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ťJMYSLY APOáÍTDLÁTÍJ MODLITBY NA KVĚTEN 1990.
Aby postava Panny Marie byla příkladem,jak žena může byt
přítomna a činná v církvi.
Aby na přímluvu blahoslaveného Jana Sarkandra,mučedníka
doby náboženských svárů.zavládla u nás mezi všemi,kdo věří
v Krista,bratrská láska.

Dr. Öenek Maria Tomíško:
SKPZE

MARII.

Ach čím jsem ve srovnání k Bohu?
Jen pápěříčkem lidským!
Nuž,jak jen v srdci toužit mohu
vzplát ohněm serafickým?
A přece ano!Jistě!Vím to'
Chci dokázat to v krátku!
A jakže asi učiním to?
Já budu rád mít - M A T K U !
Snad nezdá se to láska ryzí ?
6 Slunce,jež v Ní ležíš,
v Tvých paprscích i Ona mizí
a zbývá jenom J E Ž Í Š !

v

- 1 V E L E H R A D ' -

22. dubna 1990

"Jsou dvě hodiny!""^Tak se začal tento památný den. V klidu se
vydávám na cestu s tím, kdo je mi nejbližší. Tajně pouštím kanáry
i když vím... ale o tom až ke konci této zprávy. Tramvajka ve 2.47
hod. veze několik cestujících, jindy jen ranní směnu dopraváků.
Přicházíme na minutu přesně k autobusu, který" nás má dovést až na
Velehrad beze všeho poutnického šlapání a tam zaujmeme přednostní
místa hned u oltáře. Jsem hrdý na své přátele, kteří mě zařadili
mezi privilegované. Copak já, ale manželka aí nemusí tolik šlapat.
Jsem rád, že se dala přesvědčit, chtěla jít jako ostatní. Copak se
málo nasloužila Božímu lidu /a to nejen úklidem, zdobením a zpěvem
ve všech kostelích, které jí byly blízké v jejím životě/, ale především, že bděla nad mým pohodlím tělesným a byla mně světlem i v
duchovním životě, takže dnes se mohu těšit i ze tří našich dětí.
Trošku mě zneklidnila skutečnost, že náš autobus není viditelně označen: "Prosím VB, ať nezastavují" tento vůz2", či nějak podobně. Vím, že my aktéři zvláštních služeb minulých let v rudém ráji,
to přece můžeme naznačit zcela nenápadně, až podřízené bratra
Sachera střetneme. Pomalu usínám na sedadle vedle pana řidiče....
Autobus nás veze noční krajinou. Sběrače nehlučně pracují.
Voda je potřeba a těch pár kroků... Uz jsou vidět světla Slovácka.
p-~ed Buchlovicemi nás začínají dirigovat červená světélka. A náš
řidič nic.Dokonce platíme parkovné. A tak se rozplynul jden klamný
dojem, že...
Ulice kde jseta. poprvé v životě. Drobně prší. Jdeme. Náčelník
se nediví, ani neprotestuje. Splnilo se jeho přání, jít jako ostatní. Kyvadlová doprava nás okamžitě nakládá. Jenom kam že nás to
vezou? Do Starého města a pěkně na sám okraj. A tak přemýšlím,
jestli by to n e b y , . a ,
J
f
o
g
.
tém proudu putujících. Stánky marně nabízejí potěšení žaludku.
Proud lidí má jen jeden smysl: být u cíle dřív než ten co mně šlape na paty. A proto kilometr před Velehradem je u silnice velký
stan. J;, k němu přístup po křehounké a kluzké lávce a za ní je bezbřehé blatoviště,kterým se posouvá zástup potřebných. Za to vše
se ještě platí. J
to zvládla paní středního věku na- berlích to
opravdu nevím. Kdybychom na tom nejtrampovatějším táboře instalovali cestu zručnosti a odvahy, nedovedu si to představit složitěji.
Označeni blátem na obuvi i nohavicích spatříme věže baziliky. V
místech, kde před , pěti léty jsem byl pc-riustrován, VB, je opět
stráž. Otec, který je mým přítelem volá megafonem: "Jste-li křesťané , tak poslouchejte pořadatele. Velehrad je plný. Jděte k obrazovce nad íiodrou!" Ani mě nezaregistroval. Náčelník mě jediným pohledem přesvědčil. A tak jsem nemohl použít ani známostí ani osvědčených triků z "uranu i normalizace". Šlapu jako ti druzí a to dokonce bez mapy. Tak jsem věřil své "výjimečnosti"2. Pršet přestalo.
Jř>e nás jako v "deseti prvomájových průvodech". "Je to" jako
"věčnost" - bez začátku a konce.
Pár vět a proudy lidí
ka je v pohotovosti. Dokud
polohy. Jsem upozorněn, že
ztrácí směrem k Velehradu.
zaměstnání. Nikdy bych jej

nás opět oddělují. Neprší, ale pláštěnje místo, tak používám horizontální
pramínek lidí se z této zelené hory
Jdu na průzkum. Potkávám technika ze
nespojoval s námi. Je kontrolorem našich

řemeslných dovedností. V závodní kuchyni-jídelně sedá k jenomu stolu
s těmi, "kteří nám vládli a dosud vládnou", A nyní pokládáme za samozřejmé, že lze věřit, že Velehrad ještě přijme, dva poutníky. Náčelník uvěří průzkumu a balíme.
Pořadatelé marně upozorňují, že se zklamaně vrátíme. Používám
trik: dcera je mezi pořadateli»., zabralo to. Dole je místa dost a
dost. Přítel Peter z městečka, kde koncem září 1938 očekávala 20-tá
pěší divize nauí armády rozkazy, je v kordonu pořadatelů před náměstím. Úsměv na obou stranách a jsme TAM!
Moře lidí, moře šťastných nebo aspoň radostných obličejů. Nacházíme místo, odkud je vidět hlavní oltář i když střed přehrává reproduktor na stožáru. Dostáváme bílou a žlutou růžičku z papíru zdarma.
Pak velitel odchází na průzkum, zda je pravdivý nápis na kmeni stromu. Byl, ale je to až na konci Velehradu blízko silnice clo Tupes.
Reproduktory se příjemným hlasem s námi modlí, řídí zpěv, podávají
informace o obřadech i o řeholních společenstvích. Nacvičují potřebné odpovědi, zni iMagnifikat, kterým za několik hodin budeme oslavovat příchod do našich duší Hosta z Nazareta, kterého svolá pod způsobou chleba a vína s troškou vody Dvoustýšedesátitřetí Nástupce
Rybáře lidských duší SKÁLY / PETRA .
Najednou zazní překvapivá informace: kdo má místenku do vnitřních sektorů a je mimo Velehrad, aí se ohleduplně přes hlavní vchod
dostaví clo nádvoří. Je tam dost místa. Velitel a já vyrážíme jako
frontoví poutníci na Duklu, když v srpnu 1944 vzplanulo SNP1 Kordon
pořadatelů a příslušníků se ocitá ve stejném dilematu jako pohotovostní pluky na Třídě l.máje 17.11.1989. Rozkaz je ani:noha;a ten
Hlas /Ameriky sice ne/ z reproduktorů "natlačené sardinky" uvedl do
jistoty, že jsme tu na kočku. Teprve elita podřízených bratra Sachera
před vraty do klášterního areálu to zvládla. A to jen proto, že byla
zavřena vrata. A tak jsme dopadli jak Husité před Solniční branou
v brněnských hradbách roku 1428. Namačkáni jak rojící se včely visíme po zdech a barokních sousoších, vedeme diskuzi zda před průtkem,
či za tím druhým a do tohoto frmolu vkročí jeden "sachrovec" v uniformě s jedním bez. Ten v uniformě mlčel. Ten sympaticky oblečený
se domáhá jednoho filmu z fotoaparátu: "fotils naše vozy i s lidima
a to se nesmí;". Radím postiženému, kterého se marně česky zastává
snědý poutník indické národnosti, aby odevzdal film, že mu to příslušníci vyvolají a nezávadnou část zašlou, Bylo to oboustranně
přijat? «V adrese zahlédnu: Frýdek Místek. Ach bratře, jak jinak tomu
bylo v minulosti. Ani na pohřbu našeho drahého Jaroslava Seiferta
neměli fotografové možnost nerušeně_ pracovat.
Přijíždějí vzácní hosté. Konečně jede tan, který UTVRZUJE NAŠI
VÍRU ! Bílá postava, zářící obličej, žehnající ruka.Vedle něj pastýř Moravy - metropolita, arcibiskup, ThDr František Vaňák. Je to
stejné jako včera v Praze, jako to bude dnes v Bratislavě. Děti
poznají svého Otce i po 40-ti letech, kdy Herodes vztáhl ruce na
pastýře Božího lidu a mnohým se to líbilo.
Odcházíme opět před baziliku, když předtím omývám boty^a skládací židličku u umyvadel a manželka nakupuje vitamíny. Vracíme se
zkroušeně skoro na totéž místo, než nás "pomýlil zahraniční" hlasatel.
Opět vidím kousíček oltáře asi ze 200 metrů. Najednou šLyším: "Kde
máš židličku"?
Ach, svatý Antoníne, patrone hledajících věci ztracené i životního partnera! Vždyí já tu židličku neztratil, já ji zapomenul!
Neodvažuji se pohlédnout. Jsem u umyvadel. Nikde nikdo, jen ta od

