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Několik myšlenek k velikonocům.
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Připomínka k vydávání Křesťanských obzorů
Dosavadním stálým odběratelům ICO je budeme zasílat/jako dosud.
Pokud budete potřebovat větší počet výtisků, tak nám to sdělte.
Postupně je budeme zasílat. Novým odběratelům, kterým byly'zašlá
ny KO v letošním roce sdělujeme, že je_ budeme dále zasílat/pokud
projeví zájern ,a napíší. Pokud dále nemíníte .ořebírat KO, prosím
sdělte to písemně nebo telefonicky.
Pokud časopis a ostatní publikace nebudeme tisknout v tiskárně,
je cena z... výtisk dobrovolná.
Prosíme také o zasílání připomínek, původních., článků a překladů, ppstřehů, názorů a zpráv ze svého okolí na adresu:
Augustin Navrátil , Lutopecny 14
768 31 Zlobice
č. tel.237 16

- 2 Několik myšlenek k velikonocům
Slavíme-velikonoce, největší svátky křesťanstvy, .To, co se událo
o velikonocích téměř před dvěma tisíciletími v Jerusalamě, je nejdůležitějším kamenem křesťanské stavby. Zmrtvýchvstání Páně je základním pilířem, jímž stojí a padá celá Církev. Té strašné oběti, kterou
nám^Kristus Pán-přinesl, tomu mučeni, smrti na kříži a pak slavému
vzkříšení vděčíme za to, že se nám opět otevřely dveře clo ráje, že
Bůh ve své lásce k člověku krví svého Syna nám opět dovolil, abychom
byli jeho dítkami. Jak neskonale, bychom měli být Kristu Pánu za to
v-lečni - a zatím, kolik světa dnes. slaví tyto velké svátky jako něco,
co nemá s Kristovou obětí a zmrtvýchvstání nic společného.
Kdyby byl dotázán muž z ulice, co to člověk dnes vlastně o velikonocích slaví, slyšeli.bychom sotva více, než že.slaví příchod jara,.
• To přece hlásají zajíčci, kuřátka, vajíčka za výklady a na pohlednicích. A mnoho jiných smyslů se podkládá velikonočním svátkům; Četl
Osem; kdesi, že prý velikonoce jsou svátky míru a budování. Tůzňým
3působení se í.ábel pokouší odvést moderního nevzdělaného člověka od
hrobu Kristova. Kdybychom takovému člověku připomenuli, že je svátek
umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, co by řekl. Snad asi, že to
;K starý křesťanský mythus a že to dnes už málokoho zaujme, z tohoyí jsme vyrostli. Toto je představa dnešních degenerovaných .křesťanů,
dnešní společnosti, na jejíž zmrtvýchvstání si patrně ještě dlouho
počkáme.
Naše velikonoční raclost je uzavřená a uchýlila se hluboko
dovnitř, až k samým zdrojům naší křesťanské bytosti.- Tam je skryto
"letoH?Trase Aleluja, odtud je nemohou vyrvat ani největší protivenství
našich časů.
Jen dnešní člověk, který je v náboženských, otázkách tak riezain- .
teres ováný- a který se na Církev ciívá jen jako na podnik společenský'
%
politický, člověk, naprosto neznalý všech zápasů podstoupených
Křesťanstvím v minulosti, jen takový člověk může považovat myšlenku,
yako by zmrtvýchvstání Kristovo byla báje, za novodobou. Kdyby měl
možnost a hlavně trpělivost poznat polemickou literaturu, z prvních
století Církve,, tedy z d-oby před dvěma tisíciletími, užasl .by, jak
-jsou protikřesťanští útočníci vytrvale stejní. Jen jejich auditorium
co do kvality se mění, podle toho, jaké mají lidé právě srdce« Jako
bychom brali do rukou nejnovější popularisaci pavědy, když čteme
delsův spis z 2. stol. nadepsaný moderně Logos alethes, doslova
yPravdivé slovo". Jak je vidět, už tehdy ti lidé pomáhali takto vítězit, "pravdě" a při zostuzování-Kristova náboženství nadespiso.v-ali . své
výmysly a t.zv. vědu takovými slovy jako je "pravda". Pokud jde o
J o ú.í 3 ovo zmrtvýchvstání, najde se v Celsové ./publikaci zrovna několik
mythů takových, jako prý je naše. vypravování evangelní. Tak na příklad podám zde třeba jeden z nich:
Do jednoho valchařského závodu v maloasijském Proconnesu vstoupil jistý občan jsměném Aristeas, který tam náhle zemřel. Majitel
.hned uzamčel krám a šel oznámit jeho rodině, co se stalo. Když už
se zpráva roznesla po městě, přišel kdosi'z ' jiného města ;a nechtělvěřit, že Aristeas je mrtev, vždyť prý ho právě viděl v Artaku a s
ním mluvil. Toutéž dobou přišli pozůstalí do valchářského závodu s
potřebnými věcmi, aby si mrtvého odnesli, ale nezastihli tam Aristea
ani mrtvého ani živého. Až po sedmi letech, byl spatřen zase na Procon
nesu. Zanechal tam prý po sobě jakési verše, které složil a pak zase

- 3 zmizel. Tento příběh má Celsus ze IV. knihy Herodotových Historií.
Dále pale vypravuje z téhož pramene, co Herodot slyšel od italských
Seků v Metapontu z doby asi po 30 nebo 40 letech od zmizení Aristeova. Týž záhadný občan zjevil prý sevtam a poručil sobě, Aristeovi
proconneskému, postavit sochu zároveň s oltářem boha Apollona. Metaponťané byli zmateni zjevením a poslali do věštírny delfské, co mají
dělat; dostali odpověS, že bude dobře pro ně, když vyhoví."A tak tam
ta socha na náměstí stojí," končí své vypravování Herodot, jehož
upotřebil Celsus.
Stojí za uváženou, jakou váhu musila mít tato Celsova paralela
v době prvokřesťanské, kdy Kristova resurrekce byla dogmatem, o který
se opírala celá křesťanská víra. Kázání apoštolů zakládají všecku
víru na tomto dogmatu, jak svědčí Skutky apoštolské i epištoly,
nacionalističtí historikové považují Kristovo vzkříšení vůbec za
první křesťanské dogma, z něhož vše ostatní bylo odvozeno a bez něhož
by křesťanství vůbec nevzniklo.A jak důmyslně Celsus svou paralelu
k evengeliu volí: Chce v ní ukázat nejen, že mythus o zmrtvýchvstání
je možný, nýbrž také jak takový myhus může vzniknout. - Vyprávěním
toho příběhu se jistě hraje do noty našim odpadlíkům, když jim toto
z Celsea předkládáme, Jenže komentáře tehdejších obhájců Církve by
ještě i dnešní nápady našich degenerovaných křesťanů drtily. Celsův
spis je znám jenom z komentáře Origenova, slavného obhájce křesťanské víry, jinak by ho věky ani neuchovaly. Našim nevěrcům bylo by
asi tak, jako těm, co navštívili sv. Tomáše AkvinskéhOj aby jeho důvody pro víru v Boha domněle pádnými protidůvody vyvrátili a zděšeně
poznali, že on zná proti své víře argumenty, o nichž se jim ani nesnilo. V tom se jen liší, že je dovede i vyvrátit. Metaponťané zdráhali se uznat Aristea za boha při vší důvěřivosti v možnost jeho zjevení posmrtného. Proč asi, ptá se Origenes. Patrně proto, že znali
Aristea jako pouhého člověka, snad i jako špatného člověka.Stoupenci
Ježíšovi v jeho zmrtvýchvstání věří, protže Ježíše poznali jako Boha
už za jeho pozemského života a ex effectu poznávají ho talc znova a
nadále. Těžko se poprou zázračná uzdravení jeho. mocí v řádu fysickém,
nepopřou se vůbec zázračná uzravení jeho mocí v řádu mravním. Žádný
takový Aristeas neudělal ještě nikoho lepším člověkem; ani jednotlivce ne. Jen Kristus obrátil a obrací svět od sobectví a barbarství
k lásce a pravé ušlechtilosti. Tak asi odpověděl Gelsovi Origenes.
My bychom mohli dodat jen: Kolik lidí dnes něco ví o Aristeovi,
kolik lidí zná Apollonia z Tyany - novopythagorského filosofa a náboženského reformátora ctěného jako bůh - jenž mel záměrně dělat konkurenci domnělému mythu křesťanskému. Ale Ježíši Kristu klaněla se
dvě tisícíletí a mluvit o něm budou i jeho nepřátelé jistě do skonání světa.
Co je tedy celý novodobý protináboženský boj. Nic jiného, než
úsilí vyvrátit" argumentaci, kterou přináší už starokřesťanský Origenes. Křesťanství má být definitivně upřena každá zásluha o lidstvo,
aby božský zjev Kristův byl vymazán z dějin lidstva minulých i budoucích. To má být provedeno s takovou důkladností, že se raději
vyvrátí z kořene mravní povědomí člověka, neboť ono nemůže triumfy
Kristův neuznávati bez zaslepenosti. Jeden ideolog kdysi napsal,^že
mravné je jen to, co pomáhá zničit starý řád, prý řád poroby a bídy
a co upevňuje řád nový, rozumíme který, samotná spravedlnost je prý
vždy pouze idealisovaný a vyzvednutý výraz stávajících hospodářských
poměů. A přece i ty nejnovější reformy sociální, založené na nazírání čistě "oozemském nemohly se obejít bez příkladu Ježíše Krista;
napřed musilo být křesťanství, V jakémsi časopise bylo před časem
psáno nenávistná o Církvi, ale s bezděčným přiznáním, jak dnešní

stát je jeí doslova legitimní dědic a učedník. - Dokud člověk ncbvi
úplným zvířetom, dotud chtěj nechtěj bude křesťanem. Titanskó dílo
Kristovo od nikoho nemůže být nivelisováno pro svou nadlidskou a
nadčasovou povahu. Je to dílo Boha, jenž učiniv se člověkem, i
fyaick3r dovedl • se vzkřísit ze smrti, kterou dobrovolně postoupil.
Právě Dnešní člověk podle přirozeného běhu věcí má mít daleko
více obdivu a víry pro"Ježíše Krista než lidé v počátcích křesťan
ství. Křesťanství bylo při svém vzniku .zjevem zcela lokální™ • «sektou
jednou z mnohých a s velmi spatnou legitimací v DČÍCÍI .tehdejší SPO-.
lečnosti* Co mohlo být dobrého zNazareta a z židů, z národa cs'U.o;nmu světu tolik odporného. Dnes může člověk vidět, jak svět byl přeli
nan ve všem očekávání. Kdyby dnešní člověk nebyl uměle zaslepován
od zeleného stolu,;, o Kristovo Božství a o jeho zmrtvýchvstání by
nemohl pochybovat 1 Každé kriše,.každý úpadek v křesťanstvu přítomném byl' by,,mu malicherností proti, celku. — Nikoliv to naše, nýbrf.
to, .co se proti křesťanství dnes staví, ukáže se po odstupu času
mythem. ...Nezoufejme však, dříve než vstal z mrtvých, Pán řekl ve
divili sklícenost-i, před smrtí svým učedníkům. Doufejte, já jsem
vítř" nad světem,
•

