterým dali pověření i patřičné svěcení. Byli to
jáhnové. Toto řešení: se ukázalo velmi dobré a moudré., Škoda, že jáhen.s •
tví později zaniklo - patrně pro nadbytek knězi, kteří neměli v duchovní
oblasti práci. Církevní představení pak ale snadno sklouzávali ve své .
činnosti do vertikálního jednosměru své užší profese, což pochopitelně,
narušovalo jednostranností integritu lidského určení a poslání..
. . Ani. v pozdějších dobách nestačili kněží na všechnu pastorační
práci, které neustále přibývalo. Mnohým i hrozilo nebezpečí, že nebudou
mít téměř žádný' čas pro své osobní soukromí a plnění osobních povinností kněžských, proto se omezili na: a/ kostel, faru a školu, b/ brevíř
přípravu, na kázání a duchovní sebevzdělávání. Většina si také zúžila,
styk s lidmi na úřední dny a hodiny /po způsobu světskj^ch vrchností a
organizací/, které jsou vyvěšeny na mnohých farách doposud, zvl.vé
městech.
.
••'
:
Tak došlo postupně k tomu, že se kněží stali jistou duchovně úřední
vrchností oddělenou do značné míry od mas věřícího lidu, zatímco apoštolově chodili mezi lid. Kněží si navykli posloužit duchovně těm, kdo
za nimi přijdou v úřední době. Plnili si svědomitě své kněžské povinnosti, ale časem se ukázalo, že to tak dál nejde. V církevních obcích
nebylo živého společenství jak mezi věřícími, tak mezi farářem a laiky.
Každý si žil tak trochu sám pro sebe a o druhé se valně nestaral ani ,
nezajímal /až na menší výjimky přátel a známých/.
Tehdy po laicích se nic nechtělo - jen se modlit, chodit r\a mši sv.
a poslouchat představené. Tento stav přivodil po letech jistou stagnaci,
jakoby zahnivání stojatých vod, pasivitu, až se začaly projevovat příznaky jakési krize víry a života církve vůbec. Začalo se zakládat a •
organizovat "Katolická akce", ta však příliš neuspěla. Teprve poslední
koncil provedl radikální reformu a to tím, že a/podal novou definici
církve jako živého společenství Božího lidu b/ přiznal všem pokřtěným
všeobecné ..kněžství c/ vyzval laiky ke společné odpovědnosti za osud d
církve i. ke spoluúčasti na evangelizaci dnešního rozbouřeného světa.
Tímto padl staletý předěl mezi laiky a klérem. Už se také nezdůrazňuje v církvi část "učící" a "poslouchající" či "pastýři" a "ovce
stáda".. Současně se apeluje na laiky, aby byli "světlem, solí a kvasem"
a plně se angažovali pro Krista, o němž musí vydávat živé svědectví
svým životem. Jde především o tajemnou radiaci Boží lásky, dobrotu, porozumění a tolerance, kterou musíme vykazovat kolem sebe. Vždyí na
Nebevstouplý se clice zjevovat viditelně i dnes všem lidem, a to právě
v nás a; skrze nás. To je také trvalé poslání křesíanů. Zároveň mámě;1" tak
integrovat životní vertikálu s horizontálou což se nám mnohým-málo
daří. Pastorální konstituce "Církev v dnešním světě" proto přiznává'-.
"Rozpor, který je u mnoha lidí mezi vírou ke které se hlásí a denním
životem je třeba počítat mezi nejzávažnější omyly naší doby". /43/>
Dekret 0 apoštolátu laiků připomíná angažovanost laiků v raném
období církve a pokračuje: "Naše doba však vyžaduje od laiků nemenší
horlivostjpřítomné poměry jim dokonce ukládají ještě daleko intenzivnější a širší apoštolát. Neustále rostoucí počet lidí, vědecký a technický

pokrok i bližší vzájemné vztahy lidí nejen nesmírné rozšířily prostor
pro apoštolát laiků - z velké části přístupný jen jim - ale vyvolaly
i nové problémy, které potřebují být zkušenými laiky sledovány a studovány ...aktivita církve je ztěží možná bez práce laiků. Důkazem'• pro
tuto mnohostrannou a naléhavou nutnost apoštolátu laiků je zřetelné
působení Ducha sv. Cn. působí, aby si dne.s byli laici1 stále víc vědomí
vlastní odpovědností,„„ Protože, však v nynější době mají na celkovém
společenském Životě stále Větší podíl aktivity ženy, je velmi důležité,
aby se zvýšila její účast- i v různých oborech církevního apoštolátu«, '
Poněvadž laici mají podíl na úřadě Krista kněze, proroka a -králb, mají
aktivní účast na životě a činnosti církve. Uvnitř« církevních obcí je
jejich Činnost tak nutná-, že apoštolát pastýřů bez nich většinou nemůže dosáhnout svého plného účinku. AÍ si laici zvykají pracovat ve farnosti v nejtěsnějŠím spojeni se svými kněžími., a "Soustavně, mají pěstovat
.porozumění pro diecézi, jejíž je farnost jakoby buňkou,.„aí svou práci
neomezují, na úzké hranice své farnosti nebo diecéze, nýbrž aí se ji
snaží rozšířit na široké pole mezifarnostní, mezidiecézní i mezinárodní"
'9 a 10/.
; '
Rovněž věroučná konstituce "Lumen gentium" ukládá laikům plnou
angažovanost, proto se tu praví: " K tomu se jim tedy musí všude otevřít
cesta, aby podle svých schopností a podle potřeby doby se i oni mohli
činně podílet.na spasitelném díle církve." /33/. Kněží jim proto mají :
ponechat svobodu a volnost v jednání, mají pečlivě zvážit všechny po.d-t
něty, žádosti a přání předkládané laiky, kteří "mají samozřejmě'možnost
a někdy i povinnost vyjádřit, svůj názor o tom co by. mohlo být lť dobru
církve" /37/.
V současné době. revolučního vření a zvratů, kdy je také stále
velký nedostatek kněží. /jáhenstvi se u. nás teprve začíná vytvářet/,
pastoračních úkolů prudce přibývá, musí laici nastoupit po boku svých
duchovních k záchraně Bohu odcizeného světa, neboí moderní technická
civilizace devastovala svou bezohlednou konšumní jednostranností jak
přírodu tak i morálku a lidská srdce.. Světu dnes hrozí skutečný zánik,
A mír nezajistí mezinárodní konference ani integrovaná Evropa, nýbrž jen
návrat lidí k Bohu po vzoru podobenství o marnotratném synu/ Nestane-1'i
se tak, tak " nepozná lidstvo jiný mír než hrozný mír smrti"', jak'f'se.
praví v pastorační konstituci P.aN /82/„
Satan nachytal hned v ráji-první"lidi slovy: "Budete jako Bůh!"
I dnes se. někteří s Bohem roze-šli* Chtějí si žít po svém<, Neuznávají a
nikoho nad sebou, Bezbožeckjí svět povýšil člověka na boha a proto ve a:své pýše nedbá ani řádů a zákonů vložených ďo přírody a vesmíru,
'a:
Ovocem takové zasleponosti je;: a/ devastace1 přírody a ohrožení celé • •'
biosféry b/ svět bez citu, lásky a mravnosti c/ hrubý a sobecký konzum.
.

