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SPOLEČNÍ
PASTÝŘSKÝ LIST
\
ČESKÝCH A "MORAVSKÝCH BISKUF0 IC VOLBÁM
Drazí věřící, bratři a sestry:
Tímto listem vás v radosti zdraví všichni biskupové místních
církví - diecézí i všichni ostatní biskupové v naší vlasti. Je to
historický okamžik. Děje se tak po dlouhých 40 letech, které nemohly
udusit nezlomnou, 3ohem do duše vepsanou touhu po svobodě, po nejvyšších hodnotách dobra., pravdy a lísky. Pokoj váni
Fřítomaá chvíle radosti a vděčnosti je umocněna naléhavou nutností promluvit o společné odpovědnosti za to, co jsme jako Boží dar
dostali a do čeho byly ve spoluúčasti člověka investovány nejlepší
síly: promluvit.o zodpovědnosti za nově nabytou svobodu a o povinnostech z ní vyplívajících. Nemůžeme ovšem hned na začátku nevyslovit
z celé duše cm/;: lu a.dík Bohu za vyvedení z babylonského zajetí minulých let.-Ve společenství s Pannou Marií i celým naším nebem světců
chceme nejen radostně děkovat, ale také vzpomenout velké řady těch,
kteří pro tuto chvíli s velkým rizikem a nasazením pracovali nebo za
ni zaplatili s r n utrpením, ba přinesli i největší vklad 1 sky - obětovali svůj' žIvot ,
V této historicky závažné situaci, ve chvíli svobodných voleb, si
všichni musíme být vědomi zodpovědnosti, které se nemůže vyhnout
žádný křesťan. Její tíha je tím větší, že jsme po čtyřicet let byli
bráni jako nedospalí občané, zbaveni možnosti spolurozhodovat. Mnozí
se proto možná stáhli do pasivity, do soukromé sférj*-, do církevního
gheta, poněvadž bylo nemožné nebo aspoň nesmírně těžké najít cestu
k čestné spolupráci a spoluzodpovědnosti. Právě proto vyzýváme dnes
všechny věřící, aby si uvědomili, že v této chvíli nesmí nikdo stát
stranou: ani město, ani venkov, ani mladí, ani staří. Na každém záleží! Povinnost nostát stranou^spoluurčovat svůj osud a volbami o něm
rozhodovat :;c křesTanovi jasně dána i druhým vatikánským koncilem,
který v konstituci o Církvi v dnešním světě nás napomíná: mv.Iyž křesťan zanedbává své časné povinnosti, zanedbává tím své povinnosti
vůči bližnímu, ba vů"i samému B o h u . . / G S 43/
Vlivem minulosti padlo do našeho nitra mnoho stínů a přilnuly k nám
mnohé falešné postoje: od nich se musíme osvobodit. S rozhodností je
třeba odložit dříve někdy záměrně pěstovaný postoj "Co tě nepálí,
nehas." Být aktivní, angažovat se ve veřejném životě budovat tento
svět - to všem věřícím ukládá koncil a "zavazuje je k tomu povinností
velmi přísnou" /GS 34/, protože laici mají "křesťansky inspirovat
časný řád!: /-hr-istiřideles laici 42/ tohoto světa. Každý z nás neseme
v této chvíli odpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé, z,, přítomnost i za budoucnost našich dětí, za budoucnost našich národů.
Nedávno prožitá neblahá minulost je nejlepší přípravou na svobodné volby, bc. vlastní oči jsme viděli zhroucení systému, který chtěl
vybudovat šťastnou společnost. Před čtyřiceti léty měl také v programu líbivé ideály, ale stavěl je na špatných základech. Budoval
pouze na člověku, jeho schopnostech a rozumu. Usiloval jen o uspokojení hmotných potřeb člověka,, duchovní záměrně opomíjel. Prostě, stavěl na písku. Boha, který je jedinou pevnou zárukou všech základních
hodnot člověka, zcela odmítal, a proto ztroskotal. Tato živá zkušenost nás musí vést i ve výběru strany, které dáme svůj hlas. Tam,
kde program není pevně duchovně zakotven a postaven na hlubokých
mravních zásadách, na pravdě, na Bohu, kde se mluví pouze o hmotném
rozvoji člověka, není záruka, že se cos"hne lepší budoucnosti. Dobře
také' sledujte, co který program chce např. pro rodinu a manželství,
pro mládež a výchovu,•jak chce řešit otázky mezilidských vztahů a

rozvoj D'önotlivce. Jak chrání, život jedince i celé společnosti.
Papežský dokument Christifideles laici praví: "Laici nají wdávat
svědectví -o těch lidských hodnotách evangelia," které jsou hluboko
spojené s poetickou činností, svědectví o svobodě a spravedlnosti,
solidarita, věrnosti a nezištné oddanosti dobru pro všechny, o lásce
k chudším . / C h r i s t i f i d e l e s laici 42/. Abyste ovšem tuto svou povinnost ve. společnosti mohli plnit, rozhodněte se volit takovou stranu,
jegíz program dává záruku, že bude usilovat o uskutečnění těchto zásad. Jinak svým hlasem pouze posloužíte programu, který je třeba cizí
ipestanskym zásadám, pravdě, dobru.
Volby jsou tedy věcí svědomí. A to vyžaduje důkladnou příoravu
a zodpovědný přístup. Nevolte lehkomyslně! Nedejte přiliti na vemlouvavou, líbivou propagandu a reklamu: Nechte se vést křesťanskými zásadami. .Dobře uvažujte! Modlete se o světlo a moudrost a ráčíte se s
těmi, kdo mají více zkušeností. Církev nevytváří vlastní stranu, musí
stát nadvstranami a být otevřená pro všechnyKněží se proto veřejně
neztotožňují s určitou politickou skupinou. Můžete se však na ně
obrátit o raduj pomoc a orientaci.. Örtlich "mají laici očekávat světlo
"& duchovní posilu," jak nabádá II. vatikánský koncil /GS 43/. Ráčíte
se i navzájem postupujte společně. Křesíané mají přece vydávat světu
svědectví jednoty. Právě to se^očekává zvláště u těch politických
stran a hnutí, které mají křesíanskj? program. Je to zároveň i znamení
velké lidské a politické zralosti. Naše společnost potřebuje pravou
jednotu. Proto jsme uvítali vytvoření Křesťanské a demokratické unie
jako velký příklad, který překračuje i hranice mezi našimi národy.
!Ty, křesxoné, však nepracujeme sami. Odevzdáváme vše Otci skrze
Ježíše Krista, přítomného uprostřed církve podle jeho slibu "kde jsou
dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich" a
"já jsem s váni po všechny dnv až do skonání tohoto věku" /Mt 18,20:
28,20/. On, r - rtvýchvstalý, .at je světlem, moudrostí o silou našeho
jednání. "rybísí nás: "Nebojte se, já jsem přemohl svět!" /on 16,33/.
Když budeme žít a i v politické sféře se necháme vést jeho božskou
láskou, naplní se i jeho přísifbý~~sr~jeho Duch, slíbený Pomocník, bude
účinně a mocno s námi.
J
V této atmosféře se tedy připravujeme na volby , v tomto duchu
pracujeme: Nepodléhejme duchu sekularizovaného světa, který se velmi
silně projevuje právě v oblasti politiky. Utíkejme se i k naší společné Matce, jejíž pomoci a přímluvě je nutno připsat dar svobody,
který nám 'byl dán. Dělejme to ve společenství s našimi národními pa~trony a světe , s Cyrilem a Metodějem, Václavem, Vojtěchem, Anežkou.
Modleme se. společně! Vkládejme všechny tyto starosti i do liturgie
ve votivních mších za veřejné záležitosti. Tak jděme vstříc budoucnosti v síle duchovní zkušenosti minulých čtyřiceti let.
Svou podlitbou Vás provázejí a
7ám žehnají
Vaši biskupové
Dáne v mosíci Panny Marie. 13.5.1990
- o o o -
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DRUHÝ PASTÝŘSKÝ LIST
MORAVSKÝCH BISKUPÍÍ K VOLBÁM

