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ŽIVOT z VÍRY

Zpracoval Ladislav Simajchl
5o nedele postní
I, HOMILIE na

cítení Ez 37,12-14

Vzkříšení_k novénu „životu

.

Jistě jste si 'Všimli, že texty dnešní bohoslužby slova jsou skoro
velikonoční. Hovoří o novém životě,, o vzkříšení. Jako by se nán to do
postní doby ani nehodilo. Ale ne, vždyí v době postní se právě na
velikonoce připravujeme a tak v naší postní snaze o pokání a o obnovu
života je asi potřebné dívat se nejen na naše hříchy a na naši^duchovní
nebo i skutečnou smrt, ale i na to, že Bůh může vše změnit a oživit»
A tento nadějný výhled si připomeňme nad textem z proroka Ezechiela.
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Prorok Ezechiel byl duchovní•vůdce a pastýř židů v době tzv.babylonského zajeti. ;To -je doba asi 6:. stol.př.Kr, Lid Boží byl velmi ponížen,
odvlečen do. ciziny a hrozila mu zkáza a záhuba.
Slovo Boží, které jsme dnes v prvé lekci slyšeli, je úryvkem z vidění,
které měl Ezechiel. Viděl údolí suchých kostí, které duch Boží oživil.
Je to vize, která1 šiěla dát naději prorokovi a ten ji pak měl kázat
svému ubohému, ujařmenému lidu. Ta .vize je proroctví. Jeruzalém byl
zničen, lid žil v exilu» Návrat do země, kterou'Bůh dal svému lidu se_
ztrácel y daleké^ budpucnosti* Lid si pMpadal jako v hrobě, který se již
nikdy neotevřea
Po vidění suchých kostí, které ožily, má prorok zvěstovat lidu. slovo
Boží:
" Já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a.přivedu vás do
izraelské země."
I suché kosti je Hospodin schopen probudit k novému životu«, I z hrobu
je schopen vyvést svůj lid. Ano, k novému životu Bůh probudí svůj lid
proti všemu lidskému očekávání.
Je to slovo velice smělé a nadějné. Chápeme, že tímto kázáním chtěl
prorok udržet svůj národ'při životě proti rezignaci.
Slovo Boží a víra nám dává totiž vždy naději, povzbuzení a radost. My
z dějin už dnes víme, jak to s ttoi židy v Babylonii dopadlo.Slovo Boží
se splnilo. Král perský, Kýros, porazil Babylonii a dal židům možnost,
aby se vrátili"domů do vlasti a vše obnovili, jak bylo prorokováno.
Není to úžasné, není to zázrak? Vidíte, jak se Boží slovo plní.
Po lidském úsudku může mnohdy být konec všech nadějí. A to v životě
národa i církve. Nezdálo, se i nám a jistě nám to i mnozí tvrdili,- že
církev je už mrtva. Já sám mohu dosvědčit,- že mi třídní profesor,' když
\
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jsem maturoval, říkal, že za 25 let u nás už církev nebude, kostely
budou proměněny v muzea nebo stodoly a tam, kde ještě nějaký věřící
nebo kněz zůstane, nebude mít už vůběc vliv na život lidí.
Nebyl sám? kdo to říkal, a opravdu tomu věřil. Těch 2 5 let už uplynulo. Byli jsme jistě velmi umrtveni, a to hlavně našimi hříchy a
slabostí, a někdy i beznadějí, ale žijeme a obnovujeme se a věříme,
že církev tu bude až do konce světa. Pán neopustí svůj lid, nedá mu
zahynout.
2i_Yyvedeni_z__hrobu
Když hovořil prorok Ezechiel o vyvedení z hrobu, mluvil obrazně,, Ale
my - a to zvláště v době velikonoční - si můžeme říci, že jeho proroctví se splnilo nejen obrazně, ale doslova. Kdy?
Dnešní evangelium hovořilo o otevřeném hrobů Lazarově a za čtrnáct dní
se budeme radovat z otevřeného hrobu Ježíšova'a z jeho vzkříšení.
Smrt je náš nepřítel, který nás jednou uvrhne do hrobu. Avšak naše
víra říká, že smrt ani hrob nemají poslední slovo,
Bůh, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých a otevřel jeho"zapečetěný hrob, otevře ,i naše hroby a vyvede nás k životu věčnému. To možná
není přímo obsaženo v kázání Ezechiela v Babylonii, ale jako proroctví i o vzkříšení z hrobu tento text křesíané chápali. Vzkříšení
a život věčný vyznává křesían i tváři v tvář hrobu a smrti. Lidský
rozum tu zůstává ovšem nechápavě stát, ale kdo věří Božímu slovu,
nebude váhat a bude se držet této velké naděje nového života a
vzkříšení.

Nový život, obnova i vzkříšnátí má yšak jednu podmínku. Slyšeli jsme
0 ní i v proroctví Ezechielově:
" Vdechnu vám svého ducha a ožijete,1' Obnova života církve, národa
1 naše osobní není úspěšná bez Božího: ducha. Ten je základem skutečného a plodného oživení. Bez Ducha svatého jsme stále mrtvi ve
svých hříších a sobectví. Bez něho nevěříme ani nadějnému slovu o
vítězství života nad smrtí.
Vše tedy záleží ha tom, zda si tohoto Božího ducha umíme' 'vyprosit,
zda o něho stojíme a zda ho dovedeme v našem životě uchovat» To nám
ostatně připomněla i dnešní epištola, kde psal o Duchu svatém
apoštol Pavel:
" Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně
ve vás přebývá Duch Boží,"
Není nic vhodnějšího po tom, co "jsme slyšeli ze Starého zákona
o Bohu., který je mocen vzbudit život i tam, kde už žádného života
není á'o oživující síle a moci Božího ducha než to, abychom i nyní
v postní době a v našem období desetileté duchovní obnovy národa a
církve u, nás volali:
" Přijä Duchu svatý a obnov tvář země!"
Richard Scheuch

II. „HOMILIE_na_o vg« _Jan_llA _1r45_
Vzpomeneme si ještě na evangelium z minulé neděle? Lidé se ptali^
Ježíše: Proč je ten muž slepý, zhřešil on nebo jeho rodiče? Ježíš
tehdy odpověděl: Ne, ale'mají"se na něm zjevit Boží skutky.

°
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Také ...dnes ve zprávě o vzkříšení Lazara je obdobný motiv hned na
počátku Janova Vyprávění, Sestry Lazarovy vzkazují Pánu;" Ten,
kterého miluješ, je nemocen."
. Není to otázka, je to konstatování» Pouhé konstatování plné důvěry,
které nepredpisuje Pánu, co má udělat, ani se ho na nic přímo neptá»
.Ježíš opět řekne něco, co pomůže jim i nám a všem lidem do konce
časů pochopit jeden ze smyslů nemoci:
" Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby byl skrze ni oslaven
Boží Synn."
•V tomto desetiletí myslíme i na jiáš národ jako celek, který je
nemocen, protože odklon od. Boha je vždy velmi vážnou nemocí«
Pokusme se říci se sestrami Lazarovými stejná slova,, jen s nepatrnou
' obměnou Í " Ten národ, který-miluješ, Pane, je nemocem"

;

A hned si dosacímě Ježíšovu odpoveä:"' Ta jeho nemoc není k smrti,
ale k slávě Boží»" Chceme prosit a udělat všechno pro to, aby se
tak stalo*
Ano, i my můžeme mít podíl na zázraku vzkříšení. Pozorujme ten
hlouček lidí, který doprovází Pána. Všimněme si, jak se jednotliví
lidé godílí na tom, co se teprve stane». A nechrne se oslovit jejich
příkladem i pro přítomnou dobu, v níž se máme podobně osvědčit*
Nejprve vidíme váhající učedníky, kteří uvažují, zda má vůbec cenu
tam jít a něco očekávat*, Vždyí tam,kam je třeba jít, jde Ježíšovi —
o životĎ Všimněme si věty Tomáše? která i když je hodně pesimistická, je velmi statečná: Pojäme tam,, aí- zemřeme s nimíů Jaká věrnost
na život ä na smrt5. Kdy k ní i my" dorosteme?
A pak je tam podíl Marty„ Její vůle uvěřit^ i_ v nemožné je tak silná,
iéjí dialog s Ježíšem tak plný víry,~-^^"vúbec~"neriT"'pochyb, aby se
po takovém dialogu něco velkého nestalo.
Věřím, že jste nepřeslechli.ani větu těsně před odvalením hrobového
kamene z Pane, už je v rozkladu5 .. Není to vystižení i diagnózy
naší doby? Rozklad rodin, rozklad mezilidských vztahů, rozklad
duchovní a mravní identity člověka, ztráta paměti, duchovní dějinné
paměti -národa, který stejná jako Lazar kdysi Pána miloval :a zval
k • sobě?
,
.
.
.
'•'Myslia,- že není ani třeba vše výslovně aplikovat, kdo si příběh
znovu přečte a domyslí v tomto pohledu» pocítí v srdci touhu nad
obnovou, nad vzkříšením i tohe+o národa»
' A pokud jsme snad skeptičtí z toho rozkladu, přijměme výzvu Pána,
který povzbudil Martu slovy;" Cooak jsem ti neřekl, že uvidíš Boží
slávu,} budeš-li věřit?"
A pak se pomodlil díkůvzdání™ «Děkoval předen« Ještě dřív, než se
něco ptalo. On věděl, co nastane,
~
I my; Pane, chceme už dnes děkovat za to, že nás vyslyšíš a že náš
národ znovu ožije novým životem* že nezanecháš bez odpovědi volání
těch, kdo ti důvěřují, A že tvá odpověd bude ještě větší, než naše
volání tI. v díle duchovní obnovy národa a jeho probuzení k životu bude
jistě záležet v mnohém na nás'. Tak jako učedníci, sestry Lazarovy
a jiní y se podíleli na jeho vzkříšení, tak i my se chceme svou
vírou a účastí podílet na tomto díle. Ale na prvním místě nám musí
být jasné; Že i tato obnova bude především zázrakem Boží noci a

- 4 lásky, kterou se Pán dotkne nás všech«,
Duchovní program pro příští postní týden by mohl. být tento:
- Častěji si připomenout větu: " pane, te^., kterého miluješ, je
nemocen!" Opakovat si i Tomášovu větu: "Pojäme i ny, at zemřeme
s NÍMí" S'výrazem touhy jít za Pánem na život i na smrt, jakoOn za nás. Protože láskla, která není schopná dát se do krajnosti, 'není vlastně skutečnou láskou, Ztěží by mohla připravit
zázrak,
- A také si připomeňme Pánovu větu, která by v nás měla znít a
nedoznít: " Pane, děkuji ti, žes mě vyslyšel. Dej nám takovou
víru,která umí děkovat ještě dřív, než vysloví prosbu.
Pomoz nám, Pane, nezůstat jen u slov. Ty sám^jsi Slovo, které se
stalo tělem, Dej aí se Tvůj život i nás zmocňuje, abychom stále
víc žili Tebou, skrze Tebe a pro Tebe»
J. Hrdlička

IV. HOMILIE pro děti

K r i s t o v i ,

p ř á t e l é

• 1. Šmrt Ä,vzkříšení Lazara
Tři kilometry na východ od Jeruzaléma je malá vesnice Betám*e.
Zde bydlel Lazar a jeho dvě sestry: Marie a Marta. Pán Ježíš
cestou do Jeruzaléma chodil někdy přes Betánii, a tak poznal
tuto rodinu. Byli to velice dobří lidé a brzy se stali Jeho přáteli. Pán Ježíš přicházel často do Betánie, aby si zde odpočinul, Vždy na Něho čekal oběd nebo večeře a na noc volná
světnička, Obě sestry, jak tehdy byly ženy zvyklé, Mu říkaly:
"Pane nebo"Mistře," Lazar, jako blízký přítel, Ho určitě oslovoval jménem, Říkal mu: "Ježíši."
Jednoho dne Lazar vážně onemocněl. Marie, a Marta věděly, že Pán
Ježíš uzdravil mnoho nemocných. Domnívaly se , že by měl uzdravit
i přítele Lazara. Nepodařilo se to« Pán Ježíš byl tentokrát
daleko, až zaJordánem. Sestry za ním vypravily posla, Běžex
rychle, protože Betánie byla na hoře a Jordán v hlubokém údolí.
Pak přešel přes řeku a nakonec našel Pána Ježíše. Můžeme si představit, jak udýchaný po dlouhé 03stě říká: "Pane, Lazar, kterého
máš tak rád, je těžce nemocný!" Pán Ježíš, vzkázal zprávu, která
sestry potěšila: "To není nemoc k smrti," /Jan 11,4/
Sám však zůstal nějaký čas na tom místě, Mario a Marta si to vys v ě t l i l y tak, že farizeové hrozili Pánu Ježíši, že Ho.zabijí,
proto nemohl přijít, Betánie byla blízko Jeruzaléma,
Víte, že Lazar brzy zemřel. Když Pán Ježíš přišel do Betánie,
tělo jeho přítele, leželo už čtyři dny v" hrobě. Dojat jeho smrti
a neštěstím obou sester zaplakal Pán Ježíš spolu s nimi. Pak
se sestrami a jejich přáteli šel le hrobu. Všichni mysleli, že