Jak dále ?
A. Ve__svobodném_státš^
Jsme rádi, že jsme se zbavili 40 letého jařma diktatury, kdy jsme
měli vlastně druhou okupaci, neboť vládnoucí tehdy KSČ byla poslušná přání a pokynů moskevského.ústředí, jemuž svým"způsobem i podléhala jako světové centrále komunismu. Za diktatury řídí život státní správa, takže jednotlivec je považován za pouhou pracovní jednotku či kolečko ve společenském megasystému. Sám tu není člověk skoro
ničím. Je omezen i ve své vůli a rozhodování. Za něj myslí a rozhoduje společenská centrála. Pro sebe má nepatrný prostor /soukromí má
jen doma mezi 4 zdmi/.Duševně omezeným to nevadí, ale těm, kdo chtějí žít samostatně a svobodně, připadá to jako kasárenský režim, kde
je vše předem shora naplánováno a řízeno.
Po osvobození se nyní teprve učíme pohybovat a žít samostatně. Není však možné, aby si. dělal každý, co si zamane, neboť svoboda
má^své hranice a širokou morální odpovědnost, a to jak před zákony
přírodními tak i společenskými a transcendentními.Člověk totiž není
zcela svobodný ani nezávislý - to by byl vlastně Hohem. .Žijeme v
husté síti kontextových vazeb s přírodou /ekologie/,společností/sociologie/' i metafyzickotranscendentními skutečnostmi /filosofie, teologie/.
Narušováním zákonů vesmíru a přírody jsme si zavinili devastaci ekologickou, nerespektováním dalších devastaci společenskou a
morální. Nedodržováním dopravních předpisů a bezpečnostních opatření může dojít snadno k úrazům, a stejně tak zákonů přírodních,společenských
morálních. Bůh věci nejen učinil, nýbrž vložil do nich i
svůj řád: :jeho svévolné porušování má pochopitelně i trestné sankce.
Moderní technický pokrok má vé pozitivní stránky, ale též stíny/demoralizaci, deshumanizaci,desintegraci/. Narušené rodiny, děti bez
rodičů, vzrůst kriminality, drogomanie,požitkářský konzum,šílené
zbrojení aj. ohrožují svět.
V nesvobodě jsme žili prakticky od r. 1939. Dnes máme svobodu, ale mnozí s ní neumí zacházet a v ní žít. Proto ty současné krizové jevy, bude to zřejmě nějaký čas trvat, Vzledem k tomu, že se
připravuje sjednocení Evropy /a vlastně celého světa/, sníží se podstatně stavy armád a ustane upřílišené národnostní vzedmutí, neboť
jinak by k jednotě nemohlo nikdy dojít. Předpokládá se jakési federativní spojení národů a států v pluralitní jednotě. Podobně dojde
i k jistému duchovnímu a; kulturnímu sblížení, k čemuž je ekumenické
hnutí prvním krůčkem.
B. V cirkvi
Církev je božská i lidská zároveň. Její řízení svěřil Kristus^Perovi a jeho nástupcům - tedy lidem. Proto má.nejen božské, nýbrž i
lidské rysy. Proto napsal z Vídně P.Kohout ThDr.Zvěřinoví v dopisu
zveřejněném v KT 1/4 t.r.: "Církev byla, je a zůstane dílem lidí a
zanechala v časech, kdy ještě usilovala o světskou moc, mnoho krvavých stop, sela hrůzu i bezpráví". Spisovatel měl zřejmě na mysli
temnou dobu církve, kdy katolíci i husité z fanatické horlivosti a
citového vzplanutí pro čistotu a pravost víry sahali k meči.
To lidské v církvi je poplatné místním a dobovým okolnostem.
Proto se také mění s dobou. V minulosti se církev zaměřovala převáž-

ně na víru, kterou musí střežit, bránit a hájit proti jinově:. ,
Mnohdy se dělo i na úkor povinné lásky - která by neměla být v..
druhotnoui I u některých věřících se zužovalo křesťanství na pé"i o
osobní spásu natolik, že to až deformovalo základní koncepci vť- ••-:
z lásky k Bohu a bližním zůstala mnohým vlastně s e b e 1 á s 1= <•
iVíme, že zanedbání sociálního rozměru víry přivodilo zákonitě f
1isaus a komunismus.
; - Sebestředné zahledění může být defektní. Církev se dnes ru- •
otevřít světu, jak ukazuje i koncilový dokument "Církev v dne".
;
svě-te"p Monopol,samospasitelnósti patří minulosti. Je sice p"
•
1
že se-katolík přátelí zase s katolíkem /měně s jinověrcem ne '
ce. S]ateistou/,Čech zase jen s Gechem/méně s. Němcem,černochem i .' i
canem. apod»/, ale toto vžité, tradiční nazírání,postoje a vztr. y u"
také změnit překročením hranic té které nacionality, víry, pr... ,ee
či struktury - neboť ve skutečnosti jsme všichni jedna velká . ";:.
rodina,-. Boží lid. Kristus zemřel za všechny. A všichni jsme po, o-láni
ke •'-spása. ' •.
• /.Kdysi byl nadbytek kněží, proto byli jáhni zrušeni. Po
cích se nic nechtělo* než modlit se, chodit do kostela a pslo^ .
představené. Všechnó za ně dělali kněží. Dnes je jiná situace
se a svět, P r o t o také říká PhDr.Halík, že i evangelium musí být K asáno nově. Církevní"vedení mobilizuje laiky a volá je ke spoD11"- . .i
v díle Kristově. V občanském životě nemohli po 40 let nic děle
orotože jsme museli poslouchat státní vedení . komunistické. 3> \ t
vše jiné. Lid saní si má vládnout tím, že si volí své zástupce v o .r1 amen tě i ve vládě, Také v církevním životě se musíme probudit '•.-'•
samostatnému a odpovědnému životu. Nejsme jen pasivními "ovce..,. . .áda" -pneš musíme nahradit i úlohu bývalých jáhnů, neboť současné,
pastorační 'úkoly jsou nad síly kněží. Laikům přiznává koncil ve-obec
né kněžství. Naše zapojení do práce v církvi je pro nás celkem : ovov
•sc. leč,.io-'tí, k níž' jsme však ještě všichni zdaleka ne doros tli. V,, pre
kněze to znamená změnu postojů a vztahů uvnitř církve, neboť re
ichni budou ochotni se sdílet a ve své práci podílet s laiky, :
' sami a monopolně řídili a spravovali. Znamená to jistou
a.o~
ní p r e s - t a v b u tradičních struktur vnitrocírkcvních.
.1
se tedy budeme muset "přeškolit" a provést jistou "rekvalifikace"..
:.. .Protože bylo u nás hierarchické vedení v posledních 40' le\ h
silně, ochromeno a .podvázáno, vystoupili někteří stateční laici s Peticí -a Desetiletím duchovní obnovy. Nyní je na čase, abychom KW
všichni aktivně zapojili do práce jak ve státe tak v církvi. T: v:zejí nás k tonu i kohcilové dokumenty . Dekret o apoštolátu laik; . ' .1pe-.euiá .angažovanost laiků v prvotní církvi a pokračuje': "Narvlkv
L.P11 jo od laiků nemenší horlivost; přítomné poměry jj
ce ukládají ještě daleko intenzivnější a širší apoštolát..z \
Čásei přístupný jen jim..aktivita církve je ztěží možná beZ p co
laiků.. Protože však v nynější době mají na celkovém společ' •
životě stále větší aktivní podíl ženy, je velmi důležité, ab ...
?výšila jajich účast i v různých oborech církevního apoštol- a •
1 - r l e d n í m koncilu zazněl i ženský hlas, který hodnotil si
cli,ov jako krizovou, a to pro její strukturu jednostranně
a Lntolektuálsko-prévnickou. I velká rodina církevní potře* .
jruzského rozumu též ženské srdce. Víme, že tradiční mužsky' r
má původ v podmíněnostech orientálně židovských. Vždyť žen?:
Hni" přístup do synagog/jen do vyhraněných a oddělených prosJ
"ž^nství je" však každá rodina neúplná- a defektní. Zenstvímá
L-^nsm danou specifičnost. Gertrud von Le Fort praví, že že-

- 7 pro lidstvo nepostradatelné: ,a nenahraditelné/Vščná žena/. V Kristově
době byly g.eny. v Orientě; zcěia: bezpřávné. A jako nemohl Kristus veřejně vystoupit před 3.Ö. reke:*:, tak nemohl ani povolat k apoštolské
-službě ženy, :jak'vidímé na Laza^ovýe® sestrách, které'miloval, nebo
přímo na Ježíšově. M a t c e k t e r á je sic-e "Královnou apoštolů", ale nemohla nikdy veřejně' vystoupit;, protože' to tehdy poměry nedovolovaly.
Revolučním poQlnem. proto bylo, když apoštolovi národů pomáhaly i
ženy-jáhenky. Dnes. se přiznává všeobeché kněžství; i křesťanským ženám, proto mají některé i doktorát teologie a dokonce přednášejí i
na teologických, fakultách.
V 10.oddílu zmíněného dekretu o apoštolátu'laiků čteme:"Poněvadž -laici mají? podíl ína úřadě; Krista kněze, proroka a krále, mají
aktivní účast na životě; ai-účinnosti církve.' Uvnitř církevních obcí
je jejich činnost tak nutná,, :ííe: •apoštolát pastýřů bez ní většinou
nemůže dosáhnout svého plného účinku".Dále se rozvádí takto:"Skutečně apoštolsky smýšlející laici, podobni těm mužům a,ženám, kteří
pomáhali Pavlovi v hlásáni evangelia, doplňují, co chybí jejich
bratřím,a osvěžují ducha jak pastýře tak i Ostatního věřícího lidu.
Sílu čerpají z činné, účasti na liturgickém životě své obce a horlivě
se podílejí na je jí • apoštolské aktivitě.1 Přivádějí k církvi lidi
třeba 1 velmi vzdálené'. Usilovně spolupracují laři hlásání- -Božího
slova, především katechetickou výukou. Svou odbornou zkušenost dávají k dispozici-a Činí tak duchovní správu i správu církevního majetku efektivnější. Farnoát. jé viditelným příkladem celkového apoštolátu;obce tím^ž^;Iidské-odlišnosti v !ní- se vyskytující soustředuje a
začleňuje do církevní iniverzity. Ať sr'laici zvykají pracovat ve
farnosti v nejtěšňěgším spojení se sVými;kněžími, po společném uvážení přinášet do církevní;;obce k prozkoumaní a řešení problémy vlastní i problémy světa a otázky souvisějícíš;ér;spásou lidí; podle svých
sil podporovat všechno apoštolské a miě-Vjní podnikání své církevní
rodiny. Sous tane mají pěstovat porozumění pro diecézi, jejíž--je^ farnost jákoby buňkou, a-naTvyzváni svého.., ,pastýře vždy být ochotní
nasadit síly i; pro diecezní akce. Aby se mimo. to vyšlo vstříc potřebám velk; ch měst a venkova;, ať svou spolupráci neomezují na úzké
hranice farnosti nebo diecéze,nj>brž ať; se ji snaží rozšířit; h a široké pole mezifarnostní , nrezidiecézní,celonárodní i mezihárbdhí. To
platí tím spíše, že stále rostoucí pohyb obyvatelstva,.; ší^ehí vzájemných styků a snadná možnost [dorozumívání již nedovoluji'žádné
části společnosti, aby zůstala^uzavřená do sebe. Proto at se starají
o potřeby Dožího lidu roztroušeného po celém povrchu země".
V 11. části dekretu se rozvádí myšlenka, že apoštolát manželů
a rodin má neobyčejný vý'znam .jiak pro církev tak pro občanskou společnost. Rodina má být "domácí svatyní církve". Má také "pó-iíMhat^při
vedení škol, dospívající .mládeži •.poskytovat radu a hmotnou pomoc,
pomáhat snoubencům, aby sé lépe připr vili na manželství,.ujímát^se
rodin a manželů, kteří se octli v hipc^né nebo mravní nouzi, starým
osobám nejen zajišťovat.to nejnutnějsi, ale postarat se taká,"aby
se přiměřeně podílely na výsledcích hospodářského pokroku... Aby
byly rodiny lépe s to-dosáhnout svých cílů, může být účelné, aby se
sdružovaly do skupin". V dalším oddílu se praví:"Mladí lide představují v dnešní společnosti neobyčejně významnou sílu. Jejieh-rživotní
podmínky, smyšlení i vztahy k vlastní rodině se vc-lico změnily;.
Avšak zatímco jejich,.společenský i politický význam neustálý"' rbste,
oni ami působí dojmem, že nejsou dost připraveni pro nové úkoly,
které, je Čekají .-; Zvýšený význam mladých lidí ve společnosti- vyžaduje
. i
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od nich úměrné zvýšenou apoštolskou činnost; k" ní jim dává předpoklady už jejich přirozená povaha. Zatímco v nich uzrává vědomí ví
ní osobnosti, pod tlakem mocně vitality i překypující činorodosti s
ujímají vlastní odpovědnosti a dychtí po aktivní účasti ve společen
skěm a kulturním životě, která jim náleží...Mladí lidé se musí stát
prvními a bezprostředními apoštoly tím, že budou apoštolsky působit
s-ami mezi sebou, ovšem s ohledem na sociální prostředíve kterém
žijí. Dospělí at se snaží navazovat s mladými lidmi přátelský rozho
vor. To může oběma stranám pomoci překonat věkový rozdíl, vzájemně
se poznávat a sdělovat.si svá vnitřní bohatství..Mladí lidé mají v
sobě pěstovat vůči dospělým úctu a důvěru. A třebaže svou přirozeností tíhnou.k novotám, mají si- náležitě•vážit cenných tradic. I
děti mají svou apoštolskou činnost. Mezi svým kamarády jsou podle' .
svých sil pryvými Kristovými svědky".
Ve 13.eásti čteme:"A oštoláť ve společenském- prostředí,totiž
snaha utvářet v křesťanském ;duchu• smýšlení a mravy, zákony a stru1''
ry společnosti, ve které kdo žije, je do té míry úlohou a povinno^.
laiků, že ji nikdo jiný nemůže"nikdy náležitě splnit. Na tomto poli
mohou laici konat apoštolár mezi sobě rovnými..Toto poslání církve
ve světě plní laici pře-d-evším-^akeKi-ýgr-spoj-eftťiT! žívo-tr—3 TTT^Tr^^airrrrr
se stávají-•světlém'':světa; solidností ve všech záležitostech, _jXžío:
získávají'všechny pro lásku k' pravdě,;, k dobru, a nakonec, pro Krista
a- církevní;' bratrskou láskou, která' jim'umožňuje'mí t.-účast; na-- VLvo v,'•'••.
nich podĚcínkáeh, -prácibolestech i tužbách svých bratří a připravoyat pomalu.a. citlivě srdce všěch k působení spasitelné milosti;
plným vědomím svého podílu na budování společnosti, ve společenské-•
-životě a v povolaní křesťanskou-velkodušnostíV Tak jejich způsob"
j'ednani ; ponenahlu proniká životní a pracovní prostředí. . .Mnoho lidí
můževtoti'; slyšet/evangelium a'poznat Krista jen prostřednictvím Ti
laiků, ktč
jsou jim nablíuku".
• •