Drazí věřící;
Poc-le s^rnic Církve biskupové a kněží se nemají přímo zúčastňovat politického života v některé politické straně. Avšak Vy, věřící,
podobně jako ostatní občané v demokratickém státě jste povinni se
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zúčasňovat celého veřejného života i života politického, prostřednictvím politické strany, které pracuje v duchu Církve. To je třeba si
dobře uvědomit a zvláště u nás, kdy jsme před volbami.
Svat3' Otec Jan Pavel II. ve svém apoštolském listě "Christifideles laici" /křestáné laici/ zdůrazňuje, aby věřící laici křesťansky
inspirovali pořádek celého pozemského života /čl.48/. Podle tohoto
apoštolského listu "laici musejí vydávat svědectví o těchto hodnotách evangelia, které jsou hluboce spojeny s politickou činností: je
to svobody a spravedlnost, solidarita, věrnost a nezištná oddanost
dobru pro všechny ..."
Předpokladem je, "aby byli vedeni svou účastí životem Církve v
duchu jejího sociálního učení" /51.42/. Apoštolský list zdůrazňuje,
že jako křesťané nemůžeme souhlasit s takovým zaměřením národního a
sociálního života, "jako by 3oha nebylo".
Tato slova jsou napsaná i pro nás a to ve zvýšené míře. Po dlouhé době snahy o likvidaci náboženství u nás je naléhavou povinností
všech věřících obnovit nejen náš osobní náboženský život, ale i křesťanskou podstatu našich národních tradic!
V poslání Církve je vnášet evangelium do celého života a to nejen
soukromého, ale i veřejného! Podle apoštolského listu Svatého Otce
"věřící-laici jsou na základě své účasti na Kristově prorockém úřadě -•
zapojeni clo tohoto úkolu Církve. Jim přísluší vydávat svědectví o
křesťanské víře jako o pravé odpovědi na problémy a naděje pro každou společnost." /čl. 34/
V duchu tohoto našeho odpovědného poslání je třeba blížící se
svobodné volby chápat jako velmi důležitou a odpovědnou záležitost
našeho křesťanského života. iNa nastávajících volbách a jejich výsledku bu e záviset, zdali se uskuteční naše požadavkypro které
jsme dosud px-c.covali. Proto již blízké svobodné volby jsou velmi '
důležitou záležitostí vašeho křesťanského svědomí a odpovědnosti,
abyste zvolili takové své zástupce, kteří budou nejen rozhodnuti,
ale také schopni zastávat své velmi zodpovědné poslání.
KažQ -z vás jako věřící si musí být velmi dobře vědom toho, ke
kterému hnutí a straně kandidát patří. I kdyby byl osobně bezúhonný,
je nucen dodržovat kázeň strany, ke které patří.
Proto věřící člověk nemůže volit představitele strany, která
jako celek aá nekřesťanský program, který se projevuje zvláště v
takových otázkách, jako je rodina, manželství, výchova, otázku potratu a dal';í.
Věř/.cí člověk. je. ve svědomí povinen .volit poslance takové strany,
ve^kterč' je' záruka,^ž_e u nás po létech boje proti náboženství, _s_e
konečně" nohou uplatňovat; křestanské' 'zásady života.
"•razí věřící? Když chceme u nás začít nový.,, svobodný, a spravedlivý., život' v cele" ha^i/spolegnosti. ne důležitou" povinnosti svěfaomf'
každého z nás dáTjpři volbéčF ~svů:j tíTas těm, kteří s'e rozhodně staví
proti nesvobodě m i n u ^
.jsojJ na straně^ křestanského života u..nás_i
My, vaši biskupové.,, jsme povinni vám říci toto jasné a otevřené
sl.oyo_ k blízJr.E volbám.
Modlíme se spolu s Vámi a také za Vás a udělujeme Vám. i Vašim
drahým naše požehnání ve jménu Boha Otce i Syna i ÍXicha Svatého.
František kardinál Tomášek
arcibiskup pražský
František Vaňák
arcibiskiip olomoucký
předseda sekce českých a moravských biskupů
a ostatní biskupové - ordináři v Čechách a na Moravě
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Milovaní bratři a sestry,
.
-•
k blížícím se volbám přijměte od svých biskupů ještě toto stručné
poselství:
Podle.slov II,vat,koncilu "církev provází chválou a uznání dílo-těch,
kdo-se ve službě lidem věnují dobru veřejné věci a berou na sebe tíhu
odpovědnosti s toho plynoucí..»" A nás sv,, Otec Jan Pavel II. v jednom ze svých listů napsal: "Laikové v církvi se nemohou vzdát zapojení do politiky", to znamená do .různých snah v rovině ekonomické, sociální, zákonodárnésprávní a kulturní", které mají napomáhat všeobecnému dobru. Zároveň však o církvi platí, že se neváže k žádnému politickému systému, protože musí zůstat znamením toho, co přesahuje
časný běh pozemského života a veřejných věcí. Má být podle slov.Ježíše Krista kvasem dobra a lásky, světlem světa, solí země.
Proto ani toto poselství vašich biskupů nebude rázu politického, ale
obrací se ne. vás s výzvami a radami, které vyjadřují mravní zásady
křesťanského postoje v této době:
1. Běžte k volbám! Zúčastněte se jich. Na každý hlas je třeba klást
důraz, aby se pravdivě projevilo vědomí a svědomí národa. Po dlouhé době řž..ce volit svobodně a tajně. Účastí na volbách projevujeme svdj zájem o vlast a její budoucnost. Nezúčastnit se voleb
obsahuje mravní nebezpečí lhostejnosti k osudu národa.
2. Pro křesťany jednoznačně platí že nemohou volit politický program
který popírá Boha, porušuje základní práva člověka a je v rozporu
s úctou k životu, a to i -k životu nenarozenému.
3. De^jme své Basy těm, které považujeme za lidi čestné, charakterní,
usilující ve svých stranách o ty hodnoty, které jsou pro nás,
křesťany, zásadně důležité. Aby v naší zemi mohla vyrůstat svobodná, due':, o vně i hospodářsky silná..společnost.
4. V předvolební kampani by měli být křesťané příkladem vzájemného
respektu ke ;ruhým. pochopení a hledání společných cest. Nikdy
nezradit princip lásky, čestnosti, dialogu, tolerance,
5. Uprostřed všech akcí nezapomeňte na moc modlitby. Před rokem jsme
se modlili za svobodu církve a národa, za návštěvu sv. Otce, za
obsazení všech biskup, stolců. Vše se nám tehdy zdálo až příliš
vzdálené. Nyní, jakoby zázrakem, to všechno máme. "Kdo prosí, dostává", říká Ježíš. Tento příslib nám splnil a dal nám víc, než
jsme čekali. Z toho jasně poznáváme, že nejen politická práce,ale
-.'. i víra a modlitba jsou tvůrčí síly dějin. Žehnáme proto vašemu
rozhodování, aby bylo'"'ve • shodě s Duchem Božím.
. ...

, . .." : . '
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Vaši biskupové
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BISKUPSKÉ

KONFERENCE

Na plenárním zasedání biskupské konference 17.dubna 1990 v Praze
bylo zvoleno předsednictvo konference:.
předseda - kardinál František Tomášek.', arcibiskup pražský
místopřodse ;. - Bsgre lír. František Tondra, biskup .spišský
sekretář - Bsgre František Badkovský, světící biskup pražský

5

Čišeny stálé rady konference jsou dále .kroně předsednictva:
předseda 'Sboru biskupů Čech a! Moravy -- Msgre Dr.«František Vaňák,
. ..; . •
'-"••
•
arcibiskup olomoucký
předseda Sboru biskupů Slovenska - Msgre Ján Chr.Korec,
„
biskup nitranský
Sídlem Sekretariátu biskupské konference je Praha, prozatímní
-adresa na'Arcibiskupství pražské.
- O O O PRAVDA A
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lilS OSVOBODÍ i

V prohlášení německých biskupů podepsaném předsedou Německé
•biskupské konference Karlem Lehnannem a předsedou 3erlínské biskupské.. konference.Georgem Sterzinskym v Augsburgu 8. března 1990 ke
smíření národů a k společné odpovědnosti za budoucnost Evropy zaznívají. výrazná slova o sbližujícím poslání našich světců: "Vzpomínka
na celé časové údobí, jež se vyznačuje nespravedlností a duchem revanšismu a odoláty, nesmí uvrhnout v zapomenutí dlouhá staletí pokojného, soužití Čechů, Slováků a Němců v Čechách, na Moravě, ve Slezsku
£. na•Slovensku. Vzájemné dávání a přijímání- navzdory všem napětím
a sporům - charakterizovalo česko. - a slovensko - německé sousedství
po: Vět šinuvdoby jeho trvání ...
. Cesto. Šechů, Slováků a Němců společně prožitou a protrpěnou historií byla současně doprovázena velkými postavami křesťanské víry,
jez.jsou tom to národy stejnou měrou uctíváni jako světci:
Jan Nepomucký, Klement Maria Hofbauer, Jan Sarkandr, Jan Nepomuk
Neumann. Svatořečení blahoslavené Anežky České nám připomnělo toto
společné bohatství ... Přímluva této světice kéž doprovází stavění
-mostů, jež my dnes na základě naší víry chceme žnovu budovat mezi
lidmi v srdci Evropy... Mezi našimi národy ještě dnes zůstává dědictví celého půlstoletí, j_eá..jdalo vzrůst bezpráví, utrpení, nedůvěře
•a lhostejnosti "ezi lidmi. Odstranit toto neblahé dědictví a získat
•lidská srdce pro společnou výstavbu Evropy, tj. úkol nám daný touto
dějinnou chvílí. S kardinálem Tomáškem, všemi křestany a všemi lidmi
dobré -vůle v zemi našich národů, doufáme, že nás osvobodí pravda a
láska: osvobodí nás od tíže minulé viny a otevře nás pro vytváření
budoucnosti ve spravedlnosti a míru."
•
OBNOVENÍ