- 3 bláta očištěná židlička se na mě směje. Svatý Antoníne, patronové
naši Solunutí3 jak Vám poděkovat?
Opět jdu kolem přísně střeženého hlavního vchodu. Ten nejnevlídnější dústojnický mozek se zeleně olemovanou čepicí právě dává
"do těla" svým podřízeným. Neoholený, rezavý pouští hrůzu a hněv i
Asi já jsem vinen, že došlo i bez bratra hejtmana Kabátníka /padl
koncem husitských válek na Slovensku, když chtěl sklízet co nezasel/
k onomu neúspěšnému útoku na vstup clo kláštera, kam se vracejí
Otcové a bratři Jezuité, aby znovu Velehrad víry byl srdcem věřící
Moravy, naší "'lasti, všeho po jednotě a nejen ve víře toužícího
Slovanstva a dnes můžeme bez romantiky dodat: po spojení celé Evropy,
které novověké omyly a hříchy proti Lásce a Pravdě, rozdělily na
"národy a státy", cisterny bezvodé. Domov je Boží dar , stejně jako
T^^-infaííTŤt4T3T_ Ale nemůžeme se narodit jen u jedněch rodičů, jen
v jediné zemi. Náš dotaz zda "máme uctívat Hospodina na hoře Gerazim,
či v Jeruzalémě," Kristus vysvětluje i naší generaci:...přichází
doba... v Duchu a pravdě!" V Kristu dokázal Corie de Boomová /evangelická sestra, charitní pracovnice po druhé světové válce/ odpustit
srdcem i bývalému dozorci v Ravensbrikenu, když se s ním setkala v
mnichovském kostele, i když její ruka nebyla schopna vlastní silou
se pozvednout k nabídnutému stisku při pozdravení pokoje.
Bylo mě vojáků líto a tak jsem přistoupil k důstojníkovi a řekl:
"Pane majore, vše je v nejlepším pořádku, svatý otec je vašimi vojáky nadšen. Jsou krásní jak javory podél vod. Nic jim nevytýkejte,
neopak pochvalte je i" Důstojník se obrátil ke mně a chvíli mlčel.
Pak tiše řekl: "Opusíte komunikaci!" Rád jsem tak učinil. Vojáci
mlčeli jak víly v Dvořákově opeře. Pořadatelé se bavili. Po chvíli
jsem požádal:, zda bych... . Všiml jsem si totiž, že občas někoho
pouští p'.'es bránu na vytoužené klášterní nádvoří. Kývli hlavou.
Manželka se nechala přesvědčit a tak jsme přibrali členku parlamentu
OF a jejího manžela. Když jsme prošli, optal se mě: "Jak jste to dokázal?" Odpověděl jsem: "To chce trošku drzosti a hodně Boží pomoci!"
Ale bylo to jak víte, vy čtenáři, úplně jinak. Ztracená židlička a
pak... o
Vidíme na oltář ze 100 metrů. Netlačíme se jako sardinky. Postupně přicházejí další a další vyvolení. Ustupujeme zpět, kde je
pampeliškový trávník. Sem bych poslal pohodlně 8.000 lidí. Ale já
tu nevelím. Zapisuji si část myšlenek homilie Svatého Otce. Můžeme
oba dva přijmout našeho Pána. Podává mi Otec františkán. Ten kdyby
věděl, co ví svatý .František a náš milý Pán. Ale usmál se, důvěřoval
mi,. že přítomnost Boží v eucharistickém daru Smrti a Vzkří 'ení^
Ježíše Krista, me bude ne k odsouzení a záhubě, ale k životu věčnému.
On je u nás. Co je třeba více k našemu štěstí? Mohu stát, sedět,
klečet, naslouchat, či být úplně někde jinde. Třeba u jezera Gene-^
zareckého a slyšet:V... miluješ mě?" OdpověS se nabízí... . Bude vše
v mé budoucnosti potřeba také kaplička jako u silnice Apiovy? Zeptám
se i já: "Dan jdeš?" a On řekne Jdu...za tebe2" Pane,at nemusím jít
cestou Pavla švandy z Boskovic. Ale ne má, ale tvá vůle... ."
Svatý 0 :, c se vyznává ze své lásky k tomuto místu. J.Dto, že
nepláči? Radost může být i tichá. Jako služba Mikuláše z Volkerovy
balady o námořníku;
Škoda, že zde nejsou moji přátelé a dobrodinci, Otcová Jan
Baptista Bárta-OFM spící v Liberci - Ruprechticích v rohovém hrobě
označeném: Rodina Františkova, a bezoočet spoluputujících v mém živote.
-Svatý Otec se musel rozloučit.Jiní, jinde ho potřebují.I tu helikoptéru lidé svojí přítomností objímají.I ti příslušníci pohotovostního ^pluku , kteří byli porodní asistencí znovuzrození našich občanských
práv,te3 posílají své pozdravy a svoji důvěru v přítomnost a budoucnost máváním a nolibky nám všem.Fezklamme je'Dostali jsme k tomu
výzvu i požehnání.
,
RivotortoKDS.
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" N e b o j t e
s e ! " První slova ICarola WOjtyly po svém zvolení
v říjnu 1978.
Vyznání víry proti pilířům komunistického režimu útisfctl
Popis "křižáckého tažení".
"To Bůh zvítězil na východě!" Takto mluví papež Jan Pavel II k věřícím shromážděným na- generální audienci
.února"'19VCn+Ť-WIS?mm m —
"Varšava, Moskva, Budapest, Berlín, Praha,. Sofie a Bukureší se staly
etapami dlouhé poutě za svobodou," řekl 13.ledna velvyslancům akreditovaným u Svaté Stolice, kteří vědí lépe než kdokoliv jiný, že
východní Evropa by nepoznala události posledních měsíců, kdyby nebylo úžasného záměru tohoto' papeže přišlého z východu.
16.října 1978, 18 hod. 43 min. - náměstí Svatého Petr. Bílý kouř.
Hlas kardinála Felici : "Habemus papam ... cardinalem Karolum ...
"''OJTYLA.. ." Kdo? Většina novinářů z celého světa slyší jméno Krakovského arcibiskupa poprvé. Ohlašují volbu : "prvního neitalského
papeže za posledních sto'padesát let". Někteří z nich podtrhují, že,
jde o polského papeže - papeže slovanského. Albert Roncai v "La
Stampa": "Rusové by dali přednost vidět Solženicina jmenovaného
generálním sekretářem OSN než Poláka stát, se nástupcem Sv.Petra",
francpuzský "Expres" dává titulek: "Papež svobody". Je dobře přijat.
Jan Pavel II, ví co ho očekává. 61 let po říjnové revoluci, marxistická ideologie nepolevila: náboženství zůstává- "opiem lidu".
Všechny komunistické režimy bojují proti Bohu a jeho věrným, kteří
slibují zářnou budoucnost v příštím světě. Již v r. 1937 obviňuje
Pius XI. ve své encyklice "Divini Redemptoris" komunismus jako • •
"implicitně zvrácený, Pius XII. v dekretu Svaté Stolice potvrzuje
"protikřesťanský"charakter komunismu. Desetiletí nelítostných střetnutí, často krvavých. Když v r. 1978 nastupuje Jan Pavel II. ve
Vatikáne, zdá se, že je komunismus na východě stejně tak jak na celém světě, v období rozvětu své moci.
,

,., . . i.wsíiftBí'.«« <tqg|pa*|

Kreml dlouho ignoroval toho, kterého v Moskvě nazývali: "papa rimski"
a kterého Stalin odbýval otázkou: "Papež, kolik má divizí?" Přes to
Sovětský Svaz v r. 1961 nabízí Janu XXIII. spolupráci: "obranu míru".
Může Jan XXIII. nepřijmout? I když je si vědom, že-^^^wrs^iairb«-»-nější téma sovětské propagandy. Je tedy poprvé navázán kontakt mezi
Vatikánem a. Moskvou. Nikita Chruščev - který zavřel 10.000 kostelů
v Sov.Svazu - posílá Janu XXIII. blahopřání k 80.narozeninám. Lepší
než rána do zad.." prohodil Sv. Otec svému sekretáři Mgr Capovillovi.
10 let na to, po mnohých diskrétních náznacích a zákulisních namévrech, se vydávají do Moskvy dva "superdiplomati" Svaté Stolice:
MGr Casaroli a Mgr Silvestrini, aby podepsali jménem Vatikánského
státu smlouvu^o nepoužití atomových- zbraní. Jasné hlavy si kladou
otázku: opravňují atomové rakety Vatikánu k tomuto kroku?
Pavlu VI. a jeho státnímu tajemníku francouzskému kardinálovi MGR
Jeanovi Villotovi šlo o to udržet kontakt s Církvemi na Východě'.
Za každou cenu. Dokazuje to souhlas se jmenováním biskupů prosazovaných komunistickou vládou v Maďarsku a v československu. "Smrtelný hřích"-, komentoval později Jan Pavel II. Tento druh diplomacie
zanikl volbou papeže z východu.

- 5 Překvapivá volba. Hned po smrti Pavla VI. 6. srpne 1978, několik
kardinálů uvažovalo o Karolovi Wojtylovi. "Během koncilu Vatikan II".
vzpomíná ;jeden římský novinář, "jeho názory v teologické komisi
budily autoritu". Byl to Mgr Luciarii, které' se stal Janem Pavelm I.
A hle - do vývoje událostí zasahuje osud. 34 dní po své volbě - následovník Pavla VI umírá. Nová konklav, hlavní italští "papbilové" se
nemohou sjednotit. V osmém kole je zvolen Mgr 7/oj tyl a 99 hlasy ze
lli". ,
r-.
Muž., který měl na tomto výběru, největší podíl, Mgr Franz Kc&iig,p'o-2
znamenal: Pro celý východ je tato volba zemětřesením". Vídeňský
'' '
arcibiskup nezapomněl na svá setkání s generálním vikářem Krakova,
Karolem; Wojtylou, během své' první cesty v Polsku v květnu 1953. 'Ani
na'jeho odvážnou vzpouru při pohřbu pana kardinála Trochty v dubnu
1974 na Litomeřickém hřbitově•: Navzdory zákazu místních autorit, se,
Kářol 7 oj tyl a obrací k přítomným, aby česky vzpomněl odvahu a mučpd- :.
nictví zesnulého kardinála.
Mimo vídeňského arcibiskupa byli tehdy přítomni: kardinál Tomášek
z Prahy a kardinál.Bendsch zvvých. Berlína. Skutečný Malý synod střední Evropy v přírodě...
,
'
v
Polák, nový papež podstoupil ve své zemi dvě nejhorší formy útlaku:
Nacistický totalitarismus a komunistickou diktaturu. Je odbojník.
A také bojovník. Skončila jeho bojová střetnutí se státní mocí, jako
to, které mu umožnilo..vydobít povolení ke stavbě nových kostelů v
dělnických čtvrtích. Jeho přítel Stefan Wilkanowicz, ředitel "Znaku"
si vzpomíná: "Stalo se, že byl v Krakově zatčen jeden kněz. Bez slova
vysvětlení nastoupil biskup. Wojtyla hned druhý den na jeho místo
k oltáři, sloužit mši svatou a potom i do zpovědnice. Zatčený kněz
byl rychle propuštěn..." Když jednoho dne Mgr Villot upozornil papeže, že biskup žádající, audienci je znám svým "prosocialistj.ckým
postojem" papež odpovídá se smíchem: "Socialismus? To já známi"
Podle Jahr. Pavla II.. "Ostpolitik" nemůže ničeho dosáhnout. Nevěří
v dlouhá a komplikovaná jednání mezi Svatou Stolicí a komunistickými
státy. Wilkanowicz vysvětluje: "To, Mgr Wyszynski ho naučil, že Církev nemůže existovat jinak, než žijíc v lidu hemá-li se stát prázdnou', skořápkou. A že v pastoraci je mnohem větší síla, než v diplomacií." Wissynski, který veřejně nazval kolaborantem svého kolegu
Mgr. Lekai, opatrného maaarského primáta. Od okamžiku, kdy se krakovský arcibiskup' stal papežem, byl přesvědčeným odpůrcem "osvobozenecké teologie", která svedla velký po'et kněží hlavně, v latinské
Americe a ve Filipínách ke spolupráci s Marxisty. Někdy ve snaze
lépe bojovat sociální nespravedlivosti neváhali se připojit k jejich
ozbrojených skupinám.
Nový papež neztrácí čas. Hned první neděli po svém zvolení, zní před
kamerami 43 televizních stanic jeho proslulá výzva: "Nebojte se!
Otevřte, otevřte dokořán dveře Kristus Otevřte hranice států, ekonomické a politické systémy Jeho spasitelné sílel" Deset dní na to v
Assisi: "Církev na východě již není mlčící církví, protože papež
mluví jejím jménem."
Tón se mění. 24. února 1979 přichází Andrej Grpmyko sondovat nového
papeže. Z, .žíná mluvit,.stejně jako jeho předchůdci, o míru a odzbrojení. Překvapující odpověčí Jana Pavla II.: "považujete za normální
situaci milionů běloruských katolíků zbavených práva mít svého
biskupa?" Stálo za to.,vidět, obličej Gromyka /ve svých Pamětech mluví o "obvinění"/, který téméř zapoměl, že byl poslancem Minská,
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hlavního města Bílé Rusií Druha nečekaná rána: při. první návštěvě
"ad-limina" lituanských kněží v r. 1981 Jan Pavel II. zbavuje úřadu
jednoho biskupa o kterém je přesvědčen,"že náleží k Sovětské tajné
policii.
. ' '}
7
Jan Pavel II. začíná s úspěchem uplatňovat novou taktiku:, jakékoliv
výročí je mu dobré aby připomínal obyvatelům východních zemí jejich
vlastní historii o kterou.je komunismus připravil. Na jaře 1979
vyslovuje přání zúčastnit se oslav 900.; výročí smrti sv. Stanislava,
biskupa krakovského, který byl zavražděn Boleslavm II. který chtěl
aby'Se eírkev v jeho rukou stala nástrojem státní .moci. Záměr je' '
jasný. Znepokojená reakce státního tajemníka Mgr V n i o t a : "Myslíte,
že toto výročí je opravdu tak důležitou událostí?"
Bylo. A navíc se stalo obratem v historii východního bloku. 2.června
1979, Vítězné náměstí, 300.000 věrných, sami překvapeni svým vlastním- počtem, slyší "svého" papeže,, který volá: "Nikdo, v žádné části
světa, nemůže vyloučit Krista z historie lidských dějin:" Od města
k městu rostou zástupy lidí až k poslednímu obrovskému shromáždění
v Krakově. Milionypoláků, kteří se doposud,báli mluvit otevřeně
jinde, než v rodině, a mezi přáteli., si" uvědomuji svůj počet, svou.
sílu a hlavně svou jednotu..
Není náhodou, že Baltské stávky, ke., kterým došlo rok,, na ,to, našly
takovou odezvu. Na vstupní bráně č. 1 loděnic I.Lenina'je zavěšen «•
velký obraz Jaha Pavla II. vedle obrazu "Cestochovské Panny Marie.
Svět se dívá nevěříc na proletáře klečící před improvisovánými .
oltáři přistupují každé ráno ke svatému přijímání. Hle: dělnická
třída, která v samém srdci "bo-qe" vyměnila "internacionálu" za zpěv
starých nábožných písní oslavující Boží slávu; AnonYmní v davu,
jeden kněz mezi mnohými: Stanislaw Dziwisz, soukromý tajemník Svatého Otce....
Katolíci v Lituanii, Mactaršku, Čskoslovensku i v Ůkrajině sledovali :
s velkým zájmem události v Polsku. Ale 13. května 1981 v 17h.l7 min.
břesknou v. Římě výstřely. Svatý Oteč se hroutí:pod střelami teroristy Ali Agca. : Všem^ je jasné že jde o reakci Sovětské tajné policie".
Devět let po této události, přes to, že není důkaz, desítky milionů
obyvatel východní Evropy věří doposud stejně"pevně že vrah bylmanipulován Moskvou, Dramatické události však pokračují, 28;. květná
umírá starý bojovník kardinál Wyszynski, 79 let v okamžicích, kdy
j-eš-tě Jan Pavel II. bojuje se smrtí. A potom 13»prosince, vyhlášení
stáného práva V Polsku,
Papež nikdy neodměřoval svou podporu pro Solidaritu. V lednu 1981,
přijal v Římě s poctami delegaci řízenou Lechem Walesou a Tadeuszem
Mazowieckim. V listopadu se obrátil dopisem ria Leonida Brežněva, aby
ho varoval před použitím sovětské vojenské síly. Po 13. prosinci
je rozhodnut: Solidarita musí žít! Za každou cenu. Musí to být.
Nevšímá si nesouhlasu svého okolí. Večer 24. prosince zapaluje zaj.ř
svým oknem svíčku, která bude hořet celou vánoční noc na znamení/«^jeho účasti s polskými vězni. Adamovi M i c h n i k o v i k t e r ý ze svého-'"..:
vězení vyzývá -:k pokračování v boji, posílá za spolupráce.vězeňského
kněze Evangelium s vlastnoručním věnováním. Během měsíců, které. ,.
následují,' papež nevynechává jediné příležitosti aby projevil svou
podporu tomuto zakázanému odborovému hnutí, vědouc, že je jediným ..
možným partnerem pro budoucí dialog v Polsku. Pro svou druhou cestu
do rodného Polska v červnu 1983 si vybírá téma: "Vítězství nad.
zlem". Bronislav/ Geremek, Jacek Kuron i ostatní jsou stále ve vězení.