Josef Huíka
Brno Hoblíková 31
'613 00

Po více jak čtyřiceti letech ustavena Biskupská konference.
Za -účastí všech našich biskupů i s Františkem kardinálem Tomáškem, arcibiskupem - metropolitou pražským,Dr.Františkem Vaňákem arci- ;
biskupem - metropolitou moravským a mons , Janem Sokolem arcibiskupem
- metropolitou slovenským se v pátek .9.března konala'konference v
•
budově apoštolské nunciatury v Praze.Přítomen byl i apoštolský nuncius pro zvláštní úkoly arcibiskup Francesco Colasuonnov
Fa tomto shromáždění byla ustavena celostátní Biskupská konference,které bude mít. sídlo v Praze,Mimo;to bude. ustaven českomoravský
biskupský sbor se sídlem v Olomouci a slovenský biskupský sbor se.
sídlem v Bratislavě.
•
;;v
Ustavení Biskupské konference je jedním zdalších znamení; normalizace církevních poměrů v Československu,
• A.N.
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./Politické aktuality, úvahy, informace/
Dopisy \ s ministerstvem školství ČSR^
V. obsahu KO'jsem úž. často-četlj že uveřejňujete též různé dopisy:
-týkající se závažných věcí. Pro zajímavost posílám dopis, který jšěm
'zašla.. ministru školství' Ö S R k tomu přiloženou přílohu "Úvahy o našem
školství" 'a ministrovu odpoveä.
Vážený pan prof .MUDr.Milan Adam, Dr.Sc.,ministerstvo školství ,ČSR. ' ''F,
Vážerý pane ministře. Víte dobře v jakém stavu sé nachází naše vlast. .
.po-.. 40,. létech ^deformací. Netřeba opakovat věci všeobecně známé. Mě
•osobn| zajímá školství, anšto jsem bývalý gymnazijni profesor,'propuštěný y 50 o letech ze Školní- služby a pak i' persekvovaný.
Myslím, 'že nám všem jde o nápravu především systému. Školský
systém je zdeformovaný, nevyhovující. Je možno jej napravit-zásadními
změnami, .bez váhání a beze strachu. Změny by se měly týkat jak systému
tak i osob pedagogů.
Dovoluji si Vám poslat článek k uvážení. Posuäte laskavě sám a
spoil, se všemi, komu leží náprava vzdělání na%srdci. Jsem přesvědčen,
že ros dáte za pravdu.
Srdečný dík a s pozdravem
20.1.;:,1990
Dr. A. Provazník
Příloha: článek, "Úvahy o našem školství".
Víění se naše společnost, obnovuje se demokracie a kritizuje se
stav , io kterého nás 40.let,á totalita zavedla. Za tu dobu jsme se octli
ta pohraji katastrofy. V takovém stavu je rovněž naše školství. Jeho
systém byl neustále reformován až byl dokonale zdeformován. V kvantitě
vysokoškoláků je náš stát na 49. místě, v kvalitě je to výrazněji horší.
A
5c.il... výdajů, na vzdělání jsme klesli ha 72. mí sto. Jak je to možné
národa. který měl kdysi školství vynikající. Příčin je mnoho, hlavní
vada 7e,-.však v systému,
•
'.edávnb nášvpan prezident instaloval rektory vysokých škol. Zdůrazrila. sc úroveň univerzit, zvláště pak fakult filozofických,.'" je jichž
posla.'4.:'. je -zvláště důležité. A právě humanitní obory byly v minulosti
nejvíce ...manipulovány. Lze se domnívat, že univerzity vykročí brzy
správným směrem. Ale důležité je, z jakých škol přicházejí studenti na
univerzitu, zda tyto nedoplní vzdělání, které by se mělo už předpokláU Qvc