.ř
EA NOSTI

- o o o KLÁŠTER

TEPLÁ

Rozhodnutím Jeho Eminence Františka kardinála Tomáška, arcibiskupa pražského , na žádost. J.M.opata tepelského Heřmana Tyla, byla dekretem oj ,11;;0/90 se dne 23.dubna 1990 obnovena samostatná farnost
Klášter Tepla se všemi právy a povinnostmi při opatském kostele
Zvě s tování Panny Marie.
-

TŘÍLETÉ

ZÁKLADNÍ

TEOLOGICKÉ

0

0 0

-

STUDIUM

Katolická teologická fakulta UKA v Praze bude pořádat ve svém
pražském sídle od 1. 10. 1990 tříleté základní teologické studium
prokandidáty jáhenské služby, učitele náboženství a pracovníky
laického apoštolátu.
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OTEVŘENÝ DOPIS VĚŘÍCÍCH ODÖAFÖ PŘEDSEDNICTVU FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ"
ÖSFR,dalším příslušným státním orgánům,politickým stranám a hnutím.
Biskupská konference a fedrální výbor konferencí vyšších řeholních ..
představených vylály 29-května prohlášení,ve kterém vyslovují svůj nesouhlas s rozhoňutím předsednictva Federálního shromáždění,které téhož '.ne zamítlo těsnou většinou hlasů požadavek řím.kat.církve o nav
vrácení 9b církevních budov v ÖSFR. Je to jen 10 procent budov,které
cír • :e v vlas tni.
Toto rozhodnutí je orávem cháoáno jako potvrzení bezpráví z 13.4.
1950 o jako ootvrzení protiprávních forem perzekuce a útlaku za por
sledních 42 let.
límtc rozho.lnutím je ohroženo otevření noviciátu a studia pro mužský a ženský řeholní dorost a také otevření kněžského semináře na Moravě a tím i nebezpečí,že v dalších letech nebule obnovena činnost řeholí a-značně omezena působnost Církve.Církvi je bráněno,aby mohla
účinně pomáhat společnosti na poli zdravotnickém,morálním,kulturním
a sociálním.
Proto my,katoličtí laici,kteří jsme sestavili a oodepsali 31 bodovou petici za náboženskou svobodu a ostatní lidská práva,vydáváme toto své stanovisko:
V 31 bodové oetici jsme se mimo jiné dožadovali v bodě č.21^vrácení. násilně zabraných církevních budov,které jsou potřebná pro činnost
Církve}včetně budov na poutních místech,exercičních domů,budov'bohosloveckých fakult,zabraných bulov řeholních soolečností a dalších.Tuto petici poleosalo 600 000 věřících a dalších občanů a byla všeobecně podpořena i ostatními občany,
0 t.é "oby uplynulo více jak dva roky a zásluhou našich modliteb,
naší veřejné činnosti,obětavé aktivity našich studentů a dalších občanů, a na přímluvu našich svatých ořišla toužebně očekávaná svoboda.Všechny politická strany a hnutí,zvláště v předvolebním bbdobí zdůrazňují svůj klalny poměr k církvím a věřícím občanům.Jak se přesvědčujeme , jsou to často jen slova,která se rozchází se skutky,slova, která mají získat hlasy voličů v současných volbách. Nás nemůže uspokojit ani
nějaký odkaz na pozdější projednání této věci,nebo zdůvodňování,proč
to nemohlo být odhlasováno.Nám ani neoomůže žádné orohlášení bez
skutků, -•
¥y všichni věřící občané,křesťané,katolíci si olně uvědomujeme vážnost tohoto rozhodnutí předsednictva Federálního shromáždění,důrazně
proti němu protestujeme,žádáme jeho zrušení a splnění našich orávněných oožadavků.
Protože je to "ěsně oře d volbami, proto z toho vyvo'ime patřičné důsledky a nebudeme volit ty strany a hnutí,které brání prosazování na.šich oprávněných oožadavků oro svobodnou činnost Církve.Budeme se řídit soolečným pastýřským listem českých a moravských bis'ČUDŮ k volbám,
ve kterém je uvedeno,že v nastávajících volbách a na jejich výsledku
bule záviset,zdali se uskuteční naše oožadavky,oro která jsme dosud
pracovali,V pastýřském listu se ještě uvádí,že soolečnost potřebuje
pravou jednotu a proto je vítáno vytvoření Křestanské a demokratické
unie .jako velký oři klad... jsme přesvědčeni, že nejlépe obhájí naše
ooráněné požadavky tak, jak to v posledních měsících dokazuje .nejen
slovy,ale i skutky ve vládě i zákonodárných orgánech.
Víme,kde je je!nota,je i síla a k n e je síla tam je i vítězství.
Jménem věřících občanů: Augustin Vavrátil/Lutopecny 14
Vyzýváme věřící občany,aby tento otevřený doois po'1.nořili svými
podpisy a předávali je na farních úřadech,nebo okresním kancelářím 5SL.

.

i
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DETI

Z

ANTANANARIVA

Philigge_Von_Fradelles
Šel jsem kolem nádraží v Antananarivu /oficiální název
Tananarive/, a náhle jsem před sebou spatřil asi desetileté dítě,
jak upadlo; Sel jsem k'němu a zeptal se, co mu je. "Mém hlad,"
odpověděl ni ten chlapec a díval se na nine s údivem, že se o něj
někdo zajímá. Pomohl jsem mu povstat a odvedl jsem ho, abych mu
mohl dát najíst. Lidé kolem nás byli všichni překvapeni tím, co jsem
udělal. A víte, jak mne v té chvíli oslovili? Volali na mne "Otče".
Podle nich jedině kněz mohl přijít na pomoc dítěti, které umírá hladem. ..
.
Norbert je ještě plný dojetí, když nám vypráví, co se mu stalo
a co se dnes na Madagaskaru stává stále častěji.
V průběhu několika posledních let dochází skutečně k novému a
hroznému jevu: opouštění dětí. Nejde o "organizované zřeknutí se
dítěte": vidíme takto děti, jak se samy potulují v hlavním městě
Madagaskaru, žijí velmi obtížně z toho, co jim kdo dá, z popelnic,
někdy i z loupeží. Tyto děti spí na ulicích, tak, jak to momentálně
vyjde, a rozmnožují tak i omlazují obrovské množství žebráků. Ještě
před několika lety něco takového nebylo vidět-. Dítě bylo vždy něčí
dítě. Když to byl sirotek, přijali jej příbuzní či přátelé, kteří se
stali jeho rodinou.
"Bohužel", pokračuje Norbert, "dnes je chudoba tak velká, že
dítě už není posvátné, jak tomu u nás bylo vždycky...", čtyřicetiletý usměvavý Norbert je otcem rodiny. Je to čistokrevný Malgaš a nyní
je jedním z národních zástupců Dělnické katolické akce. Předtím dlouhá léta pracoval jako dělník v různých továrnách v Antananarice.
Stejně přirozený zájem, jaký-věnuje dětem na ulici, věnuje též těm,
jimž se věnuje a o jejich obtížích, často v Evropě nemáme žádnou
představu. Ea Madagaskaru totiž, podobně jako v mnoha zemích Třetího
světa, v nichž se bída a korupce stále prohlubuje, nejsou společenské vztahy založeny na vzájemném přijetí a oboustranné úctě: právě
naopak i Vztah se tím jenom komplikuje, a potřeba zakotvení v modlitbě je tím zřejmější. Neboí Norbert je křesían, který ví, kde čerpat
sílu nezbytnou pro jeho aktivitu. "Opravdové osvobození je v Ježíši
Kristu a nevěřím, že by mohla existovat nějaká osvobozovací akce mimo
Něj..." říká Norbert s velkou naléhavostí. Shrnuje tak i pocity všech
ostatních, kteří spolu s ním pracují v centru malgašské katolické
akce v dělnickém prostředí. Neboí. v tomto tvrdém světě, který je v
mnoha ohlodech podobný světu opuštěných dětí na ulici, jde o otázku
samotné existence. Mzda dělníka neumožňuje skutečně ani průměrné
rodině slušně žít ... a rodiny jsou zde početné. Každý se snaží vyjít
a tato snaha je často počátkem delikvence, zvláště u mladých.Norbert
nám dále říká: "Nedovedl bych si představit svůj život, ani svou
činnost, kdybych podstatnou část nezasvětil modlitbě, nebox v ní se
opravdu setkávám s Ježíšem a v Něm čerpám sílu pro to, co dělám,"
Dnes se pro něj modlitba stala něčím jako je dýchání. Jako při
každém dýchání je nádech a výdech, tak i v modlitbě je pro něj podstatné prosba a díkučinění. "Prosím Pána o mnoho; ne přímo pro sebe,
ale pro druhé. Moje prosba je skromnější. Prosím, aby mi dal sílu
a inteligenci, abych mohl dělat, co je třeba, často s uzavřeností,
to je pravda, ale' stále a to je pro mne velmi důležité aniž bych
nechal vzklíčit nejmenšímu pocitu trpkosti nebo, což je ještě horší,
nenávisti.Prosím Pána, aby všem dal schopnost pracovat pro dobro