,Ze 14.části vyjímáme:"Nesmírné pole se pro apoštolát otvír " n,
rovině národní a mezinárodní, kde jsou především laici nositeli
křesťanské moudrosti. .Protože katolíci milují svůj národ a ver b.
ní'své občanské povinnosti,,, mají pociťovat povinnost přispívat ke
zvýšeňíVpravěho společenského blaha.. .nemají odmítat veřejné db v -.
protože;jejichžsvědomitým spravováním mohou přispívat k' obecnému
blahu a zároveň připravovat cestu evangeliu. Katolíci se mají snažlí
v zájmu všeho, co je .'pravdivé , spravedlivé ,.hodné lásky, • spolupj acovaJ
se všemi lidmi dobré vůle".
0' sdružené 'formě apoštolátu se tu říká: ."Sdružení ustavená
pro:společné apoštolské! působení poskytují.svým členům oporu, vycho
vávají je pro apoštolát., ' organizují a řídí je jich apoštolskou p^dni
takže lze očekávat mnohem "větší Užitek,' něž kdyby je jich ' členovi;
působili jako -,'. jednotlivci každý; zvlášť. .Za nynějších poměrů ~ nutné podporovat na polí laické činnosti sdruženou a:organizovanou
formu apoštolátu. Přitom vlášť záleží na tom, aby apoštolát zasáhl'
také .běžný'způsob myšleni a sociální situaci lidí, ke kterým se
obrací; jinak často nedokážou odolat tlaku veřejného mínění:a/irsti;
tucí„,.Při zachování náležitého spojení s církevní -iaut^rl^f^-ítójí:
laici právo zakládat sdružení, říditije a vstupovat do nich, Je.třb1
třeba vyhnout se tříštění sil".
'•'/Pastorální konstituce' "0 církvi v dnešním světě" 'rozebitä'^tbblematiku' současného světa, který je formován převážně modern^ technickou civilizací.Praví se tu, že hluboké a rychlé změnyovlivňující
i' náboženský život. Typ průmyslové společnosti mění od věků--ustálé«E
životní podmínky a názory. Masy lidí se rozcházejí svnáboženstvím
a lidé trpí rozpolceností. Je na církvi, aby zpřítomnovala a •

_ 9 jakoby Boha. viditelným, Ve dle...v z děláváni rozumu třeba věnovat pozornost i kultivaci srdce, nemá-li narůstat krizové napětí. Lidské
srdce nelze nasytit žádným pozemským ani vědeckým pokrmem. Chceme-li
se dostat ze; zmatků doby, nutno se kajícně vrátit do otcovského
domu po vzoru onoho marnotratného syna z bible. Jinak "nepozná lidstvo jiný mír než hrozný.mír smrti", jak se praví ke konci 82.části.
Nadhozené myšlenky dávají, dostatečný počet podnětů k aktiviza• ci laiků ve farnostech, diecézích, národních idmez:;národních
nizacích. Jcle. také o to , aby je knězi připustili ke spolupráci a
neviděli je pouze jako své "ovečky". Vrchnostenský předěl stavovský
by měl být oběma, stranami překonán koncepcí jednotného Božího lidu.
Život v církevních obcích'by měl být živým bratrským společenstvím
po vzpru p volní Církve, jak o tom čteme Ve Skutcích apoštolských.
,1 když .máme .odlišné úlohy, tvoříme dohromady jedno živé, tajemné,
••mystické Tělo.:.Kristovo, I dnešní svět hladoví po duchovních hodnotách. Nepřímo'možno vidět Boha Všude kolem sebe i nad sebou, ale my
jsme si na to již natolik zvykli, že nám to nic neříká. Proto musíme životem vydávat svědectví o Bohu. Nestačí odříkávat "Věřím,.
Žijme v Bohu, s Johom-a pro Boha, abychom mohli být "světlem, solí
a kvasem" i A jako .děti jedné ...rodiny, máme odpovědnost jedni za druhé.
' Dr.Josef hHuťka
Hoblíková 31
61300
Brno
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Před několika pyd:rp' jsem přečetl, v tehdy ještě samizdatových
Křesťanských obzorech, polemiku rodičů - křesťanů, s ministerstvem
školství, stran promítání některých filmů s námětem sexuální výchovy ve školách. Rodiče filmy hodnotí jako pouze instruktivní, bez
morálního obsahu, respektive s obsahem nemorálním. Nabízejí jen
konzumní přístup k sexualitě,' bez odpovědnosti k okolí a společnosti. Svědčí o tom nedávný nárůst potratů, rozvodů, homosexuality
atd. Jediným pozitivním důvodem má být snížení počtu nakažl5"ýaonemocnění /statisticky toto zde není do Ložené/.,-•'• Byl jsem požádán
o stanovisko k tok,
.1-oblému, jako věřící i jako lékař,
I když veškeré argumenty, dokumentované statistickými údaji,
budou znepokojovat mnohé poctivé sociology a pedagogy, obávám se, ^
že většinu jednotlivých rodičů z míry nevyvedou, poněvadž tito žijí
většinou stále ve světě, kde výchova spočívala jen v různé míře
hmotného zabezpečení a ve výchově principálně orientované na ovládání sama sebe", jakou křesťanská výchova jistě je, budou vidět jen
křísení starorailských citů a zakuklený útok na svoji konzumní
"šťastnou" a nyní i odideologizovanou přítomnost.
Problém celé věci je zdůvodnit, proč ze zcela zásadních důvodů nepřispěje promítání těchto filmů štastnější budoucnosti_dětí.
Zdravotní a sociologické následky vyplývají z hlubších příčin a
tyto je nutno charakterizovat jako příčiny mravní. Termín mravno-sii
je dnes opět v popředí společenského života, v absenci jeho obsahu
spatřuje součashý" 3vět svoji krizi. Stále více se ukazuje mírně
řečeno mylné-'tvrzení o-její třídní, dobové' a jiné podmíněnosti a
toto nepooí-rá-jí ani některé transkulturální odlišnosti, nebot

• . - 10 pojem dobra.-a zla je znám v" celém světe. My křesťané věříme, že svědomí je tím nejpůvodnějším a nejpřlrozenejším představitelem jakéhokoli soudu, který nese v sobě vždy i mravní hledisko. Mravný člověk
se ohlíží na své okolí, nemravný je však egoista, postupně stále
bezohlednější. Dítě, kterému je inputována myšlenka prostřednictvím
filmu o nezávazném využití druhého člověka k vlastnímu potěšení,pod
pojmem falešené."sexuální svobody", se zdůraznění vyhnutí se následkům /viz možnosti vzniku neúplných rodin, IIP ap./, zcela automaticky převezme- 'tento pripcip chován.! do všech důsledků, í\ia pracovištích
se bude chovat jako autoritativní jedine'c, na něhož
všichni musí.
pracovat, v manželství jako pán, eventuálně paní, jímž manželství
přece nesmí v ničem bránit,v souvislosti společnosti jako jedinci,
kteří neobětují vé., prospěch -celku nikdy .ni.c nezištně. Ne všichni to
samozřejmě budou dělat naivně a hrubě, zahálí, se do mnoha vznešených
postojů. .Nicméně výsledkem, je společnost konzumní, chladná, de -facto
odlidštěná ,/v podstatě řekněme společnost bez budoucnosti/,
Křesťané1 a'všichni, jímž1morální problémy nejsou něčím bigotním-:,-pie jediným perspektivním- řešením věcí, musí odmítnout tento
. typ sex, v;;'chovy v duchu hedonismu a běžné indiferentní zdravotní
osvěty, rozhodně nemůže uškodit bude-li v této tématice vžciy zdůrazněn především vztah dvou lidí/qako osobností s rozumem, hledajícím
porozumění a přijímajících vzájemnou odpovědnost, před pokleslým
pohledem POUZE a JEN biologickým.
Současná společenská situace vytváří
•• vání i tohoto zásadního tématu v tisku, v
nodárných orpáhech, je tedy ha každém, aby
tak zasáhl do budoucnosti národa více, než
jeme.,
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nové možnosti k projednátelevizi, event, i v zákotyto možnosti využil, a
si snad dnes představu- .
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Kopie dopisu zaslaném ministrovi školství; .se svolením, autora,
uveřejňujeme v Křesťanských Obzorech.
Ph.Dr. Adolf Provazní-k
Jílkova 115
615 00 BRNO 15

Brno 1.dubna 1990
Dominica I Passionis.

Paženy pán ProP.MUDr.Milan A d a m, DrSc.
ministr školství,mládeže a tělovýchovy ČR ;
Karmelitská 5, 7, 8
Praha 1 - Malá Strana
118 00
Vážený pane ministře.
Dovolil jsem si poslat Vám dne 20.11.1990 dopis a článek
"Úvahy ó?našem školství". Děkuji za Vaši laskavou odpověd z P . i I P ,
v níž jste projevil souhlas s mými úvahami o našem školském systému.
V mém dopise byla též věta, že změny by se měly týkat jak systému,

tak i osob pedagogů. Dovolil bych si připojit ještě několik poznámek právě o těchto osobách pedagogů.
;. Bohu_žel jen malá část pedagogů "Si. "VHMWl^"4Ü
1 eTech zacho'váTa čest. Tato část byla většinou ze škol propuštěna, Sám jako
gymnasijní profesor jsem byl doslova vyhozen na dlažbu v 50.letech,
.poněvadž jsem nikdy, nezradil' svéokatoV^eké přesvědčení. Nechali mě
s 5 člennou rodinou bez prostředků a zbyla mně jen nádenická práce.
..Když jsme v r, 1958 žádali rehabilitace a obrátili se písemně proti
svýin per seku torům, byli jsme souzeni. Po návratu z kriminálu jsem
byl bez zaměstnání, pak zase práce porn. dělníka, několik roků. před
důchodem jsem získal poněkud lepší zaměstnání.. Z jihomor.KjW jsem
nedávno dostal pouze rehabilitaci morální. Takových podobných případů bylo dost.
:
A nyní o tom rozsáhlém dalším druhu našich pedagogů. Je to
théma velmi nepříjemné, až bolestné. Naši učitelé se vždy pokrokářsky měnili podle vládnoucího systému, který zásadně vychvalovali.
Za starého Rakouska pěli slávu o velkém mocnáři, po vzniku republiky chválili Masaryka, pak Beneše; byli i takoví, co za války říkali,
že jsme pod ochranou velkoněmecké říše, po válce se dali nejprve k
nár. socialistům, poněvadž ministr školství byl z této strany, po
únorovém převratu samozřejmě vychvalovali a podporovali komunismus
a atheismus.; 1 a^é^černějším skvrnám patří ti učitelé a ředitelé a
ty učitelky a řpditelky, kteří,: znemožňovali žákům z náboženských
důvodů další, studium, zpravovali zaměstnavatele rodičů a způsobovali
jim tak persekuce v zaměstnání. Celým takovým postupem ničili budoucnost mladých nadaných žáků.,,A
toto -se tito pedagogové vůbec nestyděli a většinou jsou dosud na svých místech. Myslím, že by se
měla taková.vjejich činnost osvětlit, publikovat, a největší provinilci '-by měli ze školní služby odejít, A tito pedagogové byli dvojího druhu, jedni z čistého prospěchu, ničemu nevěříce, druzí se přeměňovali vždy s hlubokým přesvědčením.
ÍCdyž
Pro ilustraci a na zasmání Vám
jsem byl v 50, letech přeložen nedobrovolně z gymnasia na nižší školy - dříve než jsem byl vůbec propuštěn - tak jsem působil na jedné
škole právě.-v době, kdy Severní Korea vpadla do Jižní. Samozřejmě
se tvrdilo, že tomu bylo naopak, čemuž nikdo nevěřil. Jeden kolega
mezi"námi,kterým věřil - nadával na komunistickou Koreu a vychvaloval Američany. Když pak byla okresní učitelská schůze, tak kupodivu
řečnil pravý opak, mluvil o nástupu zhoubného amerického imperialismu. Nevycházel" jsem z údivu a po schůzi na mou otázku řekl: "To máš
jedno, komunisti lžou a podvádějí, musíme je podvádět také, hlavní
je, když přijde výplatní listina."
, A druhý případ. Koncem .40, a zač. 50. let se vyskytovali ještě
učitelé, kteří působili za starého Rakouska. Na jedné škole řečnil
ředitel na schůzi rodič, sdružení a .úžasně vychvaloval únorové
vítězství prac.lidu, jak je to báječné,1' že bude ráj na zemi a blahobyt atd. Po skončení řeči se. přihlásil jeden starší člověk se slovy:
"Pane řediteli, vzoomínáte si ještě na mě, učil ještě mě v době
vlády kränze Josefa, vždy jste říkal že je to náš drahý mocnář,
abychom ho ctili, pak za republiky z cela v duchu kulku osobnosti
"jste vychvaloval Mas aryká,Ručil "jste moje děti, jak mají milovat
presidente Beneše, zá protektorátu jste byl'rovněž aktivní a nyní
zase chválíte vše, co právě vládne, fiekněte mně, prosím vás, kdy
jste měl vlastně pravdu!" Ředitel seděl bledý a neříkal nic.