Těžiště obnovy je tedy na školách středních, ty jsou na tom nejhůře,. Kdo hlásal kdysi ten nesmysl, že všichni žáci jsou si rovni a vše
,zá le..;/.' jen na výchově, kam dospějí. Vždy byli žáci o schopnostech na
různé úrovni. Jestliže vsadíme do jedné třídy ty, jejichž cíl je různý,
např: jedni stačí na manuelní práci, jiní na kancelářskou, jiní zase
chtějí pracovat vědecky, je jisté, že výuka v takové směsi se míjí
účinkem. Fro jednoho je učiva mnoho, pro jiného málo. Stará zásada
Komenského je, aby žáci po počáteční společné výuce byli rozděleni, aby
nadprůměrní byli vedeni zvláší ve výběrových školách. Nějaké tzv,
diferenciace na jedné škole se neosvědčila. Úspěšnější byl systém dřívější kdy po'společné 5 lété škole obecné, v níž se projevilo nadání
žáků odcházeli někteří na 8 letě gymnázium, které bylo školou vynikající
a připravovalo na vysokou školu, přičemž někomu i stačila maturita k
dalšímu, povolání, Tely hlavní příčinou úpadku ve vzdělání je ta kdysi
chybně vychvalovaná jednotná škola. Nepodceňujeme žáky, kteří by studovat nesl: a pokračovali na škole, jako byla dříve škola měšťanská,

- II jejich práce i povolání si vážíme,není však třeba,aby tito budoucí prs i
tičtí pracovníeise zabývali verši Ovidia či filosofií Platonovou.Každé povolání vyžaduje potřebné vzdělání.x
edy základní úkol je reforma škol středních.Po 5 letech společných
rozdělit žáky podle schopností na ty,kteří budou pokračovat na typech
škol,jako byly školy měštanskě,z nichž byla samozřejmě možnost pokračovat na 2 - 4 letých školách odborných,a na.ty zvláště nadané,kteří by
studovali po 8 letech gymnasiu,kde by byla ovšem latina,cizí jazyky, ,,-••
dějiny,literární'historie,základy filosofie,rovněž obory exaktní a přírodovědné .Není sporu o tom,že k odstranění devastace kulturní a morální
by přispělo,kdyby žáci z křesťanských rodin měli svobodnou vyúku náboženskou'. .
Takové vzdělání^by bylo nejlepší přípravou na vysoké školy,Dokud
nebude tento systém obnoven,nepohneme se z místa.Uvažovaná školská reforma by sě měla zabývat právě takovou obnovou středních škol.Nevyřešenou otázkou však ..'zůstává,kde vzít počet vzdělaných středoškolských
profesorů,zviáeio v oborech humanitních,po tak dlouhé 40 lete totalitní zcela nerozumné vládě.
'
" '
10.2.1990.
'
Dr.A.Provazník.
OdpověS ministra školství ÖSR,Prof.Dr.Milana Adama DrSc
*••
V Praže dne 2.března 1990.
Vážený pane doktore,
S tezemi Vašeho článku v podstatě souhlasím a považuji je "za
podporu svých snah,
>- .
Přijměte proto mé díky a s uveřejněním samozřejmě souhlasím.
:
S pozdravy
/podepsán/: Adam.

Bechyně 5.3.1990
. Vážení přátelé ze Svobodného slova .a. Ahojě na sobotu í
Touto dobou jsem v lázních,proto mám čas číst i co vy vydáváte.
Jsem věřící křesťan a tak posuzuji i to,co Vy píšete.Můžete říci,
že .Vám nejde o to,striktně dodržovat náboženskou morálku.Chci Vám však
připomenout^že morálka je jen jedna a; ne jak říkají marxisti,že je několik morálek a že se morálka i mění.Křesťanská morálka je jen Odrazem
přirozené morálky,kterou má každý ve svém srdci,pokud ctí hlas svého
svědomí.Morálka je nezávislá na Většině.Nezáleží ná tom,zda-li většina
odsouhlasí,že se třeba může krást.Tím požadavek morálky.nekrást,nepadne.Zrovna tak nezáleží,jestli většina čtenářů se anketou vysloví pro,
aby byly veřejné domy.Ty vždycky byly a budou "výkřikem"nemravnosti '!
Masaryk řeklr"O J.e všech žádejte,aby byli slušnými lidmi."Dovolte,.
abych parafrázoval:"ode všech žádejte,ať slušně píší !"I když máme
svobodu,jsou věci,o kterých nám náš mravní cit říká,že se o nich ani
psát nemá,
Havel říká', že pravda a láska musí zví těžit. A láska se neraduj e -ze
špatností .Proto. se těším, že- v- budoucnu budu mít jen radost z Vašeho
tisku.
Váš čtenář
František Záleský.
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- III Vážený pan Richard Sacher
ministr vnitra ÖSR
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Prostějov 9.2.1990
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Otevřený dopis.

Vážený pane ministře,
před několika dny jste vydal rozkaz,kterým byla zrušena Státní bezpečnost.V projevu,ve kterém jste zdůraznil toto rozhodnutí,jste mimo jiné řekl,že tato instituce se neštítila ani nejhrubších forem psychického teroru vůči občanům.
Nedaleko Prostějova,v obci Hrubčice,je na tamním hřbitově pochován ing.Přemysl Coufal CSc.V r.1981 se stal obětí surové vraždy,o které naše sdělovací prostředky neinformovaly.Pan Augustin Navrátil zaslal v r. 1 985 liejvyšším cs.orgánům otevřený dopis,ve kterém reaguje na
postoj ministerstva vnitra a prokuratury k vyšetřování tohoto případu.
Namísto odpovědi byl p.Navrátil obviněn z pobuřování,zatčen a později
internován na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny.
Do dnešního dne zůstává otevřená 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.Jeho zálibou bylo umění
všeho druhu,ovládal několik cizích jazyků,procestoval Evropu,navštívil
také některé státy v Africe a Asii.Někteří občané věděli,že působil
neoficielně jako řádový kněz.V předvečer manifestace věřících na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě se k jejím účastníkům obrátili rodiče
ing.Coufala s prohlášením,ze kterého si dovolíme 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 městě,kde byl náš syi zavražděn."
Domníváme se,že ti,co ing.-Couf ala vyšetřovali,mučili a nakonec zavraždili , žijí beztrestně mezi námi,v naší zemi.
Žádáme" vás proto,vážený pane ministře,abyste v rámci svých právo-,
mocí 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 účtu,ale upřímnou snahou
odčinit bezpráví,páchané 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,
i Považujte tento dopis za otevřený.
V důvěře a s pozdravem Radim. Němeček,Monika Šamonilová,Božena Pávi i šová, Dušan Pořízka,Marie Navrátilová,Petr Lutonský,Veronika SacherovájJUDr Radek Švalbe,Josef Mráček,Martin Jurník,Drahomíra Konůpková, •
František Mouka,Ing.Monika Čeřovská,Ludvík Orság,Anna Hejdušková,Jan
Fiala,Jana Soldánová,Michal šverdík,Regina Šverdíková,za nezávislé mírové sdružení,Ös,dem.mládež a mladí věřící z Prostějova.
Za správnost obsahu a podpisů ručí Regina a Michal Šverdíkovi
Manhartova 15
716 01 Prostějov.
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- IV JAK ZA BRAK TI