všech. Neboť naším prostřednictvím pracuje Pán ve svém lidu."Druhou
stranou jeho modlitby, která je stejné důležitá, ne-li důležitější
než prosba, je díkučinění. "Zdá se mi nezbytné umět se k Bohu obrátit, když se něco podaří, když se nějaká situace změní, když se něja
ký problém v dobrém vyřeší. Víme, že Pán byl při tom také, a že díky
Němu se věci.pohnuly. Je tedy normální mu děkovat. Často využijeme
nějaké události k tomu, abychom navrhli společnou modlitbu, abychom
svůj život viděli pohledem Ježíše Krista. To považujeme za stejně
důležité jako pomoc dělníkům v jejich boji o materiální zajištění
života ... A t o je starost, kterou má Norbert srdečnou s představiteli dalších_hnutí malgašské katolické akce. Je to třeba míadá vedoucí ohnutí iBALITA /Katolická akce dětí/ Omega, která nám řekla:
"Přivedla mne sem liška k dětem." Hnutí IBALITA působí především
mezi chudými a dělá skutečně velkou práci pro hlubokou evangelizaci
dětí, jež nejsou všechny vychovány křesťansky. A tyto děti jsou při
respektování jejich původu a kultury zvány, aby objevily Ježíše
Krista uprostřed svého života.
Tak třeba loni o vánocích. Skupinka, kterou má Omega přímo na
starosti, se sešla jako každý týden. Je jich asi deset, navzájem se
znají a mají se rádi. Mohou se sejít, i když jejich rodiče se nestý
kají, protože jsou křesťané a druzí ne ... protože jsou svobodní a
pružní a druzí ne. Každý tedy při tomto setkání vypráví, jak by si
vánoční den představoval ve své rodině:i ve svém osobním životě. Ale
někteří mlčí: váncce pro ně nebudou svátkem. Omega nám vypravuje:
"Nakonec vzaly všechno do rukou ty druhé děti. Vysvětlily, že jsou
vánoce a že jsou rozhodnuty prožít je společně a zorganizovat oslavu
Po' nějaké době za mnou přišel jeden z nich a prosil, abych mu vyprávěla o. Kristu Ježíši. Děti jsou opravdu svědky svým životem, přímo
vydávají svědectví ostatním dětem
Omega považuje tuto dimenzi -za prvořadou: "Když se věnuji dětem
znamená to především, že jim musím předat vědomí, že je Bůh miluje.
A připojuji se k tomu, co řekl Norbert, že modlitba je pro vytvoření
takového stavu nezbytná."
Podobně smýšlí představitelka hnutí mladých katolických pracujících Aumas ta, která přišla do Antananariva nedávno z Majungy .Říká
0 tom: "Dnes pro mladé členy našeho hnutí TAK není modlitba problém,
a. když, tak spíš "naopak", stále cítí tak silnou potřebu se celý
čas modlit. Někdy je třeba je brzdit a vést je k tomu, aby se podívali, co se děje kolem nich, aby věnovali životním podmínkám.svým
1 svých přátel, které jsou někdy hrozné ...".
A zde jt. zakotvena jejich modlitba: ve všedním, často velmi
těžkém Životě.. 7 životě, který je nutno proměnit, aby se zrodil
zítřek. A všichni se shodují na zkušenostech Ireny: "Nesla jsemutrpení, ale mám naději, že uprostřed tohoto utrpení je naděje
Ježíše Krista."
7;
7
Přeloženo z časopisu FRIER, N° 1; duben 1989
Translation: ká/1989
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Lucie Cetoková, Na honech III 4932, 760 05 Zlín 5
Pan Augustin Navrátil
Lutopecny 14v
768 31 Zlobíce

Zlín 10.6.1990

Vážený" pane Navrátile,
KO č. 4 z. t.r. uveřejnily zajímavý příspěvek
pana Mědílko z Trutnova,-v němž- navrhoval novou petici proti umělým
potratům. S článkem rozhodně souhlasím; i mně se zdá- zahanbující,
že my křesťané, kteří jsme schopni nasbírat tisíce ěi dokonce statisíce podpisů pod různé petice v době nesvobody, nejsme schopni se
proti evidentnímu zlu rázně ozvat nyní, když už nám nehrozí stíhání
a- vyšel i nový petiční zákon.
Myslím, že éra petic a samizdatů dosud neskončila. Potvrdí-li
se předběžné výsledky voleb hovořící o trimfu Občanského fóra, nejenže budou mít věřící právě tolik práv, kolik si jich vybojují,
ale na obranu nenarozených dětí se v našich zákonodárných orgánech
neozve už vůbec nic. Přestože jedno z volebních hesel OF znělo
"Občanské fórum - záruka svobody vyznání", pokud sleduji ostudné
kampaně poslední doby proti KLU a jejím představitelům, zmocňují se
mě pochybnosti, aby nešlo o starou dobrou "svobodu vyznání" v' pojetí převážné většiny materialistů: totiž svobodu nevěřit, nO a kdo
už to musí mít, nechť si se svou vírou zůstane v kostele. A nějaká
změna potratového zákona se od většiny kandidátů OF nedá očekávat .
už vůbec.
Vy máte, pane Navrátile, potřebné zkušenosti s organizováním
petic v minulosti, znáte, křesťanské odborníky, kteří by takovou
petici dokázali adekvátně.formulovat, máte i možnost publika v KO.
Nebyl byste ochoten se ještě jednou ujmout těch, jichž se neujímá
nikdo? Já za sebe Vám mohu nabídnout pomoc s jejím rozšiřováním
a jistě by se našli i další - vím ze svého okolí, že křesťanů,
kterým tato otázka leží na srdci sice není tak mnoho, jal: by člověk
snad očekával, ale zase nás není ani tak málo. Petici v tak zásadní
záležitosti by jistě podpořila i biskupská konference a mnozí členové ČSL, i když vím, že v ní není jednota názorů, pokud jde o omezení umělých potratů zákonem. Zdá se, že zejména v Praze a v Cechách:
vůbec se mezi členy ČSL:projevuje v tomto směru jistý nezdravý liberalismus; některé názory, které zazněly na sjezdu (JSL a. které
otiskla Lidová demokracie, mě dost nemile překvapily. Osobně si
myslím, že kdyby byla ČSL opravdu radikálně křesťanská, nebyly by
její volební výsledky o nic horší, ale spíše lepší; Pán Bůh totiž
bojuje se svými věrnými, zatímco kalkulace s hlasy voličů podle
hesla "jali se zalíbit pokud možno všem" se nemusí vždy vyplatit.
Tento dopis byl míněn jako osobní, ale rozhodnutí o případném
uveřejnění ponechávám plně na Vás."
.. * Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a hodně Božího
požehnání.
.
S pozdravem

.
•<.

' Lucie Cekotová
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Mimořádný průkopnický počin :
V Olomouci zpíval dětský pěvecký sbor duchovní písně !
Je slunečné a teplé sobotní odpoledne. Vedle olomouckého dómu,
v clen oslav blahoslaveného Jana Sarkandra, už před třináctou hodinou posedávají stovky mladých i dětí na pěkně zeleném trávníku, aby
po tři hodiny poslouchali duchovní písně střídavě vystupujících
skupin z mnoha farností. Atmosféra je nádherná. Nadšené a perfektně
připlavené výstupy jednotlivých skupin odměňují diváci dlouhým potleskem. Jako předposlední skupina-vystupuje padesátičlenný- dětský
sbor z Brna Lískovce, Diváci odměňují dlouhotrvajícím potleskem
každou jejich píseň, ale obzvláště odměňují i'gratulacemi jedno .
děvčátko předškolního věku, které ani nedrží noty, ale přes to zpívá,
protože umí 2 Pochvala a uznání-patří všem, kteří toto těleso dali
dohromady a připravili děti k takovému vystoupení. Je to v oblasti
naší.duchovní písně něco nového, je to bezesporu průkopnický čin.
Pěvecké skupiny dospívající mládeže, to má už skoro každá trochu
horlivější farnost. Ale zpívající sbor dětí? fiíká se, že jedna vlaštovka jaro nedělá, ale tato vlaštovka dětí z Lískovce,,může být
podnětem pře každou f a r n o s t p r o rodiče dětí, pro varhaníky, či pro
hudebně nadané laiky, aby v každé pořádné farnosti byl dětský pěvecký sbor. Toto vše nemá příčinu v tom abychom se ukázali, i když
pochopitelné taková ukázka jakou -'jsme viděli v Olomouci potěší, ale
především proto, že duchovními písněmi přivádíme naše děti poznávat
lásku Boží i lásku ke všemu co Bůh stvořil, především lásku k člověku. A^ještě k jednomu děti přes zpěv vedeme, aby měly radost s prožívání svého dětského společenství ve farnosti, která přechází do
dospělosti I
F. Záleský
Knížka "C e 1 ý

T v ů j" - povinná četba pro kněze ?