-
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chvíli postojí u hrobu, pak poteší Marii, a Martu jakovCstatní a
odejde. Proto byli velice udiveni,, když řekl: "Odstraňte ten
kámen," /Jan 11,39/ Ještě více se podivili a v úžasu ztrnuli,
když Pán Ježíš rozkázal:"Lazare, pojä ven," /Jan 11,43/
A Lazar vyšel poslušně z hrobu. Vine, že jeho srdoe už dávno
netlouklo a tělo se začalo rozkládat- jak upozornila Marta.
To byl velký zázrak. Přítomní lidé nevycházeli z údivu a hodně
jifthopakovalo:" Takové věci nemůže dělat pouhý člověk, zde vidine skutečně Boží noc«"
, .' ' 2. Všichni přátelé- Pána Ježíše vstanou z mrtvých •"
Ten zázrak učinil Pán Ježíš několik dní před svým utrpením a
smrtí. Chtěl tak poučit učedníky a všechny, kdo v Něho uvěřili,
aby se nezalekli, když ho uvidí umírat na kříži. Chtěl ukázat,
že On je Pánem života a smrti a že může sám vstát z hrobu.
Tímto zázrakem chtěl poučit i nás. !a konci světa, i když těla
budou dlouho odpočívat v hrobě, nám řekne:"Vstaňte a pojäte ke
mně!" Proto my křesíané se tolik nermoutíme, když umře někdoz našich blízkých.
Podobně jako Lazara vzkřísí Pán Ježíš jednou i nás. Každého chlapce i dívku, jak jste zde přítomni a všechny, nás vezme k sobě.
Dobrý přítel chce mít totiž své přátele blízko sebe» Pán Ježíš
je naším"nejlepším přítelem a je také všemohoucí. Může tedy učinit i to, co je nemožné pro lidi. Může i to, co nedokáže ani
nejlepší lékař, Kéž bychom byli všichni Jeho přáteli!
Některé děti si stěžují: "Být blízko Pána Ježíše, být Jeho přítelem je těžké» Přeos ho nevidím/ jako Ho viděl Lazaŕ a jeho
sestry," Mají trochu pravdu« Zde na světě se můžeme setkat s Ním
pouze neviditelně, jen skrytě. Jestli se však budeme aspoň trochu snažit, abychom v něho věřili v" malé hostii a měli Ho -rádi,
také skrytého v našich bližních, dočkáme se odměny. Až vstaneme
z mrtvých, uvidíme Ho na vlastní oči»
3. „Přá t e 1 s t ví _ s _P ánen _Je.žíšen
Je tomu víc než sto let. V r,1849 v Itálii blízko Turína přistoupil k .prvnímu sv,přijímání malý chlapec. Jmenoval se Dominik.
Někteří z vás mi napoví jeho příjnení "- Savio. Bylo to něco výjimečného na tu dobu, K prvnímu sv.příjímání přistupovaly dšti
v 11-12 letech, Dominik měl sotva 7 let. Kněz Giovanni/=Jan/,
který mu to dovolil, se však nespletl, když udělal tuto výjimku.
Večer v ten den, kdý poprvé přijal P„Ježíše, si. Dominik zapsal
trochu neúhledným dětským rukopisem/chodil přece teprve do 2,
třídy/ tato předsevzetí: 1. Mými přáteli budou Ježíš a Marie,
2. Budu se často zpovídat a přijímat sv.přijímání,
A svá předsevzetí dodržel. Zůstal do smrti přítelem Pána Ježíše
a Matky, Boží,. Ke svapřijímání přistupoval- vždy, když mu tó dovolil zpovědník, Ministranti slyšeli jistě mnoho z jeho života «.
Jak vypadá, naše přátelství s Pánem Ježíšem? Každý chlapec si má
dnes položit otázku:" Jsem Jeho přítelem tak, jak byl kdysi
Lazar a sv.Domonik? Každá dívka se má ptát:"Jsem:trochu podobná
v přátelství s Pánem Ježíšem Marii a Martě z Betánie?ů Chcete
vědětn jaké jsou známky takového přátelství? Jak to můžeme
poznat?

Je to volni snadné. Říkali jsme si, že přítel touží být vždy
blízko svého přítele. Zamyslete sé, zda se snažíte být .skutečně
blízko. -Pána Ježíše. Přistupujete často a rádi - jako Dominik
Savio - ke svatém přijímání? Zajdeš si vícekrát v "týdnu na mši
svatou?, Přijdeš' do kostela na'návštěvu, abys Ježíšovi skrytému
ve svatostánku řekl "pár slov o sobě? Říkáš mu o své práci, říkáš
mu, že Ho chceš mít rád?
Vím, že mnoho z vás se snaží žít v přátelství s Pánen .Ježíšeru
"Mncŕzí o to tťsilujete. Pán Ježíš má jistě radost, že má' tolik
přátel a přítelkyň, i když se nejmenují Lazar, Marie a Marta.
On však chce-, aby všichni naši bratři a sestry a také spolužák:
a spolužačky žili s Nín v přátelství... Nyní před velikonočním...
svátky se snaží všichni očistit svou duši. Chtějí Ho dobře přijnoui* ve 'sv%přijímání. Tím upevní své přátelství s Nín. Budeme
jim v tom pomáhat svou modlitbou a dobrotou.
Jan Žaluda
Květná neděle
III.

6,postní kázání:

Dokonáno'

jest

Zástupy doprovázely Ježíše na jeho triumfální 'cestě do Jer'-~
léna*' Bohužel3 bylo to jen krátkodobé vzplanutí0 Nobudo trvat
dlouho á ze zástupu hěkteří budou volat"Ukřiž-qJ ho:" - ¡B. zbytek
bude mlčet, Na krížové e'estš se ne_najde nikdo," kdo byi-Krista
bránil, kdo by nu pomohl.
0 dnešní neděli a v následujíoín 'Velkéra týdnu se nusí každý
znnás ztišit, abychom v usebranosti rozjímali o událostech,,
vedoucích ke spáse světa. Je to důležité, nebot jen tak alespoň
zčásti budeme moci pochopit Boží lásku 'a ,Kristovu obět. Je to
důležité, vždyí, jsme ve třetím roce duchovní obnovy a-za úkol
máme ' p o s v ě c o v á n í
života-,,
Písmo svaté začíná velkolepým líčením stvoření světa. Končí:
"Tak byla dokonána nebesa i země."/Gen 2,1/ Kratičkou větou
na kříži "Dokonáno jest!" /Jan 19,30/ - zakončuje Bůh dílo
vykoupeni* A přijde ještě jedno "dokonáno jest" den, o nšnž
říká Zjevení-/l,7/ "Hle, přichází s oblaky a uzří ho každé oko,
1 ti, kteří ho probodli„ Budou kvílit nad tím všechna pokolení
zené,"
Starozákonní obět se skládala ze dvou Částí: nabídnutí Bohu
oběti a její zničení, a to zčásti spálenin a zčásti obětní hostinou na zSanení/ že člověk chce s obětí co nejúžeji splynout,
Kristova obeí na kříži se skládala'z dobrovolného nabídnutí se
nebeskému Otci, ale i z hostiny, aby člověk, pro kterého byla
tato oběí přinošena, splynul s-touto obětí Bohočlověka. Ježiš
ohtěl, aby člověk při této oběti'spoluúčinkoval svou vůlí}^svým
srdcem, svou láskou« Proto olova, kterým nechtěli rozumět Židé
v Kafarnaum, když mluvil o Nejsvětější Oběti Oltářní:"Kdo ňí mé
tělo ä pije mou krev, zůstává ve paě a já v něn*" /J 6,58/
Proto Poslední večeře, při které se Kristus obětoval způsoben
nekrvavým ä slovy:"To čiňte na nou památku'1 poručil apoštolům
a nástupcům přinášet Obět novozákonní»
Eucharistie - dar lásky. Ježíš vzal do svých rukou chléb-chvíXe
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obětování - požehnal jej- olivíle proměňování- dával apoštolům,
- obětní hostina. Od tě chvíle se slaví na oltářích osloho
světa uše svatá;s nabídnutím obětních,darů, jejich proměněním
a obětní hostinou ve sv.přijímání. Vykupitelská eucharistie je \
i obrazem "eucharistie stvořitelské." Při stvoření nabídl Stvořitel člověku nebe' i zemi, v obětování nabízíme "chléb, je to
plod země a plod lidské práce" a víno, "plod vinné révy a plod
lidské práce," Bůh se stal člověkem a Bůh jednou přijme člověka.
Tak bjrla dokonána nebesa i země, vykoupení dokončeno z kříže:
"Dokonáno jest" mše sv.končí"». Jděte ve jménu Páně", Poslední
soud skončí: "Pojclte
Odejděte
Naší poslední šancí letošní postní doby je rozjímat o velikém
díle Božího stvoření a vykoupení. Člověk se postavil proti
Stvořiteli,'ale "tak Bůh miloval svět ...." Prožíváme rok posvěcování života, příkladem nám jsou světci Norbert a Jan Sarkander. Než nastane "dokonání věků" a "dokonáno jest" mého života, prožijme Svatý týden tak, aby nám byl nápomocen k očistě,
napravení života, ke spáse.
e
Miloslav Klisz
HOMILIE

pro děti

S l a v n ý

'vjezd

do

J e r u z a 1 é m a

1« Radost a'nadšení zástupů
Přiblížila se neděle před svatým týdnem, týdnem utrpení Páně.
Pán Ježíš se blížil k Jeruzalému, Sel jako obvykle od východní
strany přes Jericho- a Betánii. Vime, že tam bydleli Jeho přátelé:
Lazar,. Marie a Marta. |Edyž byl s apoštoly na Olivové hoře, poslal
dva z nich do blízké vesnice. Měli mU přivést oslátko. Apoštolově šli, přivedli zvířátko, položili na ně své pláště.
na ně Pána Ježíše a vyrazili ke Svatému městu.
Když se lidé dověděli, že se Pán Ježíš blíží, seběhl, se velký
zástup u Jeruzalémské brány. Většina "z lidí slyšela o velkých
zázracích, které vykonal. Zviáší měli v čerstvé paměti Lazarovo
vzkříšeni. Mysleli si, že se nyní On prohlásí za izraelského
krále, vyžene Římany a skončí poroba vyvoleného lidu» Naděje
na svobodu v nich oživla. Kladli pod nohy oslíka své pláště a
olivové ratolesti. Volali přitom hlasitě:"Hosana Davidovu. Synuž
Požehnaný, který přiohází ve jménu Páně. Hosana na výsostech;"
Zástup šel, přidávali se noví účastníci. Někteří sledovali vše: hr
no z oken avýôh domů. Když slyšeli, že do města vjíždí nový
král, přidali se k zástupu. Židé totiž neměli svého krále n^imlim
set let. Měli sice Heroda, ale ten byl ukrutný a lidé ho neměli
rádi. Byl totiž ve všem závislý na Římanech, Většina ho za krále
neuznávala.
Apoštolově skutečně slyšeli, že Pán Ježíš předpověděl -své utrpení. Nyní ifšak plni všeobecné radosti a jásotu na to nemysleli
a možná také zapomněli. Víme jenom, že sv.Petr si pro vše h
případy na obranu připravil dva meče. To byla zbraň, kterou eo
mělo vybojovat království Pána Ježíše, Více neměli. Nakonec
však On nechtěl, aby bylo zbraně použito. On byl jiný král a
jeho království bylo úplně jiné, než byla království na tomto

V'' Vi-i- 8 O Ví
světě. Byl bez vďjska a beze zbraně, na malém.: klidném oslátku..
Jeho věrní, místo zbráněni, mávali olivovýni ratolestmi, Vínse, že
dnes jsou olivové; ratolesti znamením poko je a-míru, Království
Ježíšovo mělo být královstvím lásky a pokoje,
I toto pokojně' provolávání lidu farizeje rozčilovalo. Nejprve
zdaleka přihlíželi, pak přišli k Ježíšovi a řekli mu:"Mistře,
zakaž to svým. učedníkům!" On j in však. odpověděl: "Říkán ván, budou
li oni mlčet, bude křičet kanění«"
2 0 Účast.dětí
Tradice říká, že děti bylý také přítomny v průvodu. To je pochopitelně, protože děti nají rády, .když se něco děje. Rády jsou tam,
kde je hodně pohybu, běhání a křiku» Proto také, když uviděly
jásající průvod, rády se k něnu přidaly, I orty návaly palmovými
větveni. Také křičet uměly dobře. Jejich "Hosana!" - to znamená
"Požehnaný"- znělo všude -po ulicích a jistě se to líbilo i Pánu
Ježíšovi* Dětí se však nezúčastnily slavnosti jen proto, že
milovaly pohyb a dobrodružství. Byly tam také proto, že slyšely
hodně o Pánu Ježíšovi a že ná noo rád děti,
Můžeme snad nit za to, že žádné z těchto dětí se nepřipojilo k
volání SiQůj když za několik dní později volali:"Ukřižuj Ho2"
Některé-z nich, když uslyšely o utrpení Pána Ježíše a nožná ae
rt9 Něho i dívaly, něly s Nín souoitv Děvčata určitě plakala.
Malíři malují malé děti smutné a uplakané,f když doprovázejí své
matky, knoré se setkávají s P,Ježíšem na křížové cestě. N a
Květnou neděli totiž netušily, že přijde utrpení, proto se tak
0
klidně oddaly radosti«
V-" máte také radost, když máte v rukoU jívové větvičky a zpíváte:
"HosanaÍ" Vášo radost však at je raději tichá a plná zamyšlení.
Víte totiž velice dobře, že Za několiko dní DO této neděli volali
Židé místo "Hosana!" Ukřižuj' Ho S "'- Možná ' to budou volat néktcľí
ze zástupu, kteří ho nyní doprovázejí s palmami v rukou.
3. Příprava na velikonoce1
íž-f se velikonoce,: Když\ nají svátek lidé. které máme rádi,
dáváme jin dárky» Go; můžeme darovat Pánu. ' rasovi, který za' nás
trpěl na kříži? Co-myslíte?
Jedna zbožná paní před velikonocemi řekla dětem: "Nejpěknější dárek, jaký)můžeme Pánu Ježíšovi věnovat} rjo> Dát mu 3 lítostí své'břichy." Co si nyslíte^
o tom' nápadu? Zdá se; iii, -že je dobrý, ale jen částečně,, protože,
hleäte, nojlepŠí dítě, které má nejméně hříchů^ by .-mu dal-o nejmenší dárokř Největší hříšník by mu zase dal-hříchů plný pytel.
To by nebylo správné«
,
••.•*>.;•
Je pravda, že prvním 'dárkem mají být hříchy vyznané s lítostí.
Je to pouze první, ale ne nejdůležitější dar. Mám mít dárky
jiné, lepší a krásnější. Tehdy však, když máme ..hříchy na svědomí, nemůžeme dávat jiné dary» Máme jednat•podobně jako chlapec,
který nejprve urazil svého otce a pak mu koupil na svátek velkou bonboniéru? Jednal.by správně, kdyby mu nabídl ze svého
nejdřív čokoládu? Ne! Nejdříve musí poprosit za odpuštění a
pak dát dárek o A my také tak. Musíme nejdříve očistit duši od '
hříchů a mak'uvažovat o jiných dárcích pro P«Ježíše. Jaké mohou
být, to každému napoví jeho srdce. Aí. jsou to vlastní nápady
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z vděčnosti Pánu Ježíši za Jeho ut-rp'ení' pro' naši spásu.Nejčastěji to budou nodlitby během Svatého týdne. Velice by se Pánu
Ježíši líbiloj kdybyste napodobily některé osoby z křížové
cesty.Třeba Simona z Kyrěny 'nebo Veroniku, Jak j^O-můžeme napodobit? Budeme pomáhat - jako bychom pomáhali Pahu: Ježíši chudým, opuštěným, a nemocným v nesení kříže. Jejich kříž je
jejich nemoc, někdy hlad a určitě samota a opuštěnost. Pán
Ježíš nás k tomu vybízí slovy:"Co jste udělali pro jednoho
z těchto mých nejnepatrnějších bratří, pro Mne jste udělali."
/Mt 25,40/
Jan Žaluda