Talc to bohužel vyhlíží , s tím naším učitelským "pokrokem", takový je charakter větší části českého učitele; je mně líto, ale skuté5
nost je taková.
'
;
Domnívám se, že by se mělo s výchovou učitelů něco začít, aby
"takové postoje, jako byly v Minulosti, přestaly, a vůbec by se mělo
v této věci něco podnikat. Dosud ještě mnoho přežívá, nedávno jedna
učitelka zesměšňovala před žáky presidenta Havla. Momentálně by bylo
záhadno vyměnit všechny ředitele, školní inspektory a hlavní zkompromitované osoby, a ustanovit pedagogy nezatíženě-a s morálním kreditem-. .
M
e:.r Smlouván-:se vážený; pane ministře, že jsem Vás čtením tak zdržel. Snad jsem-. Vám též; rozšířil' informace,
nebo jste se i mohl
zasmát » •
-d •
. ' .:
V -.
Děkuji za pozornost" a posílám srdečná přáni-k blížícím se veli
konočníji svs.^Ů^-^-w- - — —
- -- - —
• - - —-
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"'•r hluboké úctě. Vám oddaný
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d
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Čtyřicet let nechal Hospbdin bloudit pouští svůj lid, .A .víme,
;,že to .mělo svůj smysl. Přes čtyřicet let "nechal Pán naší Církev v
útlaku :od nevěrců..vTěšili-jsme- se, a za to se i modlili, až buďemé
svobodní. Co všechno; jsme si slibovali, že • budeme dělat, až budeme
moci svobodně pro Církev pracovat..Dnes už konečně .tu svobodu máme,
•>aí,e v .mnohém so nic nemění a především na té základní úrovni, v
„našich 'farnostech-.všechno zůstává při starém. Výmluvu už dnes .žádnou
nemáme. Snad jen tu, že-my sami svojí liknavostí a z pohodlnosti
nic neděláme. Ale jak jsem slyšel od bratří z některj^ch fárností'1
proto, že. u nich- není;-ani .ustavena farní rada, jě zapříčiněno tím,
•;že Ms.tni duchovní-správce/vsi-•-tp nepřeje. Uvedu příklady:
V jedné farnosti sice pan farář vyhlásil-, kdo má zájem pracovat
ve farní radě , , au -:pr£ jde na sml-jvenbu- hedinu 'na/schůzku, ale při
této_ příležitosti vyhlásil, že nepotřebuje rádc^/, ale pracovníky.
A vysvětlil i jaké;•'•' Manuální pracovníky při různj^ch opravách a úpravách .kolem 'kostela. Pár;-mužů--se:-tedy : o ze šlo s tím, že kvůli tomu
je nemusel vůbec svolávat, protože to doposud stejně" dělali.
- '- V jiné farnosti přišli mladí, muži za- panem1 farářem se žádostí,
aby byla ustavena farní rada. On ale řekl, že' •žádnou, farní radu
ustanovovaij^^i^^e^^^prý- už v 4ůchodovém:,,Věku -a- aí. si farní - radu
^'ustanoví ten, kdo o něm příj.de.; V tomto případě ale mladí farníci
neuposlechli, farní, radu Vsi-.: sami. zřídili a před panem farářem ji v
iajnosti udržují a se i pravidelně v soukromém bytě s c h á z e j í . drV uplynulém dvacetiletí .snad byl důvod k .tomu neustanovovat
farní radu proto, že církevní tajemník si to nepřál a snad by z toho
měl i duchovní správce pepříjemnpsti, ale protože už po několik.».let...
jezdím na biblické hodiny do šlapanic u Brna vím, že zde farní rada
vždy byla, a z ohlášek vím, že se i pravidelně scházela. Z uvedeného
jen" j a s n ě vyplývá,' že nejen v minulosti, ale i teS - je to především
otázka ochoty, či neochoty pana faráře, je-li vůbec ve farnosti i
farní rada,
," d

""
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Ce tedy bude dál s farními r - n i V
Všechny diecéze dnes mají řádné ustanovené biskupy. Nejschůdnější cesta k zavedení farních rad se mi jeví příkaz biskupa pro
duchovní správce, že v každé farnosti musí být ustanovena farní rada.
Tato farní rada bj^ měla několik skupin. Jistě, že by tam byla nějaká
hospodářská či stavební skupina, ale ta nejdůležitějsi a nejpodstatnější by mela být pastorační skupina. Tato skupina by měla podchytit
ty nejaktivnější členy farního společenství, kde by se zajišťoval
jak duchovní růst těchto věřících, tak by i tito laikové byli nápomocni knězi^;V;j®as;tppační činnosti ve farnosti. Na příklad kněz ani
nemůže vědět o všech'hernoených, kteří by potřebovali duchovní ba
někdy i sociální pomoc. Rovněž tak velké náboženské akce sám kněz
nemůže zvládnout, bez organizátorské pomoci laiků. Je též třeba na
solidní, časové úrovni organizačně zajištovat a o duchovní náplň se
starat při poutních zájezdech ap.
Všude slyšíme, jaké široké pole působnosti nás čeká, a kolik ,
prác-% jo před námi, Je nemožné, zvláště v současném nedostatku kněží
spoléhat',, že duchovní obrodu zařídí jen kněží. Jistě práce s lidmi
je náročná'a není v ní místo pro pohodlí či diktátorské způsoby vedení. Jen dobrá vůle, především na straně toho, kdo je určen k vedení,
_u. .farních rad to vždy bude kněz, je zárukou toho, že se udělá kus
práce. Nemyslím si, že by se laikové nechtěli ang s. ovat, ale jak
jsem to sám zjistil, a v naší Církvi bohužel takové ovzduší panuje,
není-li věřící ke spolupráci vyzván, sám jen těžko se do něčeho
dává, protože i přeď svým svědomím má.omluvu, že nebyl pozván.
Odpovědnost te y biskupů a kněží je velká.
v
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čtyřicet let překonaného tříbeni v Čechách a na Moravě' poznamenalo nejcitlivější ústrojí českých diecézí, z nichž každá měla svůj
vlastní .kněžský' seminář' s bohosloveckým učilištěm. Praha a Olomouc
měla při tamních univerzitách svou vlastní bohosloveckou fakultu.
Poku 1950 byla.státně zřízena jediná bohoslovecká fakulta pro-všechny diecéze, která byla z Prahy přenesena- do- Litoměřic, Zisk
nynější"politické přeměny je také v tom, že zabraný kněžský seminář
bude vrácen svému účelu, stejně i zisk je v přičlenění clo svazku
Univerzity:Karlovy bohoslov esko fakulty, které byla od počátku svého
založení r. 1348 její podstatnou složkou.
Pražský, seminář- mohl být založen- arcibiskupem Arnoštem Harrachem r .. -1P.PP. ' ''íženou byla přeuchozi 160 let trvající, sedisvakance
pražského stolce a tísnivé náboženské poměry, které potom následovaly. Od r, 177-7 byl seminář v bývalé -.jezuitské koleji Klementinum,
, která byla založena "sv. Petrem Kanisiem jako ohnisko obrozeného
katolického školství. Roku 1924 postavil, arcibiskup Kordač novou
moderní budovu seminární na pozemku metropolitní kapituly v Praze-Dejvicích s kostelem s. Vojtěcha.
Politickou přeměnou r. 1950 bylo církevní trvání pražského
semináře uváděno v' pochabnost, r:vláště těmi, kdo věřili v krátko~
dobost tehdejších revolučních poměrů. Podařilo se přes mnohé obtíže

- 14 seminář udržet v církevním duchu a dnes jeho odchovanci se stávají
i biskupy. Je to znamení odolnosti, se kterou se po čtyřicet let i
v tomto směru procházelo k obrodnému náboženskému úsvitu dneška,
který je poznamenán kanonizací Anežky České.
Podobně i Olomouc je znova spojena s tamní univerzitou šVou
bohosloveckou fakultou. Zde je možno tušit rovněž přispění nebeské r;
ochrany, když obdržela po.30 letech nového metropolitu, který je
nástupcem arcibiskupa, jenž byl 11 let vězněn ve své vlastní rezidenci. I • '.ronizace se konala 17.března, v den úmrtí olomouckého
mučedníka Jana Sarkandra, jenž byl v tísnivých náboženských poměrech 17. století čtyřikrát surově vyslýchán a třikrát mučen až k
Blahoslavený Jem Sarkander se stal příkladem, i ochráncem vžeoh
kněží, kteří během uplynulého čtyřicetiletí poctivě plnili své
kněžské povinnosti a přes osobní i tělesné i psychické tlaky protivníků-': Růstali věrni Apoštolskému stolci. Tato věrnost během čtyřicetiletého tříbení je příkladným duchovním faktem v našich náboženských :-dejináoh.
, '
" •
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NA' GESTU

TEOLOGICKÝM

TEXTŮM

Pozdrav otce kardinála Tomáška
Církev potřebuje vzdělané kněze. Papež Řehoř Veliký napsal
na adresu kněží přísná slova: "Nikdo nemůže vyučovat nějakému umění,
kdo se mu pilným cvičením nevyužil. Jak velká:je tedy opovážlivost,
když pastýřský úřad přijímají' lidé nezkušení, vždyť duchovní správa je umění nad všechna umění." /Liber regulae pastoralis,/1/
Víme dobře, že nestačí naučit se teologii jednou provždy,
ani jen znovu pročítat učebnice. Doba přináší nové otázky a na staré žádá nove odpovědi. 01 počátku církve pomáhala, teologie chápat ;
věčně'•platné slovo v Písmu hlouběji, a tak, aby živě oslovovalo, tu
dobu á společnost.
V naší .době připadá stále vetší podíl na působení církve
v.kM&te;
á§
. P4?.qAO.ÍĚ,,vý
lickou. akcí, Velice tb. rozvíjí po čtyřiceti letech Druhý vatikánský koncil a nyní to završuje apoštolský list Christifideles laici
Jana Pavla IT., vydaný před rokem. Velký misijní úkol nejbližší
budoucnosti
evangelizace,Eyropy- se týká nás . všech-. Proto také
laici'mají právo získávat co nejlepší náboženské, ba přímo teologické vzdělání.
•Z.toho hlediska má. teologický časopis významné poslání. Na
rozdíl od dřívějších časopisů, určených výhradně kněžím, musejí
teď Teologické testy sloužit nejen kněžím a řeholníkům, ale i
řeholním ;S es trám a neomezenému množství katolických.'mužů a žen.
Po časopisu tohoto zaměření sáhnou nepochybně i jiní.,•'•'kteří hledají poučení o současné®::křesťanství. To vše navíc i obnovená svoboda
tisku, klade na redakci velké nároky. Všem zúčastněným na tomto
díle budu rád vyprošovat dary Ducha svatého.
František kardinál Tomášek

- 15 JMENOVÁNÍ

SBORU

KONZULTOR0

Podle con. 502 GIC jmenoval Otec biskup Karel Otčenášek s
účinností od 1. dubna 1990 Sbor konzultorů královéhradecké diecéze
v tomto složení:
František Beneš
544
Josef Či hák ...
569
Karel exner
509
Ing.Miroslav kiala
284
Josef Kajnek
530
Ing. Josef Pospíšil
500
Josef' Růt . .. . '"J,... 533
Josef Socha .......
500
Petr Štěpánek
e • • • 549
Vít tajovský . opat
580
Václav Vacek .....
503
•

o

o

e

01
61
01
03
02
02
41
02
01
01
51

Dvůr Král.nad Labem,Palackého 99
Dol.tfjezd u Litomyšle 34
Nová Paka,Gottwaldovo nám,15
Kutná-Hora-Malín 77
Pardubice, Kostelní 1
Hradec Králové,Žižkovo nám. 35
Lázně:Bohdaneč, náměstí Míru
Hradec Král.., Karla Tomana 51 Nové Města n. Metují
Havlíčkův: Brod,Hakenova 582/3
Chlumec nad Cidlinou.
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BLAHOSLAVENÉMU

JANU

SARKANDROVI

Vyvrcholením třetího roku Desetiletí Duchovní obnovy národa
v olomoucké arcidiecézi bude Celonárodní pouť ke cti bl. Jana .
Sarkandra v Olomouci ve dnech 4. a 5. května.
Program pouti:
'Rh,
.
•
4.5. 19,00 Nešpory v katedrále sv. Václava
2 r ,00 Hra o bl. Janu
21,00 Společenství: modlitby a zpěvu
24 , CO Mše svv '• " - "
5.5.