Při svém zahajovacím proslovu se oči.všech obrací k silné se třesoucím rukám generála Jaruzelského.
Není jen Polsko. Jan Pavel II. velmi rychle zahrnuje do svých proslovů i ostatní státy východní Evropy. V r. 1979 v, Czestochowé zdraví
a nechává zástupy provolávat na počet.přítomného Mgr Lekai, primáta
Maáarska.V Gnieznu zdraví své "bratry a sestry z Československa"
během oslav sv. Vojtěcha, patrona obou zemí.V Osvěčimi, větou,
kterou vlastnoručně připsal do svého kázání, vyvolává u milionu
přítomných ovace na adresu "ruských křesťanů"...
Curie v iíímě se začíná zneklidňovat. V chodbách Vatikánského paláce
se křižují pifce eminence z Východu. A opravdu: Polák Mgr Dosskur
zodpovědný aa komunikaci a tisk, jmenovaný Piem XII. zůstává i nadále
ve službách papeže Jana Pavla II., stejně i Lituanský Mgr Harcinkus
pověřený správou financí Svaté Stolice Pavlem VI.
Jan Pavel II. jmenuje polského Mgr Eubina prefektem Congregace pro
Církve orientálního ritu. Slovenského Mgr Tomka jmenuje v čelo důležité Congregace pro šíření víry. Můžeme vypočítávat: Mgr Crisan - Rumun, Mgr Backis. - Lituanec, Mgr Bukowski - Čech/?/ Mgr Kada - Maäar, Mgr Karusyn - Ukrajinec... Už není možné počítat osobnosti
východní Evropy zvané ke stolu Jana Pavla.II. Pius XII. míval ve
zvyku jíst sám, Jan Pavel II. má vždy nejméně jednoho hosta začínajíc
snídaní: biskupy procházející Símem, své soukromé poradce, významné
návštěvníky i staré přátele...
Stačí nahlédnout do "Bollettino" vadávaného Sala Stampa Svaté Stolice. Není dne aby papež neposkytl audienci nějakému vyslanci přicházejícímu z Východu, aby nebylo jmenování v té'či oné diecesi Československa, MnSarska, Jugoslávie... Ján Pavel II. kterému tolik
záleží na komunikaci, svěřil již v r. 1979 svému.příteli Adamovi
Bonieckému vydávání
-Osservatore romano" v polském jazyce. Bylo
to v tomto časopie, vhodně rozdávaném během kongresu Solidarity
v r. 1981, kde se dělníci,z Gdanska seznámili s. textem encykliky
"Laborem exercens" zaměřeným— pouhou
..náhodou - na svět pracujících a na svobodu odborových sdružení.
Ve Vatikánském rozhlasu nás ujišťují,' že nedostali žádný "zvláštní
příkaz"• Oe pravda, že již před příchodem Jana Pavla II. vysílal
v 34 jazycích, z nichž 16 bylo určeno východním zemím. V prvním
poschodí budovy, která.dominuje libru, najdeme na dvéřích štítky:
"slovacco", "ceco", "lituano",4"cróato", "lettone","sloveno",
"ungherese". Ukrajinská sekce, která, vysílá pro řecko-katolíky žijící v Sov, Svazu dostávala od posluchačů ročně asi desítku dopisů.
Dnes jich přichází na 6 000 každých 14 '"ní pouze ze západní části
Ukrajiny.
Když se v březnu 1985 dostal k moci Michail Gorbačev, měnil se poměr
sil. Nový pan Kremlu si je vědom, že víra v marx-leninismus uhasíná,
že nikdo nebude mít důvěru v komunistickou morálku, -ž.e dosavadní ^
režimy nenabízejí žádnou odpověS na duchovní potřeby milionů lidí.
Ne tak Jan Pavel II. On mluví o Bohu i o člověku. Měl čas si ve svých
homiliích, encyklikách a oficielních projevech vykonstruovat opravdový projekt pro východní Evropu. Tento projekt spočívá na pěti základních sloupech:
1. P r a v d a. Svému příteli André Frossardovi papež jednoho dne
svěřil, kterou větu'z Evangelií v má nejraději: "Pravda nás vysvobodí". Pravda, nejmocnější zbraň proti té, kterou Ante Ciliga i

^Boris Souvarin nazývali již v třicátých letech "zemí obrovsk- ^zi".
M o h l W t H ý Otec, že Gorbačov vyhlásí "glasnosí", jejíž následky
dodnes nejsme schopni posoudit v celé šíři? 23. ledna t.r. přidal'
president Havel ke znaku Československé republiky heslo zakladatele
této republiky: "Pravda vítězí". 2. H i s t o r i e . S kulturou, národem a jazykem tvoří identitu
a důstojnost člověka. Jan Pavel II. trvá^ symbolicky na. tom, aby
mluvil co největším počtem jazyků. Přeměňuje svá kázání na,skutečné historické-konference,. Život sv. Ur Šuly, sv. Hedviky jsou
pro něj záminkami zdůraznit znovu smysl lidských dějin. Tato
"bílá místa na mapě" po jejichžzaplnění' volá Gorbacev,,.
3.. S o l i d a r i t a. Je vztah, béz kterého se v lidské s^o?
nosti nemůžeme obejít. Blízký přítel papeže, teolog Josef Tisch™
ner vysvětluje:'"První reakcí na totalitarismus je strach navá-zat vztahy. Události v Polsku ukázaly nézbytňošt solidarity.Bez
tohoto vztahu, který je. vlastně i definicí ..náboženství, ani
samospráva /?//autogestion/, ani'demokracie, ani pluralismus
-nemůže vzniknout." Po dvacet let řídil dnešní první ministr.
Tadeusz Mazowiecki časopis "Wiez", což znamená česky Vztahy.
Jedním z jeho nejvěrnějších čtenářů byl Adam Michnik...
4. E v r o p a . Té, svatého Benedikta, na západě, ale také•v Evfopě
sv. Cyrila a Metoděje na východě zasvětil Jan Pavel II. v červnu
1985 svou encykliku "Slavorum apóstoli". Je si jist, že společné
kulturní a náboženské kořeny umožní v brzké době spojení
Ve Gniozno /1979/, v Compostelle/1982/, ve Vídni /1983/, i. * .;.
. '
ve Štrasburku /1988/ Jan Pavel II. zatvrzele odsuzuje roz'''dělení Evropy i existenci.berlínské'zdi."hanby". Dnes se-ve Štrasburku i v Bruselu setkávají jednotlivé vůdčí osobnosti "Mitteleüropy" zatím co Sovětský Svaz se raduje, že již není zábran
výstavbě "společenského evropského domu"!
5. L i d s k á p r á v a .
Konečně! Začněme, svobodou,npK-~"
vyznání, protože ta se hluboce dotýká vniticn j-iiu jw/ o o v wv-^w.v-'^^.ikaždého jednotlivce. Papež se opírá o Helsinskou smlouvu /1
a nachází odezvu u českého filosofa Jana Patočky i u nevěř-- •
: sovětského fysika Andreje Sacharova. Michnik dokazuje ve-svb-'
knize "Kosciol, lewica, dialog" /1977/ že tyto sobě blízké
Ir' hodnoty jsou jedinou možností jak jednoho dne' skončit' r
mem.
.;
Nemůžeme se tedy divit, že v r. 1985, kdy Gorbacev přichází ha "Scénu, je papež pokládán Komunistickou stranou za obávaného nepřítele*
V té době vyšel i podivný článek v "Temps nouveaux", který se sna;žll přesvdčit čtenáře, že Jan Pavel II. mel být zavražděn /CIA/,'.
aby mohl být v Římě instalován papež, kteřý se bude snažit O "konfrontaci východu se západem". V v týdenníku '"Literaturnaja Gazeta"
•vysvětluje" Alexej Adjoubej, zeď Nikity Chrusčeva, že ve Vatikánu
jsou "dvě tendence": Tendence Jana XXIII., která je pro mír a tendence Reaganova...
Jan Pavel II. necouvá ze svých pozic ani když v r. 1986 Gorbacev
v Taškentu vyzývá: "k rezolutnímu a nelítostnému boji proti náboženství. Ví, že ho nový vůdce Sov. Svazu potřebuje, -stejně tak
jako potřebuje Církev- věřící - bez nichž by nemohl uskutečnit