Pro mnohého laika není snadné v současném politickém dění a v
předvolebním čtyřicetidenní si najít čas číst knížku. Mě k tomu
dopomohla angína a pracovní "neschopenka". Žádný kněz by však neměl
otálet přečíst si Malínského knížku Celý Tvůj, protože především
jim má. hodně co říci. Kdybych byl biskupem, tak bych tuto knížku dal
kněžím jako "povinnou četbu."
A proü ?
Mnoho se ve světě hovoří, a nyní po návštěvě Svatého Otce i u
nás', že -z papeže vyzařuje zvláštní kouzlo jeho osobnosti. Mnozí si
myslí, že jc ta dáno už tím jeho "úřadem", a že po celém světě se
nechává oslavovat statisícovými davy. Každý, kdo si však přečte
knížku Celý .Tvůj, se dočte ze svědeckých výpovědí nejen o mimořádných darech'Ducha Svatého, které Jan Pavel II. má, ale především o
jeho obrovské snaze tyto dary ve své osobě plně rozvinout a to pro
jediný/ cíl: celou svojí osobou vydávat svědectví o Kristu. Svědčit
ale tak,.aby v něm každý viděl člověka. I když je to muž modlitby,
je humorný a rozumí žertu. Dovede však vynikajícím způsobem..
"z žertovné výměny slov, přejít k velmi vážnému a zásadnímu tématu."- takto o něm svědčí sám autor knihy, pro německý rozhlas. Svědčí
o muži, jak píše: se kterým si od roku 1938 stáli velmi blízko.
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V pěti bodech popisuje osobnost kardinála Ví oj tyly, které by mohl mít
každý kněz jako svůj kněžský program: 1. muž modlitby. 2. muž práce
ale i odpocinku-rekreace. 3 . muž chudoby. 4. muž dokonale připravený
na úkoly, hlavně v pastoraci. 5. je to člověk, radostně navazující
kontakty s lidmi - ten s kterým právě tečí mluví, je pro něj nejdůležitější.
Knížka Celý Tvůj, by mohla nést i název: Co má všechno kněz
udělat pro to, aby zdárně oůsobil v pastoraci. Protože však je mnoho
těch, kteří si myslí, že kouzlo osobnosti je jen dar, nazval bych
raději knížku Celý Tvůj takto: "Co má každý člověk, nejen kněz" dělat
pro to, aby jeho osobnost byla kouzelná'."
F. Záleský
Množina forem lásky
1. Evangelista oan píše, že Bůh je láska. Otec z lásky stvořil
vedle nebe i vesmír, přírodu a člověka, a vložil do všeho svůj řád
a zákony. Syn přišel- na svět jako dítě, založil církev, dal jí svátosti, obětoval se na kříži, zůstává s námi v Eucharistii a ukázal
nám cestu života, /"dá jsem Gesta, Pravda a život"/. Duch sv. je
dárce 7 darů, života, radosti, milosti a štěstí.
2. Člověk touží již jako dítě po příchylnosti a -lásce. Proto
nechce být sám /"Není dobře člověku samému"/. Děti se cítí dobře jen
mezi dětmi, mladí touží po kamarádství, dospělí po přátelství a partnerské lásce. Zamilovanost vede k uzavření manželství a založení
vlastní rodiny*
3. Láska k vlasti, vlastenectví vychází z poznání historie vlastního národa, z prožívání a procítění společných kulturních hodnot a
tradic. Vychová vlastenecká a pěstování domácích kulturních prvků
jsou věcí veledůležitou, neboť jde o udržení národního vědomí. Zrada
"dědictví otců" je osudná".Viktor Dyk říká v básni "Země mluví":
"Opustíš-li mne, zahyneš" Bez vlasti je člověk jako bez domova.
4. Láska k přírodě je mnohým přímo vrozena. .Chodí raději do volné
přírody než mezi lidi. Poklid a radost pociťují a prožívají daleko
více v" tichu lesa než v hluku velkoměsta. Radost a štěstí nevyhledávají proto ve sportovních, zábavných aj. klubech, nýbrž spíš vvpřírodě. Těžce nesou* její devastaci a bezohledné ekonomické vykořisťování.
5. Láska k povolání je nosnou silou a základní životní radostí,
jak říká F.X.Šalda. Bez lásky se nedá. žít. A láska k vykonávané práci
je podstatnou náplní života - vždyť jí věnuje člověk nejen povinných
8 hodin denně, ale mnohdy daleko více, a to právě proto, že je to
jehc záliba, radost...
6. Láska k .,-ohu je přirozeným projevem vděčnosti za dary bytí a
žití. Jako poděkuje člověk za dar z lásky udělený, tak pociťujeme i
přirozenou potřebu díků za Boží dary. Z poznání a prožívání lásky
Dárce plyne* jako odpověS i vděčná láska obdarovaného. To je i podstata a obsah projevu zbožnosti u člověka.
7. Láska mezi přáteli, je dostatečně známa, vždyť máme každý svůj
okruh přátel,- s nimiž se rádi vidíme... Vychází z duchovní příbuznosti a návaznosti. Přátelé se vzájemně podílejí na svých radostech
i starostech, nesou spolu všechny trampoty, vzájemně si pomáhají a
podporují se. Nikdo se proto necítí osamocen a mají se navzájem rádi.
8. Nejběžnější je láska mezi zamilovanými. Obvykle jde o meziosobní. tajemnou sféru, kterou charakterizuje vzájemná kouzelná přitažlivost sycená erotikou i sexualitou /byť utajenou a nepřiznanou/..
Někdy dochází k mylnému ohodnocení vzájemného vztahu: Partneři se
totiž domnívají, že vzájemná přitažlivost je již sama o sobě láska.
Čím je tento poměr dynamičtější, bouřlivější a vášnivější, tím více
äffe

oba zaslepuje, takže si ani neuvědomují, že žijí v obapolném pudovém
zanícení a vzrušení, kde je hlavní rolí nikoliv srdce nýbrž oouhý
vitální sex.Nejlépe se to pozná, že třeba již za krátký*" čas se rozcházejí. Eroticko-sexuální pouto vášnivého vzplanutí neudrží partnery pohromadě.. To /dokáže jen opravdová láska, která má punc duchovní
nikoliv sexuální, která si dovede i leccos odepřít, obětovat se atd-.
Sex ostatně není láska. /To by byly prostitutky nejšťastně;;šími
lidmi na světě/. Oduševnělý sex oblažuje, nekultivovaný však zahanbuje, nebcx sráží člověka na zvíře.
9. Láska mezi rodiči & dětmi je z nejznámějších. V dětech však
mnohdy časem vyprchává...
•
10. Láska knězi a řeholních osob, kteří se dobrovolně vzdali rodin
« äali se cele do služeb Bohu a bližnímu, tu vidíme dnes nejlépe na
'' vtee Tereze, která pracuje obětavě a nezištně, kde toho nejvíc zapotřebí.
Dr. J s Huxka