1j00-6,00 modlitby adorace
9,30 Pontifikálhí mše sv.
od 13,00 v městskych-kostelích a na náměstí budou.souběžně
probíhat
a/
setkání schol, sborů a mládeže s kytarami
b/
set ání ministrantů
c/
setkání rodin
. ...i'
17,00
Májová pobožnost v katedrále
1

INFORMACE ' Z

ODBORU

CÍRKVÍ

1

MK

1

ÖS

Zákonným opatřením ze dne 12.1.1990 byl zrušen Sekretariát
pro věci církevní. Nově byl v rámci ministerstva zřízen odbor
církví, kterv zabezpečuje konkrétní realizaci vztahů státu a
jednotlivých" církví a náboženských společností. Tyto vztahy nejsou

- 16 již jako dříve založeny na principu nadvlády státu nad církvemi,
ale na základech partnerství, spolupráce a vzájemného respektování.
Posláním nového odboru je přispívat k naplnění těchto cílů především
v oblasti administrativně-přávní a ekonomické.
Ředitel em odboru je PhDr. Radovan Perka,
Adresa: Ministerstvo kultury ČR
odbor církví
Valdštejnské nám. 1
, 118"Ol PraheTT
Vzhledem k tomu, že stát již nadále nezasahuje do vnitřní
činnosti církví ,.iod.padá i státní souhlas k zahraničním cestám
církevních a náboženských představitelů, kuší se proto s okamžitou
platností i jejich-služební pasy a MK ČR se nadále na organizačním
zabezpečování jejich zahraničních.cest nebude podílet.
PhDr. Radovan P e r k a v.r.
ředitel odboru církví MK ČR
• V V.
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SVĚTA

Křésxané
'
: 1,619.100.000
Katolíci
:
864.379.000
RohamedanR
858.000.000
Hunduis té
:
676,000.000
Iíonřuc i oni s té
:
317.000.000
Rudhis té
:
309.000.000
Židé
:
18.000.000
Sikhové
:
16.500.000
Bezvyznání
: , 820.000.000
Více než 2/3 obyvatelů zeměkoule;jsou nekřesí ane
Následující tabulka- shrnuj-s-údaje, tykající se obyvatel, počtu
a procenta katolíků na kontinentu. Tato data jsou platna od
1.1. 1987.
Asie?
Evropa
Amerika
Afrika
Oceánie
Celkem

2.924.557.000 : 73.428.000
700.085.000 278,935.000
677.745'. 000 430.478;» 000
571.946.000
74.988.000
J4.J.84 ,.000
§.550.000
4.899.117.000 864.'379.000 v
k c k'

,í'y

+

+

+

R 2,51 =
39,84 - 0,04
63,52 + 0,56
13,11 +0,02
Zlxil-t-QiQi
•• 17,64 - 0,04
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sestra Monika • •'
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"Křesťan je největší rebel, jaký .vůbec; může být, neboť nepodléhá
žádné pozemské ideologii: má velkou svobodu Ježíše Krista Osvoboditele."
/Velikonoční homilie, 15. dubna 1979/
- "Křesťanská víra.nás neodděluje Pd světa,, ale uvádí nás' do něj;'
'církev není útočiště vně města, ale společenství toho Ježíše,které
žil, pracoval, bojoval a ztratil.život uprostřed města." "
/ 2.února 1980/
op
•' .
Je 18.~>~' hodin, pondělí 24, března 198.0. Arcibiskup San Salvadoru slaví mši v kapli nemocnice Boží Prozřetelnosti, která je určena pro nuzné nemocné trpící rakovinou a pro karmelitánky, a kde i on,
pohrdaje biskupským palácem, bydlí mezi chudými. Končí -hornílii a
rozkládá korporál pro obětování, když náhle se ozve třes rány,:jedné
jediné. Celebrant se hroutí, zasažen přímo do prsou,
•.
Vzal na sobe "rizika současně chvíle" uprostřed svého lidu,
řekl, že je "připraven vypít kalich, který mu Otec může dát vypír,"
"Nepadne-li obilné zrno do země a nezemře-li zůstává samotné;
- když zemře, nese mnoho užitku. Nemůžeme se milovat a odmítat, vzít
na sebe životní rizika, jež od nás žádají dějiny. Ten, kdo z dásky
ke Kristu dá sám. sebe do služby druhých, bude. žít jako obilné:-zrno,
které umírá, ale umírá jen z d á n l i v ě . Ú č a s t n í c i mše.byli ohlušeni,
-PředcházejXcí den při; ranní mši v katedrále se obrátil s naléhavou výzvou na vojáky, policisty své země- a prosil je, aby "nezabíjeli", aby zastavili represi. Arcibiskup překročil meze.., Odpověčp
byla,bleskurychlá, přišla nazítří. Poznamenala zároveň neobvyklý
osud arcibiskupa Romera pro věčnost krví mučednickou, a to právě o
vigilii svátku zvěstování té, kterou po celý život tak vroucně-prosil, aby ,byla u něj. "v hodině smrti"-.-, .
. Oscar Arnulfo spatřil světlosvěta 15.srpna 1917, právě o tom
krásném svátku Nanebevzetí. Panny Marie, v Ciudad Barrios, osamocené
vesničce v hornaté krajině na.výchoě San Salvadoru... Jeho otec
Santos, který pracoval jako telegrafi-sta, sotva znal alespoň základy
křesťanské víry. Podina žila ve velmi skromných poměrech, jeden z
Oscarových bratrů si vzpomíná, že několik dětí spalo na jednom
lůžku ... Asi kolem dvanáctého roku musí však Oscar opustit školu
a začne se uěite truhlářem.
0 rok poz :ěji se do vesnice Ciudad Barros vrací mladý kněz na^
svou primiční mši. Oscar má příležitost svěřit se generálnímu vikáři
ze San Migacla, který také přijel na primici, se svým přáním stát
se knězem. A následujícího roku. už 'odjíždí do semináře v San Miguel:
sedm hodin na koni neschůdnou cestou
je to velký krok:
Je mnoho svědectví o tom, že velmi záhy se stal mužem modlitby.
Modlitba je pro něj síla a opora jeho života, a později, až se stane
• arcibiskupem, často opustí důležitou diskusi, a jde se modlit do
kaple za to, oby byla přijata správná rozhodnutí. Jeho poradci ho

- 18 prosí, aby se modlil, když se nemohou shodnout, "tak se vždy došlo
k dobrému rozhodnutí".
"A'přece musil všechno opustit a jít pracovat do dolů, aby mohl
svým výdělkem přispívat na potřeby rodiny. Na zásah biskupa však
přece jen.odchází do národního semináře v San Salvadoru, který spravují jezuité, -a svá studia končí v Římě.
Jeho vzhled je klidný, přímý, otevřený. Působí "jako někdo,
kdo nespěchá, když někam jde, protože ví, že tam dojde,"... je pokojný, je popisován.jako někdo, kdo bere život "jak jde", poněkud ostýchavý^ s nadprůměrnou inteligencí a s velkou schopností intelektuálním :práce.
r';:
Do San Salvadoru' se:; vrácí počátkem roku 1944 a působí jako
farář v Anamarosu.. Ifaždý večer přichází do kostela na hodinovou adoraci před kejšvětější- svátostí a k modlitbě růžence... Velmi záhy
se pak stává sekretářem biskupa v San Miguel, rektorem katedrály,
šéfredaktorem diecězních novin .a rektorem mezidie cézního' sansalva•dorského semináře. V" roce 196-6 se stal generálním tajemníkem biskupské' konference ^Salvadoru :á; 15.. ří jná 1974. je jmenován pomocným biskupem, později b i s kup en" v S an t i agu de Maria. Věřící jeho diecéze tvoří
pěstitelé kávy / aristokracie., rolníci a proletáři.
Přijímá heslo jezuitů.: "Cítit s církví." 3.února 1977 byl urychleně jmenován arcibiskupem -San Salvadoru., . a ' začíná bleskurychlý.;
vzestup, jehož tragické vyústění mělo přijít jíž' za tři roky
j Při svém jmenování .- ar cibiskupem nevypadal tento, spí še konzervativní' Otec, na to,že by. mel hrát tak významnou roli v tomto těžkém .
období, počínající občanské války. Na arcibiskupský stolec byl-jmenován Římem, aby- nastolil rovnováhu', když vláda označila jeho předchůdce za "rudého" .
: Qsc ar Römer a byl. .poznamenán" duchem. II. Vatikánského koncilu:
přijal ve svém osobním,živote za svou -"přednostní volbu chudých," i když. nikterak nesympatizoval sé Všemi,tendencemi, které se v církvi
po II. vatikánském koncilu objevily'. Je. velmi .; věrný . všem církevním - -í
kánonům i kázni.duchovenstva, za velmi důležité pokládá liturgická
pravidla a na prvním m.ístě je u něj vždy modlitba a osobní obrácení'.
Věří,že Boží sláva je vždy spojena se slávou a integritou církve.
.Vnitřno zůstává stále svobodný až ke konečným důsledkům.Když
přišel, na • arcibiskupství, ..jeho protivníci napsali: "Nechrne ho, je-tojen otázka .času, má velmi křehké zdraví a nevydrží dlouho to velké
množství práce v arcidiecézi" ... o dva roky později vyprávěl jeden
z nich, :j..ak .se. na konci den naplněného intenzivní pastorační prací,
ptal Msgreí. cmer a, udiven jeho klidem, jeho svěžím obličejem a jeho
spontánní .srdečností: "Jak je možné, že když jste před dvěma lety,...
přišel na arcibiskupství, bylo vaše zdraví ták choulostivé a nyní,
když máte třikrát více práce, nechytnete ani chřipku?" "To jsou
Boži. ,Věci, víte," odpověděl Oscar Romero s .velkou: vírou v . hlase.
j Sotva měsíc po instalaci -Os cara." Romera v San Salvadorujdošlo
k.ivraždě Otce Rutila:Grandé, jehož si Oscar Romero velmi vážil.
Byl to pro nového arcibiskupa hrozný šok a zasáhl jej s celou svou
silo.u: proč tato vražda muže Božího? Žádá od vlády vysvětlení, ta
však . do"'případu nikdy nevnesla světlo. Rutilio-Grande byl jezuita,
ředitel semíriáře, teolog ...a důvěrný spolupracovník arcibiskupa Rcmera,
Jednoho, dne', se rozhodl, :že vezme vážně pastorační úsilí 'latinsko.--amerických biskupů'shromážděných v roce 1968 v Mendellirtu. A aby