- 9 svou plánovanouperestrojku a že tomu není naopak. Ví také, že křesťané na východě nacházejí svou ztracenou sebedůvěru. Že v Československu i za stále velmi těžkých podmínek, stále zvětšující se počet
odhodlaných věřících podporuje kardinála Tomáška, který ve svých
88 letech stojí v čele jejich boje za náboženskou svobodu.
Avšak všechny- křesťanské komunoty /s upiny?/ neodólávají stejně.
Ortodoxní církev, která je více zaměřená na obřadní rit, než na
pastorální činnost - odtud jejich impresionantní liturgie - je toho
názoru, že,politické angažování nepatří do náboženské sféry. Již si
zvykli "dávat Císaři, co je Císařovo" aí už je Císař 0toman, nebo
komunista, V rodné- zemi Jana P.avla II. , kde žije 500 000 ortodoxních věřících, metropolita Basil "požehnal" v prosinci 1981 vyhlášení stáného práva a v červnu 1989 vyzýval věřící aby volili kandidáty komunistické strany.' Když-v Sov. Svazu pronikly z Culaku na
veřejnost výzvy o volání o pomoc uvězněných náboženských disidentů
jako Igor Ogutsov, Gleb lakounin nebo Alexandr Ogorodnikov, byly v
zápětí umlčeny patriarchou v Moskyě.
Přesvědčeni, že "odboj", stejně jako víra, je individuální záležitostí, protestanti dlouho pohrdali "sociálním" což znamená politickým angažováním se. Až pod tlakem neoprotestantských skupin, jmenovitě baptistů, začaly tyto církve reagovat. Přijmout- mezi sebe pacifisty, ekologisty a jiné okrajové skupiny, jako tomu bylo v Německé
demokratické republice. Bylo tomu tak i ve vých. Berlíně, kde se
shromažďovali kolem některých pastorů jako byl: Heiner Epelmann,
dnes člen vlády, Gabro Eoszik v Godollo, první svobodně zvolený poslanec v historii Maďarska i Laszlo Tokeš v Timisoare, jehož charisrnus vyprovokoval v Rumunsku prosincovou revoluci.
Naproti tomu v katolických zemích jako v Polsku, Maďarsku a Slovensku byl nesouhlas s politikou stálý. V samotném Sov.Svazu to-byly
kraje s katolickou tradicí, které se nepřestávaly rebelovat: Lituanie a část záp, Ukrajiny. Také v Albánii v "první atheistické zemi
světa "to bylo ve Shkodra, katolické "baště", kde došlo k prvním
nepokojům v polovici ledna letošního roku. Bez pochyby papežovi
přívrženci často reptali proti německým protestantům na západe, pravoslavným na východě a proti tureckým musulmanům na jihu. Je však
jiná věc. Stát má vždy možnost assimilovat určitý myšlenkový proud,
"zakoupit" si hierarchii i "dialogovat" s určitou komunitou, aby jí
tím snáze mohl chloroformovat. Může "vztahovat ruku k spolupráci",
aby pak mohl snadněji rozdrtit. Alé co má dělat s lidmi, jako byli
kněží Jerzy Popieluszko ve Varšavě, Václav Malý v Praze, jako jsou
laici Jan Gernogurský v Bratislavě, nebo Doinea Cornea v Cluži,
jejichž jediná morální autorita, kterou uznávají je v Kíraš?
První část tvrdého utkání se odehrávala v období příprav oslav
tisíciletého výročí křtu prince Vladimíra v Kyjevě. 17.ledna 1988,
v době, kdy se vážně projednávala otázka přítomnosti Jana Pavla II.
na průběhu oslav v Moskvě, papež se rozhodně ujímá věci řecko-katolíků - tisíců ukrajinských katolíků bysantského ritu, kteří od
1. 194-8 mohou praktikovat své náboženství pouze v ilegalitě. Papež
se jich ujímá a jak sám potvrzuje, nikoliv jen proto, že jsou katolíci', věrní papeži, ale také proto, že jsou persekuovaní. Nepřipouští, že by měli být obětováni na oltář návštěvy Sovětského Svazu.
Neústupnost se nevyplácí. V červnu 1988 při příležitosti oslav v
Moskvě došlo k opravdovému dialogu mezi Mgr Casaroli, papežovým
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- 10 vyslancem a Michailem Gorbačevem. " 0 náboženských otázkách, nikoliv o odzbrojení" jak podtrhuje komunistický novinář Álceste Satini,
dopisovatel "L Unita". Od tohoto okamžiku návštěva Michaila Gorbačeva ve Vatikáne už přestala; být nemožností, V Římě, ve stínu, si
dva sovětští obsané, kteří často přicházeli do papežského paláce
postranním vchodem, vzájemně gratulují: ministerský poradce
Valentin Bogomadzov a velvyslanec Nikolaj Lounkov, reformátor, který
neváhal od ::áří 1988 veřejně přirovnávat období pražskéiio jara 1958"
k perestrojce Gorbačeva. Kdo přichází za dva měsíce na to se poklonit papeži? Alexandr Dubček.-.. •
V lednu 1989 ohlašuje Jan. Pavel II. českému národu plánovanou kaná-nisaci Anežky céšké, .princ®;ny z XIII. století kterou většina věřících již'.dávno pokládá za svatou.. Je způsob jemu vlastní. Papež
stanovuje .'atun na 12.. "listopadu 1989. Kdo tehdy ,mohl předvídat, žé
9. listopadu "padne", berlínská zeä, že 10. "padne" také bulharský
diktátor Todor Živkov? A že v samotném Československu odpor dosáhne
nenávratného bodu? 20. listopadu' celý svět s údivem sleduje, jak
Václav Havel, bývalý disident, nyní president Československé republiky j přichází, po svém zvolení pěšky do chrámu před kardinála
Tomáška, aby obdrželjeho.požehnání. Před tím,než pozve Jana Pavla
II. k co'nejdřívější návštěvě své, nyní svobodné, země.
Kalendář nám někdy chystá překvapení: tři dny na to, 1.prosince 1989
dochází Ir. dlouho očekávanému soukromému setkání Gorbačeva s papežem
Janem Pavlem li. na pozadí planetárních zvratů. George Busch již
čeká na setkání se sovětským presidentem na širém moři u Malty.
Káždý cítí, že nic už nebude' jako dřív. Za nevyhnutelným dohadováním mezi Kremlem a Vatikánem /náboženská svoboda za podporu perestrojky-, návštěva u papeže za uznání řecko-kafolíků/, může Svatý.
Otec. měřit ušlý ,ku.s cesty. Je vidět i na jazyků Gorbačeva, který,
již nemluví jen ,o"-člověku - nejvyšší hodnotě, ale vsazuje ho nyní..-,
do. evropské krajiny.
*
Ve východní ..vropě došlo k. zvratu. Brzy budou jmenováni biskupové
všude tam, kde to dřív nebylo možné, diplomatické vztahy mezi Vatikánem a ostatními státy budou obnovenyJán'Pavel II. přijede
navštívit československo 21, dubna t.r. /presidentovi Kavlovi.se ho
podařilo přesvědčit/. V r. 1991 navštíví Maäarsko a opět Polsko.
V r;,1992" Berlín a bezpochyby také Bulharsko. Pravděpodobně také^
Sovětsky Svaz se zastávkou ve Lvově, srdci katolické Ukrajiny. Už,,
není potřeba, aby se obracel k poutníkům východních zemí z Iraus- .
dorfu v .Rakousku, jako v červnu r, 1989. Ovšem papež zná risiko,
které p"ed 'osvobozenou Evropou stojí. Byl první, kdo upozorňovaly
13. ledna na nebezpečí přehnaných nacionalistických požadavků. Ví
také,že pro určité církve, jako pro církev v Polsku, konec totalitního režimu znamená také, že doba triumfu již minula. Ale nes již
může vystupovat otevřeně.
29. října 1989:při své návštěvě Tarenta, italského města v blízkosti albanské Tirany, využil příležitosti, aby se obrátil k: "hrdému
albánskému lidu, který během historie vždy dovedl hájit svou kulturní a náboženskou identitu". 9» února 1990 Radio Vatikán během vysílání v albánském jazyee vypočítává bod po bodu_ podmínky návratu k
demokracii v tomto posledním stalinském museu Evropy
1. prosince 1989 v Korunním sálu Vatikánu, během výměny darů, vidi
tělně dojat rozhovorem , který měl se Svatým Otcem, Michail Gorbačev

- 11 zdůrazňuje, že se setkal: "nejen s náboženskou autoritou, ale i se
slovanským papežem". Ano, odpovídá vyhýbavě první slovanský papež:
"Prozřetelnost".
Článek Bernarda L e c o m t e
a Alexandra Viateau z Vatikánu,
Uveřejněn 16.března 1990 ve francouzském
týdenníku " E X P R E S S "
Přeložil M.a H. Havlíček

Christianizace ve střední Evropě a na Velké Moravě.

Část I.
i
Problém christianizace ve střední Evropě a v našich zemích bývá
často sledován se zájmem, ale s názory velmi se lišícími a dokonce
chybnými. Nebývá v tomto oboru bohužel příliš jasno, zvláště mezi
odborně neinformovaným lidem. Dosud přežívají názory, které neodpovídají skutečnosti a ^sou již dávno přežitkem.
Rozhodl jsem se proto, že v několika pokračováních napíši něco
o počátcích, původu a rozšíření křesťanství ve střední Evropě a
zvláště pak na Velké Moravě. Není ovšem možno psát na několika
stránkách vědecké pojednání. Tedy všechny problémy a historické
události:budou líčeny jen ve velmi zkráceném vydání.
Podle starého tradovaného podání byla vžita domněnka, že to
byli první sv. Cyril a Metoděj, tzv. slovanští věrozvěsti, kteří
přinesli křesťanskou víru na Moravu. A pokud prý byla hlásána dříve,
tedy německými misionáři, jimž lid nerozuměl. Proto se tehdy Rostislav obrátil do Cařihradu, aby byli posláni misionáři znalí slovanského jazyka. Rovněž vznikl názor,- že byzantská mise cyrilometodějská zavedla do liturgie, lidový jazyk, jemuž všichni rozuměli. Toto
vše bohužel neodpovídá skutečnosti. Tyto názory neobstály ve světle
nového zkoumání i nálezů. Nové objevy a, z nich plynoucí dedukce,
pozornější čtení a dokonalejší výklad pramenů rozhojnily velice
naše znalosti o nejstarších dobách.
Zmíníme se zde tedy o problematice této raně středověké doby
ve světle všech objevů nové doby, rovněž s kritickým výkladem názorů, která vznikly na-toto théma. Ze všeho takového bádání, z nových
archeologických objevů-v posledních desetiletích a z rozboru pramenů věcných i písemných vyplývají následující závěry:
Křesťanství v našich zemích bylo hlásáno již téměř sto roků
před příchodem byzantské-mise Konstantina a Metoděje na Moravu r.
863, do země, která byla ve své podstatě již křesťanská. Christianizace byla prováděna ve střední Evropě .různými misiemi z jihu,
západu a jihovýchodu. Ze všech úvah a nálezů však vysvítá, že první
hlasatelé křesťanství na Moravě byli iroskotští misionáři, kteří
přišli z britských ostrovů přes Franskou říši a Bavorsko až do
Podunají a též na Moravu. Síla, vytrvalost, nadšení a houževnatost
iroskotských misionářů byla obdivuhodná. Jejich Činnost se. v 7. a
8. století rozprostírala od severozápadu do zemí středomořských,

-12 - od Atlantického oceánu až do zemí střední a" jižní Evropy a dokonce
byl irskými vědci nedávno vznesen názor, že to byli první Iroskotové,
kteří prý pronikli odvážnými cestami přes Island a Gronsko až do
severní Ameriky, ještě tedy dříve než Vikingové.
Rozborem činnosti Iroskotů, jejich spolupracovníků, pokračovatelů či napodobitelů a jiných misionářů ze západních a jižních zemí,
podle církevních intencí a zpráv .také vyplynulo, že nebylo možno,
aby se nová víra hlásala v nesrozumitelném jazyku, ale i tito misionáři musili znát slovanský j'azyk, zvláště pak misionáři iroskotští,
soudíce i podle jejich činnosti nejen náboženské, ale i v jiných
oborech. Opak by odporoval církevní tradici i všem nařízením.Církev
totiž vždy hlásala, že veškerý výkla d víry, poučení V:morálce, kázání a všechno vysvětlování se musí dít ve srozumitelném jazyku příslušného -národa či kraje. Nikoliv však liturgie sama. Ta byla vždy
již dědictvím ze starozákonních dob a od počátku považována za
mystérium, za nedotknutelnou a měla proto vždy zvláštní jazyk. Obsah
liturg ie mohl být vykládán, rozebírán a doplnován v lidovém jazyku,
nikoliv však překládán vlastní mešní formulář. K liturgickým jazykům patřila od počátku hebrejština,jíž se užívalo v úzké oblasti
palestinské, dále řečtina ve východních patriarchátech a latina v
oblasti patriarchátu západního.
Cyrilometodějská mise po svém příchodu. na; Moravu užívala a
zvláště podporovala slovanský:jazyk ve vší pastorační činnosti.
Konstantin a Metoděj znali slovanský jazyk, jejich matka byla slovanského původu a jejich vlast byla promísena Slovany. Při liturgii
však zpočátku užívali latiny nebo řečtiny, podle celebrovaného ritu,
který byl buSto východní řecký, nebo latinský ritus z oblasti dal- .
matsko-illyrské. Dospěli však brzy k názoru, že pro Slovany, jimž
byly dosavadní liturgické jazyky dosti vzdáleny, ačkoliv slýchávali
latinu od předešlých misionářů a někteří vzdělaní se v ní i vyznali,
by bylo vhodné zavést další liturgický jazyk,Slovanům bližší. Po
značné jazykové přípravě a překladech, zvláště geniálním filologickým- nadáním Konstantinovým - zvolili nikoliv slovanské nářečí na
Moravě,1 ale jazyk staroslověnský, jimž se kdysi mluvilo na rozhraní bulhar sko-byzantském a který byl již v této době jazykem mrtvým,
avšak moravským Slovanům byl velmi.blízký. Dosáhli též v Římě sou-hlasu,ř aby tento jazyk.se stal uznaným dalším jazykem liturgickým..
Tento jazyk žil i později v moravských zemích vedle latiny ar-vůrže\ -se dokonce hěkolik'.staletí. Dodnes se ho užívá při východní liturgii v řecko-slovanském ritu na východním Slovensku-v diecézi prešovské, někde u nás i jinde, např. v Praze v chrámu sv. Klimenta,který
je určen .pro obřad řecko-katolíků.
Vzniká ještě otázka, proč velkomoravský Rostislav poslal do
Cařihradu poselství a žádal vyslání slovanských misionářů.Nikoliv
pro hlásání křesťanství, to zde už bylo. Sledoval však cíle politické. Země velkomoravské dosud náležely do sféry diecézí pasovské
a salcburské, to znamená do Východofranské říše. Hlavním cílem
vládců Moravy byla naprostá samostatnost politická a rovněž pak,
aby se Morava osamostatnila i v církevní jurisdikci, aby byla zří--. ;,
zena metropolitní církevní provincie moravská, aby tedy nebylo ani.
z té to...strany zasahováno z Franské říše. Po příchodu Konstantina
a Metoděje byl Rostislav nejprve zklamán, poněvadž nepřišel žádný \l :
biskup. Až později, po cestách do fííma, byl Metoděj vysvěcen a ustanoven arcibiskupem moravsko-panonským a teprve' pak dosáhla Velká
Morava i samostatnosti v církevní správě.