CEZENÍ.?

Přechod n:•. tržní ekonomiku,o který usilujeme, je samozřejmě podmíněn umožněním volného podnikání„Úspěch každého podnikání pak ovlivňuje
vnitřní motivace jeho účastníků,jinými slovy jejich aktivní zájem na
hospodaření podniku.
Proto je tato otázka předmětem pozornosti Všude ve světě,Na Západě
ji řeší různými formami zaměstnaneckého spolupodílnictví,jako jsou zaměstnanecké
akcie, společné rady a pod,V zemích se státním vlastnic„'n monopolon se hledá obyčejně východisko u tzv. samosprávných podnicích.
• Jestliže- v i-, ok víme, že ten, kdo hodnoty tvoří, je nejlépe zainteresován tehdyjcítí-li se jejich skutečným majitelem,nabízí se nutně otázka, proč nepřevčst továrny a podniky přímo do spoluvlastnictví těch,kdo
v nich pracují.
Proč tedy neumožnit přímo vznik podnikového vlastnictví,kde podnikový kolektiv" sám je majitelem,sám řídí a rozhoduje svými orgány o hospo
dářské činnosti a kde účast na zisku je vázána na pracovní účast v příslušném podniku ?
Rada dotazů-,s nimiž jsem se setkal po krátké relaci o podnikovém
vlastnictví v únorovém rozhlasovém vysílání Občanského fora,raně potvrdila, že zájem by. mohl být značný.Vyžaduje to samozřejmě vytvořit i pro
'tuto formu potřebné zákonné předpoklady.Proč to však nezkusit ?
Námitka,že a tím nejsou zkušenosti,neobstojí.Prof.Šik v letošním
prvním čísie Reportéru /v článku Vlastnické vztahy v demokratické^hospodářské soustavě/poukazuje na to,že spoluvlastnictví zaměstnanců^vzniká již dnes v mnoha podnicích v západních zemích a rychle se rozšiřuje. Z amerických pramenů uvádí,že za léta 1974 -1987 se jen v JSA počet
podniků vo vlastnictví či s p oluvl as tni c tví zaměstnanců zvýšil • z. 1 600 na
81000 a že poěei těchto vlastnicích spolupracovníků vzrostl na víco'_
než 8-r ml, fro vaděná analýza těchto, podniků přitpm ukazuje,:: jak silně ,
vzorstla jejiefc efektivnost a odměny spolupracovníků",uvádí prof.Šik.
Domníván -a.: pro to, že není důvodů tuto cestu možného odstátnění našich'podniků ponechávat bez povšimnutí.
Dnes je všeobecně, zřejmé,že takové odstátnění je nutné a že^ponechání státníno vlastnického monopolu není nadále únosné oJe stěží slučitelné s ořodstavou tržního hospodářství,reprodukovalo by jen další
zaostávání za světem.
Není slučitelné ani s myšlenkami demokracie, jestliže vydává občana^do úplné ekonomické i politické závislosti na státní moci a tím vvtvari prostor pro jeho totální ovládnutí0 Takový otP an je zcela zbaven
motivace k práci, a reaguje lhostejností, nezájmem, pasivitou, tak jak
to všichni známe,
'
Vrátit majetek z rukou vyvlaštňovatele - státu zpět do rukou vyvlastněných, znamená zbavit ty, kdo hodnoty tvoří, jejich odcizení do
vlastnictví, znamená otevřít prostor pro větší demokracii i pro lepší
motivaci práci, znamená vrátit řád věcí do správných a lidských rozmarů,
A tomu bychom měli dát podporu.
Proti zavedení podnikového vlastnictví se někdy namítá, že podnikový kolektiv bude usilovat o. bezprostřední růst zisku a nebude mít
za^em na dlouhodobé prosperitě0
Touto námitkou se zabývá i prof.Šik v citovaném článku. Uvádí, že
stovky, zejména středních a menších podniků existujících na západě dokazují, v že mohou být i v tržní soutěži prosperující stejně dobře ne-li
lepe nez kapitalistická-podniky, Iřipouští však že dle zkušeností zejména z Jugoslávie a Cíny se ve velkých samosprávních podnicích vědomí
skutečného vlastnictví v podnikových kolektivech nevytvořilo«,
,Může být ovšem otázka, zda v podmínkách zasahování státní a politické byrokracie a nedokonalé samosprávy vědomí vlastnoctví vůbec"vzniknout mohlo, na což ostatně poukazuje i prof.Šik.