- 19 v pravdě sdílel osud těch nejchudších své země, stal se venkovským
farářem v Aguilares, několik desítek kmod San Salvadoru. Tam se podílel na hnutí obnovy, které se šířilo po celém latinsko-ameriekém
kontinentu. Jeho pastorační práce ve prospěch chudých rolníků narážela stále více na zájmy velkých majitelů půdy vlivných ve vládě.
Rutilio Grande dostal několikrát výhružku smrti. Při pohřbu svého
přítele pPOlQG sl tato slova: "Pokud jde o křížení cest, zdá se, že
pro vlast není východisko a že někteří hlásají cesty násilí. Říkám
vám, bratři:dua požehnán Bůh, který ve smrti Otce Granda a hlasem
církve říká nám: Ano, je východisko! Je východisko lásky, východisko
víry. Ěešení je v tom, že se na církev budeme dívat ne jako na nepřítele, ale jako na místo, kde se Bůh chce setkat s lidmi."
Rutilio Grande dokázal vnímat sociální aplikace evangelní
chudoby a od té chvíle začíná pod nesnesitelným tlakem politického
násilí duchovní dobrodružství tohoto představitele církve, jenž za
necelé ť i roky získá mezinárodní význam. Jeho řeč byla jasná a
přesvědčivá, získal pozornost celého světa. Byl navržen na Nobelovu
cenu Míru, .která byla nakonec udělena Matce Tereze z Kalkuty. Severoamerická universita v Georgetownu mu udělila doktorát honoris
causa v roce 1978 a krátce před svou smrtí 9.března 1980 získal
Nobelovu cenu Míru.
Jako neúnavný pastýř objíždí Oscaro Romero farnosti své diecéze až do těch nejvzdálenějších končin a všude káže lásku, nenásilí,
evangelium ... Je pozorný k tísni a nouzi a otevírá diecézní prostory tisícům rolnických uprchlíků, kteří začínají opouštět venkov,
jenž se stal místem krvavých operací v rámci boje proti guerille.
Spole s církví se stává mluvčím "utrpení matek zmizelých .., těch,
kdo nemohou mluvit, těch, kdo trpí, těch, kdo jsou uvězněni a donuceni k mlčení," Jednou jsme jej nalezli, jak vyklízí svou kancelář
a vedlejší místnost: "Udělali jsme tady malou kavárnu" a všichni
přeměňují přísné obydlí tohoto muže, který je zvyklý na klid, v
místo setkávání a přijímání. Tak vzniklo "bistro" na arcibiskupství.
Stávkující dělníci, novináři, vesničané, seminaristé, kněží
všichni si dávali schůzku v "Malé kavárně". I když nebyl Oscaro
Romero vždy přítomen, jeho živá přítomnost poznamenávala toto místo
ochotou poradit či pomoci. "Mluvil málo a poslouchal mnoho, ale
vždycky v onom tichu, které ho provázelo a bylo znamením muže modlitby .., Vždy naslouchal s ohromnou schopností obdivu a snažil se
objevit smysl tajemství díla Božího v člověku."
Zároveň se stále snažil odhalit falešné dilema pravice-levice:
"Ti, kdo chtějí zvrátit autoritu, kdo hlásají osvobození bez Boha,
kdo usilují o moc ťidním bojem, nenávistí, jsou rozčilení, když
jim církev připomíná, že komunismus není řešení, že převrat není
cesta,nebox/" nenávist, která dochází k zabíjení ... která se dopouští smrtelných hříchů ... to není řešení. To je prostě zločin ...
Ani pravice, ani levice, V srdci Boha, ve stopě Božího slova a
svrchované autority církve: to je církev,"
Vyjadřoval se s lehkostí a stal se v krátkém čase mužem,jemuž
naslouchala celá země a svými nedělními kázáními v katedrále, které
přenášelo diecézní rádio, se stal velmi populární. S velkým darem
křesťanského rozlišení dokázal svou analýzou událostí tkát předivo
národní tragedie, která se právě počínala. "Hejo dlouhá kázání,
která někdy" trvala téměř hodinu o., to bylo celé bohatství a v
některých okamžicích připomínala kázání církevních Otců v dobách
počátku křesťanství." Katedrála byla plná chudých lidí, zástup přicházel až k oltáři, někteří měli s sebou své chleby, posedali asi

na__ zem,* stařenky /přinášeli Msgre Romerovi květiny , ten se usmíval ,.,
• -Presto byl pfEezřelý z příslušnosti ke krajní levici a potupen •
oligarchii; prozíval zkušenost samoty. Nepřestal ovšem hlásat smíření: "Jemnoho násilí. Je mnoho egoismu. Každý si myslí, že má v ruce
pravdu a svaluje vinu riß. druhého . .. Potřebujeme zlomit tyto přehrady. Potřebujeme cítit, ,ze existuje Otec, který nás miluje a který nás
očekává, "Potřebujeme se naučit modlit se Otčenáš:-, ROdpusí nám naše . .. ;
viny jako i my .odpouštíme . . / 1 5 . b ř e z n a 1980/. A stálo
odhaloval
kořeny sociálního hříchu: "Je dnes velmi snadné jednat jako svědkové
cizoložné Reny: odhalit ji.a konat spravedlnost. Ale•jak málo je těch
kdo se dívají až na dno svědomí. Jak je snadné odhalovat strukturální
nespravedlnost, institucionalizo.vané násilí, sociální hřích! To
všechno je pravda,; Ale kde : jsou/kořeny sociálního hříchu?, Y srdci
člověka,... Všichni jsme hříšní/ a všichni jsmě- dali své zrnko písku
do .tohoto^ mechanismu zločinu a násilí." /23kbřezna" 1980, v předvečer
své smrti/.
y ^ ...
k
:.--:.
'' • ^
často mu bylo vyhrožováno smrtí a Msgre Romero předvídal svůj
blížící se konec. Byl tím zděšen podobně jako Ježíš'v Olivové zahradě
Ale po jej" nevedlo k: opuštění svého místa a svého úkolu: byl připraven vypít ten Kalich, který mu Otec mohl dát. "Jako pastýř jsem
povinen božským řádemvdá.t svůj život za.ty, jež miluji, totiž zaR
Salvadorske, i za ty. kdo mně zavraždí,... už teä nabízím Bohu svou
krev prorvykoupení a vzkříšeníSalvadoru. Mučednictví- je Boží milost,
jež si-nezasloužím.,;
-RVražda tohoto'muže Božího, d-tterý byl'.'. dokonale průzračný a svobodný, /žásněla jako ozvěna hromu v jeho zemi a zakrátko v celém světě
Den před „svou smrtí se s velkým důrazem obrátil na.vojáky a
policisty'svě země:.;. "Bratři, jste ze stejného lidu jako my. Zabíjíte
své bratry rolníky... Nad lidským pří kazem zábí jet musí stát zákon
Boží, kto.r;: "•'.k..á: "Nezabiješ"': Voják není povinen poslouchat příkaz,
který ..je proti Rožímu zákonu. Nikdo nemusí respektovat nemorální
zákon. Je čas vrátit se ke svému svědomí a poslouchat spíš své svědomí ne-ž .-příkaz k:' žehu. .., reformy nejsou k ničemů, .když jsou poskvrněny tak mnohou krví..Ve jménu Boha, ve. jménu lidu trpícího, jehož,
nářek vystupuje až k nebi a je "stále silně jší, prosím, vás, naléhavě
vás prosím, přikazuji vámi Ve jménu Božím: zastavte repiesiRR ..
Církev kážé osvobozeníkteré zahrnuje v. sobě respekt k důstojnosti • lidské o so 03-, o c/hřaněy společné ho .dobra lidu • a.-Rranscedenci, která
se nejpkve obrábí k Bohu "a která v Bohu -čerpá: svou naději a svoji
sílu," /2J,lR'ozn- -. 1980/'. .
'
.
Jeho /pohřeb byl příležitostí • k novému vraždění na náměstí před '
katedrálou, íelevižní .'stanice celého/ světa: objevily náhle bolestný
život této malé latinskoamerické země s tak křesťanským názvem
"Spasitel", Smrt "biskupa, chudých" má značný účinek. "Fotografie
Msgre Poměr a. vévodí 'nyní 1 v chatřčích t.ěch ne j zastrčenějších krajin
kontinentu. A pokud- z bezpečnostních důvodů obraz Msge Romera nemůže
být vystaven, je vryt' hluboce do; ducha a do srdcí,. Biskupa ze San "
Salvadoru už hyní křesťanský lid latinské Ameriky.kánonisoval,
"Cit věřících"." - dokonale tradiční pojen v dějinách cířkye - se zde ..
rozezněl naplno:intuicí poznali chudí věřící lidé v Msgre Romerovi
muže Božího, proroka Nejvyššího, učedníka Ježíše Krista,„mučedníkák -.,,
e v a n g e l i a . "/RAntoine,VIE DES SAINTS' - ŽIVOT SVATÍCH,nakladatelstvíR .
"
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21 O něžné revoluci s panem Neřádem ...
Cítím povinnost reagovat touto cestou na reakci pana Nerada
v ě. 7 KO na můj příspěvek "MDŽ kontra Svátek matek", uveřejněný
v č. 4. Mám totiž pocit, že si pan Nerad smysl mého. článlíu^
poněkud po svém a snad tedy ani zcela dobře nepochopil konkrétní"
myšlenku o zabitých nenarozených-, jako "krvavých skvrnách naší něžné
revoluce".
Pan Nerad píše: "Což,potratový zákon zavedla Revoluce?"
Reyoluce, ^.cpipcpě hézavedla" potratový zákon, ale»-dc^t
ani^QÍc^príotiýnemu^.
Díky Revoluci začíná kolem nás opět vítězit pravda a láska,ale
nic z toho ještě nepocítili ti nejmenší; a přitom už zítra by bylo
pozdě,-pj^tíi^e už-dnes padnou další z nich.
•
•• • -r
Naše revoluce dokázala zastavit komunistickou genocidu národa
a s ní i mnoho zla páchaného 40 let na člověku, kterému vrátila
jeho důstojnost a hodnotu. Co jiného se skrývá pod odborným zaklínadlem "interrupčního zákona" , než- další genocida, která si určitě v
ničem.nezadá s komunistickým terorem. Tady se však nikdo z "postižených" 'nemůže bránit, nemůže se dovolávat práva; jsou to skutečné
krvavé
- skvrny naší
něžné revoluce,
protože - i-pan Nerad sám. to
• -v
- - " -''
'
vlastně potvrzujeP-s tím nikdo,nic nechce mít, "nás" se to netýká.v
Nezapomeňme, že i lhostejnost může být*někdy stejně krutá jako--"
zlo samp a Půh. po nás bude,, jednou žádat nejen, ruce čisté, ale taky
naplněné .. . Apo^hodně, se -změnilo, ,-á je. to skutečně nesporný důsledek Revoluce, Pale, asi stále... ještě .'-myslíme moc jen sami na sebe a
opíjíme 'se- šíadký:'- vítězstvím svobody a něžně revoluce, lhostejno,
že vedle nás denožonně,'.padají nevinné oběti naší sobeckosti a nezájmu, kteře určité, s něžností....nemájí mnoho společného.
Nebo- je' shad háše ReVoíůee'pouze- privilegiem, které si- vš-ithni
nezaslouží?rJinak,- bý°sé- přěcéenildb hemPhl pozastavit nad - tím,když
chápu zákon pvotíP- 'životů, proti kterému jsme dosud- nedokázali nic
udělat, jakoT,černý,-.vykřičník -v našich svědomích.a: v naší rodící se f
demokracii ; . . e,
P" ^r,- \. .o .- ..••-r . , K- 1 - --Ir* , e
Marie Sítková.. ,, .
5B3 04 Drnovičo'23é~.«^.ť- 1 *

., ,
PhDr.Adolf Provazník
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- { .Brno dne 8.dubna 1990;
- '
- Dominica in

Přáni bi skupa •. Thür.Josefa Koukla
Ke svému dopisu, litoměřickému biskupovi ThDr Josefu Kouklovi,
uveřejněném y K:,0. , • e. 6, ze. dne 4|.,000.* 1990,; na;-straně 12., jsem
obdržel od J*.P. biskupa zároveň s'; velikonočním přáním tuto odpověS,
kterou si-dovoluj i: uveřejnit ;••_'.
Páh> vpravdě y stál z mrtvých.
Alleluia.
Pychle jděte..a oznamte to všem lidem,

ve kterých má Bůh zalíbení»
Jménem Ježíše Krista,
zmrtvýchvstalého Spasitele,
který nabízí a. dává všem sílu k odvaze
i radost
a pomáhá slabým, aby přinášeli všem pokoj,
radost i odvahu jít za vítězným Kristem
do nebeské slávy.
To Vám p^eje a vyprošuje při velikonoční •
oběti ...
Dík za. Váš dopis a připomínky í
Velikonoce 1990. - — "-^^wt^ipp-s'i^jii^^ij^ip^
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+ Josef Koukl,
biskup.
«Mpi

Jen několik slov b mládeži .
• o on . i o . " 9 v. •' •
'•.,..•'.
Nase mládež- je různá, Mnohé vídáme klekat v našich chrámech,
žít slušně a ve shodě s Božím řádem. Takový život znamená budoucnost ,' opak vede. k záhubě.
Bohužel jo však velmi značná část těch, kteří jsou odchovanci
zmatených "a materialistických skol v uplynulém období 40 let. Titox
mladí lidé ;;sou narušeni, ani neví jak; nejsou ani věřící, ani praví
atheisté, prostě nic, 'živočichové lidského vzezření, žijící jen
pudově m podle tělesných.potřeb. Rovněž tak jsou plodem zanedbané
výchovy od svých rodičů, pachtících se jen za materiálním ziskem a
bezcennými tretkami nějakých majetkový výhod, které časem stejně dpřijdou na smetiště, nejen koncem pozemského života, ale i během
našeho žití se ukážou falešným a nic nedávajícím pozlátkem,
, r
K charakteristice té naší pohanské mládeže jsem vybral' krásnou
a přiléhavou báseň vyjadřující mariánský smutek nad našimi dětmi,
kterou složil P.Jakub Demi,
J akub eml:
P r o č
jsi
tak
s m u t n á
?
Proč jsi tak smutná a pláčeš, Matko našeho Pána ?
Která jest příčina tvého žalu, jaKS" 'tvoje rána ?
S? šte mne tedy, mužové i ženy:
.
. Líto mně; dětí !•
-«
Jfiží£e.,.ví±siy, JtfiíLle.tí.da předa et JLi
.Za /vaším příkladem jdou, ničemu nevěří :
'"
.. .a co světí ?
- žaludek, jazyk á svaly. Jsou bez Oběti.
Neradostně žijí,- lhostejný ke všemu, nemají cílé,
odvykly si klekat, a nesmyslná jest i jejich píle.*
To jste chtěli vědět, vězte to tedy:
Líto mně dětí i
Nedávno ještě za Ježíšem běžely, teči už jen letí do prokletí i
A připojuji ještě slova žalmu k našemu namáhání a snažení,
které se může snadno zhroutit, jestliže bude stavěno bez základů
Božího království a jeho spravedlnosti.