VEL K í

F Á T E K

Už setlel golgotský kříž, A církev v jeho podobu vyzvedla
vysoko jako symbol záchrany nad světem všech d<5b. Dodnes však
nezmlklo lidské hemžení před křížem. Ještě stále znějí z davu
lidstva k Ukři ž ovánému posměch a urážky <> V nodferní době stále
více pak i to nejhorší - lhostejnost.
Uprostřed davu jsme také.my, hrstka Ježíšových učedníků. Na
mnohé urážky určeně'Kristu odpovídané- mlčením, abychom se vyhnuli nesnázín. Nebo se zmůžeme nanejvýš na protest tak tichý, že si ho nikdo nevšimne a tak bezuby, že jej nikdo nevezme vážně. Jenže právě dnešek potřebuje, abychom se ke Kristu přiznali.
Abychom \yznali jasně a srozumitelně: Tento Ježíš je Král.
Jiným pomáhá, pro sebe nehledá nic.
Právě tato"veta je jedna z najzajímavějších, která zazněla pod
křížen. Ti, kteří chtěli Kristu jen ubližovat, se neubránili
tomu, že z jejich úst ještě pod křížem muselo zaznít jedinečné
svědectví. Takové svědectví, které dokonale vystihlo Ježíšův
pravý postoj k lidem a k Bohu,
Jsou to dvě kratičké vety, jak je vyslovili zákonici a starší
lidu. Chtěli Ježíše kritizovat a přitom se vyslovili v jeho
prospěchu
"Jiným pomáhal r. douxal/ncbo spoléhal/' v boha. To, co zde řekli,,
o tom sved'í všoahna evangelia., Ježíš kuJ :.čně pomáhal každému,
kdo se v důvěře na noho obr: m. Ježíš pomáhal jiným. On byl
ten, kdo nehledal svůj prospěch. Tím se lišil a liší od nás
všech« My býváme v pokušení obírat se svými záležitostmi a jen
jimi. Na potřeby a bolesti druhých tolik nemyslíme«
Ale Ježíš žil jen pro druhé. Tok to dokázali i jeho odpůrci.
To jediné však nechápali. A to je nejdůležitější na.velkém
pátku. Že když Umíral, tak, právě umíral. pro druhé,, On nemohl
jinak, on se" saal dokonalou' obětí, poslušným, až k smrti kříže, _
poslušným vůle nebeského Otce, A práva v tom je ta nejdokonalej~
ší pomoc druhým,,
Pán Ježíš šel dobrovolně cestou oběti a kříže, a tím se stal
trvalým, útočištěm všech ztrápených. Všech, kteří jsou sani u
sebe v koncích 1 nevědí kudy kam« A právě proto my nesmíme
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v dnešním světě ialč§tf Mugíne se ke Kristu přiznat, aby- všichni
ztroskotanci objevili toho, který jiným pomáhá a: sám nehledá nic.
''Jan Dpněk
V I G Í L I E
Celé obřady veliké noci, celá atmosféra Tr ^rostoru křes^-^
ství je nabita jediným tajemním slovem - vzkříšení. Co to
vlastně je, co naplňuje naše srdce velikou velikonoční radostí?
Abychom vůbec trochu postihli, proč je všechen život a všechno myšlení křesťanstva ovládáno myšlenkou vzkříšení, musíme vzít velmi vážně opak této skutečnosti. Totiž smrt. Aby»c hon poehopili velikonoční radost, musíme prožít hrůzu smrti.,.
Uvědomit si, že to, co vládne po hříchu v dějinách lidstva, je
smrt. Smrt a všechny její průvodní znaky - bolest, nemoci/
utrpení' všeho druhu, všechno zlo„.
Každý člověk, který se narodí, musí zemřits A nejen clo' „.,;
lidstvo. Připomíná mi to Dr»II '
ieho úvahu.'
"Lidstvo se dostalo na podivnou .pes t v..
teré se začíná
rýsovat konec. Dokázalo několik ttsíoiP iti celkem klidně žít a
nekomplikovat si život, zbytečnými, problémy.,, Pak začal technický vývoj a vše začalo letět vzhůru. Geometrická spirála
začala svůj smrtonosný tanec , A
Dr,Mrázek pokračuje
v myšlence:"Donedávna jsem nebyl ochoten sám sobě připustit,
že lidstvo spěje ke katastro-fp. cřed m'^ niž není unikn^ + f ,
:
ale dnes jsem již o. ton skálopevně přesvědčen: stali jsme se
hříčkou sil, které nedokážeme již dnes ovládnout a sani jsme
nad sebou podepsali rozsudek smrti, z n':'- o ž není odvolání 0 „ "
ri

Slova velmi vážná,která člověk, nerad připouští, ale jsou
skutečností. Tak jako- první lidé Adam. a Eva si podepsali t „
hříchen"rozsudek smrti. Tak to udělalo lidstvo svým odklonem
od Boha,
Ale proti tonu zní právě v dnešní den obdivuhodné slovo0
Felix culpa- šťastná vina. Ta štastná vina přivedla Boh\
k novému divu stvoření - ke-vzkříšení *
Lidstvo sice věří v nesmrtelnost duše* A1 e je zde no..-;
vážnějšího, o čen píše Oscar Cullmann: "Nesmrtelnost^ je _ ,..
v podstatě jen záporné tvrzení: duše neumírá, prostě žije
dál. Zmrtvýchvstání je kladná výpověH: celý člověk, který
skute.čně zemřel, je novým Božím stvořitelským činem povolán
znovu do života. Děje se něco neslýchaného. Stvořitelský
zázrak. Před tím se totiž taká r3co pt -lo, něco hrozného:
1
byl zničen Bohem stvoře^
-í e osivznovu stvořen. A právě taxu
o. ..
- .. význam v dnešní noci, Člověk musí^to - i ne zenřít, aby s
nohl nově narodit, jako nové stvořen_o
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Taková veliká naděje zazářila lidstvu, že ani první
křesťané a apoštolově a ženy to nebyli schopni pochopit.-A s touto novou tajemnou skutečností se my křesxané potýkáme dodnes. Musíme zemřít starému, abychom se narodili
jako noví lidé»
Zemřít hříehu, zemřít starému světu, zemřít sám sobě, abychom se mohli narodit jako noví lidé. Tento okamžik je pro
lidstvo už blízko.
Odnesme si dnes tuto větu: Co mi přináší Kristovo zmrtvýchvstání? Velikou radost, velikou naději, nebojím se smrti,
nebojím se zítřka, jsem šíastný, protože už tečí mohu žít
nový život.
JAN

DANĚK-

Převzato ž časopisu VEREJIvOST 23.3.1990
P r i p o m e ň m e

si

n a š u

p r a v d u

Vždy, kec! som skúmal niektorú dobu, v kotorej se páchalo
zlo a nágilie, kládol som si otázku, kedy bol ešte čas a možnost
zastavit pustošenie va chránit"hodnoty= Kedy sa bolo treba rozhodnú t", nenchať sa uspať „cérnonom popoludňajších hodin"„ Zdá sa mi,
že teraz přežíváme takéto chvíle.
Medzi nami je niekollco sudov s^ pušným prachom a netreba vela,
aby to buchlo. Je to slovensko-maďarský a slovensko-český problém,
vyhrocujú* sa náboženské vzťahy na východnom Slovensku, vyhrocuje
sa vzťah,..medzi komunistami a nekomunistami, nehovoriac o dalších
nedobrých správách. Vákuum, ktoré nastalo, po „neznej" revolúcii
sa začalo napĺňať pseudoradikalizmom.
Na mítingu ŠANCA /námestie SNP/ si pripomenieme 2. výročie
bratislavskej manifestácie veriacich na Hviezdoslavovom námestí.
V tom čase to bolov_prvé otvorené stretnutie občanov s totalitnou
mocou. Bezbranní ludia stáli tvárou v tvár mocným tohto sveta.
Svojím postojom, pokojom a nenásilím ich porazili. Bol to objav.
Objavili sme v sebe novú silu.
.
Po niekolkých mesiacoch „nežnej" jrevolúcie sme akosi pozabudli na tento objav. Prestávame veriť v svoju pravdu. Zabúdame,
že násilie je krátkozraké a krátkodobé, a že budúcnosť možno
stavať len trpezlivo a bez zloby. Podliehame dojmu, že ti„druhíj'
nás chcú rozložiť svojimi, intrigami a my^ nevieme, ako sa bránit.
Zabúdame pritom na našu ludskú skúsenosť, ktorú sme získali pred
dvomi rokmi na Hviezdoslavovom námestí a vlani v novembri na
námestiach celej rebubliky.
V sobotu, 24. marca 1990 o 18. j na námestí SNP si chceme
znovu pripomenúť túto našu skúsenosť. Pokúsme sa všetci spoločne
o návrat k našim ideálom. Každý, kto cítí túto potrebu, nech sa
k nám pripojí. Symbolickým znakom je kvet a svieca. Hlavnými
organizátormi podujatia je KDH, VPN a Študentské hnutie, Pozvanie
na tribúnu prijali zástupcovia vlády, cirkví,medzi ktorými bude

. .-.n' - 1 2 v
©3 -dri' J, Carnogurský., bigkup. J, Korec i ostatní katolícki sloven«
ski biskupi a predstavitelia iných cirkví.
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:•• -František Mikljfško
n • •
KC VPN

18' hoci, nánestie .SNP
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Bratislava"

Spomienkové stretnutie 2. výročia bratislavskej manifestácie •
V posledných mesiacoch sme si už pomaly zvykli na mítingi a
stretnutia.;;^..¡námestiach. Každé bolo úžasné, neopakovatelné,
užitočné a oslobodzujúce. Ale toto posledné - no nemôžem povedať,
že bolo iné - malo všetko tak, ako ostatné - trubúnu. osvetlenie,
vela ľudí, príhovory, spevy, ale toto malo nový. obsah - kresťanský.
Dojímavá bola osobná účasť všetkých nových pánov biskupov, veď- ••
aj k voli nim sa konala-pred 2. rokmi demonštrácia a teraz sme
ich mali tu všetkých na tribúne VĎAKA BOHU, Toto bolo krásne
nové heslo-, K -starýmd"Tp je .'onoS! a "V jednote je sila" zaznelo ., ,
na námestí po prvý krát hromové •"• Vdaka Bohu" a naozaj vďaka za
tie všetky slová o sile, odvahe, odhodlaní, porozumení, odpúšťaní,
láske, svetle a nádeji. Ešte by som rada pridala aj no j ne j silne q'--'
ší zážitok. Vela krát som kráčela po preplnenom námestí, medzi!
náhliäcimi sa nervóznymi lúdmi a- řozmýšlala som, prečo sa tak-"
ponáhľajú, prečo:sa na chvíločku nezastavia a pri tom som si v
duchu spievala - Chváľte všetci ľudia chváľte Pána..
I stalo sa 24,3,1990 všetci prítomní zotrvali v chvíľke ticha .,, . .
a celé námestie spievalo spoločne
LAU.DATE

OMNEŠ

GEftTES

LAUDATE

DOMIMJM l
Mária Horňáková

-
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Vzpomínka na Řín

Sine vecný,
neste nezapomenutelných vzpomínek,
město cíle všech cest,
mě s t o se dmi p aho rků,
město měst,
vzpomínáml
Město
město
město
město
město
město
město
město
něsto
město
město
Město
město
něsto
město
něsto
město
něsto
něsto
místo
místo
místo
místo
místo

nad Tiberou,
Eonula a Hena,
slávy a pádů Římanů,
stavitelů paláců a chrámů,
sochařů a malířů,
,';:eniů,
starověké i moderní,
muzeí a obrazáren,
zahrad a parků,
lásky i hříchů,
nevěry i víry,
vzpomínáni
katakomb a krypt,
svaýfrh apoštolů Petra a Pavla,
křesťanských mučedníků,
utrpení i slávy Církve,
zástupců Ježíše Krista,
duchovního života,
řeholí, svatých i světic,
poutníků z celého světa,
vzponínán!
setkání se Svatým Otcem,
modliteb a pokání,
pokory a nadšení,
svatořečení Anežky *eské,
počátku naší svobody
nikdy nezapomenu !
J.K.

z

Y

a-

H ŇÏ "

Chtěl bych být zvon, bea třhliny litý
sídlící vysoko v žebroví věže
hledící ke všemu do třpytných výší
i k tomu co dole je, drobné a čisté;
Chtěl bych být Zikmundem, jenž vítával krále
v. jásavém davu korunovačním
kdy dmula se prsa a národu mému
chvíli se zdávalo, že je též národ!
Chtěl bych být Marií na Týnské věži
na poplach šturmovat do bouřné noci
až dole náměstím zježí se hrdě
ti, kteří zase chtějí být lidmi!
Chtěl bych být kolokol zlacené cerkve,
který zas jednou zazpívá Voskres!
a lidé ve vlahém večeru jarním
c
dají si bratrsky polibek míru.,.