Otázka laiků v církvi
oyla předmětem jednání biskupského synodu v r. 1987» Vedla k tomu
jistě'i ta okolnost, že kněží ubývá, zatímco úkolů spojených s jejich
službou přibývá,
V minulosti býval dokonce nadbytek kněží - proto kupř, náš světec Jan NepomukNeumann, který dokončil u nás teologické studium,
nebyl zde ani vysvěcen na kněze. Po laicích se samozřejmě nic nepožadovalo jen poslouchat církevní vrchnost; ženy měly jen úklid kostela, kostelní prádlo a výzdobu kostela. Sociálně charitativní a
oodobná činnost nebyla tehdy ještě v církvi organizována.
V současné době, kdy nutno životem i slovem vydávat svědectví
0 Bohu, a to v daleko širším rozsahu, než: tomu bývalo za dob rozkvětu křesťanství, obraci se .hierarchické vedení na laiky, .'-.by se fiktivně zapojili a plně angažovali do-služeb své- církve< Vždyť dnes-.je
kněžímálo a jsou většinou přetíženi - mnohde odká-záni sáni-na vař:—
-lí^ uklízení atd. Má-li pak takový farář více obcí, pak se nnondy
zúží jeho pastorace téměř jen na spěšné odsloužení mše-ST, Proto 3;
.vletech náboženského uvolnění zaváděly u nás i katechetické kursy
:TO ženy, - aby mohly-vypomáhat s vyučováním .náboženství.
'Řím vydal' příslušné směrnice pro činnost laiků v církvi. Dnes
nestačí plnit tzv.: náboženské povinnosti /modlit se, chodit v neděli
na mši sv. a nedělat zlé/. Křesťan dnes musí být "světlem, solí a
kvasem" daleko víc než'" v minulých dobách, ne bot žijeme ve světě degenerovaném, duchovně chorém a téměř odkřesťaněném. Navíc v ateistickém prostředí. Evropa byla kdysi duchovní matkou světa, a křesťanství nositelem evropské kultury, jak dokazují dochované historické
oamátky umělecké. Poválečná vlna technického rozmachu spojená s konzumní horečkou přiškrtila oheň víry natolik, že jsme se stali misijním územím. Ateistický politicko-společenský. tlak zastrašil mnohé,
takže se se svou vírou tajili a schovávali - místo aby ji statečně
vyznávali po vzoru prvních křesťanů. Zapomnělo se zřejmě na Kristova
slova: "Kdo mne vyzná před lidmi ... a kdo.mne zapře...".
Věřící dnes nesmí myslet jen na sebe - a n i jen duchovně, nýbrž.
1 na druhé, vždyť mámě jednoho společného Otce, a jsme si navzájem"
bratry a sestrami. Proto se musíme navzájem mít rádi a pomáhat si
jeden druhému, aby tak "lidé viděli naše :dobré skutky a velebili
3 o h a . . n e b o l "Podle toho poznají lidé..,, že jste. moji, když se budete
mít rádi". Ani ovoce kříže si nesmí nechávat nikdo jen pro sebe.
Sobeckost, chamtivost.a nezájem o druhé vidíme kolem sebe, ale mezi
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křesťany to přece nemůže být - odporuje to podstatě křesťanství, a
tou je přece l á s k a . Vždyť i..sám Bůh je LÁSKA, jak praví evangelista Jan. Proto máme i my povinnosti sociálně charitativní, kulturní
atd. K tomu máme každý i kus volného času a prostoru v církvi. Navíc
čtou laici při mši sv. epištolu, přinášejí obětní dary, vypomáhají
v katechetice, připravují děti kl.sv.přijímaní aj. včetně návštěv
nemocných, přestárlých apod.
Laici mají nyní v církvi poměrně široké pole působnosti. Od II.
Vatikána se jim též lichotí, že.mají všeobecné kněžství.
Podílejí se proto i na řízení a spravování své.místní církve jako
členové farní rady. Ba není-li kněz v místě, konají v některých zemích dokonce nedělní bohoslužbu /samozřejmě bez proměňování/ a podávají i sv, přijímání.
Kdysi se mylně zúžovala náb. výchova:na vertikální jednosměr,
jak víme i z první katechnísmové poučky: "Jsme na světě proto, abychom
Pána Boha poznávali, jej milovali, jemu sloužili a zato navěky spaseni byli". Do toho jsme museli:vtlačovat i povinnosti horizontální
dimense života.
0 probuzení -laiků u nás ze 401etého "spánku" či společenského
nátlaku ateistického svědčí známá petice .jlbodů a Desetiletí duchovní obnovy. Oboje vyšly "zdola". Aktivitu laiků u • nás. provokuje "i
nejednotnost duchovenstva, které je dosud hmotně závislé na státu,
zatímco laici se živí prací svých rukou.
Dr. J. Hutka.

V

Nadějné perspektivy zítřků
™
•"
/Ve znamení P. Marie a Ducha sv./

V minulosti bývala Kristova církev zahleděna převážně
1. k dílu vykoupení - proto i její mariologickokristocentrická orientace
2, vertikálně - proto'byla někdy dost lhostejná k horizontálním skutečnostem.
Zněměním spásy byl tedy právem Kříž: Jednou s obrazem umučeného
Trpite ]ß, jindy jako Vítěze nad smrtí, který vládne z kříže.Vykoupení nám připomínají kříže nejen na hrobech, nýbrž i u cest a v bytech.
Jednorázovou Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním však zdaleka
neskončilo dílo smíření a vykoupení. Z Písma víme, že oni apoštolé
nešli hned plnit své poslání /"Jděte do celého světa...i"/. Po
Kristově odchodu byli skleslí} ze strachu před židovskými předáky se
zamykali a téměř.ani nechodili ven. Teprve Duch sv. je uschopnil,
dal jim smělého- a neohroženého ducha,- že se ničeho nebáli, ba byli
hrdi, když směli trpět pro Krista. Ten jim předpověděl: "Z mého vezme
a dá vám.,, naučí vás a připomene vám vše, co jsem vám přikázal".
K plnosti a úplnosti křesťanství tedy .patří dílo Ducha sv. v
církvi, ve světě i ,v každém z nás., Kdysi se zaměřovala církev většinou na udržení jednoty a čistoty viry - proto bývala až alergická na
odchylky /kacířování, inkvizice/. Akcentování tohoto jednosměru vedlo
až k zanedbávání lásky /v níž je smysl i cíl všeho/.
Lidstvo vyspělo^technicky. B/íluví se o vědeckotechnické revoluci.
Jednostrannost" zmíněného rozvoje přivodila zákonitě úpadek kultury,
morálky a celkovou krizi /Sorokin: Krize našeho věku,J.L.Fišer:
Krize demokracie,Richta: Civilizace na scestí/.
Krize současného světa je ovocem včerejška. Poválečný vývoj
narušil zdravou harmonii. Jednostranné zaměření k dobývání
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z. 9 „v. n. í .ch hodnota konzumních přivodilo zanedbávání vnitřních,'' 'bez'
nichž není kultury. Došlo proto nutně k chorobné desintegraci' světá,r
-rodin "idosobností, jejíž následky /deshumanizaci a demoralizaci/ : í;-1
známe z tisku, filmů i televize, ale i z nejbližšího okolí ba i z.;'J
vlastní ;zkušenosti. Také devastaění zamoření přírody je dnes akutPíb.
problémem eko.i.og ickým stejně jako Aids a epidemie tzv.. nysího; brie-';./.'
mocnění. A -to jistě není vše, co jsme si 'zavinili svým necitelným
zásahem dc Boží přírody a odklonem od Boha..
"•;.,.
Uvědomělí jedinci volají po míru, soc..-spravedlnosti a odzbrd'jení. Již; v kcnciiovém dokumentu KaN s.e říká, že nedá-li se svět na. .
cestu bratrské l á s k y , pak nepozná jiný ..mír leč. hřbitovní. Zdá se,"^ "
Gorbačev ukazuje správný směr zítřkům, jenže konservativní síly: tib'r
odlítají... 0 změně stalinsko ate i s.t i cké ho a diktátorského kursu v, J •"•
rrr.-SS-ŠB-. svědčí slova ze Sputniku '5/89 na str. 108:" "Otázka víry a ;bez' fv
• věr ecLv,í..:je dnes klíčovým problémem .celé naší kultury".
Věda ani technika neřeší všechny problémy, spíše je kumulují.,'
jak dokazuje moderní rozvoj světa. Vždyí ročně umírá hlady na 40'
milionů lidí, což je tolik, kolik zahynulo v poslední válce během
51e,t. Současný svět prodělává i krizi napětí a konfliktu .podobného
na II. Vatikánu mezi tradicionalisty a progrésisty. Doufejme, že i'
zde zvítězí progresisté Gorbačevova typu.. V Číně došlo k regresi,
protože tam konservativní vedení zastavilo 'násilím vývoj vpřed*--Je:
to jistě jen dočasný jev, neboí rodící se nová doba se nedá natrvalo'
ze Dlokovat.
Obroda národa a církve u nás není myslitelná bez F.Marie a
Ducha SV., kteří přece stáli i na počátku smíru a vykoupení lidstva.
I Kristus "se počal s Ducha sv. a narodil se z Marie Panny". Koncepce Desetiletí obnovy s nimi počítá. Na nás je, abychom se pokáním
otevřeli působnosti nadpřirozených darů Ducha sv. a dali své srdce
do služeb lísky k vytvoření "civilizace lásky", jak stanoveno církevním vedením. Samotná osobní zbožnost nestačí - viz Matku Terezu,
dedjugorje, daizé aj.