- 23 Nisi Dominus sedificaverit domum,
in vanum laboraverunt qui aedificant earn.
Nisi Dominus custodierit civitatem,
frustra vigilat oui custodit earn
/Pa.126/
Jestliže Pán nestaví dům,
. Q. .. .io; /marně se namáhají ti, kteří jej staví.
Jestliže Pán nechrání toto město,
];.;30nmarně bdí stráže, které je brání.
8 v dubna '199.0 Dominica in palrnis.
A.P.
Pastorační centrum pro rodinu - Olomouc
. Í-.-,:
...
' • ' : " ' r. . ;
D O P Í S V Š E M
S rostoucím, znepokojením sledujeme vývoj rodin v našem státě.
Rostoucí pöyet rozvodů, .pptřatů, fyzicky a psychicky deformovaných
dětí, trestaných mladistvých'atd. signalizuje, že výchova,vzdělává^.
ní informovanost a způsob života "nejméně dvou .generací nejsou zcela
správné.
;
Život lidí nä konci -druhého tisíciletí se.vyznačuje, mimo jiné,
rychlým tempem objevování zákqnitostí vývoje'lidského jedince.
K tomu jsou, zejména.v zahraničí, využívány nejmodernější metody,
Výsledky vědeckých prací a výzkumů bývají široké veřejnosti předkládány formou populárně-vědeckých publikacích a filmů.
Současný stav informovanosti naší veřejnosti je žalostný. Výchova a vzdělávání byly v posledních desetiletích prováděny masovým
spůsobem se zřejmým cílem oslabit působení rodiny, jejíž výchova by
mohla být odlišná od- centrálního spůsobu výchovy. Tragickou daní
za to je odosobnění mezilidských vztahů a přehlížení základních
lidských práv jedinců i neurozených. K této skutečnosti némalóu * i
měrou pžispívala dezinformovanost veřejnosti. Velká část žen mohla
bez jakýchkoliv výčitek zabít plod svého těla, protože oficiální
ideologie nepovažovala nenarozený život embrya za skutečny život.
Výjimku ov.em tvořily např, soudní spory o dědictví, když nenarozené dítě může být dědicem otce, který zemře. Tento fakt dokazuje
nedokonalost tezí, jimiž se řídilo a doposud řídí naše zákonodárství .
Změnou politické i společenské situace v našem státě vznikly
podmínky pro respektování názorů a práv každého jednotlivce. Proto
je třeba vytvořit novou, koncepci výchovy a vzdělávání žen i mužů,
která by mělauia...první místo položit úctu k životu. Abychom byli
schopní pochopit zákonitosti vývoje člověka, apelujeme na zodpovědné orgány, aby:
- umožnily ve vysokém nákladu publikovat populárně-vědecké knihy,v
které informují o nitroděložním vývoji člověka /např.I\lilson ^
čakáme detiatko, vad. Osvěta Martin 1987/
- vědecky doložená fakta o vývoji člověka začlenily vhodným způsobem do tzv. výchovně-vzdělávacího procesu
- provedly širokou kampaň, jejímž cílem bude informování široké
veřejnosti o všech výhodách zodpovědného přirozeného plánování
rodičovství, včetně aspektů psychických, morálních a duchovních

~\24 - zamezily jednostrannému informování veřejnosti o domnělé neškodnosti interrupcí a mini int errup c í.
- zamezily nesprávnému a -život ohrožujícímu informování veřejnosti
o tom, že kondom ýe spolehlivou ochranou proti nákaze chorobou
AIDS
- výchovu dětí o. mladých lidí zaměřily k sebeukázněnosti s orientací
na čistotu a krásu lidského těla i-'vztahů mezi mužem .a: ženou,, (.nikoliv na otrqČQní pohlavnímu pudu sebeukájení a onanistickou souloží v zájmu nešíření pohlavních chorob
- zabránily otrockému kopírování výchovných metod, použitých ve vyspělých státech],, které jsou už dnes hodnoceny jako nesprávné
/sexuální výchova - Švédsko/
- ve spolupráci s odborníky a občanskými iniciativami vytvořily novou koncepcí tzv. výchovně-vzdělávacího procesu, která by vychá_zela z .nejnovějších vědeckých,poznatků morálního stavu společnosti,
• kulturních tradic,'národů'apod. •
-.:společensky a ekonomicky docenily rodiny s dětmi a umožnily --matkám
r zůstat,. doma he jméně do šesti iet - ne jmlaďšího dítěte.
Vyzýváme všechny, kteří se ztotožňují s tímto dopisem, aby s'e-pöde» psali ná podpisový arch. Text dopisu:spolu s podpisy bude odeslán
předsedovi federální vlády, na. ministrstvo,školství, zdravotnictví,
práce- a sociálních věcí. •
'
• V zastoupení: Ing. Antonín Janýšká'

I.
P Ř Í L O H A
ICftE S í A N S K Á
S O L I D A R I T A
/Politické aktuality, úvahy, informace/
SJEZD US. STRANY LIDOVÉ - VÍRAZ NAŠÍ SLUŽBY SPOLEČNOSTI
Vrcholnému jednání jednoho tisíce delegátů ČSL z Čech,Moravy
a Slezska ve dnech 3. až 5.dubna v Praze se dostalo hned v samém
začátku hodnotného dárku. Je to dohoda o politické a volební koalici Československé strany lidové, Křesťanskodemokratické strany a
Křesťanskodemokratického hnutí na Slovensku, Má název Křesťanská
a d mokratleká unie. Mimo delegátů ČSL bylo jednání přítomno také
mnoho vzácných hostů z domova i zahraničí a to z Evropy i zámořských zení. Za své pozdravné projevy získali velké ovace zvláště
delegáti z Litvy a Kuby.
Sjezd potvrdil, že křesťanská idea tvoří pevnou hráz totalitě
a že neseme společnou zodpovědnost za společné dobro.
Delegaci sjezdu ČSL přijal v Lánech také prezident republiky
Václav Havel. Čtyřčlennou delegaci v které jsem také byl, vedl
předseda ČSL bl. JUDr Josef Bartončík. Ve velmi srdečné debatě pan
prezident mimo jiné vyslovil přesvědčení, že ve volbách naprostá
většina občanů dá svůj hlas demokratickým silám a že se mezi nimi
výrazně prosadí kandidátka Křesťanské a demokratické unie, jejíž
součástí je i Čs. strana lidová. Pan prezident také vyslovil plnou
podporu ministru vnitra br. JUDr Rich. Sacherovi.
Po bohaté diskuzi sjezdové.
jednání skončilo volbounových
stranických orgánů, schválením programu jakovotevřeného materiálu
a schválením stanov. Sjezd zvolil 136 členů ÜV ČSL, předsedu 1.místopředsedu a generálního sekretáře ČSL. Sjezd zamítl odvolání JUDr
Josefa Andrše proti jeho vyloučení z ČSL. Sjezd také rehabilitoval
všechny členy ČSL, kteří byli v průběhu uplynulých desetiletí pro
své politické a ideové postoje pronásledováni nebo byli nuceni
opustit stranické řady.
členové předsednictva ÚV ČSL: Předseda: JUDr Josef Bartončík,
první mistopř.: MUDr Stanislav Hanák, Generální sekretář: JUDr
Jiří Černý.
Místopředsedové: PhDr. Bohumil Svoboda, ing. Josef šedivý
Členové: oc.ing.Antonín Baudyš CSc, Václav Cibuzar,ing.Jaroslav
Cuhra ing. Jan Fričar, PhDr JUDr Oldřich Choděra, ing. Josef Meier,
ing. Ludvík Motyčka, ing. Josef Pavela, MVDr ing. František Reichel
CSc,JUDr Pichard Sacher, Bohumil Servus a Jaromír Šlápota.
Dohodu o společném postupu ve volbách uzavřela ČSL také se
Svobodnou rolnickou stranou. Obě strany vyjádřily své přesvědčení,
že pouze na základě křesťanských a demokratických zásad může být
obnoven spravedlivý řád.
Pevně proto věříme, že dovršení obrození ČSL, její vnitřní
sjednocení a sjednocení s ostatními křesťanskými demokratickými
silami v Čechách, na Moravě, Slezsku a Slovensku dává oprávněný
předpoklad, že naše sjednocená velká křesťanská koalice dostane
výraznou podporu od voličů v nadcházejících volbách.
Augustin Navrátil

II»
K názvu

republiky

Není to vina poslanců, ale strašného násilí fašismu
a komunismu, které c e l é půlstoletí ovlivňovalo a mrzáčilo n á š život
a myšlení, takže stačí nyní jen mála příležitost a nutnost hlubšího z a m y š lení, aby s c ukázala roztříštěnost, netoTerance a n e b e z p e č n á n e s c h o p n o s t
bratrské jednoty. Proto jak'"> balzám p ů s o b í hrstka slov
KARLA
ČAPKA
n a p s a n á před v í c e n e ž š e d e s á t i osmi lety
1 . 1 . 1 9 2 2 v Lidových
novinách :
,
,
O
TOM
JMÉNĚ
'
Bud j e na to přfiiš p o z d ě , anebo příliš
brzo, ale rozhodně j e n e č a s o v é povídat tcy byla to představa, která n á s
těšila v prvních dobách pó převratu " a která SP nám tuze často v r a c í
dodnes. Byl to takový .sen, jak by s e měla jmenovat n a š e republika. D n e s
má jméno, tedy j e n e č a s o v é mluvit o tem; ale to "jméno není docela p o d a ř e né, a j ě v ž d y c k y Č a s o v é myslit na n ě c o lepšího, n e ž j e to, co je.
, r ,
Naše» republika s e totiž, a f to víte, jmenuje' Č e s k o s l o v e n s k o , T c h é c o s l o
vaquie, C z e c e s l o v a c c h i a , C z e c h o s l o v a k Republic, T s c h e c h o s l o w a k e i , T j e k o s l o v a k i e a podobhě. Libozvučné to není, pro cizince má to zvuk d o k o n c e
trochu
šjp rýirio vrrýy ci "V<3 f r a n c o u z s k ý c h šantánech užívají toho slova' jako
něčoho ukrutně humorného, co samo s é b o u musí každého rozveselit. A l e
nacito má toto filologicky podivné slovo horší vady : j e tr> slovní s l e p e n e c
doí-ela jako R a k o u s k o - U h e r s k o , c o ž budí dojem takó politického s l e p e n c e , '
Řekněte sami, zda b y s t e měli Valnou důvěru řekneme k státu belgickovalonskému. Řekli byste, ž e j e
to politické dvojspřeží, které s e příležitostně'
muž er z a s iv rozdělit a j e d o č a s n ě p.pojewo' jen' nějakým ústavním řemenem. Jo
te jméno dvou národů,a nikoliv jednoho státu. Není to v ů b e c jméno teritoriální, a není to také jméno' národa. A n i Cech, ani S l o v á k není Č e c h o s l o v á k ;
a j e d o c e l a pochopitelno, ž e N ě m e c z Liberce nebo Maďar z e žitného o s t r o va, i kdyby zvláštní náhodou byl loajální, s e také necítí zrovna Č e c h o s l o v á k
kom, protože to jméno je etnografické, 'a nikdiv teritoriální. Toto filologicky
n e s p r á v n á a z v u k o v ě neladné jméno j e tedy k e v š e m u j e š t ě politicky chatrné. Nereprezentuje ani nějakou státní jednotu, nebot j e dvojaké, ani státní
území, né bot j é národopisné, ani historii, nebot j e n o v o p e č e n é . Je to jméno,
které bylo utvořeno jistě z é silných politických důvodů a bylo pro první č a s
patrně nutné. A l e j e otázka, je-li ušito k nerovztrhání.
A tak tedy s e nám tehdy zdálo, ž e : j e kdesi v minulosti jméno, které '
má pěkný zvuk a zvláštní náhodou o z n a č u j e ' v dějinách teritorium n a š í repufe
bliky. Je to V^lká Morava, říše Svatoplukova. Velká Morava, v minulosti
jediné delší spojení Cech, Moravy 'a S l o v e n s k a , n á z e v r y z e teritoriální,
jméno z v u č n é a reprezentativní, ' G r a n d e Moravie, Great Moravia, ' tato firma
by n e z n ě l a špatně z a hranicemi, n e z n ě l a by nelibě nám Cechům, ani s e b e autonomnějším Slovákům, ani slovenskému lidu, který s e naivně cítí bratrem
" M o r a v c ů " , ale nikoliv Cechů, a n e z n ě l a by nepříjemně ani našim jinoriárodním menšinám, nebot by j e etnograficky neškrtala z povrchu zemského, jako
to čihí n a š e nynější státní firma. Náhodou nejsme v ů b e c z M o r a v y a nemluí
v í z n á s lokální vlastenectví; ale k r á s a jména Velká Morava, jména jedhotnéfa
ho, nerozštípnutého, historického a slavnostního, jména značícího střed,
s v a z e k a jaksi s p o l e č n ý stůl ofeou národních větví, těšila n á š tehdy nesmírně, ' Říkejte si stokrát po s o b ě Velká Morava, Moravia Magna, G r a n d e ' M o r a vie, a b y s t e přišli ha chut tomu zvučnému, širokému, jednotnému slovu,
slovu b e z kazu a trhlinky, oblému a hrdému, sytému a srostitému, názvu,
j e n ž je s v ě t o v ý i důvěrný, b e z e stínu směšnosti, v e l k ý a sladký, n o v ý
a prastarý,
A když už j s m e tak milovali toto zapomenuté slovo, těšili j s m e sc- i s
jeho graficky tak p ě k n é iniciály V M, iniciály, j e ž sama o s o b ě s e podobá
ornamentu; z jeho zvuku, j e n ž je prost nepříjemných s y k a v e k á pohodlně
vyslovitelný každému nJ.rodu na světě ř z jeho zevní důstojnosti, j e ž bý mladému státu z í s k á v a l a " n a první pohled" důvěru. A mysleli j s m e na to, jak