, '

Chtěl bych být zvonek pod červenou bání
jenž zpívá jak slavík v sousední město
kdy bílá a růžová dívka, květ teplý.a vonný
s kočáru stoupá na.koberec snubní...
Chtěl bych být zvon, tak otevřen stále
a srdce je vidět i tehdy když mlčí chtěl bych být zvon, jenž m^V
.1,
ale když promluví, v.ždy je to srdce!
Úryvek z básně Františka Odvalila "Zvony". Básník se naro^"1
4.říjny 1880 v Jaroměřicích u Jevíčka. Studoval v Kroměříži,
v Olomouci a v Praze, kde byl roku 1904 vysvěcen na kněze. Celý život působil jako duchovní správce ve věznicích v Chebu,
v Praze na Pankráci, v Mikulově, v Borech u Plzně a ve Valdicích u Jičína» Zemřel v rodišti 15.ledna 1938. Jeho dílo a
žovot zaslouží zvláštní pozornosti. Měl jakoby ducha prorockého, což vidno i z uvedených veršů.
J. Pinkava
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Doninlca IV^Quadragesinae - Neděle^lV._postnii

Postní' doba, kterou v současnosti prožívané, je vlastně bez
postu. My dnes náne postní dobu vlastně jen v kostele, a to jedn
podle jněna, ale nikoliv v životě. Ukládat liden půst, je velni
problematické, dnešní křesťané by jednoduše neposlechli a.újmu
nesnesli.
Kaší dávní předkové brali ovšem postní dobu doopravdy, ve
středověku pravoverní křesťané nevzali do úst po celý den až do
západu slunce. Teprve IV. neděle postní'přinášela úlevu. Je to
též střed postní doby, všichni se mohli dosyta najíst. Tato
neděle se nazývá "Laetare" podle začátku introitu, a lidový
název je "Družebná".Má i radostnější ráz, místo fialového roucha je možno užít barvy růžové a květinami i ozdobit oltář, .
Kaši křesťanští předkové jedli po dobu 40 dní jen jednou
denně, a to z větší části jen zeleninovou stravu. Dnes bychom
takovou stravu mohli nazvat velmi zdravou, orosoěšnoo. oro tělo
i duši. čiř
více je tělo ovládáno, tím je duše svobodnější.
Zájem o tělo a; pohodlí strhuje duši k sebelásce a k sobectví,
které zkreslují.skutečnost a zatemňují pravdu, zvláště když je
tato nepohodlná.: Půst má velký význam, ge to sebeovládání,
posiluje se vůle a člověk duchovně sílí. Naše přecitlivělá.a
oběti neschopná doba zůstává v tomto ohledu zrádně pozadu za
středověkým křesťanem.Široké vrstvy lidí jsou ovládaný jen sobeckými zájmy, jen sháněním po pochybných hodnocách materiálních.
Dne.šní člověk si nedovede nic odepřít a musí nit vše co chce
nebo, jak si namlouvá, co potřebuje. Ani ho nezaujme pravý- pojem
pravdy, tu si totiž přizpůsobí, jak se mu to hodí. Ovšem pak
také upadá náboženské cítění a víra.
Před více než 15 sty lety vytryskla z neznámé křesťanské
duše překrásná modlitbě, která už v 6.stol. byla zařazena jako
úvodní mešní modlitba do liturgie této neděle:• "Popřej,prosíme,
všemohoucí .Bože, abychom, kteří po zásluze za svá jednání trpíme, útěchou Tvé milosti se zotavili. " :Krásná • m/šle.aka. v prostých
slovech, vyjadřující zasloužené utrpení za náš život a prosba
o zotavení, hluboký výraz bolesti.a touhy. Tato modlitba zřejmě
vznikla v nějakých těžkých dobách, asi sahá svým vznikem do
,-y.
římského pronásledování křesťanů, a byla pak kupodivu zařazena
do .celkem radostné, liturgie. Byla to touha trpících a ponižova-v.
ných křesťanů, po tolika strastech,-:- po odpočinku v náručí Boží.
A vidíme i aktuálnost v dnešní době.; Po- vš.en tom ponižování a
pronásledování v poslední dlouhé totalitní dobo nán toto radost-'
né "Laetare" zno jako odpočinek a doufáno i jako vysvobození
z dosavadního útlaku,
Nenechme se však ukolébat, nepokračujme v dosavadním prázdnem naplněném životě, nežijme v bídě duchovní. zaimn co naopak
národové v různých rozvojových částech svata žijí v -hrozné bídě
tělesné a denně umírá množství malých vevinry/cb dětí hladem,
A když sedáme ke stolu, docela dobře prostřenému, • vzpomeňme si
na tyto ubohé děti. Bude nám asi chutnat néno nebo ouaene jíst
s výčitkami. A budeme-li děkovat v modlitbě za ty marr a chléb,
který požíváme, dodejme aspoň slova "...a doj dano, chléb ton,
kteří ho nenají".
Doufejne nyní, že už odvanula.ta zlá doba, kdy mc u nás i těm
nejnenšín dětem vštěpovala do hlavy lež, žo náboženství' j*e opium,
lidstva. Ať si to uvedomí a zahanbí se ti pedaynyovó a zvláště
ty učitelky, kteří se na této lži podíleli,

-
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Od pravdy Boží nás už nikdo neodloučí; víme dobře, že tento
pozemský život je jen předobrazem života věčného. Snažme se šířit pravdu, aby se národ obrodil morálně. Vždyí všechny problémy
a těžkosti, které nás svírají, mají původ v minulé zradě takové
části národa a v úpadku morálním. Náprava morální a život podle
víry přinese automaticky vzestup ve všech oborech ostatních a
spokojenost k tomu, pax et bonům.
0. A. M. D. G8

A. P.

Bratře v Kristu , pane Machu
Zaslal jste mně Vaše písemné práce, a žádáte, abych Vám odepsal,
že jsem je obdržel, což činím. Horší však je, abych se vyjádřil
o tom co píšete. Je to zajímavé, zatímco v minulosti třeba komunistům, nebo tečí. těm, kteří jsou našimi oponenty se mi velice
lehce píše Vám a třeba na příklad panu Dr. Bendovi se mi velmi
těžko píše. Čím to je? Je to prostě tím, že toho, kterého máte
rád, který je též nasměrován na Krista kt.p-pv je naším jediným
smyslem žití, máte říci něco, v v
. ... ^ixasítel
Bratře, nemohu s Tebou souhlasit v Tvém ostrém xxcx^ZiOicxx na ricis g
kněze. Ryze teologicky vzato, i ten špatný kněz nás vlastně .
blíže přivádí ke Kristu. Kdysi v kriminále mě Stbáci předhazovali
mravně špatné chování kněze z mého krajeP Já jsem jim tehdy odpověděl, že má víra vůbec nezávisí na knězích - a dali mi pak
pokoj,
Bratře, nemohu s Tebou souhlasit s tvrdošíjnou odlukou a žádné
peníze od státu. Ježíš Kristus náš nedostižný vzor, ctil též
zvyklosti svého národa. Chce-li stát pozvednout morálku všeobecně,
ví, že samo působení kněží mu v tom napomáhá. V Čechách by se
z darů kněz skutečně těžko uživil.„Dělají-1i dva totéž, není to
totéž". Platili-li komunisté knez^
"mlčenlivost k
nemravnosti. Demokracie naopak "
a
¿i-vu-ca
potřebuje
mrav;
nost. Proto i všemožná podpora všemu .„o ji podporuje.
Bratře, nemohu s Tebou souhlasit v ge aeralizování všepostupující
zednářské snaze ovládnout vše i Cirke m Mnohá, přání a kulná^n-r
výroky západních i komunistických .nr
jako PRAVDU !
Konkrétně, jak mluvíš o smrti o ti.'
>. papežů PIA XII a Jana
Pavla I,
Bratře v Kristu, pane Machu, noři"
~Jší tah Zlého spočívá
v tom, že ztrácíme smysl pro Pu^urfJi všechna zla budeme-li pátrat
po jejich kořenu, mají už od pádu andělů původ v PÍŠE l Dávejme
proto pečlivý pozor na to, neslyšet a nevnímat výtky, které nám
Pán dává slyšet od našich spolubratři! Každý z nás a t je si vědom
své vlastní omezenosti, že nemůžeme všechno vědět a všemu porozumět, Píšeš že ne j důležitější je modlitba a půst. Modlitba je i
to slyšet hlas Boží prostřednictvím SPOLUBRATRA. A PUST J e i to
přijat tu skutečnost, že všemu na světě neporozumím a přenechat
probádání těm, kteří jsou Církví k tomu určeni .
Pokoj a dobro Ti

K

Záleský

1>

Slovo života pro věřící na duben
:i

Bdite a nedlete se, abyste nepřišli do pokušení. Duch je sice

ochotný, ale tělo je slabé." /Mt 26,41/
To jsou slova, která Ježíš během svého smrtelného zápasu v
Getsemanech řekl Petrovi, Jakubovi a Janovi, když viděl, že je přemáhá spánek. Vzal ssebou tyto tři apoštoly - kteří byli svědky jeho
proměnění na hoře Tábor -- aby mu byli nablízku v této tak těžké chvíli ahaby se připravovali modlitbou spolu s ním, protože to, co se"
chystalo, bude strašnou zkouškou i pro ně.
Ct eme-li tato slova v souvislosti s okolnostmi, za kterých byla
pronesena, vidíme, že nejsou v první řadě doporučením, které Ježíš
dává učedníkům. Je třeba je vidět jako odlesk jeho duševního stavu,
ukazují, jak/m způsobem se on připravuje na zkoušku. Tváří v tvář,-;
blížícímu se utrpení prosí ze všech sil svého ducha, bojuje proti./
strachu a hrůze smrti, vrhá se do náruče Otcovy lásky, aby byl jeho
vůli věrný až do konce, a pomáhá svým apoštolům, aby to dělali také
tak.
Ježíš ase zde jeví jako vzor člověka, .který má projít naj akou. 'í;
^rvnäicou«
současně jako bratr, který se staví vedle nás v 'té těžké
chvíli.
'
Pobídku k bdělosti je možno slyšet z Ježíšových úst. Pro něho
Ddít znamená, nenechat se nikdy přemoci duchovním spánkem,udržovat '
se v neustálé pohotovosti jít vstříc vůli Boží, dokázat zachycovat
její znamení v každodenním živote, zvláště dovést číst těžkosti a
.útrapy ve světle Boží lásky.
A bdělost je nerozlučně spojena s modlitbou, prožože modlitba
je naprosto nutná k překonání zkoušky. Křehkost, která je člověku
• ot^í /slabost těla/, je možno překonat jedině silou, která při-;
.cbází o- mucha.
Jak tedy žít slovo života tohoto měsíce? I my musíme zařadit'-" ,
svého programu setkání se zkouškou: s malými i velkými zkoušk- .x se
setkáváme každý den. Není možné, aby se křestan běžně nesetkával se
•zkouškami normálními, zkouškami klasickými. Pak tedy první podmínkou
k- překonání zkoušky, každé zkoušky - jak nás Ježíš upozorňuje - je'
bdělost. Jde o to, abychom je dokázali rozeznat, abychom si uvědomili, že to jsou zkoušky, které Bůh dopouští, ne abychom malomyslněli.
ale abychom duchovně dozrávali tíi^i, že je překonáme.
A pritom se .rušíme modlit. Modlitba je nutná, protože v takových
on-; .ĺ'; ";Vh :;sne nejvíce vystaveni dvěma pokušením. Na jedné straně, že
se opovážlivě "omníváme, že to zvládneme sami. ha druhé straně zas
něco'opačného, strach, že to nezvládneme, jako by zkouška byla nad
naše' síly,
• Ježíš nás však ujištuje, že nebeský Otec nedopustí, aby nám chyběla síla Ducha svatého, jestliže bdíme a prosíme ho o ni s vírou.
+_+_ h—i—+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Kritické připomínky k článkům v č. 4 KO
V Praze dne 10„března 1990
©