"Společenství přátel tepelské kanonie"
/'sdružení pro záchranu; a obnovu
opatství Teplá u Mar. Lázní/
1/ Může do něho patřit každý, kdo cítí přátelsky' vztah k, pr-emonwliátské kanonii v Teplé u Mar. Lázní, založené blah.Hroznatou
r. 1193.
2/' Může se účastnit na životě kanonie modlitbou /zvi. společnou v
•rřdině/, obětí každodenního života /zvi. nemocní a postižení/,
úctou éucharistickou /zvi. adorací/, úctou mariánskou /zvi. Nepo-1skvrněného Početí/. Zvláště se zavazuje k modlitbě za dobrá povolá-1
ní pro kanonii. .
d''.; \!
3/ Sám se seznamuje a rozšiřuje své znalosti o duchovním a kulturním
významu kanonie v našich dějinách, o osobnostech duchovního života-,vědy a'kultury, které Teplá dala naší vlasti, a to zvláště -v době
národního obrození a 'skrze historickou knihovnu a plzeňské gymnasium.
A/ Pěstuje a rozšiřuje úctu k zakladateli Teplé - blah.Hroznátovi.
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5/ Podporuje poutě do Teplé a na tepelská poutní místa, aby v pohraničním českém-misijním území na přímluvu Matky Boží znovu rozkvetly hodnoty křesťanského životního stylu. Účast na životě "Společenství" je.tedy přímou účastí na vnitřních misiích v Čechách.
6/ členové "Společenství" usilují o rychlou záchranu a obnovu opatství Teplá U. Jvj.8,2? 0 Láznít shromažďují k tomu nezbytné hmotné prostředky pomocí darů a příspěvků věřících, usilují o příspěvky státních a dobročinných institucí a o přiměřenou restituci ČSLA,která
podstatným dílem areál opatství Teplá zdevastovala. Každý člen Společenství se zavazuje sám přispět podle svých možností finančním
darem na konto záchrany a obnovy Teplé, které bude vytvořeno v Már.
Lázních.
. ř;
7/ členové "Společenství přátel tepelské kanonie" mají účast-'na všech
duchovních dobrech a výsadách premonstrátského řádu udělených 'Sv,..'
Stolcem a mají plnou účast na apbštolátě kanonie /Konstituce 348/.
Kromě toho za živé i zemřelé členy "Společenství přátel tepelské,-.
kanonie" a na jejich úmysly bude každou sobotu v opatském kostele,
v Teplé obětována mše sv. ke cti Panny Marie, počínajíc 25.březnem
1990. Dále se konvent zavazuje denní modlitbou za živé i zemřelé
členy "Společenství přátel tepelské kanonie".
. .
OPATSTVÍ KLÁŠTERA TEPLÁ
IBZENOVA• 92
353 01 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

1

Největší překážka v přijetí víry ?
Je tomu přes třicet let, co nám pan profesor Kubalík ř í k a l ž e
největší překážka pro člověka přijat víru, je jeho vlastní, s vírou
se neslučující život.
Před těmi třiceti lety, se mi však zdálo, že hlavní překážka
je v rozumovém přijetí víry. Tehdejší obrovský tlak materialistickoateistické ideologie, všeobecně šířený názor, že víra se neslučuje
s vědeckým poznáním světa, mě v mém názoru utvrzovalo. Proto když
můj spolužák prohlásil, že obrodu víry vidí v tom, že přes filozofické poznání přijmou lidi i víru, souhlasil jsem s ním. Vzpomínám
si, jak v tehdejším knižním suchopáru, byla snaha sehnat knihy s
filozofickopolemickou tématikou proti marxismu a materializmu vůbec.
Vznikaly filozoficko debatní kroužky.
. :•••• '.
. Když se dnes s odstupem času nad tím. zamýšlím, jsem si vědom
důležitosti filozofického vzdělání, neboť sana Církev žádá od těch,
kteří chtějí studovat teologii, aby prvně .měli znalosti ve fil.ozo;fických disciplinách. Kolik lidí však samotná znalost filozofie- v
učinila šťaátnými, nebo kolika lidem pomohla tato znalost v dosažení dokonalosti v duchovním 'životě? Jednomu mému spolužáku, filosoficky nadanému, propagátoru filozofického kroužku, toto nezabránilo
v kněžské dezerci. Naopak poznáváme kolem sebe lidi, kteří o filozofii skoro nic neví, ale při tom jsou to mravně a duchovně vyspělé
osobnosti, jak to krásně poznávám na jednom mém příteli, kterému
žena utekla aby si prý více užila, jednoho syna vychovala tak.,, že i
společnost s. ním má potíže, vzal si k sobě nemocnou sestru a toto
vše s křesťanskou láskou a zbožnou pokorou nese člověk, který má. ,
jen základní vzdělání. Vidíme tedy, že filozofie nebude tak nezbytná k dosažení duchovní dokonalosti a rozhodně není to nejpotřebnější aby člověk měl víru. Nevěrce nalézáme jak mezi prosťácky, tak i
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mezi,vzdělanci. A i když si my slim, Že na cestě k poznání Boha to
mají: 'snadnější' ti" .co mají v sobě touhu co největšího poznáníy samotná Vzdělanost ještě nezaručuje, přijetí víry. Nejen že víme, že je
to milost, ale zcela určitě má potíže s vírou člověk pyšného srdce'.
. Jak je to ale s tou překážkou přijetí víry pro ty, kteří si činí
překážky svým vlastním s vírou neslučitelným životem? Je to opravdu
tak velká překážka přijat víru? Za vlády komunistů, jsme si mysleli,
že.lidé nechtějí věřit nejen .proto že se to"nenosí", ale kdo by si.
ještě přidělával ústrky? Ale dnes kdy jsme svobodní? Snad jsem i já
potřeboval tuto. lekci svobody, abych poznal pravé mřičiny nevěry.
Díky různým občanským iniciativám se mezi sebou více poznáváme. Z
„ počátku nás velmi sjednocovala protikomunistická linie. Zdálo se nám,
" že našimi politickými přáteli budou i ti, kteří nežijí z víry. Najednou však mezi nimi nalézáme radikální odpůrce všeho náboženského ,a.:.
nestačíme se divit zaujatosti proti politickým osobnostem, kteří ".jsou
věřící. Divíme se snahám odstranit věřící z vedoucích funkcí. Zkoumáme tyto příčiny i ty kteří jsou proti nám, věřícím. Díky svobodě
a mnoha diskuzím, blíže poznáváme náše odpůrce. L poznáváme i zajímavé průvodní vlastnosti, ale hlavně život těchto nesmiřitelných. ,
odpůrců: nedodržování přirozených zákonů ve svém vlastním životěl ..
A tak poznávám, pravdivost že nejen špatný život brání lidem přijat víru, ale přivádí je- i k postojům proti víře a věřícím vůbec.
A tak taky poznávám hlubokou pravdu: Hřích je největší překážkou na
cestě k Bohui A nic a nikdo na světě, ani naše svobodná republika
nepomůže n komu na cestě k víře a poznávání Boha, nezřekne-li se
každý sám a dobrovolně svého hříchu.
Svobodnou republiku už-máme, ale nadále mnoha z nás zůstává v.
nesvobodě, protože se nechce rozloučit se špatným životem.
Pane dej nám poznání, že pravý svobodny život je jen v Tvém
přátelství, když Tě neurážíme svými hříchy,
Josef Slovák
Ora et labora

-

Rajhrad

1990.

Navštívil jsem nedávno Rajhrad, staroslavný benediktinský
klášter. Prohlídka v této době a konfrontace s minulostí byly přímo
otřesné ...
Vzpomínám na historii benediktinů. Řád sv.^Benedikta . Ordo
Sancti Benedicti, ve-zkratce 0 S B - je zároveň s irskou kolumbánovskou řeholí -nejstarší v západní. Evropě. Na východě vznikaly
mnišské řády daleko dříve, nejstarší pocházejí z Egypta.
Sv. Benedikt- se narodil v Nursii asi r. 480. V pusté krajině v okolí
Subiaka začal organizovat řeholní komunitu ar." 529 založil první
velký klášter v Monte Gassinu, v němž byl opatem až do konce svého
života r. 5:7. V klášteře sepsal též zásady benediktinské řeholé,
Regula Sancti Benedicti, kde jsou vypsána pravidla pro život bene;
diktinských 'mnichů.
"
Nejstarším benediktinským mužským střediskem v našich zemích je
klášter sv. markéty v Praze-Břevnově. Byl založen asi r. 993 bulou
papeže Jana XV a listinou knížete Boleslava II.
Rajhradský klášter byl založen za Břetislava I. r, 1045 a 1048.
Nejstarší románská basilika byla zasvěcena sv. Petru. Osudy kláštera

- 17 - .