- v Sotva -také může takové vědomí vzniknout při paušálním zavádění té
ěi jiné, formy. Musí být podmíněno dobrovolností a skutečným ekonomickým zájmem.
To platí i pro vydávání zaměstnaneckých, akcií, které také patrně
nebude mít všude stejnou naději na úspěchu V řadě debat na toto téma
jsem často slyšel námitky: "Při příjmu 3.000 Kčs mám ještě kupovat akcii např. za 1. 000 KČS jen proto, abych z toho dostal potom pár Kčs?
A víc.:. si stejně při mém příjmu koupit nemohu. K čemu mi to bude dobré?
Domnívám se proto, že je třeba podporovat všechny formy vlastnictví
i všechny formy zainteresovanosti pracovníka na činnosti a výsledcích
podniku a ponechat na konkrétních podmínkách a zájmech kolektivů co se
bude jevit nejlepší,
Rozhodně bychom měli při tom vytvářet zákonné podmínky i pro vznik
podnikového vlas anictví právě pro možnost vysokého zainteresování pracovníků na výsledcích jejich činnosti a hospodaření.
Může to být aktuální i pro demonopolizaci velkých podniků, která
je jednou z nezbytných podmínek přechodu na tržní ekonomiku. Víme všichni, že v těchto podnicích existují silné odstředivé tendence, že řada
organizačních jednotek má zájem na osamostatnění. Jejich kolektivy
jsou přesvědčeny, že mohou hospodařit sami a lépe, než ve velkém podniku. Nabídka přechodu takových jednotek do spoluvlastnictví pracovníků,
-by myslím, mohla být pro ně zajímavá a mohla by pomoci i k rychlejšímu
překonání našich celkových hospodářských potíží a zaostávání.
Ryla by to i jedna z cest k odstranění odcizení lidí od vlastnictví
jež stále pociťujeme a jež je velmi silně kritizováno právě katolickým
sociálním učením. Právem zdůrazňuje např„ nynější papež Jan Pavel II ve
své encyklice Laborem exercens přednost práce před kapitálem a její neoddělitelnost od kapitálu.
Proto i katolické sociální učení vyzvedává jako jednu z důležitých
cest ke spravedlivému uspořádání společnosti spoluvlastnictví podniků
a účast dělníků na vedení podniku a na zisku. Tento požadavek zaznívá
již řadu let. Upozorňuje na něj již Pius XI v encyklice Quadragesimo
anno, znovu jej připomíná Jan Pavel II v encyklice Laborem exercens,
zaznívá i v dalších dokumentech.
Je-li to požadavek odůvodněný a spravedlivý, proč jej neuvést v
.život?
'
Dr.V.
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Dílčí fakta a výsledky„
Sociologicko-etnografický průzkum historického vědomí obyvatel
Moravy a Slezska.byl zahájen 24.1.1990 formou ankety rozeslané poštou
do městských.a vesnických obcí v historických hranicích Moravy a Slezska
a-do obcí ležících v Čechách v bezprostřední blízkosti někdejšího rozmezí mezi čc ohard a Moravou.
Bylo rozesláno kolem 2.000 dotazníků. Výzkum připravil a řídí ve
spolupráci se .studenty filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
etnograf doc.PhDr.Václav Rolec, CSc„ Tato předběžná informace, je založena na vyhodnocení 520 dotazníků. Je to dostatečný vzorek postižení
základních trendů historického vědomí obyvatel Moravy a Slezska i jejich
názorů a postojů k budoucímu státoprávnímu uspořádání ČSR.Dotazníky
byly vyplnovány za účasti členů rad NV, OV NF, OF a ostatních obyvatel
měst a vesnic. Lze je tedy chápat jako kolektivní názor Moravanů a Slezanů.

- VI Otázka první: Považují se obyvatelé vaší obce za: a/ Čechy, b/
Moravany, c/ Slezany, 1/ nají jiné podvědomí.
Za Moravany se považuje 94% obyvatel,Za Slezany 5% obyvatel, jiné
pově.domí uvedlo 1% obyvatel obcí v historických hranicích Moravy a
Slezska, a to ve veku od 15 let výše a ve všech vzdělanostních skupinách
/základní,Středoškolské, vysokoškolské/, Moravské povědomí je tedy na- /
prosto převažující. Konkrétní'situaci v konkrétních obcíoh ilustrujeme
dále ha vybraných příkladech.
Otázka.druhá: Ztotožňují se obyvatelé vaší obce kromě toho s jiným krajovým či lokálním /národopisným/ označením? Uvecite příslušné nebo
příslušná označení,
/Předběžné vyhodnocení této otázky Ukázalo výrazné povědomí příslušnosti obyvaťěl především k etnografickým regionům á skupinám Hané,
Valašska, L aß.ska, Slovácka;, v menší míře k regionu Moravského Horáčka..,
Etnografické povědomí podporuje v současné době'historické vědomí Moravské a částečně též Slezské., Silné slezské vědomí je u obyvatel polské národnosti v okrese Karviná, K Moravanům se hlásí také obyvatelé
obcí, které byli. po odsunu Němců nově osídleny z vnitrozemských krajů
•
i ze zahraničí„
Otázka třetí: Považujete za potřebné, aby se při státotvorném ..
uspořádání ÖSE přihlíželo k historickým a kulturním zvláštnostem Mov
ravyf..a Slezska?
.
'
-. "-.( ,
v
Jednoznačně převažuje Vkladná odpověď /96% dotazovaných obcí/. V této souvislosti kladou obce zvláštní důraz, na ekonomické aspekty a spravedlivé rozdělování národního důchodu mezi jednotlivými částmi ČSR.
Otázka čtvrtá: Považujete za nejvhodnější a reálnou formu členění
historických území Moravy a Slezska v rámci ČSR-federace: a/ trojfedeoraci, b/ zemské zřízení s Moravou a Slezskem, o/ zemské zřízení s jednotnou Moravou, d/ kulturní autonomii Moravy a Slezska, e/ jinou.formu
,/uveate- jakou/.
Pro trojfederaci a zemské zřízení s jednotnou Moravou se vyslovilo68% obcí,, pro zemské zřízení s Moravou a Slezskem 29% obcí; kulturní
autonomie Moravy a Slezska je postačující pouze pro 3% obcí, Názor není
vyhraněný. Nejčastěji se objevuje eventualita trojfederace nebo zemské *
zřízení s Moravou a Slezskem.
. •. •
Otázka pátá: Považujete- za správné, aby se v oficiálních projevech,
společenských a kulturních strukturách užívalo označení: a/české země,
b/ Čechy, Morava,Slezsko,. c/ Öe chy,Morava, d/ Česká země, Moravská země,
Slezská země,_ e/ Čec^",Moravsko--slezská země.
Převažuje názor ne užívání označení Čechy a Morava /57%/. Poměrně
vyrovnané mají označ f. Čechy,Moravy,Slezsko a Če cha a Moravsko-slezské země/obojí koler : %/, Další eventuality jsou zastoupeny nepatrně.
Další návrh otá > £ se týkal dosavadních zkušeností se systémem
střediskových obcí a návratů k vlastní samosprávě každé obce, i tzv.
obce malé.
Celkem 80% obcí považuje dosavadní systém střediskových obcí v
nových podmínkách za nevyhovující ovont-'málo vyhovující. Obce, kterým
dosavadní obce vyhovuje upozorňují na nutnost postupování podle konkrétních podmínek /komunikační dosah, ekonomické, kulturní a jiné vazby/.
Návrat k vlastní samosprávě každé obce »požaduje 70% obcí, - v.
Jsme toho názoru, že výslddky průzkumu i když zatím jen dílčí,
nepotřebují komentářel Eakta a uvedená čísla hovoří naprosto jasně.
'