ill

•

jak ^ y toto jméno samo dalo znak novému státu; znak n e s e š i t ý z heraldických vzorků, nový a republikánský, výmluvný a srozumitelný :
Svatoplukovy pruty, s v á z a n é jako liktorská hůl, obepínající' místo
liktorské s e k e r y meč nebo ještě raději lopatu jako' odznak práce; znak
s e s t « r s k ý k státnímu znáku Republiky f r a n c o u z s k é , připomínající nestarš í republikánský emblém, ale přitom ideou čistě domácí a historický,
z n a č í c í státní útvar jednotný a soudržný daleko výmluvněji n e ž heraldická
koperdeka skládaného erbu, znak plný v á ž n é h o smyslu a poučení.
A. krom toho jednoduchý, krásně užitelný pro pečet, mince i známky,
v o j a n s k é knoflíky a úřední listiny, elegantní a čitelný, podobný dobré tovární známce.
Mysleli jsme i na tó, "jak by přívětivě, b e z odiozních historických
zbytku vypydala mapa střední Evropy, kdyby s e místo Madarsko říkalo
Panonie, místo S H S kdyby s e vzkřísil Napoleonův n á z e v Ilýrie a místo
německého R a k o u s k a byla na mapě stará alpská R é c i e ; co třecích ploch
by odpadlo těmito klasickými názvy, j e ž bý navázaly na minulost dávno
už n«zjitřenou. A l e to j e záležitost jiných. T e h d y s e nám zdálo, ž e . a s p o ň
u nác by s e dobře a jednotně žilo p ó d e jménem, j e ž by nebylo fonetickým
strašidlem a politickým konglomerátem, j e ž by zkratkou obsáhlo prastarou
soudržnost státního útvaru zbrusu nového a pojmenovalo nesourodé
obyvatelstvo názvem, j e n ž by inikdEs nikoho národnostně nejítřiL Nebot
nepodčenujte jméno, ž e j e
j ě n o m jménem; jméno j e zároveň kus
pýchy, jménó j e
reprezentace, a kdyby kdokoliv z n á s stál najednou
před úkolem, aby si pro s e b e sama v y m y s l e l zbrusu n o v é ' j m é n o , jistě by
to udělal náramně v á ž n ě pod měřítkem v k u s u a důstojnosti.
Dobrá, byl to s e n z roku 1 9 1 8 . Líbí-li s e vám jenom trochu, řeknete'
asp«m, ž e ani dnes není pošetilé a docela z b y t e č n é vzpomenout si na něj.
Lidové noviny
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Vyberáme áalšie state z listu biskupa Jána Chryzostoma
Korea Se skosí ovenskej- televizii v apríli 1989
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V prve j 2%stl seriálu-' sa' hovořilo mnoho o A, Hlinkovi "
od roku 1918
^'o1 eho smrí. v" roku 1938, Podia seriálu A: Hlinka bol
proti ÖSR- a-h^al;- s. nepriateími karty, A bol. bezmála nepriateíom- ,: :••
slovenského, národa,.siovom "klerikal"... Tento•výraz sa. kédysiyz psaktic
kých příčin'1 go^žívalipre. politické hnutié/v ktororn boli ai kňazi,». •
alebo ktor.ě..sajrfladilo kresíariskýnti zásadami. - _asl tak.,: ak.o; sa skrá-.
tene .hpvpriXo " agrárník"', "narodnlar"', " sicialis ta" . ' Dnes ' ca dává
tomuto výrazu yyluč-neá&anlivý" vý-šnam --: "klerikalizmus a klérofašismus".
.
; •' •••>' '
1
/
•'/J"/""/.; 1
,v- ,, : '.•,'.•./<'-.'
. Aký'boh Andrej Hl^nkariv sku?to;čno'šti? 'v'Slovenskom biografickom ;
slovníku sa píše, že Andrej Hlinka /nar. 27.9.1864Ú od roku. 1895:
se angažoval, v. práci zá;_slovenské'^Vě'ěi v"shphe^Ýymánií lud zo .ßocitli'-'.
.ne ho útlaku .
i získaí: ho pre-: hárodhe^hnutie" r . Pí sal do Káro4nýchr
novin, zal-ožil Ijudové noviny^-žaklácrá^^ěaždovské .spolky potravinové .s:
družstvá:,.' §polky miernosti a spolky •čitateíské. Roku 1906 bol;, pre.
svoju činnpso odsúdený na dva >'roky vazenia v ..SegedineV lete- £9>7 ' '
sa přihlásil k idei. spoločného" státu Čechov a Slovákov, . čo potvrdd.1 u
i v oktobri 1918 ako .člen. SNR : 1 signatář'.martinskéj. Dg^Iarácie--Sliš^
venského národa a na podporů -rtbvého-.státu vyzval ajr.sv.o-Q-e klerikásLn©
:
hnutie/Žv.II,-,.s. 338/t.
5
. ./
/' •. y -.-,-. •
: •••-.• %
Súčášny.. £ 1 o Véiískýr"hi s x ořik,;p.ap í s al: "Hlinka". sa stál popři '1;..;,,'
Šrobárovi 'jednou z. nájgilnejBich osobností ,-b©gu-jú#ich"; za českosló«--. / ..
venskú státnost" ./Litorárny. itý-ž^ennik, 2/88/-.
'f* 'r'
. / /+
t
:
Telviz.iiý seriál hodnotil na,.mnohých mi.estach činnóší1 íiidovej
strany ako nepriatéIskií''Jv0Či prvej .republike pre. po.žia^ayky ^aut.ojiomie. To j;e,/zjednodušovahiež ' Hllrika' á jeho . strana -..vychá džali z
—
sburgske j _/d©ho4y -podpísaheg 3T.'máyá^lSlS predstavitéími Slovenské j
ligy Českého náročného združenia,Zvazu českých.kptolíkov ar:predá&"-:~id
dom Ceskoslovehsked mérodhej rady prof. Masarykom. V*"dohodé stálo:
"Slovensko bude max svoju vlastnú administrativu, svoj snem a'sudy".
V tzv Clevelandskej dohodě z 22.V--23. októbra ,1915 sa Sókonca hpvorilo o federativnom svazku štáto-v s. úplnou nářodnou aútonomiou Sloven-'.
ska, s vlastnýjjv snemom, s vlas tnou štátnou správou", na ty cht o základech rozvíjjsla íudová strana obranu slovenských potrieb a národných požiadaviek.;KeS sa" oficiálně začal v ÖSR hlásaí názor o jednotnom československem národe a keä sa právo na autonómiu upieralo,
dochádzaló k tvrdým politickým střetáni ani v parlamente i v denne 3
tlači. Nie je všalt/pravda, že "klerikáli" chceli rozbil republiku.
Chceli republiku s autonmiou Slovenska.
V určitých obdobiach nebola ludová strana v tomto zápase sama.
Vodea KSČ . Šmeral 18.decem.bra 1925 po všeobecných volbách v parlamente povedal: "Každá národnost má právo sama sloboden rozhodovat
o svojom sebaurčení až do odluky prostredníctvom svojich zastupitelských zborov volených pracujúcimi masami. Budeme podporoval aj požiadavku autonomie...".
Ako přijímal lud politiku Andreja Hlinku to sa ukázalo vo volbách. Pri hlasovaní roku 102 5 dostala íudová strana 34,31/, sociální demokrati ,,25/, agrárníci 20,29%,KSČ 13,27/, národná strana 2,49%
hlasov.
Opakované tvrdenia seriálu, že"klerikáli a hierarchia" boli
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proti republike, sa neopírajů o historicků skutočnosí.
Ak neskor .'udová strana vystupila z vlády a znova prošla do
opozície, nebolo to z nepriateístva proti republike, ßolo to pokra5ovánie zápasu o uznánie samobytnosti slovenského národa a o dosahnutie autonomie.
Život prvej ÖSE sa však stále měnil a A. Hlinka a jeho strana
oscilovali medzi pozitivnym přijímáním republiky a medzi zápasom o
práva Slovákov. Po roku 1930 sa strana znova ocitla v opozícii.
Dúvodov bolo mnoho. Roku 1931 vyšli nové Pravidlá slovenského pravopisu v duchu jednotného čs. národa a násilného zbližovania jazykov,
/láhev, nabídka, preca^. dvacaí.../ Ministerstvo školstva nariadilo
po.užívaí. tie to Pravidla vše tk;'m'školám a mal i ich prijaí aj všetky
úřady. Tieto pravidlá odmietol popři mnohých iných Slovákoch a
správa Matice slovenskej J.Škultéty a samozrejme i íuclová strana.
Ale i v tězacl^ Pl.zjazdu KSČ sa hovořilo o "lúpežnom útoku buržoazie"
a spomínal sa tlale"politický a kulturný" A stálo tam: "Žiadáme právo
na sebaurčenie Pre.Slovenský národ" /Prehlad de jín KSČ na Slovensku,
Bratislava 1971, s.174/. Televízny seriál "Kříž v osidlách moci"
velmi zjednodušil historicků skutečnost, keä opětovně tvrdil, že
"kleriMli:;boli proti reoublike, Vidno to i z toho, že keď sa v
duchu obrany slovenských práv 25.-26. jůna 1932 zišlo v Trenžianskych
Tepliciach asi 970 mladých slovenských inteligentov, tak popři
Ďurčanskom tam bol aj Lettrich, Clementis,Okáli a Novomeský,/šetci
sa hlásili z rozličných pohnútok k autonomii Slovenska /Dav•6/32,
s.76/. iMiektorí to robili s přestávkami nútení meniacimi sa okolnost ami, zatiaí Po A.Hlinka a dr. 'Piso to robili ustavičné, Konečne
lo.pktobra 1932. sa vo Zvolené spojila s íudovou stranou Národná
strana Martina Pázusa, vynikajúceho kultúrneho činiteía Slovenska
z radov evanjclikov. Házus vo Zvolene povedal:"Slávime sviatok
národného zjednotenia. Chceme pre svoj národ, co mu patří, chceme
vládu našich věcí mau vo svojich rukách" /Slovák.18.oktobra 1932.