Milý bratře.
.Občas ,mám možnost vypůjčit si "Kresťanské obzory".Jelikož
není uvedena adresa redakce nebo vydavatele, myslím si, že když
napíši Vám, dostane se to na správné místo.
Ve Vašem článku v čísle 4 na straně 4 uvádíte, jak mnohé
se již změnilo. To vše je nesporně důsledek Revoluce. Nemohu si
proto vysvětlit a pochopit, proč v příloze tohoto čísla na straně
VIII byla otištěna kritika na Revoluci, se strany Marie Šitkové.
Jmenovaná nyzývá-dfíevoluei~^řtre -"něžnou"-• ale píše, že to že se u
nás provádějí potraty, je "krvavá skvrna" na Revoluci. Což potratový zákon zavedla Revoluce? Tento zákon podepsal asi před 4o roky
tehdejší ministr zdravotnictví kněz Plojhar. Tvrzení, že toto je
skvrna na Revoluci je nesmysl.
V příloze k číslu 4 na straně V v článku označeném V.K.
jsou prapodivné názory a formulace. Autor je velkorysý a "nemíní
uvádět v pochybnost svatost České Anežky." Což jsou pro katolíka
možné dvě alternativy:bučí to uznávat svatost naší Anežky a nebo je
i možné její svatost neuznávat nebo uvádět v pochybnost?
Kdo říká:
že "pohneme svatými a oni pohnou Boha"
"můžeme vymáhat milosti"
" svatí rozhodují o našm osudu".
Já si myslím, že takto nikdo nemyslí ani nemluví a podezírám autora
že vkládá jiným do úst slova, která oni nikdy neřekli.
Dále píše autor, že dokud naprostá většina národa nedělala to co mohla a měla, nemohlo se dít nic ani ve věci svobody. To
je damagigie. Vždyť naprostá většina národa právě nedělala co mohla
a měla.: Tvrzení, že zřejmým předpokladem dnešního osvobození je pře
devším svatost církve je rovněž demagigie.
Dále píše autor, že stavět kohokoliv z tvorů do role přímluvce je popření Boží priority. To je v rozpuru s katolickým náboženstvím a je to blud. Modlíme se:.,..Věřím ve společenství svatých.
Společenství svatých záleží též v tom, že se k svatým modlíme a oni
se, za nás u moha přiríLouvají.
Též se modlíme:
Ochránci svatí, naší- drahé vlasti,
dmbeří nám. za stráž Bohem dáni jsou,
stůjte vždy pri/naš ve všeliké strasti,
národ svůj chraňte mocnou přímluvou.
Svatí Boha nepřemlouvají a nejsou přemluvníky - jak to autor.hnusně
nazývá ~ ale jsou mocnými přímluvci. Nejmocnější,naší přímluvkyní
u Boha je Panna Maria. Tedy žádní "služebníci neužiteční!"
7 čem záleží svatost Církve, to rozebírat nemohu, na to
nemam.
y závěru předmětného článku se autor ptá, zda jeho názory a jim podobné budou KO zveřejňovat. Nedej' Bože, aby se tak stalo:
Satan používá velmi rafinovaných prostředků.
S přátelským pozdravem
Walter herad
Rejskova 10
12000 Praha 2
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Brn
Bratře Václave Sendo;
o 16.3.199,0
Václave, ve své odpovědi pro Katolický týdeník c.11/1990
mluvíš o Plojharovi a Vymětalovi, Vín, že je to řečeno symbolicky. Ale i tak mluvíš o dvou mrtvolách. Taktéž i já vyjadřuji symbolicky údobí posledních čtyřiceti let strany lidové»
Pokud jde o -údobí, kdy ČSL byla vedena Plojharem, to přenechrne
historikům. A-pokud jde o údobí posledních dvaceti let u toho
bych se chtěl pozastavit.
V roce 1968 byl velký obrodný proud v ČSL do jehož proudu
jsem se i já dostal. Oba víme, že toto velké nadšení skončilo
krutou "normalizací". Jak probíhala tato normalizace v ČSL se
dnes už málo ví. Při tzv. prověrkách v ČSL, které u nás v Brně
prováděl městský tajemník CSL, každému jednotlivě řekl toto:
My přeci dobře víme jaká je pravda. Se vstupem vojsk nemůžeme
souhlasit,§ůte v současné době to nemůžeme veřejně říkat, Naší
^nahou musí být, udržet organizační strukturu CSL. Jistě přijde
vhodná doba, jako byl rok 1968 před námi a my věříme, že musí
nutně přijít změna poměrů, kdy strana ČSL bude moci s v o b o d n ě působit. Což: se i stalo po 17. listopadu 1989, kdy organizační připravenost strany lidové mohla opět v celé'šíři
politicky pracovat a i v n i t ř n ě ve
s v o b o d n ý c h
p o d m í n k á ch se obrodit a zbavit těch, kteří do strany
nepatří.
Václave, byl bys nespravedlivý, kdyby jsi neviděl v uplynulých dvaceti letech, že tisíce lidovců pracovalo na opranašich kostelů, hřbitovů, kapliček atp. Ani po stránce
Gucíiovní a kulturní členové nelenošili. Každá, členská schůze
měla ve většině případů náplň kulturní, ba mohu říct i ryze
duchovní. Politický referát byl odbyt několika větami. Jen
namátkou si vzpomínám na tyto náplně členských schůzí: O turínském plátně, 0 svaté zemi, 0 věčném městě Římě. .Mnoho přednášek bylo výchovných, ba přímo náboženské. Pod hlavičkou strany
lidové se pořádaly každoročně významné a hojně mládeží navště-• ováné plesy. Dále se pořádaly soutěže rytmických skupin mládeže, výlety a tábory s mládeží pod hlavičkou ČSL. Strana ČSL
pořádala nesčetné množství zájezdů na poutní místa!
Václave, nyní nastala doba kdy mnoho mladých křesťanů
stojí před tímto dilematem: "Jít k lidovcům, nebo ke křestanským demokratům", A neodpustím si, abych i Tebe neobvinil před
Tvým svědomím a nepostavil Tě před i Tebou hlásanou demagogi:
"Vy lidovci jste kolaborovali,, přicmrdovali jste komunistům,
zatím co my, křesťanští demokraté jsme křišťálově čistí, nezatížení minulostí,"
Václave, toto je křesťana nedůstojná demagogie, namířená
navíc proti svým spolubratrům ve víře. Na této situaci vidíš,
kam vás zavedla slepá politické, rivalita, ale co nejhorší, jaké
praktické důsledky má. Ještě před čtyřmi měsíci mladí křesťané
jednotní,
n e s r o z d ě l e n i . - Vzdělaní křesťané místo
aby zkvalitnili již existující masovou základnu křesťanů v
existující straně lidové, tuto jednotu narušují, zakládáním
strany s totožným programem.
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Pokud, mluvíš, že je přednější jednota demokratických sil
než politická jednota křestanů, jsi na omylu. Nebude-li totiž
jednota křesťanů, nebude ani jednota demokratů! NEUSILUJÍ-LI
0 JEDNOTU V • MALÉM, NEMŮŽE BIT ANI VE VELKÉM!
Václave, na závěr bych Ti chtěl připomenout naši zodpovědnost věřících křesíanů, usilovat o jednotu,, a proě by nemohla
být jednota' i v politické oblasti, kde by všichni křes tané mohli
usilovat o uplatnění, našich ideálů v naší společnosti.
Pokoj a dobro! přeje
František Záleský, Bělohorská 119
636 00 Brno.
Připojuje se i bratr Petr Záleský, 696 11 Mutěnice ě. 225.
Odesláno:
Otci kardinálovi Tomáškovi,
a P.A1. Kánskému, ved.rédaktoru
Katolického týdeníku.

Příklad aktivity zahraničních psychiatrických organizací ve věci
zneužívání psychiatrie v ČSSR
P ř ekl ad _ z _ fr anc o u š t iny __:

Mezinárodní společnost proti zneužívání psychiatrie k politickým
účelům
Generální tajemník: B.van Voren, P.O.Box 3754,1001 AN Amsterdam
Nizozemí
Prof. Ch. Durand
j/j, Mafroi
1260 Nyon
Švýcarsko
Prof. MUDr. Pavel Klener
ministr zdravotnictví
Palackého náměstí
Praha 2 CSR
28.února 1990
Vážený pane ministře,
dopisem ze dne 23.prosince 1988 adresovaném Vašemu předchůdci,
prosili jsme jej, aby vzal na vědomí posudek dvou švýcarských
lékařů, "'UDrM,Bourquina and MUDr K.Kuhna, týkající se duševního
zdraví pana Augustina Navrátila, jenž byl dne 29,října 1988
inteřnován v klinice v Kroměříži.
Augustin Navrátil byl mezitím propuštěn. Též ambulantní léčení
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"léčení", jež nu bylo nařízeno, bylo zrušeno. Aby jeho případ
mohl býti považován za skončený, chybí však ještě jeden důležitý krok: Jeho úplná rehabilitace, t.j. úřední osvědčení,
jasně vyjadřující, že Augustin Navrátil je a vždy byl duševně
naprosto zdráv. Pouze takovéto jednoznačné osvědčení může mu
vrátiti jeho osobní důstojnost a jeho postavení ve společnosti. Takovéto opatření bude demonstrovat pozoruhodný pokrok,
který československá psychiatrie učinila co se týče etiky a
úcty pro lidská práva,
Přijměte, vážený pane ministře, projev naší dokonalé úcty
v.r. podpis
Prof. Ch. Durand
zakládající člen IAPUP
president švýcarské společnosti proti
zneužívání psychiatrie k politickým
účelům
cc Ministynš spravedlnosti, JUDr D. Burešová
President republiky, - pan V. Havel
Světová zdravotnická organizace
Komise pro lidská práva •

Strach z návratu totality ?

.Slyšíme a čteme o tom, že naši občané mají obavy z
návratu staré komunistické totality. Jsou tyto obavy oprávněné?
Všechny dosavadní revoluce radikálně ukončily staré
pořádky a dosti nemilosrdně se chovaly i k bývalým nositelům
této moci, Vzpomenene-li jen mocenské změny po druhé světové
válce, odešly z politické scény nejen osoby sloužící nacistům
a fašistům, ale totálně byla celou společností zavržena mimo
zákon postavena ideologie, která přivedla ke zrodu tuto zrůdnou diktaturu.
Jaký však pozorujeme vývoj po naší "něžné revoluci"?
Hlavní nositelé i struktury staré totalitní moci jsou
sice odstraněny, ale na mnoha menších postech ti "Malí husákové" zůstávají nadále, což však na celé'věci není to nejhorší. Nejhorší však je, že samotná ideologie staré moci, ba i
shromažďovaní možnosti vyznavačů této totalitní odeologie
dél trvají a nejsou postaveny mimo zákon? Je to až k nevíře,
jaká obdoba v chování mnoha lidí třeba ke svému zdraví, když
se na.příklad ví, jak je zdraví škodlivé kouřit, ale přes to
miliony dál kouří, tak obdobně se chová mnoho milionů lidí
k největšímu společenskému zlu našeho století ke komunizmu,
ví se dnes všeobecně, že tato ideologie pomohla ke zrodu
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diktaturyj která zlikvidovala svobodu, lidská práva, demokracii
a na celá desetiletí uvrhla.mnohé národy do poroby, ale co
společnost proti tomuto zlu dělá? Totalitní ideologie komunizmu
prezentovaná komunistickou stranou dál zákonně trvá. Této straně
se ponechává i dosti velký prostor dále veřejně a svobodně působit na miliony spoluobčanů. A i když si nemyslím, že v nastávajících volbách komunisti zvítězí, přeci se mi zdá až protismyslné a odporuje to i dosavadním historickým zkušenostem,
abychom si nechali ve společnosti svobodně působit ty, kteří
nám chtějí zakroutit krkem, A že nezůstalo jen u onoho známého
Gottwaldova prohlášení víme, že komunisti posílali na šibenici
každého, kdo se jim prostě znelíbil,. at to byl i třeba generální
tajemník komunistické strany.
Co tedy na závěr?
Jestliže dosavadní "sametová revoluce" byla ke komunizmu
tak něžná a nechává dél svobodně tuto ideologii působit^ tu
ideologii, která má na svědomí miliony zmrzačených ba přímo
zlikvidovaných životů, a nesmírná utrpení celých národů, pak
my p r o s t í
o b č a n é
my v ě ř í c í
k ř e s ť a n é ,
i vy národní socialisté i vy z občanského fóra, zvolme si do
budoucího federálního shromáždění takové poslance, kteří udělají
definitivní tečku za "diktaturou proletariátu" tím, že j ak
ideologii komunizmu tak i organizaci, která by chtěla tuto
ideologii hlásat p o s t a v í
m i m o
z á k o n1
Ať zvítězí pravda !
František Záleský
Bělohorská 119
636 00 BRNO
P o d í v e t e ^ s e _ jak se j e zi_ s e b ou _ haš t e ří! _ !_
Je skutečností, že v mnohých sdruženích občanských iniciativ
dochází na různých úrovních k nepříjemným, hašteřením. Neměli
bychom se tomu ani tak moc divit. Především zde působí nezkušenost, slušně.mezi sebou vést dialog. Vždyť půl století k tomu
naši lidé neměli možnosti a nejsou tomu naučeni. Působí zde též
rozmanitost povah -a charakterů, ale především názorová nejednotnost v ideovém zaměření, která se především projevuje ve
sdruženích občanských fór. Zde bychom se též neměli tolik divit
rozmanitosti a nejednotnosti,' která zde bude i v budoucnu,
protože zde není ideová jednota.
Jaká je šance křesťanů v této situaci ?
Nemáme sice radost z toho, že se naši demokratičtí přátelé
hašteří, ale po pravdě řečeno, k tomu jednou muselo dojít. My
křesťané víme, že jenom láska je schopna překlenout ony rozdíly.
Láska je dar a úsilí. Dar se sice nabízí všem, ale nevidírae-li
úsilí, nemůžeme vidět ani výsledky. Odtuš ona naše obrovská
odpovědnost, "aby svět viděl naše dobré skutky," aby viděly
naši jednotu, aby viděl naše seriozní jednání a tak dal našim
zástupcům i důvěru v nadcházejících volbách. Odtud je i vítaná
snaha vytvořit tak zvanou křesťanskou unii, aby i navenek byla
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viditelná naše jednota, Tedy nabídnutá šance pro naše křesťanské
politiky nese sbou i odpovědnost zachovat si vždy moudré a rozváž
né, při ton ale rozhodné chování při všech veřejných vystoupeních, ale i v soukromí
Každý tedy ať na nás pozná, že jsme křesťané, už tím, že se
mezi sebou nehašteříme a vypráví si o nás jako o prvních křesťanech: "podive jte se jak se mezisebou mají rádi!"