- 13 ., • Všechny tyto problémy a události budou ozřejměny, ovšem ve vší
stručnosti,v následujících částech tohoto článku. Naprosto se nemíní nějakým způsobem oslabit velký kulturní a literární význam cyrilometodějské mise, jejíž působení a důsledky pro česko-moravské i"
východní"Slovany byl značný. Pouze se dává všem christianizačním
problémům pravé místo i správný význam.
Poněvadž první iroskotští misionáři přišli k nám z dalekých •
britských ostrovů přes sousední Bavorsko, je nutno si poněkud všimnout christianisačních'poměrů na britských ostrovech a jejich dosah
do střední Evropy, Toto vše se pokusíme ve vší stručnosti vylíčit v
II.části tohoto slánku v. dalším čísle Křesťanských obzorů.
Scriptum in die 12 aprilis A.D.1990
in Cena Domini
Dr.- A. Provazník'
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Podle materialisticko-marKistické nauky existuje pouze hmota,
různé jevy ve světě jsou různé druhy pohybující se hmoty; hmotný
svět je jediná skutečnost. Hmota je tedy věčná a nezničitelná,stejně
tak jako pohýb. Něco duchovního, Bůh, to vše neexistuje", svět není
řízen Bohem, ale vyvíjí se sám podle svých zákonů, podle zákonů
pohybu a hmoty, bez jakéhokoliv ducha. Kde se tyto zákony vzaly a
jak vznikly, to se ovšem nijak přesvědčivě nebo dostatečně nebo
vůbec nijak nevysvětluje.
Podle marxistického výkladu působí ve světě různé přírodní síly.
Zosobněním těchto přírodních sil vznikl prý názor, že existuje nějaký
bůh. Nejprve prý vznikli různí bohové, později pak převládla představa o jediném bohu, jak ji hlásá náboženství monothéisti.cké .Pokud
materialisté připouštějí existenci nějakého lidského ducha, je přý
výtvorem hmoty, jen nejvyšším produktem hmoty, je téže podstaty jako
hmota, na ní je též zcela závislý a neexistuje nezávisle na hmotě,
tedy ani není nesmrtelný.
Marxisté též zjednodušují vědecké názory a rozlišují pouze
idealismus a materialismus; tento uzňává jedinou realitu, .jíž -je
hmota, kdežto onen pouze ducha. Toto neúplně- rozdělení pomíjí střední vědecké faktum, tj. realismus, který správně uznává objektivní
reality ducha i hmoty. Tomuto realismu říkáme aristotelsko-tomistický, nepatří ani k idealismu ani k materialismu. Marxisté však stejně
tento jedině správný vědecký směr přiřazují k idealismu.
Podle marxistů je hmota věčná. Moderní thermodynamika však ukazuje nesprávnost tohoto učení svou naukou o entropii. Zákon^o zachování energie ukazuje, že žádná energie se neztrácí, ale mění v jinou
formu. Tak např. pohybem vzniká teplo a teplem vzniká pohyb; toto
teplo se rozptyluje do světového prostoru, vyrovnávají sc_tak rozdíly', z čehož plyne, že jednou nastane doba, kdy bude stejná teplota.
Nejnovější vědecké výpočty stanovují tuto absolutní teplotu na •
-273° 0. Tak ustane světový pohyb, poněvadž zmizí rozdíly v teplotě
ve vesmíru.
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Z tohoto uvedeného zjištění vyplývá, že hmota není věcná.Kdyby
byla věcná, tak by podle entropie se energie rozptylovala už nekonečně dlouhou dobu a musila být už dávno zcela rozptýlena. Poněvadž
dosud rozptýlena není, z -toho plyne, v že musila v. minulosti nastat
chvíle, kdy se počala entropie uplatňovat. To je tedy•• okamžik, kdy
vznikl hmotný svět; ten tedy není věčný a má svého původce, jímž je
B ů h .
n
Zákon; o entropii tedy dokazuje,... že hmota není věčná, že pohyb
jednou začal a také jednou přestane.. Nic nevzniká, samo sebou, vše. má
svého původce; všechen pohyb ve světě vyžaduje popud k hybatelnosti
od jiného, samo se nic v pohyb nedává. .Tedy vždy je' nějaký hybatel,
což můžeme sledovat až do dávné minulosti; jedén hybatel přejímá .
pohyb od jiného. To však nejde do nekonečnosti. Musí tedy existovat
v řadě hybatelů ten první, který je původcem Všeho pohybu a to.je
B ů h .
• •
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Odpověď ministra školství, mládeže a tělovýchovy,

Ke svému dopisu, který jsem poslal ministru školství prof.
MUDr M. Adamovi dne 1.dubna 1990, v němž jsem psal o charakteru a
chování našich pedagogů, jsem. obdržel od ministra následující odpověď:
.
,
V. Praze dne 10„dubna 1990
Vážený pán p. PhDr. A. Provazník
Jílkova .115
^
":.:..
Brno 15
Vážený pane doktore,
. r .,
děkuji Vám za'Váš upřímný dopis. Doufám, že po
schválení zákona o rehabilitacích se Vám dostane i rehabilitace
hmotné i když asi velké nebude. Nad Vaším dopisem mne pojímá smutek,
protože máte, bohužel, pravdu.
Celý život jsem věřil ve- vyšší hodnoty a tak dnes',
vidím, co se kolem děje, - jsem mnohdy "znechucen?.
S přáním dobrého prožití velikonočních svátků. - svátků míru
zůstávám Váš
.

Adam.

0 problémech našeho školství a pedagogů jsem rovněž psal K C
Občanského Fora, školské komisi v Praze. Dostal jsem Odpověd, že
využijí mých podnětů k daUší práci, uvítají další návrhy a že mé
informace jsou pro ně přínosem
A» !P«
/Zapsáno; 12,dubna 1990/

Lucie Cekptová.,. Na honech III. 4932., .760 05 Zlín-5
Zlín 18.4,1990
Krvavá skvrna na revoluci? /K0 c. 4 a 7/1990/
Za krvavou skvrnu.'ha .neané revoluci-označila Marie Sitková v
č. 4 skutečnost, ; že se u náš provádějí umělé potraty. Vzbudila tím
nelibost pana Valtera Nerada, který se. proti tomu v č, 7 ohradil s
tím, že revoluce potraty nezavedla a že potratový zákon podepsal
před 40 lety lidovecký ministr zdravotnictví Plo.jhgr. .
v

*

Marie Sítková má pravdu a každý, komu leží osud nenarozených
dětí na srdci, s ní musí souhlasit. Revoluce sice potratový zákon
nezavedla, ale na druhé straně zatím ani nepodnikla nic na" záchranu
životů,' které u nás denně' násilně4 končí,
myslí, že potratový
zákon není to nejdůležitější á že na něj "časem" dgjde, měl by si
uvědomit, že zde koneckonců běží o životy - bylo snad dlouhotrvající
"hádání o pomlčku" ve Federálním shromáždění důležitější? A když
poslanci ČSL vznesli problém potratového zákona v České národní
radě, dostali neurčitou odpověcí. •
. Ne, u nás revoluce opravdu potratový zákon nezavedla - nebylo
to totiž zapotřebí . Ale v Rumunsku,. kde'bylý za totality potraty
zakázány, bylo jejich uzákonění jedním z prvních činů revoluce,která
byla".rodnou sestrou té. naší. Tím se rozhodně, nezastávám Ceaušeska
ani žádné formy komunistické diktatury, jen mi připadá neůstojné
ideálů svobody a demokracie vykupovat tuto svobodu krví nevinných,
zvláště když byla už draze zaplacena mnoha obětmi na životech jako
ta rumunská. Pak je totiž zcela namístě mluvit o "krvavé skvrně".
Pan.ministr Plojhar toho'měl na svědomí jistě dost, ale potratový zákon v té podobě, v jaké u nás nyní platí, podepsat.nemohl - k
jeho značné liberalizaci došlo před třemi lety,:a to už byl dávno
mrtev. Samozřejmé ovšem je, že jako kněz by byl neměl souhlasit s
jakýmkoliv potratovým zákonem. Zajímavé, by rovněž bylo vědět, jak '
před těHi třemi lety hlasovali v' našich zákonodárných, sborech poslanci, kteří /se hlásili ke křesťanství. To však je; koneckonců už
věcí svědomí každého z nich; na přijetí .zákona totiž stejně prakticky nemohli nic změnit. Důležité je, aby'život od jeho počátku brá- .
nila ČSL a další křesťanské politické síly postupující nyní jednotně
chvála Bohu vJCřesťanské a demokratické* unii.. V. .programu to-mají.
Ke změně .zákona je však třeba "maličkost" - většinové zastoupení v
zákonodárných sborech. A tady nastupuje úloha ná's voličů. Pokud nám
jde o to, abychom v této zemi měli právní řád v duchu evangelia, ať
už se to týká .ochrany nenarozených, podpory rodiny, ekologie a všech
ostatních hledisek, z nichž posuzujeme prdgTSffiy' politických stran,
měli bychom.svůj hlas odevzdat právě Křesťanské a demokratické, unii.
Podívejme se na SRN, kde koalice křesťanských stran vládne už léta!
Nejen, že je' to země hospodářsky silná, ale' i její potratový zákon
má"daleko k liberalismu, jaký .platí v současnosti u nás. Proto si
křesťané, uvědomme, že hlas každého z nás je důležitý. Cekají na^
něj i nenarozené děti, jimž hrozí zbytečná smrt dříve, než spatří
světlo tohoto světa.
Lucie Cekoto.vá •
Kopie: pan V-alter Nerad
•
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je slovo velmi otřelé a má-různá zabarvení. V občanském životě má
poněkud jiný význam než v teologii,, filosofii apod. Kvality, stupně
a hodnoty jsou tu v různých parametrech roVněž různé.
Člověka nemůžeme vytrhávat z jeho kontextových vazeb biologických, společenských ani transcendentních. Má bytostné návaznosti v
široké škále životních souvislostí a vazeb. Zákony dědičnosti znají jisté principielní vývojově a růstové skutečnosti, které vykazují
návaznost na předchozí generace, i když existují osobité, individuální danosti. Vazba na'rodiče bývá někdy výrazná, ale nemusí tomu
tak vždy být. Dítě vyrůstá z .danosti rodiny a jejího životního prostředí kulturního, duehovního, politického i náboženského. Tyto rysy
p o j í m á bezděčně a bývá jimi do značné míry poznamenáno. Někdy však
dochází ke změnám, • inovacím, zvratům či úpravám, neboť psychické
zkušenosti -jakož -i sociální faktory pozdějšího života nohou měnit
prvotní daností,
Žádný člověk není ostrov ani nežije v abstraktní izolaci.Vzduch,
který dýchá, není jen jeho, nýbrž je společný všem. Podobně i svět
myšlenek, názorů aj. se rozlévá do okolí a ovlivňuje druhé •- čehož
vy 1 žívá jak svět kulturní, duchovní a politické propagace, tak i
komerční., široké masy.lidu jdou zpravidla s proudem doby, proto se
nosí, smýšlejí,' chovají, a jednají převážně podle, okolního prostředí.
Víme, že^v době 40 leté nadvlády KSČ u nás udávalo ústřední stranické
vedení tón nejen v oblasti občanskopolitické, hospodářské ., nýbrž i
kulturní. Kdo se nechtěl přizpůsobit státní ideologii, dostával se
do gheta, byl sledován jako reakcionář, persekvován, vytlačen na,
okraj společnosti - pokud nebyl zatčen jako rušitel zavedeného pohádku. K vysondování.vnitřního postoje občanů k vládnoucímu režimu
byla vydržována STB, která měla navíc hustou síť dalších.slídilů,
udavačů a donašečů. Aparát státní bezpečnosti si mnohdy ani neověřo1
hlášky těchto lidí, takže někdo byl stíhán třeba i zcela neprávem nevěda fini proč, /Sám jsem byl evidován v brněnské STB jako
vatikánský špion, ač se to vůbec nezakládalo na pravdě/.
Ideologické a náboženské ztvárnění přebírá člověk zpravidla ze
svého rodinného prostředí, Mluvíme-li o osobní svobodě, pak si musíme být vědomi toho, že zmíněná vnitřní formace udává i osobitou
psychickou nasměrovanost. která stanoví do značné míry i nazírání/
? svpbodné rozhodování. Osobní svoboda.je tedy v podstatě dána zmíněným osobním stavem,Vývoj osobnosti však není ukončen, a tedy ani
psychická struktura není definitivní. Duševní život se neustále
mění v toku nových poznatků, zkušeností, okolností, životních podmínek, takže dochází i k všelijakým zvratům, jak vidíme kupř. u sv.
Augustina, Ignáce, Edity Steinové aj.
Svobodné rozhodování člověka ovlivňuje dnes hodně silové pole
zevních sil společenských a masových sdělovacích prostředků jako je
tisk, televize aj. Nesmíme však zapomínat ani na transcendentní
faktory, v nich "žijeme., hýbáme se a jsme". A tyto mají v podstatě
dva napájecízdroje: pozitivní a negativní. Vedle vnuknutí. Ducha sv.
.-jsou tu i zákařné síly satana a jeho pomocníků. S tím vším nutno
počítat při svobodném rozhodování.