Moravsko slezský týden číslo 3

- VII N Á V R H

P Ř I C H Á Z Í

Z D O L A

O SPRÁVNÍM ČLENĚNÍ MORAVY A SLEZSKA.

Návrh nového územně právního členění Moravy a Slezska předložili společně k veřejné diskusi odborníci sekcí pro územní plán, urbanismus a
architekturu p"l Moravském občanském hnutí a Společnosti pro Moravu
a Slezsko v Brně,
Koncepce nového správního členění vychází ze zásady, že okres musí tvořit územní jednotku, uspokojující všechny vyšší společenské funkce, zejména občanské vybavení, samostatný rozvoj středního a odborného
školství, základní typ nemocnice s poliklinikou a soudní stolice prvního stupně. Představuje ekonomicky samostatnou jednotku, která svůj
rozvoj financuje především z daní a odvodů z ekonomických subjektů
působících na jejím území. Pokud jde o velikost jako nejoptimálnějši ^
se jeví okres s přibližně 50.000 obyvateli a rozlohou od 400 clo 700 km .
Systém malých okresů vychází ze skutečnosti, že v podmínkách tržní ekonomiky ztrácejí smysl větší plánovací ekonomické oblasti, které
jsou výrazem centralistického systému. Meziregionální vztahy by se měly realizovat především v rámci vztahů uvnitř podnikové sféry a otázky
rozvoje, týkající se území více okresů, lze řešit zájmovým sdružováním
okresů vždy za konkrétním účelem.
Požadavek srovnatelnosti okresu vede nutně ke vzniku jednak okresů
monocentrických, které mají jedno dominantní středisko, ale také okresů
se dvěma či výjimečně i více rovnocennými středisky, kterým je nutné
přiznat v rámci okresu stejný význam a uplatnit u nich i určitou vzájemnou dělbu celookresních funkcí. Každé z těch středisek má obvykle
vlastní spádovou oblast. Pro stávající čtyři hla vní moravská centraBrno,Olomouc, Ostravu a Zlín - navrhovatelé předpokládají udělení tzv.
velkého statutu a vyčlenění statutárního území těchto měst a její přímé napojení na ústřední správní centrum. Pro některá další významná
historická centra uvažují po udělení tzv.malého statutu.
Návrh nových okresů lze tedy chápat jako výst-vbu územně správního
členění zdola s přiblížením státní správy lidem v duchu demokracie
při současném omezení administrativních struktur a zvýšení účinnosti
samosprávy základních právních celků.
/šír/

Příloha

ČSL ORLA

O I S -.;ORFLSaÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA.
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7.3.1990

' "Brno, 502 00, Jezuitská 7 /TIPOS/
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V Praze byly'již obnoveny 4 jednoty čs Orla.Informace podává ,br.Jiří
Hladký,Jugoslávských partyzánů 12,Praha 6,160 00
V Brně zahájila Jednota čs,Orla,na Starám'Brně činnost turistickými"",
vycházkami v Brně a po okolí.Vedou manž.Hažmukovi.
Na Slovensku byl projeven zájem o obnovu Čs.Orla,který tu úspěšně působil až do ř, 1 939. Informace zatím-podává brněnské ústředí, vis .Orla, —
Jezuitská 7 ./Ohorázová/,Brno, 602 00."
Z orelských žup,které již obnovily činnost to jsou:Jirsíkova v öe«.Budějovicích, Pospíšilova v Praze,Urbanova v Kroměříži,Krekova v Boskovie
cích,Sedlákova r. Sušilova v Brně.Připravují se župy Křižíkova v Opavě
a Kadlčákova v Ostravě.
Z neúplné statistiky vyplývá,že v r.1948,kdy byl Oral zrušen,bylo Sokolu, OSM. ü Z ) nebo i národním výborům nuceně předáno minimálně 73 orloven, 148 katolických nebo lidových domů,269 hřišť,309 jeviší,kromě .nářadí a jijý.eh p:'veunětů /klavíry,psací stroje apod,/
V pražské televizi v relaci Stanovy a názory,vystoupila ses.Krejčová
z Prahy.Vysvětlila orélský program,zásady ideové výchovy a pozvala ke
spolupráci
vstupu do čs.Orla mládež i dospělé.
Delegáti Čs.Orla.se v dubnu.t.r.Zúčastní kongresu Evropské federace katolické tělovýchovy a sportu ve Francii.Půjde o navázání kontaktů,přeru
rušených v r. 1 S4-8.V té době byl místopředsedou této organizace br.Fr.
Leiner,úřadující místostarosta čs.Orla.
Holandská sportovní katolická organizace připravuje výměnný zájezd
d r u ž s t v a k o p ané d o ÜT. R.
Orelské župa Velehradská a šilingrova dodají organizační pracovníky pro
návštěvu sv.Otco.Jana Pavla II.dno 22.dubna 1990 na Velehradě.Ostatní
se zúčastní v krojích.
Na srpen so v jednotách Čs.Orla připravuje manifestační. pouť na posv.
Hostýn.Poslední taková pouť byla v r.1948,jíž se zúčastnilo na 100 000
poutníků.
V Čs.Orlu se hlásí nový duch sportu - horolezectví.Bližší informace•podme po'skončení základních dohod o provozování tohoto velmi náročného
sportu. '
.
V posledních' dnech se Čs.Orlu přihlásilo sekce z Austrálie,která velmi" pozorně sleduje vývoj v naší republice a doporučuje doplnění ideového programu Čs.Orla:ZduchVnění lidských vztahů v plularitni společnosti.
OIS dodáme k dispozici tiskovým kancelářím i dennímu
tisku a sdělovacím prostředkům a rádi dodáme, další
zprávy a reportáže.