Musíme si.„zvykat na svobodu J
Skoro jako senzaci vyprávěl kolektivu spolupracovníků jeden
mladý dělník, že viděl nějaké nápisy v električkách, kritizující prezidenta Havla. Něco jako v tom smyslu, že jezdí po cizině
a nestará se o to jak to vypadá doma. I když tušíme od koho
takové nápisy jsou, a chabost argumentů je v tom, že právě ty
prezidentovy cesty jsou k vůli tomu, aby se to u nás doma změnilo
přeci jen by se nikdo tomuto trendu kritizovat veřejně i prezidenta nemel divit. Totiž to divení nad nápisy kritizujícími
prezidenta by bylo na místě tak před rokem. Tehdy za komunistické totality by to opravdu byla opovážlivost, vyložené koledování
si o kriminál. Ale dne, kdy máme s v o b o d u
si může každý
slušným způsobem dovolit kritiku kohokoliv a čehokoliv, V tom
je ona velká hodnota svobody, že za kritiku slušnou a pravdivou
se nemusím bát, že budu od někoho pronásledován. Je též třeba
jako svobodní občané kritiku všeho druhu umět i přijímat,
nijak se nad tím nepohoršovat ani se tomu nedivit. Veškerá kritika je vlastně i dobro i pro toho, na koho je namířena, BuS. je
pravdivá, a pak každý moudrý by se nad tím měl alespoň zamyslet,
a nebo alespoň odhaluje myšlení opozice. A to je též důležité
vědět. Proto v každém případě a za všech okolností jsme pro to,
aby byla svobodná kritika. A*ť tedy žije SVOBODA i

Předsednictvu Federálního shromáždění
P r a h a

Věc: Petice severomoravských občanů
26,11.89 - za rehabilitaci a zrovnoprávnění země Moravskoslezské.

V Zábřeze 19.3,1990

Vážené předsednictvo.
Podle návrhu tířadu předsednictva federální vlády z 15.2,90
č. j. 32587/90-26. ukládáme současně ve Vaší kbu^eláři, k dříve
již Vám prostřednictvím zmíněného úřadu zaslaným podpisovým
listinám, čtvrtou sérii podpisových listin podporujících naši
výšeuvedenou petici. Text této petice přikládáme pak znovu k
tomuto našemu dopisu, k informaci a využití Federálního shromáždění.
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Při té příležitosti nemůžeme nevyslovit znepokojení nad
s o u č a s n ý m průběhem překotných a významných státoprávních úprav
/státní znaky, názvy/, které v tak důležitých státoprávních
otázkách nečekají na uskutečnění demokratických voleb, a které
neberou zřetel na požadavky rehabilitace á zrovnoprávnění i svéprávnosti země Moravskoslezské. Připomínáme, že to byla právě
Morava,' která v posledních čtyřiceti letech doznala největšího
ponížení v celé dosavadní tisícileté historii.
Nemůžeme také nevyslovit vážné znepokojení nad přístupem
čsl. -sdělovacích prostředků k těmto otázkám. Domnívané se, že
máme-li uskutečnit skutečně svobodné a demokratické volby, nemůže se tak stát, pokud problematika moravské rehabilitace nedostane dostatek prostoru ve sdělovacích prostředcích a dokud nebude
doplněna fundovanými ekonomickými i j. rozbory,V této souvislosti
musí nás znepokojovat, že dosud nebyl splněn poslední bod naší
petice, žádající zveřejnění této petice čsl. sdělovacími prostředky. Ačkoliv jsme text naší petice zaslali Čsl. tiskové
kanceláři a některým redakcím již 24»l.t.r., byla tato doposud
zveřejněna pouze v semisdatové publikaci Augustina Navrátila.
Znepokojuje nás také, jak právě naopak teprve v současné době.
název Moravy mizí v různých zprávách sdělovacích prostředků
/viz z-prévy o počasí/.
V souvislosti s přípravou nové ústavy bychom také uvítali
zveřejnění jmen osob, které se podíleli na vypracování návrhu,
označeného jako návrh OF, i jmen osob, které vypracovaly podobný
návrh, předaný Federální vládě koncem minulého roku, jakož i
vytyčení rozdílů, mezi těmito dvěma návrhy. Pro Vaši informaci
a využití přikládáme koncept schematického návrhu nového státoprávního uspořádání, jako náš příspěvek k diskusi o nové ústavě.
Jestliže kardinál Tomášek přeje ve svém poselství z 10.2.
t.r. určeném Moravskému občanskému hnutí v Brně, aby "po čtyřiceti letech, kdy byly jejich touhy totalitním režimem povýšeně
ignorovány, došly tyto konečně'naplnění", přejeme si totéž z celého srdce i my. A jestliže metropolita moravský arcibiskup^
ThDr. F. Vaňák v podobném poselství vyjadřuje přesvědčení, že
"my Moravané jsme stále tím národem, který nese pečet vyspělé
kultury, vzdělanosti, pracovitosti a tvůrčí síly, ale také pečet
schopnosti být svorníkem vzájemného sblížení s okolními národy"
chtěli bychom toto přesvědčení sdílet i my.
Nakonec dovolte, .abychom citovali z "veřejného ohlášení"
pražského Národního výboru z roku 1848, které je určeno především Moravanům, a kde se uvádí mj. toto: "Jaké to nedorozumění.
Když jsme v dechách ponejprv pozdvihli hlasu svého, abychom
porazili systém nenáviděný, nás i naše sousedy stejně tlačivší,
bylo hlasitě vysloveno heslo naše: Svoboda a rovné práco všech.
Jakž se mohl kdo domnívat, že bychom, odporujíce sami sobě, této
nabyté svobody chtěli k tomu nadužíti, abychom, dobyli převahy
nad našimi moravskými kmenovei, nebo abychom dokonce sobě měli
jaké panství nad nimi osobiti. Avšak k pravé radosti shledáváme,
že se neukázal celý národ moravský a. slezský, nýbrž jen jeho
část, podjata tímto nedorozuměním.
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Morava ná stejně daleko k Čechům, jako ke Slovákům, ale v
celé své tisícileté historii vždy byla moravská.
S pozdravem
,
. , . ,.
^
za severomoravskou iniciativu
přátel Moravy a Slezska
Ing. Karel Kolomazník st.
RA 24, 78902 Zábřeh na Moravě
Přílohy: text petice
koncept schematického návrhunového státoprávního
uspořádání
co: Předsednictvo Federální vlády Praha /včetně příloh/
- na vědomí a k využití
ČTK Praha- ke zveřejnění a k využití

Bratislava 6.3.1990.
Vážený pán N. vrátil s rodinou!
Dovoľte, aby som Vás pozdravil a poprosil.o Božie požehnanie
pre Vás i pre Vašu rodinu. Dnes som s väakou prijal zásielku
KO č.5 aj s listom. Hneä Vám odpovedám, aby som nezabudol,lebo
udalosti plynú takým rychlým tempom, že na všetko už nestačím.
Sú tu i bežné naše povinnosti so záhradou.
Kresťanské demokratické hnutie dáva príležitosť, aby sa
slovenskí katolíci dostali k slovu od roku 1945. Bol to velký
post, keu sne mali nielen ústa zatvorené, ale mnohí pre národ
aa vieru trpeli, ba i život položili. Stratili sme vodcov a čakáme na nových, "ľ Nitre 17.2.1990 sa udiala velká vec pred očami
svetovej verejnosti. Konal sa ustanovujúci zjazd Křesťanskodemokratického hnutia za účasti asi 1500 delegátov a hosťov.
Takéto verejné vystúpenie slovenských katolíkov sa nekonalo od
1,9.3.1945. vládla tom atmosféra slobody a demokracie, takže sa
tam vystriedali prejavy rožného zamerania. Pozdravy odzneli z
úst zástupcov kresťanskej demokracie zo západnej Miropy i z
východnej, ZSSR nevynímajúc i keS zástupcu na letisku v Moskve
zadržali, ale bol prečítaný jeho prejav. Za Českú republiku
pozdravil zjazd za Lidovů stranu dr. Bartončík, a Za Kresťanskú
demokraciu dr. Benda, Ten však dávku demokracie tlumočenú
zahraničnými Slovákmi nezniesol a demonštratívne zhromaždenie
opustil.
Správu o zjazde KDH Vám neposielám, ale zo zaslaných
Bratislavských listov si môžete urobiť obraz. Moja správa by
bola neúplná. Prostredníctvom PNS sa nič okrem Katolických
novín, ktoré Vám doporučujem previdelne čítať, nerozširuje. Aj
Bratislavské listy sa rozširujú ako sanizdať a do sieta PNS sa
ešte nedostali. Časopis Verbum v Košiciach /Barčár a Hanus/ bol
oznámený na vydávanie, ale zatiaí sme ho nevideli, asi ešte
nevyšiel. Takže okremKN si nič cez PNS objednať nemôžete. KDH
nepravidelne pre vnútornú potrebu hnutia vydáva Spravodaj.Vlastné
noviny ešte nemé. U nás na Slovensku je to ťažký prípad, lebo
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KSS sa nezrieila tlačového a papierového monopolu. Kedy KDH
začne vydávať vlastné noviny, to sa ešte nevie, pracuje sa na
ton. U nás sa robí všetko na kolene, ústredie je nakvartírované
v 4izbovonbyte nä 3- poschodí a pracuje sa v stiesnených pod™
mienkách. Pracujú dobrovolníci po pracovnom čase za vatikánsku
menu "Pán Boh zaplať". Zahraničné KD zo Západu prisíúbili na
zjazde pomoc, ale zatiaí sú len sluby V Budapešti sa, rozhodlo,
že centrála Kresťanskej demokracie bude v Bratislave pre celú
Európu. To budú tiež nové starosti, ako nájsť pre túto centrálu
strechu nad hlavou.
21,3.1968 vojská za noc obsadili našu krajinu a odchod bude
trvať dva roky. Kláštory po tomto vzore sa zlikvidovali za jednu
noc, ale vrátiť rádom budovy, to už je neriešiteíný problém.
Ujali sa síce řehole svojich chrámov, ale kláštory pre pestovanie života V komunite nemajú. Kedy sa to dá- do poriadku, to
nikto nevie povedať. 25,marca 1990 bude sa konať v M t r e na
Kalvárii verejné uvedenie do úradu nového nitranského biskupa
•Korca a vysviacka ostatných biskupov. Čakáme na'ustanovenie
biskupskej konferencie, aby začal normálny cirkevný život.
Na politickej scéne to máme na Slovensku pesté. Nové strany
sa rodia ako huby po daždi a komunistická strana sa formuje k
útoku. Adamec dal úpravu äalej pracovať a obnoviť stranu. Marian
Kováč z Humenného napísal, že komunisti po období, keď sa bezradne pozerali okolo se'ba., dnes skutočne začínajú ožívať.
Dr, Bartoneík vyslovil obavy z nového februára.
ha Slovensku sa pracovalo velmi tajne,Mne sa nepodarilo
získať žiadne trvalé spojenie. Naopak na Moravu som. mal 3 kanály
jeden do Prahy a jeden do Viedne. Táto atmosféra i strachu a
neochoty verejne vystupovať na Slovensku pretrváva. Prejavujú
a rôzne aktivity, podlá miesta a osob, ale ťažko sa to rodí.
Do toho sa nám mieša i spor s Maäarmi, ktorí pracujú k iredenta.
Pokúšame sa o ekumenismus s luteránmi i o kresťanskú atmosféru
s Mäsiarmi. Výsledky volieb to ukážu,
S lútosťou pozorujeme rozštiepenie kresťanov v Českej
republike, kde popri lidověj strane vystúpili i kresťanskí
demokrati Bendovi. Je to chyba a ani otcovi kardinálovi sa to
nepáči, škoda že sa rozbíja jednota
Ing. A.
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Zamýšlíme--li sé nad kritikou takového druhu, jako : vaše minulost
není bež chyb, ale my máme čistý štít, jde vždy o farizejský druh
kritiky. Takováto kritika má zcela jiné cíle, než o kterých je řeč.
Nejen v minulosti jsme to zažili, ále i současnost nám předkládá
podobné kritiky. Jak se máme v takovýchto situacích zachovat? Mám
za to, že sám Ježíš nám ukázal jak postupovat. Třebaže chybující
ženy se obratné zastal, využil příležitosti a zahanbil farizeje a
překazil pravý cíl kritizujících.
Před lety přišel "můj syn ze školy a plakal, že učitelka před celou třídou jej zesměšňovala z toho, že chodí do náboženství.Věděl
jsem, že učitelky jsou pod velkým tlakem ředitele školy. Za to, že
mají ve třídě žáka, který navštěvuje náboženství, krátil jim premie.
Vyhrožoval jim též. přeložením, což dělal i- z jiných důvodů, když
třeba neprojevovala horlivost v politice. Zašel jsem si tedy so školy přímo k ředitelovi a žádal jej, aby učitelky upozornil na nevhodný postup vůči žákům navštěvujícím výuku náboženství. On ale nelenil ihned zavolal učitelku mého syna a předemnou jíostře domlouval.
Já jsem mu ale ihned skočil do řeči, řekl jsem. mu ať předemnou nedělá divadlo, vždyť všichni ví, že on sám je příčinou protináboženských postojů učitelek. Na to učitelku ihned poslal pryč a mně začal
od Husa až po Tisa vyčítat, že syna vychováváme ve tmářství. Ukončil
jsem tuto návštěvu tín, že jsem mu řekl, bude-li se'něco podobného
opakovat, jako člen strany lidové to nahlásím našemu vedení.Nadále
byl ale ze strany učitelek klid.
Tak to bylo před lety. Kritizující ředitel chtěl zastřít svoji
vinu.
V současné době však slyšíme my členové strany lidové kritiku,
abych tak řekl od svých vlastních. Prý naše minulost není bez vady.
Prý jsme plojharovci a měli by nás zrušit jako Pacem in terris. A
toto mi řekne spolubratr ve víře a navíc celá léta jsme spolu byli
jako katoličtí•"disidenti" a oba horliví rozšiřovatele samizdatů.'
Nikdy v minulosti muto nevadilo že jsem lidovcem. Až on vstoupil
doKDS, vidí na čsl samou špatnost. .
Kěkteří spolubratři, jakoby nechtěli znát pravdu dvaceti let.
Z členství ve straně lidové z nás prostých občanů neměl nikdo žádné
výhody. Spíš naopak. Vzpomínala si, jak jsem .měl vyplnit nějaký dotazník a sám. náš předseda mi říkal nepiš tam že jsi v ČSL. Mohlo by
ti to uškodit. Připadá mi, že někteří si považují za čest, že v
uplynulých dvaceti"'letech nic nedělali. To, že tisíce brigádnických
hodin odpracovali lidovci na opravách kostelů, to považují za nic.
Za nic též považují tisíce poutních zájezdů,oficielně vlastivědných,
protože jinak by nedostali zapůjčit autobus, pod hlavičkou CSL.
A co tisíce každoročních plesů na-kterých se scházela věřící mládež.
A co stovky úředně členských schůzi strany lidové, na kterých byly
vyloženě náboženské přednášky; A že naše tehdejší vedení kolaborovalo? Všichni ti dnešní kritikové byli v ROH a neslyšel jsem nikoho
že by kritizoval toto vedení z kolaborace. Každý to bral jako samozřejmé zlo.
.Co chci na tomto pojednání kritiky ČSL ukázat? že dnešní hlasy
kritiky na adresu
lidovců mají zcela jiné cíle, než o kterých je
řeč. U těch ::nahoře", se dnes všichni shodují na jednom. Pro mnohé

dnes čelné funkcionáře v jiných partajích by vstup do strany lidové
znamenal, že zůstanou pouze jako členové strany. A k vůli tomu oni
přeci se do politiky nedali. Chtějí v ní prostě něco znamenát. Takový úmysl se však nedá veřejně říkat. Lépe je mluvit o zcela něčem
jiném. Ba nejlepší asi někteří usoudili jak sebe povýšil, tím, že
toho druhého pošpiním. Takovouto metodu už měli i farizeové.
Milí bratři, kteří jako křesťané se politicky'angažujete. Když
někdo někoho špiní, zkoumejte k jakému cíli to potřebuje.
P.Z.
Vážení bratři z Křesťanskodemokratické strany:

Brno 26,3.1990

Bratře ing.B.Braulíku
K.Biebla 35
37,0. .Q _5 _ Č e s k é _ Bu d ě ¿o v i c e
Dnes jsem četl v Lidové demokracii,že Vy Křesťanští demokraté
z Českých Budějovic nejenže nesouhlasíte se závěry I.sjezdu KDS,
ale.jako nezávislý klub chcete podporovat snahy křesťanů utvořit
společnou politickou unii.
Je jen politování hodné, že "Ti nahoře", kteří by pro vytvoření naší společné křesťanské politické unie nejvíc mohli udělat,
m l č í. Ba co víc, Dr.Benda se urážlivě vyslovuje o nás křesťanech,
členech strany lidové. Proto jsem Vašemu předsedovi strany 16.3.t.r.
zaslal dopis, ve kterém mu podrobně popisuji důsledky našeho politického rozdělení,především nepříznivý dopad na mladé křesťany,kteří
ještě nedávno byli jednotní. Rozdělení křesťanů nemá ani žádné
smysluplné zdůvodnění, protože obě křesťanské strany mají skoro totožný program. Je se tedy ptát, p r o č
někteří politici tak tvrdošíjně na rozdělení trvají a komu a čemu má toto rozdělení sloužit.
Já ovšem nemohu ani očekávat, že mi vůbec Dr.Benda odpovíd
na můj dopis a rozumne a se svědomím křesťana zdůvodní tvrdošíjné
mínění o potřebnosti našeho politického rozdělení. Vy ovšem jakožto
členovéKDS máte vetší právo žádat od Dr.Bendy řádné zdůvodnění svého
tvrdošíjného postoje. Myslím si též, že neodpovídá názvu křesťanská
strana, či lepe křesťanský politik, rozsévá-li nenávist a pomluvy
na příslušníky jiné křesťanské strany.
Bratři z KDS, kopii tohoto dopisu zasílám i našemu předsedovi
bratru Bartončíkovi, aby i on veřejně a neodkladně se vyslovil ke
snahám vytvořit politickou unii křesťanů.
S -Qoz-ravem pokoje a dobra Váš bratr František Záleský
Bělohorská 119
636 00 BRNO
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Brno 29.3.1990

Milý otče kardinále 1
Jsem si vědom, že teä před návštěvou papeže mátejnálo času,
ale posílám Vám kopii dopisu, který jsem zaslal bratřím KDS z
Českých Budějovic,
Jsem si táž vědom, že je pro Vás těžké zasahovat do politických
třenic křesťanů. Ale všeobecně se očekává od Vás, že řeknete své
otcovské slovo i k tříštění politických sil křis tahů.
. • •"•'xolik' jVem považoval za nutné Vám napsat. Mám-li být upřímný
v dobe útisku jsem si myslel,že až budeme svobodní,už tolik Vašeho
slova nebu; .e potřeba.Jak jsem se ale mýlil. Váš v Kristu F.Záleský
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Tit. •
Tiskovému tajemníku
Federálního ministerstva vnitra
P

„, 5..a, ,h „G

27.3.1990

Dnešní tisk zveřejnil Vaše prohlášení ke zrušení bývalého StB.
Rovněž bylo řeoeno, že činnost bývalých příslušníků StB je prověřována. Zajímalo by mě, ale. snad i jiné, kteří-měli konkrétně co
do ěinění s estébáky z naší brněnské "Leninky", jak probíhá toto
prověřování. Myslím si, že k odtajnění těchto bývalých polipajtů
by prospělo, kdybychom znali jejich jména a též co teči. dělají.
Ministr vnitra jednou prohlásil, že někteří specialisté z bývalé bezpečnosti budou nadále sloužit ve státních službách. Rozhodně
však.by nemělo jít o bývalé příslušníky StB, kteří by v žádném případě nikde ve státních , ba dokonce policejních službách neměli
sloužiti .Je přeci nemyslitelné, aby estébaci, kteří jak jsem měl sám
možnost je poznat, kteří používali psychologického nátlaku a zastrašování nejen na nás- bývalé odpůrce režimu, ale jak bylo učiněno v
případě mé manželky, na zcela nevinné lidi, nadále zastávali důležité funkce ve státní správě.
Na závěr chci zdůraznit, že mně jako přestanu nejde vůbec o
pomstu těm kteří mě ublížili a způsobili v mé rodině nepříjemnosti,
ale pouze o spravedlivé zhodnocení těch, kteří vědomě sloužili zlu.
Též jde o to, aby tito charakterově zlí lidé neměli nadále možnost
působit na odpovědných místech naší_ společnosti.
Chci věřit, že mé tužby Vaše ministerstvo vnitra naplní činy.

Přeji zdar Vaší práci

Záleský František
Bělohorská 119
636 00 BRNO

(

Xií
VÍDEŇ, 3O, března. 1990, 17,30 hod., TICHÝ POCHOD SOLIDARITY
s trpící církví ve

světě.

Dlouhá desetiletí násilí, záměrných deformací a omezování všeho
druhu skončilo a nad ruinami hospodářství a morálky s e otevřelo nebe
svobody.
Ťežko překonatelné hranicě s e naráz prolomily a jako voda
z hor po silném dešti s e nezadržitelně vhrnuly davy Moraváků do nejblížší ciziny - do Vídně. Setkaly se dva dlouho oddělené - různé světy
a střídá s e oboustranně obdiv s kritikou a nadšení s e zklamáním.
S uchozenýma nohama a prázdnou kapsou s e dochází k poznání, že
hodnoty které člověk hledá nemůže najít podle vtíravého povrchu, ale,
že at doma, nebo v cizině je musí pracně vydobývat odkudsi z hloub?.,
'Bylo velkým zážitkem zúčastnit s e tichého pochodu (Schweigemarsch)
Vídní, uspořádaného rakouskou větví Mezinárodní křestanské solidarity
i, CSI - Christian Solidarity International ). Tichý pochod snad několika
tisíc občanů od vídenské Opery přes přepychovou Kártnerstra3e ke
svato štěpánské katedrále měl upozornit na skutečnost, že' přestože ve
Východní Evropě pronásledování a útlak křestanů skončil, na mnoha
dalších místech ve světě s větší či menší brutalitou pokračuje.
Průvod manifestaritů vešel do katedrály, aby se zúčastnil ekumenické bohoslužby slova, doplněné hudebními vsuvkamu mladých zpěváků
a několika proslovy. Potleskem byli přivítáni zástupci za zenu Východní
Evropy a velký potlesk ukončil též zdravici, kterou jménem moravských
katolíků pronesl nám, ale i vídenákům dobře známý Augustin Navrátil,
Naplněnou katedrálu oslovil :
,
. , ,
Valí přátele, bratn a sestry v Kristu !
Díky Pánu Bohu mohl jsem unes zcela svobodně přijet k vám
do Vidně, abych vám vyřídil pozdrav od moravských katolíků a vyslovil
přání, aby tak jako u nás, tak i v celém světě zvítězila pravda a láska
nad lží a nenávistí.
Na sobě jsme si ověřili, že besbožécký režim, at
má jakoukoliv moc, nemá životaschopnost. Jé to paradox, ale hloubka
prázdnoty duchovního života sama způsobila, že cely národ pocítí!
neuhasitelnou žízeň po pravdě, krase, spravedlnosti, lásce a svobodě.
Proto přejeme všem národům světa, aby prohlédly a uvědomily si dříve
než my, že materialistický a' bezbožecký komunismus a socialismus
jsou tragickými omyly lidstva.
Po skončení bohoslužby byl o pana .Augustina Navrátila velký
zájem 'a redaktorovi časopisu Katpress musel zodpovědět množství
otázek.
Na dněšní svobodě v "Československu mé veľký podíl právě
nezdolná křestanská naděje, víra a láska. Křesťané jsou si však zárcven
vědomi, že pravě dnes a to v daleko větší míře než kdykoliv dříve je
potřeba vyvinout životem, příkladem, prací i modlitbou úsilí k zaplnění
kulturní a morální prázdnoty v lidských duších,
František

Sysel

Zpráva o celostátním ustavujícím sjezdu Klubu
křesťanů pedagogů
Do sálu kroněřížské psych, léčebny se 23.3.90 sjelo z Cech,
Moravy a Slovenska více než 200 učitelů a vychovatelů, aby zde
společně zahájili přípravné práce pro ustavení organizace věřících
pedagogů, která s celostátním dosahem chce představovat dobrovolnou ekumenicky orientovanou společnost s cílem uskutečňovat křesťanské zásady ve výchovné a vzdělávací profesi.
Velkolepým.úvodem k zahájení sjezdu bylo vystoupení 70-ti členného sboru pan učitele KoŠárka z Holešova.
Do celkově kladně laděného klimatu přispěli i milí hosté, především osoby duchovní-zástupci řádu Piaristů, kteří přijeli až ze
Slovenska, ze svého kláštera v Dolném Dubovém, za otce arcibiskupa
pronesl pozdrav sjezdu p.Krumpolc a za Olomoucký katechetický kurz
přišel pozdravit p.Rudolf Smahel. Významná byla i. účast Dr.Vrány
CSc., nám stká ministra školství, Judr Bartončíka, předsedy ÚV CSL,
vzácných ekumenických hostů, zvi. pak otcePristiana Popescu, pravoslavného duchovního a dalším váženým hostem byl vsak každý- účastník, který mnohdy vážil i dalekou cestu.
Po úvodním slovu Dr.J.Hájka, které uvádíme v plném znění, po
stanovení obecné koncepce, přednesené prof. Jánskou dostali slovo
hosté, kteří pozdravili sjezd a předložili i své podnětné náměty.
Vlastní pracovní část byla věnována návrhu struktury KKP, způsobu
organizace a volbě zástupců. Předložen byl model, aby sjezd byl
každým rokem v jiném, okrese, tam, kde je dostatečná aktivita místního Klubu křesť. pedagogů. Tento okres by pak vždy na následující
období převzal celostátní řízení. Tento model vychází z toho, že
centrem práce jsou především okresní organizace'KKP a ústřední řízení je pouze pomocným a servisním orgánem.-Kromě této regionálně
členěné struktury byly ustaveny i odborné sekce, které by měly míst
charakter nadokresový, jen profesní. Ustaveny byly sekce pro mateřské školy, základní školy, lidové školy umění, Zvláštní školy,Střední školy, vychovatelství. Zájemci, kteří budou chtít pracovat v
jednotlivých sekcích se mohou přihlásit na některou z níže uvedených
adres. Kromě těchto pracovních skupin bylo doporučeno ustavit sekci
pro styk s hromadnými sděl. prostředky. V rámci okresu Kroměříž
taková skupiny byla již vytvořena, zatím než bude doplněn počet zájemců bude pokrývat i širší potřeby KKP.
Uvádíme adresy představitelů KKP na které může každý zájemce
psát své podněty, přihlásit se k práci v jednotlivé sekci, případně
zasílat všechny informace, které by bylo možno zhodnotit.
Předseda:or oř. Jiří Kubáček, Stoličková 24, Kroměříž
tajemník a pokladník:Eva Hanáková,Vrchlického 4, Kroměříž
Organizační" místopředseda:Jana Valérová,Svat.Čecha 10,Kroměříž
Odborný místopředseda: prof.M.Jánská,Tištín 205,okr.Prostějov
Odborné sekce:
Mateřské školy:Božena Novotná,J.Obadala 3A 95,Kroměříž
Základní školy: Alena Panákové,Lesenská 274 Zlín 12 PSČ 75314
Zvláštní školy: Ludvík Holásek,Svat.Čecha 386, Zlín
LŠU a ostatní uměl.školy: Manželé Vaculovičovi,Kojetínská 1425
Kroměříž
Střední školy:prof.Štěpančík,Spáčilova 3574 Kroměříž
Vychovatelství": zatím neurčen, kontaktovat na adresu prof .M. Jánska
Tištín 205
Tisk:ing.Černošek Mil.Žerotínova 2960 Kroměříž
, , ,
V blízké době začne vacházet "Zpravodaj KKP".Prosíme o zasílaní
Vašich příspěvků a námětů na adresu Jana Valérová Svat.C-echa 10
Kr orně ří ž.
-na-