- T7 Svoboda je tedy problémem, který má vzpomenuté široké pozadí
a zázemí. Spolupůsobí zde totiž jak neuvědomované síly zděděného
vybavení tak momentálního společenského i transcendentního ovzduší.
Do jisté míry jsem tím vším jakoby determinováni předem. Každopádně
nám vnucují i způsob rozhodování. Člověk by se měl rozhodovat podle
svého rozumu, srdce a svědomí - nehledě k množině vzpomenutých již
sil, které ovlivňují každého. Přesto je člověk odpovědný za své
jednání, i když míra odpovědnosti může být v různých případech různá.
Vůle oslabená nemocí, drogou apod. umenšuje míru odpovědnosti.Víme
také, že poslušní vykonavatelé příkazů stranického vedení KSČ
nejednali vždy svobodně, nýbrž spíš pod nátlakem politického dirigování - asi jako hitlerovské oddíly SŠ, která bezmyšlenkovitě plnily
příkazy svého vedení /bez osobní účasti/, Nikdo však není jen kolečkem v automatu společenského megastroje - takže by byl zcela zbaven
osobní odpovědnosti za své počínání - jak se někdy mnozí omlouvají
a vymlouvají. V knize "Smrt je mým řemeslem" poukazuje Merle na tuto
skutečnost u popravčích čet Himmlerovych. Svalit veškeru odpovědnost
na" nadřízené orgány a omývat si ruce jako ledy si Pilát není možné,
neboť osobní odpovědnost vyplývá z míry osobní svobody. A žádný
člověk se nemůže skrývat do anonymity, mechanického společenského
robota - že by se mohl vyzut z osobní odpovědnosti za své počínání.
Proto se také ve zmíněné knize praví, že u takových likvidačních
jednotek nesměli být katolíci, neboť by tito měli "problémy" ve
svědomí.
V božném životě je tedy osobní.svoboda nerozlučně spjata s
osobní odpovědností. Proto jsou také jedni za své zásluhy vyznamenáváni a odměňováni, druzí za své špatné činy odsuzováni a trestáni.
Bez osobní svobody by nebylo možné ani jedno ani druhé. Lidská spravedlnost se opírá právě o princip morální svobody i odpovědnosti.A
u Boha je tomu podobně, přestože zde je navíc jak absolutní krite-_
rium poznání tak i otcovská míra milosrdného soucitu. Bůh neodsuzuje
nikoho, kdo svou vinu přizná a jí lituje.
Dr. J. Huťka
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MODLITBOU
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Toho odpoledne měl velitel André dahé pohotovost no. komisařství
11 pařížského obvodu. Náhle přišlo hlášení: srdeční příhoda nějakého
muže na chodníku. Okamžitý odjezd autem, zatímco je volána pohotovost. Když velitel přijel spolu se svým mladým kolegou na místo, byl
muž napolo v bezvědomí, ležel na zemi. Jeho žena byla s ním, zcela
vyvedená z míry. Už se nedá nic udělat. André Mahé se obrací k umírajícímu: "Chcete se společně pomodlit?" Jeho hlas je tichý, téměř
neslyšitelný, dluž mu lehkým stiskem ruky naznačil svůj souhlas.
André Mahé sundal svou čepici, poklekl vedle něj a začal se modlit.
Jeho mladý kolega pochopil a také učinil znamení kříže. Muž zemřel
na chodníku, ještě" než přijela pohotovost. Byl pokojný vedle své
ženy a dvou policistů... Ze srdce Andrého Mahé vytryskla tato modlitba: "Děkuji, Pane, žes mne učinil svědkem své přítomnosti."

u - "»

- 18 Když mi o tom André Mahé vypráví v místnostech Křesťanského
společenství francouzských policistů-/Communauté chrétienne des
Policiers de France/, jeho je zástupcem, cítím, že je ještě dojat,
když na to vzpomíná. A přece to pro něj není nic výjimečného. Policista v činné službě, více než dvacet let v terénu, má nějakých
vzpomínek!
"Jindy nás zavolali sousedé staré 9-31 eté paní, kteří si o ni
dělali starosti, nebox ji přestali vídat. Otevřeli jsme byt a našli
ji už několik dní po smrti. Na její tváři jsme mohli číst utrpení
z opuštěnosti a strach z odchodu ze života.. První reakcí nás všech
bylo pomodlit se za ni a ... samozřejmě s ní."
Jsou to překvapující reakcei. Snad, ale ve skutečnosti ne tolik
neboí André Mahé je muž modlitby. S prostotou, k níž vyzývá spontan
ní přátelství, se svěřuje: "Každé ráno když se vzbudím, pomodlím
se tři modlitby: nejprve díkučinění, abych poděkoval Pánu za den,
který mi dává. Pak následuje prosba, abych dnes nemusel použít zbraně. A nakonec modlitba jednoty se všemi, s nimiž se toho dne setkám,
abych je dokázal respektovat, pomoci jim, milovat je."
Život policisty je skutečně život v setkáních a pro A.ndrého
Mahé je každé setkání posvátné: "Když si uvědomím, že Bůh stvořil
člověka ke svému obrazu, je pro mne každá tvář obrazem Boha."...
A policista se během svého dne setkává většinou s obličeji trpících:
utrpení obětí nehod, utrpení strachu, také utrpení delikvence, utrpení všech, těch tváří znetvořených drogami či prostitucí... Anebo
i neviditelný obličej člověka v beznaději, jenž jako poslední útočiště, poslední pouto s životem, který odhazuje, zavolá policejní
komisariát..* Policista je tedy každodenně samaritánem. Je to samaritán, který se nespokojuje s tím, že se zastaví u cesty, ale který
se setkává s druhými, který otevírá dveře. "Musíme v našem povolání
otevírat mnoho dveří," pokračuje André Mahé, ale nejpevnější jsou
určitě dveře do srdce lidí, s nimiž se setkáváme a přece jsou to ty
nejdůležitější. žal, když nás lidé zavolají drama se již odehrálo..
Z tohoto důvodu je modlitba policisty modlitbou chudého. Nemůže
být jinak. Jsme neustále v kontaktu s "chudými", ne vždy nutně
s chudými materiálně, ale s chudými láskou. Policista má být povoláaby pozvedl své bratry ve jménu veřejné služby. A může to být ve
jménu Ježíše Krista!"
André Mahé ví stejně jako jiní policisté, že jeho poslání není.
žel vždy dobře chápáno. A trpí tím jako nespravedlností: "Strážci
klidu je klid dopřán málokdy. Jak máme být v klidu, když naše ka:žiodenní práce je často nesnesitelná? Tak lidé nás asi nevidí vždy
takové,. jací v hloubce naší bytosti skutečně jsme. Pro Andrého^Mahé
je policejní služba skutečným posláním, a upřesňuje, že je jedním
z nejkrásnějších, ovšem i jedním z nejobtížnějších: "Policista musí
být pravdivý. Musí se vždy snažit o urovnání, ale nikdy nesmí chytračit., -musí usilovat o odpuštění a o pokoj, ale nikdy ne za cenu
kompromisu..."' Při těchto slovech, vzpomíná velitel na den, kdy měl
pohotovost na komisařství a dva mladí strážníci přivedli cyklistu,
který nebyl o mnoho starší než oni... "Přejel křižovatku na červenou, k tomu trocha zlé vůle na obou stranách a z malé příhody se
stal incident. Hodinu^jsem s nimi diskutoval, nejprve odděleně,
potom se všemi zároveň. André dokázal smířit obě strany a všichni

si podali ruce." "A to je také, a především práce policisty..."
uzavírá strážce klidu, žárlivý strážce Pokoje svých bratří, který
se každý-den může pomodlit tuto modlitbu:
"Pane děkuji za život, který mi dáváš.
Kéž je tato radost tvá.
A.učiň, abych ti pozorně naslouchal,
abych sloužil svým bratřím ..."'
Translation: ká/1989
Přeloženo z časopisu

P R A H A

F R I E R

N° 105, říjen 1988

21. dubna 1990 - zpráva pro přátele.

V době, kdy můj vzdálený příbuzný Rudolf Mašek z Rozzařína
u Hustopeče vzlétal z Anglie na Welingtonech nad Německo, začali
jsme v hodinách náboženství používat Katechizmus. Na začátku této
knihy-, . vytištěné ještě před válkou? byl obrázek Sv. Otce Pia XII.
J c-hc důvěruvzbuzující obličej se mně líbil. Postupně jsem se
o něm/dozvídal víc a více. Mé přátelství s Otcem Františkem, duchovním synem, svatého Františka, mě umožnilo přístup k literatuře,která
ijiě-.přiblížila aspoň stručně úctu vzbuzující epopej římských biskupů.
' Je těžké ňáleznout katolický chrám, který by ve svém interiéru postrádal obraz či sochu prvního nástupce našeho Pána - Ježíše Krista
svatého Petra..
Po. událostech v únoru 1948 se můj vztah k Piu XII .
ještě,
prohloubil. Radio nevysílalo jen hrůzné skutečnosti procesů s lidmi
zasloužilými o dobro národní d; světové, .ale díky Vatikánu, Bílé
legii z východního .Slovenska,. Londýnu a "Americe" byl poslech povzbuzující k věrnosti Dobru. -Pak přišla doba výslechů a po roce pětiletý
pobyt mimo domov.
Asi v roce 1954 jsem se dozvěděl, že zdravotní stav Svatého
Otce je vážný. Modlil jsem se za jeho uzdravení, anebo za jeho
věčnou odměnu. Byl jsem již opět doma a mé zpovědi se značně lišily
od těch ve vězení, když Pius XII-.
složil službu klíčů nebského
království, Ky katoličtí křesíané.na tyto dny vzpomínáme do konce
života. Otoč je pro děti nenahraditelný i když naděje věčného života
převyšuje, naši příslušnost k zemi.
Byl to úžas, že nový římský biskup v našem smutném světě může
být ..takovým pastýřem, jako byl a v naší paměti zůstane, Svatý Otec
Jan XXIII. Jeho pontifikát, 'začátek Druhého Vatikánského koncilu,
jeho za nás obětované bolestné umírání, zůstane navždy v našich
srdcích.
Jeho nástupce, Svatý Otec Pavel VI, řídil koráb církve v dobách ohrožení naší existence mravní, národní i světové. Dokončené
Druhé vatikánum-otevřelo dvéře k období světla i stínů. V tom malém
kousíčku světa kolem mne, jsem bjáL vždy zastáncem jeho rohodnutí.
A nebyli to jen laici, kteří.-; těžce, nesli liturgické změny* Když v
našich kostelích vidím vedle apoštola Skály/Petra vyobrazení