ORELSKÍ OrŠZ&t: z AUSTRÁLIE.
O R E L
BOHU - VLASTI -• NÁRODU

- V dubnovém' .oběžníku jsme psali o vzniku
Orla v naší vlasti a jeho poslání a v červnu o jeho činnosti až do jeho rozpuštění
v r / 1 948.
První valná ustavující schůze byla svolána do Sydney na 27.5.1951.
Schůze se konala v Ozanam House.V této budově jsme později mívali po
vnitřní úpravě kaple také české bohoslužby.Protože členstvo ve smyslu
orelských stanov je seskupováno v Jednoty,župy a oblasti,na- valné hromadě bylo přijato označení Orelská oblast Tichomoří.Záštinu a členství
z australské hierarchie přijali biskup Thomas Fox a Monsg.Grennan,duchovním rádcem byl náš první duchovní český kněz v Sydney rejfcemptorista dp.
Stanislav Mika.Australská oblast Tichomoří byla později z úcty k vězněnému arcibiskupovi Beranovi přejmenována na Oblast arcib.Berana.
V době eueharistického kongrasu v Sydney měli australští katolíci
po prvé se seznámit s krojovanými orly $ kostele Božského Srdce v Darlin
ghurst 18.dubna 1953 u příležitosti - svěcení oblastního orelského praporu arcibiskupem J«Listenem.Následujícího dne v neděli 19.dubna v mohutném eucharistickém průvodu,kterého se účastnily všechny katolické organize ce ,školy,církevní řády,zahraniční hosté a po prvé také katolické národní skupiny,tehdá označené 'New Australians",viděla australská
veřejnost kráčet v čele české skupiny dp.St.Miku a další české kněze,
kteří k této příležitosti přijeli,krojovanou četu Orlů s vlajícím
praporem.
Protože australské tělocvičné podmínky jsou zcela odlišné od středoevropských, soustředil se sydňeyský Orel hlavně na činnost laického.
apoštolátu.V r,1°68 vlivem přílivu mladé generace uprchlíků-byl Oral
v úzké spolupráci s Refugee Committae při St.Vincent de Paul, který
měl možnost pomoci nejen nejnutnějším bytovým zařízením,ale také finančně. A tak bylo běžné vidět dp.Miku, který byl jediný během pracovní'ho týdne "volný",jak rozváží nově příchozím od nádobí a šicího stroje
přes televizi, vysavače, koberce-a obrazy, prostě vše co viděl že schází a je nutné jak říkal "pro začátek" zvláště tam, kde byly děti.

15.Laikové mohou konat svou apoštolskou činnost bu5 jako jednotlivci nebo seskupeni v různých spolcích či sdruženích,
16.Apoštolát, který každý sám uskutečňuje a který bohatě vyvěrá
/srv. Jan 4,14/ z•pramene opravdového křesťanského života, je počátkem
a podmínkou každého laického apoštolátu, včetně spolkového a nemůže
být ničím nahrazen,
K tomuto apoštolátu, vždy a všude prospěšnému a za určitých okolností
jedině vhodnému a možnému, jsou voláni a zavázáni všichni laikové všech
povolání i když jim-chybí příležitost nebo možnost spolupracovat ve
sdružení.
Je mnoho forem apoštolátu,kterými laikové budují církev a svět, posvěcují a uživují v Kristu.
/Z IV.kap.dekretu o laickém apoštolátě 2.vatikánského koncilu/
Zdař Bůh
Sydney, září 1988, Rozesílá členům a příznivcům Čs.OŘEL v exilu,
25 Cheryl Cres.j, Newport Beach - NSW 2106