AX I"i/
tfvodní projev Dr. J.Hájka
Vážení přátelé, bratři a sestry, kolegové a kolegyne,
o současné skutečnosti, proměně naší společnosti, o její ceste
od totality ke svobodě, bylo již řečeno dost - bohužel mnohá slova,
která ve své původnosti byla hluboce pravdivá, se nyní stávají módními oblíbenými frázemi. Nechci proto jen snášet slova, psát slohovou práci a pak ji zrie přečíst, ale chci především vyjádřit svůj
osobní postoj ke konkrétnímu dnešku, t.j. 31.3.1990, kdy se zde scházíme v ekumenické otevřenosti - pedagogičtí pracovníci z celé republiky, spojeni jediným společným poutem - svou křesťanskou vírou.
Bytostně cítíme, že skrze tuto víru jsme schopni porozumět dnešku ve
zcela jiné rovině, než jak jej chápe materialismem odchovaný člověk,
který vidí jako nejpodstatnější hledisko ekonomickou prosperitu
osvobozeného podnikání, Či nekontrolovanou svobodu, ve všem počínání,
bez ohledu na etický dopad činu. - V opojení nad bortící se diktaturou spěcháme za vyšší úrovní materiálního života, chceme mít v co
nejkratší dobo stejný standart jako vyspělé západní státy. Zajisté,
nic v podstatě nelze namítat, pokud nezapomeneme odpovědět na otázku,
kdo budou kormidelníci společnosti 21.století a kam ji povedou.
Nevěřím v technogracii - bylo jsme jasně poučeni z dob nástupu A.
Hitlera k moci, kdy technická inteligence neprohlédla faleš jehoslov, svou politickou a lidskou primitívností pomohla nacismu k vítězství, a-pak již patřičně zotročena s největší technickou a organizační dovedností řídila transporty do plynových komoc či vývoj
funkční a účinné bojové techniky.- Bojím se takových lidí, kteří
neprošli výchovou, která je seznámí s výkvětem evropské a světové
kultury myšlení, výchovou, která formuje nejen jejich mysl, ale i
srdce a vytváří bytosti harmonické, moudré a sodpovědné:'k sobě i
druhým, výchovou, která tvární lidi, kteří pro dobro druhých dokáží
obětovat i své osobní štěstí.-Chceme-li však takové lidi vychovat,
musíme jim umět otevřít nejen horizontálu existence, ale i její
vertikálu, -usíne umožnit, aby člověk dokázal nalézt vztah k sobě,
vztah ke druhým a vztah k ne j hlubší dimenzi lidské existence, kterou
my křestané nazýváme Bůh, Indové Brahma,Číňané Tao.... a velký vědec,
filozof a mystik Teilhard de Chardin Bodem Omega. Jen tento trojrozměrný život je pak vpravdě lidským.
Obracíme-li se jen k sobě, jsme egoisté a vposledku nemáme
vlastně rádi ani sami sebe. Abychom dokázali vyjít ze sebe ke druhému
k tomu nám nestačí jen základní pravidla slušnosti, ohleduplnosti
či utilitaristické tolerantnosti. Je zde nutný smysl takového činu,
který je zároveň Smyslem postihujícím celý život i smrt, bez kterého by člověk byl "bezcennou nicotností" /Sartre/, a život sám existenciální absurdností.
Smysluplný" život volá po této hlubině, naše přirozenost křičí po nadpřirozenosti, "říká Maurice Blondel.
My jako křestáné vycházíme z této hlubiny, naše horizontála
se stává smysluplnou, jestliže ji doplňujeme vertikálou - jak nám
ukazuje i sama symbolika kříže. Máme-li však co předat, máme zároveň i povinnost předat tuto pravdu, tento pohled na život těm,kteří
budou odpovědni za následující století.
Zkušenost minulých desetiletí i zkušenost dějin nás jasně poučuje, že pro lidstvo je lépe, když neandrtálec dneška má v ruce
raději kyj a v hlavě problém, jak se dobře najíst, než když^vládne
výkonnou technikou a jako odborně erudovaný pracovník -ídí štáb
svých podřízených - kevsvému obrazu. Nestačí proto předávat_vedení,
protože člověka zároveň nevychovávám k vyšším hodnotám lidství.^
Dospělého člověka je obtížné vychovat, lze mu většinou ukázat
cestu, uim.zat na bezvýchodnost materialistikého životního postoje.
Mladý člověk však je otevřen pro přijetí hlubší skutečnosti, je
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schopen být formován a zde se vlastně dostáváme k nejvlastnejŠímu
bodu našeho dnešního setkání.Tím, že jsme křesťanští pedagogové,
kteří znají cestu k Hlubině a Smyslu'bytí, pro které jsou klíčovými
pojmy láska, víra, soucit a odpuštění, stává se pro nás kategorickým
impetrativem předání těchto hodnot především tem, kteří jsou schopni
a ochotni je přijat - především dětem a mládeži.
Problém tedy není co předat, ale spíše jak předat. Současná
doba je poznamenána vznikem nejrůznějších pokusů i v této oblasti.
Nemůžeme zcela bezezbytku převzít modely výchovy od západních států,
můžeme se jimi ale hluboce inspirovat a to tím více. Čím autor se
ve svém životním díle dostával do hlubší roviny - jsou pedagogická
díla časová, i nadčasová. Musíme však do jisté míry sami vytvářet
svou specifickou pedagogiku, která zohlední fakt předchozího období
duchovního temna a dokáže nenásilným způsobem znovu dát slovům a
pojmům jejich pravý, nedeformovaný význam. Musíme nejprve formulovat obecné zásady křesťanské výchovy v jazyce, který jsme nejen my,
ale i ostatní kolem nás schopni.a ochotni slyšet a rozumět mu a
přitom vůbec nic neslevit z hloubky, kterou chceme sdělit. Takový
úkol není schopen zvládnout žádný sbeschopnější jedinec, proto se
musíme vzájnne spojit, vytvořit pracovní skupiny s co nejširšín
dosahem, zapojit každého tvůrčího pedagoga, aby ve své oblasti promýšlel obecné zásady do konkrétní roviny své profese. Jen tím, že
zapojíme co nejvíce schopných pedagogů z Čech, Moravy i Slovenska
do tohoto díla, budeme schopni zkrátit dobu, kdy vytvoříme výchovný
model "na míru" pro naše poměry dnes a tady.
Po přednesení programového prohlášení, které bude formulovat
tyto obecně platné zásady, vytvoříme pracovní skupiny dle jednotlivých' sekcí, abychom náš program začali v co nejkratším čase uvádět
v život.
Toto je hlavním a prvořadým posláním KKP, které se zde ustavuje v celonárodním rozsahu. Nesmíme však pominou ani to hledisko,
že na rozdíl od setkání křesťansky orientovaných pedagogů ve státech,
které byly již dříve svobodné, je u nás dominující pro takovou
situaci předevšímradost ze zjištění, že nejsme sami, kdo jsou věřící - a přitom i pedagogové. Tak dlouho nám bylo sugerováno, že víra
je něco zpátečnického, tmářství a přežitek minulosti, že jsme nako- .
nec přijali roli člověka, který je sice hodný, nelže, nekrade, ale
je mírně opožděný a nemá v pořádku své myšlení. K takovému psychologickému triku přistoupil i běžný existenční nátlak a výsledkem
byl hluboký a u mnohých z nás ještě přetrvávající strach. Musíme
se proto znovu učit svobodným postojům, učite se vyjadřovat svou
víru, přesvědčení a vnitřní pravdu - a k tomu potřebujeme atmosféru
společenství, které nás ujistí, že s takovými problémy se nepotýkámesami, společenství víry a společenství profese. Ale také musíme
umět podat ruku'všem těm, kteří jsou ústrky předešlých lte zesláblí, opotřebovaní.- Kolik krásných učitelských charakterů bylo zlomeno, odebrána jim možnost věnovat se jejich celoživotnímu poslání
výchově, kolik z nich ztratili tělesné.a mnohdy i duševní zdraví,
když museli opustit školu a pracovat v železárnách, dolech či na
jiných pracovištích, ná která často nebyli ani fyzicky disponováni.
Všem těmto pedagogům, kteří pro své přesvědčení byli nuceni opustit
jin tak drahé povolání, patří uznání a dík za projev jejich mravní
síly. Projevme i my všem těmto, často bezejmenným hrdinům uetu a
poděkování tím, - že povstaneme a v tiché vzpomínce je včleníme do
našeho společenství.
Jak bylo řečeno na počátku, jsme i ekumenickým sdružením: ^
zastoupeni jsou zde katolíci, evangelíci, pravoslavní bratři, pří-tomni jsou zástupce církví čsl. husitské, adventisté, cirke v apoštolská, církve letniční. Proto,aby i naše dnešní setkání nebylo jen
pomíjivou vlnou lidského činu,ale neslo pečeť trvalého díla,vložme
do něj sílu Ducha Svatého a spojme se všichni ve slovech
Veni Creator Spiritus -.
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Opis
dopisu J.E.Otci Dr. Vanákovi k jeho jmenování
arcibiskupem olomoucký:?:
17.3* 19SO
Otče arcibiskupe,
přicházíme s blahopřáním k Vašemu ustanovení arcipastýřem
naší moravské oblasti katolické církve. Činíme tak s
upřímností a s nadějí. Neboť Morava a hlavně olomoucká
diectze dala základy- ke vzniku nejen křesťanskosociálního
hnutí podle enčykliky Rerum novarum blahé paměti papeže
Lva XIII.j ale i tělovýchovného angažování, v jehož intencích se snažíme pokračovat.
Vzpomínáme při tom aspoňtří kněží Vaší arcidiecese, kteří
byli nositeli orelské myšlenky: Otce arcibiskupa Dr, A. G,
Stojana, msgre Dr. Jana Šrámka a básníka P.K.D.Lutinova.
lak, jak oni vedli náš lid a naše řady, tak i my Vás prosíme,
abyste podporoval duchovně s Vašimi kněžími naše hnutí,
které má sloužit k podpoře Církve, k duchovnímu i morálnímu
povznesení mládeže i dospělých všech generací.
Vyprošujeme Vám v modlitbách hodně síly k překonání potíží
a nesnází, které přináší dnešní doba a v naději, že Pán Bůh
nám dopřeje, abychom Vám byli platnou pomocí. Zdravíme Vás
Otče arcibiskupe, or:e 1 s kým pozdravem

B ů h !

Boh. Kouká 1
předseda

Alois Vece,
taj emník
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AI. Večera:
OH EL - A N O ? N E B O
P O Č K A T ?
/Psáno pro Křesťanské obzory/
Jedenáct bývalých nejvyšších funkcionářů Čs.Orla stálo
po 17. listopadu 1989 před vážným problémem: obnovit, znovu
založit, nebo obměnit organizaci Čs. Orla. částečný tlak funkcionářů, ale i členstva "zdola" rozhodl pro obnovu, Vedlo k tomu
několik důvodů:
a/-Čs. Orel se v roce 1948 nerozešel sám, byl po několikaletém
politickém tlaku zrušen násilně a převeden do České Obce
Sokolské, v té době státem a politikou považován za jedinou
tělovýchovnou organizaci. Sokol převzal i orelský majetek.
Sjednocování na takovém podkladě se bránil jen Čs.Orel a čs,
kopaná. Je tedy pro pokračování existence Čs.Orla důvod právní, zákonný a také snad historický,
b/ V současné době v ČSP neexistuje žádná jiná katolická organizace s tak universálním programem jako má Čs.Orel: pro
všechny .kategorie od mládí po stáří, celé rodiny, tedy kategorie .
e/ Není volným sdružením, jako jsou kluby, do nichž může každý
volně přicházet a odcházet, jak se mu zlíbí; Orel má organickou strukturu s přesně stanoveným koncepčním plánem a
hierarchií.
d/ Jednoty Čs.Orla jsou právními jednotkami, které mohou získat
zpět v r, 1S48 zabavený majetek, daný k dispozici Sokolu,
ČSM, JZD nebo MNV. Tyto statky mohou v budoucnu sloužit nové
generaci, inklinující v této době třeba také ke KKM nebo
KKŽ nebo jiným složkám ČSL. Lze snadno domyslet, že sa pár
let se .mladá generace septa, proč jsme ný, zkušení, nerozvinuli dnes, tou, veškeré úsilí ke snovunabytí konfiskovaného majetku. Známe přece z dřívějška dosti příkladů,
e./ Duchovní správci farností i ostatní knězi budou mít dosti
starostí a práce v pastoraci v zanedbaných sférách a v tom
je jim třeba pomáhat, a naopakčs.Orel bude potřebovat•
jejich.rady a vedení v duchovní sféře.
Tedy: ANO s Koz jedeme akci obnovy Čs.Orla.: Vyburcujeme staré •
funkcionáře, zainteresujme mladé, sledujme vládní rozhodnutí,
ale i činy ostatních organizací. Napadá mi při tom několik
průpovídek;
/pokračování příště/
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Tyzva Orlů v Šenově k obnovení

S e s t r o
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činnosti.

b r a t ř e

c
Po 42 letech můžeme zase žít svobodně. Bůh nám dopřál toho,
že jsme se svobody dožili. Dne 15.prosince 1946 jste nás pověřili vedením. Jednoty ČSL. O r l a
svou povinnost činnost této jednoty

v Šenově, proto bereme za
o b n o v i t .

Z náboženské půdy vyrostl československý Orel. Momenty náboženské vedly k tomu, že byl vůbec založen, proto také Orel vždy
zdůrazňoval svůj základ náboženský a kulturní. Cílem naší výchovy je krásná a zdravá mládež, katolicky a národně uvědomělá,
tělesně zdatná a pilně pracující pro dobro vlasti. Čsl.Orel je
katolická organizace kulturní a tělovýchovná. hesdružuje však
pouze mládek, ačkoliv ji především věnuje pozornost. Pro ni
pracuje väemi druhy své činnosti. Členstvím v orelském bratrství nejkrásněji prožiješ volné chvíle od mládí až do pozdního
věku.
Naším prvním•společným vykročením bude tradiční

orelská

pout na Svaty Hostýn, poděkovat Matce Marii, za svobodu a
demokracii".
Budeme rádi, že obnovíš své členství v Čsl. 0 H L U
a přivedeš do našich řad děti a mládež.

František Guňka

Ladislav Fajkoš

starosta

jednatel

Jan Kuchař
náčelník