- 20 apoštola Pavla, děkuji za tohoto syna severní Itálie Tomu, který
řekl: "Simone, ty se budeš jmenovat Skála. A na tobě skále, vzdělám
svou církev a brány pekelné |i nepřemohou." A po letech, kdy již
byl v nebi první jáhen jeruzalémské církevní obce Štěpán, zaznělo:
"SavleY.y'proě; nine: pronásleduješ?" i odpověČÍ: "Pane, co mám činit?"
V těch dobách se i naše generace ptala stejnou otázkou. Habemus
papam - máme Svatého Otce! Nerozumíme, nechápeme, nevěříme, pláčeme.
Proč? Protože nerozumíme, nechápeme, nevěříme, pláčeme a děkujeme.
Rudé právo uveřejnilo v první polovině padesátých let snímek z československé hranice: kardinál Spellman v uniformě vojenského kněze
hledí do naší ujařmené vlasti. Jeho vážný obličej svědčil o jeho
modlitbě za nás "převychovávané", Přál jsem si ve své mladičké
nezkušenosti papeže,který by jako jeho slavní předchůdci nadchl k
nové křižácké výpravě. Neodvažoval jsem se věřit, že náš Pán může
osvobozovat i v našich časech "svými příslovečnými mlýny" bez bolesti,
ničení a usmrcování.
Máme svatého Otce, kterého vedl statečný polský primas Višinský,
současník primasů - mučedníků Berana, B/íindcentyho, Stepinace. Jména
hrdinů, pastýřů Litvy, Ukrajiny jsme se dozvěděli teprve nedávno.
Mučedníci pastýři z Albánie, Giny, Kbree, Vietnamu, Laosu, Kambodže
a Sibiře jsou nám dosud neznáni.
Plynula léta pontifikátu polského papeže. Jeho pozemská vlast
vzplanula touhou po dobru, cti a svobodě. Marně nebyli ubití kněži,
státníci, svářeči, horníci, zemědělci, dopraváci, dělníci. M r n ě
obviňovali ustrašení statečný národ z lenosti a kšeftaření. Ubývalo
posměšků .na věřící i.v naší husitské zemi. Umělkyně, jejíž: syn je
lékař,- řekla před mnoha lety: "Věřím papeži, že svět zachrání před •
zničeními"'Tehdy jsem její názor neodmítl", ale vnitřně jsem jej
n^zdílel. I p- .a mne byla slova radostné zvěsti archivním výrokem.
Naštěstí i pro nine a moje blízké, i pro vás, milí čtenáři, víra a
naděje, vzrůstaly do lásky v mnoha srdcích, zvláště mladých-srdcích,
Seznámil jsem se s vzácným bratrem Josefem a.jeho stejně vzácnou manželkou Marií. Vychovali šest synů a Šest dcer. Jejich domácnost kvete vnoučaty, jejichž počet se neustále rozrůstá. Vzácná
knihovna statečného tiskaře, spojovátele našich iniciativ s celým
světem, poskytla Vzácnosti uniklé, očím Stb: i. Strážcům- hranic. Od něj
jsem se dozvěděl, že svatý Otec touží pokleknout v místech, naší
Vlasti nejvzácnějších. A tak jsem vzal ruční papír a fixovky. Dvojjazyčný' text - překlad laskavě poskytl vzácný bratr Jiří. Otec kapitulní shledal vše v pořádku. Jeden čtvrtek jsem navštíval manžele^
v naší farnosti nejvzácnější a začal jsem sbírat podpisy....Kdožví
kde našel tento list své místo uložení. Vy, milí čtenáři víte, že
Velehrad Roku spásy 1985 dostal od Hlavy katolické církve titul basiliky a Zlatou růži. Otec kardinál Calasuono udivil 150.000 poutníků
svojí znalostí obou našich jazyků a mohl říci: "Velehrad a celé
československo je připraveno na Otce!"
Ještě několikrát nejen bratra Josefa navštívili ti, kteří o sobě
říkali: "My'jsme tu proto, aby byl ve společnosti pořádek". Vzešlo
slunce nadlje na svobodu nad.Polskem. Přispěly k tomu i "pelřimky"
Jana Pavla II. Pak vzplanula touhou po svobodě země svatého Štěpána.
Zanedlouho německé matky s dítětem v náručí a taškou v ruce opouštěly na Malém Městě Pražském Trabanty a Wartburky. Pak přišla hodina
večera 17.listopadu. I české, moravské a slovenské ženy řekly samy
sobě s Čapkovou -"Matkou": JDU!!!
Noviny, rozhlas, televize oznamují, že 21.4. 1.9-90 ^přijede... .
Rozumíme, chápeme, věříme, nepláčeme. Ale tam uvnitř, nás, tam... .
Děkujeme mnohým za to ... . Chceme být také mezi vítajícími. Jízdenky jsou koupeny.... Nezklame .budík? Konečně jdu na Brněnského draka..

Oknem vagonu vidím bratra Václava. Po chvíli jej najdu. Opřen v rohu
spí. Jeden z těch, kteří se pořádně nevyspali pár let před íy.listoadem. Spím. také, píši si, dívám se na jitřní krajinu. Bratr se proouzí v Cechách. Začínáme den srdcem a myslí. Proím za spásu duše
bratra z .Trocnova, štíhlá věž města, které přijalo jeho tělesné
ostatky bdí nad novým dnem. Praha nás vítá pamětními medailemi hned
na nástupišti. Co je dál, to je sen, Ale ne, už si zvykáme na čtyřměsíční svobodu;
Václav odchází hájit bratra Sachera na sjezd OF. Sotva však
dostane k tomu možnost. Však třeba Svatý Otec... . Jsem poprvé v
Obecním domě. Dílo strýčka našeho drahého Václava Havla - presidenta.
Secese je slavnostně příjemná. Dál už nemohu. Svatý Václav bdí na
svém místě. Svíce stále hoří. Proud lidí neustává. Nakupuji jídlo.
Hradčanská. $du v proudu, kde Střešovice nahlíží do hradčanských
sadů. Sekám, .čtu, těším se. Kordon policistů a vojáků dole, bílo
modrá obloha-nahoře. Vše tak sváteční, tak potěšující. Vyprávím si
s obojími. Klidné oči, upřimné odpovědi, to je zázrak na který jsme
si už zvykli u našich chlapců a mužů v zeleném. A oblaka říkají:nad
námi jasno, na obzoru tolik potřebná vláha.
Reproduktory nám vzdáleně zprostředkovávají vítání na letišti.
Pak jdou všichni do pozoru. Hraje se NAŠE HYMNA. Stokrát sesměšněná,
stokrát neslyšená, nyní opět zní naší znovunabytou CTÍ i
Vzrušení. Projela hlava státu. Po chvíli autobus s vládou. Pak
představitelé církve i států. Ještě chvilka čekání. Nikdo už nesedí.
Všichni jsme najednou si. blízcí. Vždyí, čekáme všichni Otce. Takže
jsme jedna rodina. Vedle mne je dívka obyčejně oblečená i upravená.
Ote anglickou' knihu. Na druhé straně paní kolem padesátky mírně nalíčená. I ona potřebuje HO vidět. Je zde sama. Kéž není sama až se
vrátí domů. Oběma dávám pohlednici: Blahoslavená Zdislava se svými
čtyřmi dětmi od brněnských výtvarníků - manželů Kratochvílových.
A už jede. Asi všichni ho vidíme poprvé. Máváme, voláme, ale tak
jako .se volá na maminku, na tatínka, když se vracíme po mnoha letech
domů a bojíme se vzkřiknout hlasitě, aby nám neselhal hlas. Bílá
postava stojí, žehná. Jak to Boží slunce nad námi. VŠEMI
Úsměv na rozloučenou. "Bay" říká dívka. Paní se usměje. Je mě
dobře. Však celou věčnost budeme mít. na ty, kteří se jen mihli naším
pozemským životem.
Všichni jdeme na východ. Ulice několika řad stromů, Po pravé
straně zdi hradčanských zahrad. Mraky ovládají oblohu víc a více.
Před sebou vidím kráčet statečnou postavu.Ta paní již pobírá dlouho
důchod. Baret, neurčitá barva pláště, za k-Ěrým se kdysi dávno asi
otáčely oči... nohy ozdobené otoky vytrvale kráčí vpřed. Ano to
jsou ony, šperky našich kostelů, věrná stráž našich kněží o všedních
mších svatých, kdy my jsme na svých pracovištích, naše sestry, které
dle statistiky uvidí. Beránka Božího o něco dříve než si předurčuje
naše plánování věčnosti.
"Také na Letnou?" Vypráví mně celý život... . Farníci ji rozmlouvali její úmysl jít vítat Svatého Otce. Řekli: "Mohla byste na
Letné sedět, ale i to by bylo těžké a nad vaše síly. Večer dva ministranti nezávisle na- sobě ji donesli lístky do sektorů, kde se bude
stát. Věděli, že tato "Anna z Jeruzalémského chrámu" bude vedena
přes všechny roztírané důvody. Ale kdepak jenom na Letnou! Vždyí ji
zná i Otec kardinál. Půjde i na Hradčany! Pořadatelé však nepoznali
to, co krásně vyslovuje Alexander Solženicin v novele "Matrjonina
chalupa": na nich záleží další existence národa a státu - n a nich,
deseti spravedlivých v naší Sodomě a Gomoře, kterou tak milujeme
svou jistotou, že pohodlí a nekázni dáváme přednost před strmou
©estou a úzkou branou!

- 22 Prší-y navlékáme pláštěnky a jdeme dál. Byla vychovatelkou a .
společnicí ve většině evropských zemí. Její bratr byl významným odborníkem v průmyslu. Po "vítězství pracujícího lidu" mu'nabídli
členství v KSČ. Odmítl. Svěřili mu čistění stok. Hluboko pod domy
a ulicemi dosloužil tento bratr "Lot" svému městu, vlasti i církvi.
iNí
epos těž oval si. Vidím ho, jak se raduje se starozákonním Jobem v
Božím království. Nebál se přijmout místo Lazarovo.
Před Letnou, již svítí slunce. Ujímají se nás pořadatelé. Písniček je pro všechny dost. Skauti i skautky, dva.bratří starší mne s
holemi., v kraťasech, pochopitelně pod klobouky. Neodolám a tiskneme
si levice i když nejsem ve stejnokroji..I starší sestra s dvěma
činovnickými páskami je pořadatělkou. Aspoň se usměji. Její pohled
je klidný, jako kdybych i já byl pod kloboukem, který nosil bratr
zakladatel lord Baden-Povell. Vedu paní•do.jejího sektoru i když ten
můj;je lepší. Konečně můžeme podlézt provaz. Vytahuji skládací sedačku.. Zdráhá si sednout. Zůstávám u ni. Reproduktory nás vedou jak radar několika hodinovým.čekáním. Řeholníci a řeholnice nás seznamují
se svým původem i současným stavem.. Otec Halík řeční jasně a ušlechtile. Otec Václav Malý opět je moderátorem na Letné.
Přijde déší, který přechází v liják. Otec Malý vyzývá k modlitbě za příznivé počasí těsně než se rozprší. Copak on, pražan ze Zlechová, kam chodil Kája Mařík se Zdenou z lesovny, když studovali a
vzpomínali na lážovské lesy, ví o vyprahlé zemi a žíznivých lesích.
Ale ví, on ale dává přednost nám, kteří víc a více naplňujeme sektory
/jeden je pro 2.000/ celkem pro plánovaných 216.000 poutníků, mimo
tribunu a prostor před oltářem. Kolik bylo na Hradčanech nepočítám,
nikdy jsem nevynikal v počtech, ale už i zde jsou v řadách za námi
stejnokroje nejstatečnějších jednotek lidu Božího - snoubenky Ženichovy. Znovu•přesvědčují spolu s námi své unavené nohy, že toto je
právě.to, co je svátkem nad svátky. Co ty nohy říkají nevím,nepopřáváme.jim. sluchu.
Oschli jsme. Ale skautské košile jsou do nitky... Nikdo si
nestěžuje. Vždyí. i z prvomájového průvodu by nás nechali se rozprchnout, le zde nás to drží pevněji než jesuitské temno o cl pana profesora z Hronova. Ach, bratře milý Aloisi Jirásku. Jak jsem se na tebe
zlobil jako hloupý kluk. Tvá skepse nám posloužila jako nedůvěra
apoštola Tomáše po Zmrtvýchvstání Pána. Za zlých časů sovětské kultury byla četba tvojich knih jako vůně polních mezí. Kéž právě ty
s Otcem, žžoniášem, rodákem od .milované T'elce, si u Pána Boha dobře
rozumíte, dnes už oba víte víc, než vám na zemi bylo dopřáno pochopit, ř,.
Třetí vodní nadílka, klepe, lehce krupkami. Dívám se na paní.
Déší ji zvedl ze sedačky. Vtlačila se až k provazu. Odtud "bude vidět
nejlépe. Cvrčky deště ji stékají po stařičké pláštěnce. Ona se dokonce usmívá. Chvalme Pána za déšt i za sametovou revoluci. Letnou
projede vzrušení. Václav Havel s manželkou a doprovodem je už s námi.
Pořadatelé pokrývají předsunutý oltář igelitovou plachtou. I pan
president má jen deštník. Zástupy zašumí jméno Sacher. A pak že
Blaničtí rytíři jsou jen ve starých českých pověstech. Co jich tu
stojí na tribuně, 'ani brnění nepotřebují. Statečné srdce je víc jak
pancíře ze Škodovky v Turcanském svatém Martině. I ti naši minulí ^
vládcové: to cítili a tak vypustili slovo svatý z názvu tohoto památného- města země Slovenské. Třeba až tanky-nebudou rozdávány zdarma
do všech nešťastných zemí světa, vrátí se titul světce zpět. Vždyt
on už.za stěhování národů pochopil, .že nelze mít celý plášt jen pro
sebe.