Věřící z farnosti Hradisko u Kroměříže žádají spravedlivé
vyřešení sporu o Katolický dům - Orlovnu,
Římskokatolický farní úřad v Hradisku u Kroměří ze.
Okresní prokuratura
•
V Hradisku u Kroměříže
Kro m ě ř í ž
dne
6.března 1990
)
Věc: stížnost
Otevřeným dopisem ze dne 28.října 1988 se obrátilo 67 farníků "./
z Hradisko a přilehlých obcí na různé orgány ve věci Katolického
domu v HradisTĎX^ž"váného "Orlovh§T~'Ve~*svenT dopise žádali? aby tento"
Katolický dům - nezákonně zabrán v r.1948-- byl uveden do takového
stavu,áby mohl-sloužit tem účelům,pro které byl vystavěn obětavostí
farníků v r. 1930 .'
Na tento doois písemně odpověděl dne 6.12.1988 okresní prokurátor. JUBr. Pavel Chmelík mimo jiné toto:"Nemovitost bude po zajištěných právních formalitách opravena- tak,aby nadále mohla sloužit veřejnosti."
Přestože od odpovědi okresního, prokurátora v Kroměříži uplynulo více jak rok,přes to se ve věci nic- nezměnilo.Střecha je stále nezakryta, uvnitř budovy rostou stromy a keře, celý objekt chátrá-» Při
tom se v obcích hradiské farnosti obnovuje Jednota Orla - kulturně
nábožensko tělovýchovná organizace,která nejvíce tento Katolický
dům užívala.
Žádáme oroto bezodkladné sjednání nápravy tak,aby v co nejkratší
době Katolický dům mohl být užíván katolickými organizacemi ,farníky
z Hradiska,Bezměrova,Měrůtek,Lutooecen,Postouoek a Miňůvek tak,jak
byl užíván v době před nezákonným zabráním. Domníváme se,že prvním
krokem by mělo být,aby příslušná komisy. se sešla na místě objektu,
posoudila skutečný stav a na základě toho ,aby příslušné orgány rozhodly o konkrétním řešení.
Za příznivé vyřízení této stížnosti Vám předem děkujeme!
Za farní radu Hradisko : 9 podpisů
- o - o - o - o •- o - o -"
Odpověči.: z Okresní prokuratury došla bezodkladně.
Okresní prokuratura v Kroměříži
9.,března 1990
Pd 162/90 - 2
P.Josef Říha,
Stojanovo nám.5. , Kroměříž. Věc: podnět farní rady Hradisko ve věci Katolického domu,
K podnětu farní rady Hradisku ve výše uvedené věci ze dne 6.3=
1990,který byl okresní prokuratuře v. Kroměříži doručen dne 7.3.1990
uvádím,že c výsledku šetření tohotcí podnětu budete informován v zákonné dvouměsíční lhůtě od doručení1', podnětu okresní prokuratuře.
JUDr.Vladimír Kubík,náměstek okr. prokurátora..

- 4 Z á v a ž a ý
p r o j e v
Jeho Excelence biskupa Dr.J.Hloucha na sjezdu jihočeského Orelstva v českých Budějovicích 22.února 1948.
Mám úctu k mravní síle,odvaze a schopnostem Orelstva nejít s davovým proudem,ale svou cestou duchovna,mám úctu k jeho nezištnosti.Je-li
která práce'nezištná,je to práce Orelstva.Nedostáváte odměny - prebendy- nýbrž rány a ty budou vám ke slávě.Pán Bůh odplat ryzost vašich
charakterů.statečnost a mravní sílu.Síla se neměří houfem,křikem,propagandou, ale mravním růstem.
Jako malý chlapec jsem začínal v Orlu.Neměli jsme místností,tělocvičnu , klubovnu , ale měli jsme nadšení,víru a lásku,Scházeli jsme se ve
stodole a do pochodu jsem vyhrával na harmonice.Když jsem byl na bohosloví ,pozvali mne bratři na veřejné cvičení a tehdy již se Lipník zamodral orelskými košilemi.
Projevuji úctu k boji za zachování-Ösl.Orla.Orelsky jste cítili,
byli jste stateční.Vyznání víry je od Orelstva neodlučitelné.Orel je
katolický a my máme tak málo katolického.Budte vytrvalí,obejmet celým
srdcem krásný program křes tanský.
Znáte • .i luaci politickou a víte,kam by mohla, být i stržena.Z tisku
znáte,žo ministři nezachovávají zákony,výstupuje se proti lži,neupřímnosti , f-?lr i., ne pravdě., donucování a zas trasování a to v naši milé republice , která má ve znaku heslo "Pravda vítězí".
Ore o too šlo a půjde za křížem - za Kristem a proto je orelský
program "tak krásný,že si vzal za program duchovno.Byly to epochální_
chvílep ojkrásnější rozhodnutí,když Orelstvo si do svého programu zařadilo duchovní výchovu a spojilo ji s výchovou tělesnou,která je k
duchovny výchově zapotřebí.
Křes lánský život'má věčné trvání,je ryzostí charakteru.Zachovávejte si nezištnost.Budete trpět,ale šířit království dobra,pravdy a
Milosti Boží je větší úkol.Milujte pravdu,budte upřímní k sobě,Je nám
niž .nonxu z e lží,pýchy,zištných a sobeckých cílů.Pravda bude pro vás
velkým kapitálem.Chtějte být nejlepšími>dobrými a formulujte charakter
krásou Kristovou.
Lidstvo půjde k novým ranám,k novým'katastrofám.Klesla důstojnost
člověka.technika sešroubovala člověka jedince,jedinec se ztrácí,roste
masa»A přece musí být - jedinec a Bůh. Konec konců až naše vlast a
ve všech vlastech bouře a zmatky pře jdou,dají všichni za pravdu nám,
přijmou ideu Kristovu - ideu křes tan -vlastenec. Vlastenec se neudrží,
nebude-Ii držen křesían - muž boží - takový,jakým ho Bůh chce mít.
Čím dřív si dají dnešní státníci říct,tím dřív budou lepší časy.Tisíckrát budte pozdraveni praví vlas tenči,Vy,již krása charakterů přivolá
dobu jedné rodiny pravých vlastenců.obejmutývh Bohem.
Vytrvalostí,hrdostí orelskou,smělostí hrdého čela,krásou čistého
charakteru,milujícím srdcem,přívolejte jednotu všech. Přeji vám vše
dobré,chci se modlit za vás,žehnám vám s prosbou,abyste věrni zůstali,
nezradili i kdybyste šli ke zdi.Budiž-vám ke cti,že pracujete pro to,
za co dal život Boží Syn.Doufám ve vaši věrnost,neohroženost,věřím
Orlům a Orlicím.
Z d a ř
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