i
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Zazní písně k poctě té, která za nás říkající NE,_ řekla v Nazaretě ANO. Až nám bude nejhůře - nám hříšníkům,-já vím jak se zachráníme^přcd spravedlivým rozsudkem. Začneme všichni zpívat mariánskou
píseňi Všichni. Tajní i zjevní odmítači Boží vůle. Mormoni i zednáři,
katolíci a reformovaní, ateisté i sebevrazi. A 01\i k vůli své MATCE
nás neodsoudí. Proto slyšte, všichni kteří nemáte hudební sluch,
všichni, které vás minulost nenaučila zpívat. Lid klerikální a černokabátnický, svíčkový' i pokrytecký zpívá své NEBESKÉ MAMINCE S
Honem se učte i Stačí jen jediné slovo : MARIA !
Po čtvrtém dešti přijíždí HOST nejvzácnější. Nevím zda jsme
stáli či se vznášeli, když kolem nás projel. Děkujme Pánu, že nám
JEHO SVATOU TVÁĚ nepřipomínají jen barvy, tvary a zvuky umělců.
Bílý šat i obličej je příležitostí pro naši pokoru uznat, že postoupnost od"jezera Genezaretského až po poslední konkláve je DAREM i pro
nás zde. Díky tobě, bratře Agčo, že jsi přibil hřeby střel toto tělo,
které zcela podobné tělům našim, bez hněvu a kleteb přijalo bolest.
Tím 'snadněji za neprůstřelným sklem poznáváme viditelnou hlavu neviditelného těla Kristova.
• . Bratr skaut už oschnul. Vyzval pani, aby opustila své výhodné,
místo u provazu a šla tam, kde ji to nedoporučila farní obec. Ti se
asi divili. Dotkla se mě rukou. Pohled na který se nezapomíná.Honem
.obrázek s blahoslavenou Zdislavou. Po tom se poznáme TAM. Honem
obrázky sestřičkám a nastává loučení. Procházíme sektory směrem na
Holešovice. Začíná mše svatá. ' Reproduktory si postupně podávají můj
sluch. Stánek ČSL se dvěma bratry, .má i materiály-zdarma. Mám už jen
drobné.vAle zato mám 'Tíseň o třpytu vody" a méditativní"drama "Před
zlatnickým kráiaém" , které jsem koupil na Václavském náměstí za Kčs
15;-.. Autor? Úplně neznámý,Karol Wojtyla. Bude to asi mladík. Ale .
ty myšlenky! Snad to nás starší neodradí od četby. Klidně vám knížku
půjčím. Už ji máiH přečtenou, To -Čekání na Svatého Otce mě ho umožnilo.
.Zbytek peněz,- Kq-s 12,- jsem také. na náměstí Nejpamátnějším proměnil
za .kalorie a bílkoviny. Sacharidy byly v rohlících. Pes.ledních Kčs
2,90 - dávám za poutničkou stužku. Prodávající řekl: "dejte co máte".
A tak jdu na brněnského draka bez haléře. AÍ žije milenec paní Chudoby, rodák ze slunné Umbrie, Jenže já mám boty, pláštěnku a dokonce
skládací sedačku. Takže raději a ti c hnu. Do' chudoby mám pořádně daleko. Ještě u sjezdového paláce slyším z městského rozhlasu homilii
kazatele nejpovolanějšího. Až rozjíždějící se tramvaj ukončila
tento kontakt.
Vláček mě nabídl volný oddíl. Probudil jsem se v Tišnově. Do
Brna jsem ještě usnul. Moje. město mě vítá bohatými kalužemi. Strážcové tajemného domu by chtěli na procházku. Vysvětluji jim, že za dvě
hodiny budu zase vstávat. Velehrad čeká. Doma už spí. Voda a jídlo.
Spánek.
Je svátek svatého Marka, průvodce prvního papeže. Evangelisty.
Je to čtyři dny, co jsem prožil popisované. Moji přátelé, odpustte,
že opět nutím vaše oči, beru vám čas. Třeba i.vy pošlete někomu,
kdo nepsal, nenavštěvoval, -neodpovídal na sváteční blahopřání, pár
slov. Aby byla prolomena zeä z "La Salety" od Jana Zahradníčka,která
dle básníka "z démantovou neprostupností" se nás snaží oddělit od
víry, naděje a lásky. Čím?. Naší samotou. Našim Kainovským: "což
jsem strážcem svého bratra?"
Služebník služebníků-Božích nelitoval času'a přijel. Když byl naposledy u nás, hleděl do hrobů kárdinála Štěpána. Dnes vidí naši šanci!
Rivotorto KDS.
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Toto prohlášení vydáván pouze za svou osobu, i když předpokládám, že podobno mohli uvažovat i další znalci angažovaní v cause
A. Navrátila.
K posudku na pana Navrátila jsem se dostal až v době, kdy předcházející posudky vyzněly ve smyslu jeho onemocnění paranoiou. Jeho
snaha prosazovat své názory za každou cenu^o§§biíffiH postihu,mne vedle
k tomu, spolu s řadou jeho soudních sporů, jeho emočními projevy a
jeho životní situací, že jsem se přikláněl k možnosti, že skutečně
uvedeným onemocněním trpí. I když jsem o této věci nebyl zcela pře.svědčen, n cítil jsem se pak vybaven příslušnými argumenty a tedy
povolán přinejmenším k tomu, abych uvedenou diagnózu, již dříve udělanou prohlásil za nesprávnou. V neposlední řadě mne k tomu vedla i
okolnost, že bude menší újmou pro něj, když nad ním bude vyslovena
ochranná léčba, než aby byl trestán ev. odnětím svobody ve věznici
a níž jsem si nečinil žádné iluze a zvlášť u osobnosti, jako je pan
Navrátil, který by nesporně i tam nekompromisně trval na svých názorech by mohlo mít pro něj značně negativní důsledky. I když pan
Navrátil nesouhlasil s tímto řešením.

•

...Mně se subjekt i vvně jevilo, že i v případě mylné diagnózy, budeli mu nařízena" ochranná léčba, bude mít v psychiatrickém zařízení •
větší volnost než ve výkonu odnětí svobody a tato situace bude pro
něji přece jen humánnější. Bylo mi známo, že v psychiatrickém zařízení může mít dovolenky, bude mít možnost psát a bude. tam mít i další
kontakty, které by ve věznici neměl. V nejistotě diagózy jsem tedy
volil menší zlo,/podle mého názoru/.
Znalcům, kteří poslední posudek vypracovávali /na pracovišti,,
které vedu/ jsem pak doporučil formulaci v tom smyslu,že ev. společenská. nebezpečnost a tedy potřeba ochranné léčby spočívá pouze v
tom, páchá-li činnost, která bude shledána jako trestná, a že posudek nelze vztahova na veškerou činnost pana Navrátila. Tak to také './.;,
byio uvedeno. Ze současného jednání pana Navrátila, kdy ve změněných1
podmínkách se nijak vehementně nedomáhá přednostní revize posudku,
jsem však dospělk názoru, že se skutečně nejedná o nemocného člověka, ale pouze o akcentovanou osobnost s enormě silnou volní složkou,
který šel za svým cílem bez ohledu na následky pro jeho osobu ev.ro-'
dinu a proto spontánně předkládám toto prohlášení. Pan Navrátil nemá
námitek proti zveřejnění.
Prof.MUDr.Boris Mrňa DrSc
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Od střed;« 18. do soboty 21.dubna 1990 probíhal v savojském lázeňském městě o-tu Aix-les-Beins 53.kongres Mezinárodní katolické federace
pno fyzickou a sportovní výchovu FICEP. Mezi členské zeně této federace patří Rakousko,Francie,Německo,švýcarsko,Belgie,Holandsko,Itálie,
Španělsko,Madagaskar,IslandjKanada a poslední dobou se staly jejími
členy"i některé země východní Evropy jako Jugoslávie,Polsko a Československo, které zde representovali členové katolické sportovní organizace československého Orla.
Kongres byl veden v duchu Olympijských her, které budou v zině 1992
probíhat v savojskén Albertville. Bylo vzpomenuto barona Pierre de
Ooubertin, v jehož duchu má pravá výchova zvelebovat a zušlechťovat
zdravé tělo,.stejně jako zušlechťovat záliby, bystřit inteligenci a
rozvíjet morální vědomí mládeže. Třemi základními složkami v této
oblasti jsou výchova, instrukce a formace, které se nemají směšovat,
ale mají se uskutečňovat v plné harmonii. Jejich úkolem je vést mladé
lidi podle křesťanského ideálu a formovat dospělé k individuálnímu
rozvoji každého z nich. Myšlenka vzájemného sblížení tu není míněna
jako slučování, ;le každá skupiny si má uchovávat svou vlastní povahu,
tak aby ostatní mohli těžit z jejich poznatků, zkušeností a struktur
a v společném duchu rychleji jednat ve prospěch světa a člověka roku
2000. Pierre de Ooubertin je vyznavačem osobního přirozeného "náboženství" , sport je pro něho jakýmsi "kultem". Křesťanství otevírá
sportu cestu k ještě vyšším hodnotám. Pověřuje ho zvláštní úlohou při
vytváření království Božího na zemi.
FICEP zahrnuje tři komise, na jejichž jednání bylo založeno vlastní
poslání tohoto kongresu. Je to komise pastorační, sportovní a komise
mládeže. Jejich cílem je: - slučovat sportovní společnosti, organizace,
svazy nebo federace různých zorní, které jsou vedeny křesťanským pohledem na člověka a společnost
-organizovat a propagovat sportovní shromažďování a setkávání sportovních asociací a jejich členů,
-dělat vše možné pro to, aby sport byl ve službách člověka
-spolupracovat zvláště s mezinárodními organizacemi, které mají za
cíl vzestup člověka fyzickou a sportovní výchovou
-spolupracovat na mezinárodní úrovni se všemi organizacemi výchovného charakteru čímž se značně přispěje k vytvoření_společnosti
založené na právu a solidaritě.
Zvláštní zasedání bylo věnováno zemím hroutícího se komunismu.Kromě
zástupců Československého Orla se účastnili i zástupci polského a
jugoslávského opiskopátu. Členové kongresu byli seznámeni s historii
a současným postavením Orla jak v Československu, tak v emigraci, kde
se jeho tradite udržují až do dnešních dnů. Zprávu přednesl představitel čs.Crla v Holandsku pan František PinSák.
Další jednání kongresu se soustředila na budoucí kongres PIOEIu,
který se'má konat příští rok v Římě, Bude veden pod názvem "Církev^a
sport" ve spolupráci s radou pro laiky. Zasedání buče probíhat v sále
Synody ve Vatikánu - je .to poprvé, co Vatikan otevře své brány také
katolickým laikům. Program bude rozdělen do tří hlavních témat,které
budou zpracovávány formou přednášek a debat. Na závěr se na svatopetrském náměstí shromáždí zástupci biskupů celého světa. Kongres bude
probíhat u příležitosti 80.výročí vzniku FICEPu za papeže Pia XII,
který požehnal vzniku této federace a dovolil italským gymnastům vystoupit uvnitř Vatikánu. Očekává se, že touto konferencí vyvrcholí
činnost sv.Otce Pavla II. související s oblastí sportu.
Kateřina Syslová