byly bohaté a pohnuté. Po dobách rozkvětu'byl mnohokrát zpustošen.
Tak např. hned v pol« 13.. .'století byl poničen nájezdy Kumánů a Maäarů, i koncem toho století byl znovu vyloupen a znesvěcen. A tak se
to stále opakovalo. Samozřejmě i doba husitská měla nepříznivý vliv
na osudy kláštera, stejně jako na všechny kulturní památky v naší
zeni, které ponejvíce y Čechách zanechala v rozvalinách.
Teprve v 17. století dochází, ke. zlepšení- poměrů. Budovy kláštera-byly mnohokrát přestavovány a opravovány a vybaveny mimořádnými
umeleckýini památkami. Stavba v bažinatém a zavlažovaném terénu vyžadovala zvláštní přístup ke .stavění\'.i. k opravám. Novostavba .kláštera
byla provedena, zač. 18.stol. "-za dohledu •;architekta Santiniho. Nový
kostel byl vysvěcen r. 1739. Po dokončení stavby klášterních- budov
bylor. .'1813 dosavadní proboštství, závislé na klášteře brevnovském
povýšeno na samostatné opatství. Prvním opatem byl P. Augustin Koch.
Klášter, měl velký, význam jak pro život náboženský, tak i pro rozvoj
vědy a umění, stejně jako i pro hospodářství celého okolí; byl mimořádně uměloeky vybaven, , s rozsáhlými- archivem a knihovnou.—
Mé -nejstarší vzpomínky na klášter, sahají do let 30. naši první •
republiky..Tehdy ještě velmi mlád, jsem'navštívil klášter dvakrát.
Pamatuji si však, jak byl nádherně vybaven, se starobylým nábytkem,'
s četným, uměleckým, zařízením a cennostmi; ze stěn na chodbách ;.
shlížely z obrazů.přísné a důstojné • tváře bývalých převorů a opatů.
Klášter žil a plnil svůj úkol na poli'náboženském i kulturním a byl.,-,
rovněž vzorem v hospodářství.
.
/
Má třetí návštěva se udála v r. 1946, kdy jsme jako posluchači
brněnské filosofie podnikli exkursi do bohaté klášterní- knihovny a.
archivu. Po dlouhá léta byl archivářem kláštera P. Václav J.Pokorný,
který, byl nakonec i posledním rajhradškým opatem. V této době jsesmBrovněž vytěžil z rajhradského archivu • ně jaké zprávy o Bartolomě jido;"'Paprockém z III ohol, jehož působením á' činností na Moravě jsem se
tehdy zabýval.
• •
'~o
P. Václav J. Pokorný napsal knížku zvanou "Z raj hradských
pamětí", -vybranou, jak sám píše, ze starých papírů a tradice. Jsou
to nahodilé obrázky a črty ze starých časů, humorné i vážné, k nimž
bral látku z archivních fondů kláštera i z ústního podání.Kríížku.
vydal archiv kláštera v r. 1932. Vyprávění končí vzpomínkou,.proč
za Josefa II. nebyl klášter zrušen. Komplex budov totiž stojí na. .
mokřině, před zregulováním řeky Svratky byl často zaplavován, voda
pronikala až do budovy, db níž v době záplavy bylo možno dostat se
do kláštera lodičkou nebo na prámu. V době rušení, klášterů Josefem
II. přišli též' císařští komisaři do Rajhradu, aby.zjistili, zda se
z klášterních budov dá zřídit státní hřebčinec-.' Právě byla záplava,
páni byli promočeni a zabláceni, dlouho se nezdrželi a prohlásili,
že se taková'budova na hřebčinec nehodí, koním by to neprospívalo,
ale pro řeholníky že je to.dobré dost. Tak'byl klášter tehdy zachráněn.
Klášter šťastně přečkal i další -oasy a dokonce i poslední válku.
Po válce naše znovu získaná svoboda netrvala dlouho. Komunistický
puč v únoru 1948 odsunul naši zemi někamado asijské pouště. Vláda
vyložené spodiny lidské, společnosti, zvrhlosti morální i rozumové,
posílala nevinné a vzorné lidi do kriminálů, na popraviště nebo je
i sprostě ubíjela do krve a kostí, zanechávajíc za sebou haldu
mrtvol. Noc ze 13. na 14. dubna 1950 byla ve znamení násilného přepadu všech našich klášterů a odvlečení'třeholníků do koncentráků.
Tento osud. potkal i starobylý klášter rájhradský a uvrhl jej do
temna 40 let. A nastalo drancování, vykrádání a odvážení všech cenností, obrazů a pamětihodností, takže nezbylo zhola nic. To co dlouhá staletí poctivých hospodářů nahromadila, to ta spodina rozkradla,
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prodala a výtěžek, propila .v hospOdácia. To byla otřesná doba; nedávno
o ní řekl náš pan president VáclaV Havel, že v ní vladla banda nevzdělanců.
Do kláštera byla pak nasazena naše "lidová"armáda, která doničila vše, co ještě zbylo. I mosazné kliky u dveří byly urvány, jakákoliv -cennost třeba u mříží a dveří vzala za své. A v sálech ty nádherné stropní fresky, dílo Etgensovo a podobných umělců, byly zničeny,
poněvadž neodpovídaly "socialistickému a pokrokovému"duchu. Výčet
škod by byl dále velmi obsažný.
A výsledek tohoto totalitního barbarství jsém mohl pozorovat
při.své čtvrté návštěvě, docela nedávno, in Dominica Resurrectionis
A,D.1990; .Devastaci jsem shledal prefektní, všechny místnosti prázdnévše zrujinováno, po inventáři ani památky a ani jeden z četných obrazů nezůstal. Takový je výsledek té naší "cesty k socialismu", kterou
mimo jiné opěvovali naši učitelé a učitelky ve školách a obelhávali
děti tím falešným'pokrokářstvím. I okolí kláštera vyhlíží jako měsíční krajina, kdysi anglický a francouzský park nadobro zničen.
Po 40 leté době temna se dnes benediktini, mužové modlitby a
práce, vracejí do nejstaršího a jediného benediktinského kláštera
na Moravě a našli v něm téměř zříceninu. A část má ještě obsazenu
armáda, slibují, že to snad vyklidí. Přejeme benediktinům jen několik přežilo, snad se vynoří další, aby řád znovu ožil a stal se požehnáním pro celé okolí i pro naši Moravu.
Náprava a opravy všech devastací z minulého totalitního režimu
budou velmi těžké, prostý odhad uvádí sumu asi 300 milionů. To by
měli ^hradit a napravit ti, co tuto kulturní zkázu způsobili, kteří
vše jen ničili, ale pro sebe si stavěli paláce. Na takové lidi ovšem
spoléhat nemůžeme, viníci budou samozřejmě neznámí. Jako vždy v minulosti -si budeme musit pomoci sami. Zničený klášter prosí všechny
kulturní, vzdělané a morální členy naší společnosti, aby jakkoliv
pomohli s opravou a přispěli na znovuvybudování kláštera.
Doufejme, že nabytá svoboda v závěru minulého roku, zřejmě objednaná sv. Anežkou Přemyslovnou, potrvá i nadále a přičiníme se, abychom .si ji už nedali vzít.
Hodně zdaru benediktinům, nositelům pravé víry, mravnosti a
šiřitelům vzdělanosti. Končím slovy, která napsal Beda Dudík, když
dokončil 1, díl svých Dějin Moravy, kde na poslední stránku napsal
začáteční písmena řádového hesla: I.O.G.D.- což znamená: In omnibus
glorificetur Deus - aby ve všem byl oslaven Bůh.
Scriptum 27-,aprilis 1990,in F.VI post.dom.in.Albis,
in festo s. Petri Canisii.

A.P.

Christianizace ve střední Evropě a na Velké Moravě.
Část II. /pokračování/
V posledním odstavci I. části tohoto článku jsme zjistili, že
s největší pravděpodobností první misionáři k nám přišli z Britských
ostrovů a že je nutno si všimnout poněku poměrů v této vzdálené zemi.
Naše středoevropské země byly osídleny asi od 4.stol.př. Kr.
až do-počátku křesťanského letopočtu národy keltskými, stejně jako
Bristské ostrovy, kde se ovšem Keltové udrželi o několik století
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déle. Keltští. Gaelové osídlili Irsko a Highland ve Skotsku,Britové
sídlili v dnešní Anglii. Římský vojevůdce G.I.Caesar podnik dvě
výpravy do Sr.itaniei r. 55 a 54 př.Kr., ale až za císaře Claudi a
byla r. 43 zřízena římská provincie Britannia, která trvala, asi do
5. století. Na Britských ostrovech sídlili Britové, Piktové,Skotové
a nakonec se tam přistěhovali v 5. stol. z pevniny germánští Anglosasové.
'
Křesťanství v Britanii bylo přijato velmi brzy. Církevní spisovatel Tertullian /160-220/ ve spie Adversus Iudeos zanechal zprávu,
že zásluhou iiímanů proniklo křesťanství do Britanie již ve 2.století
K r» 314 máme zprávu, že londýnský biskup Restitutus a biskupové z
Yorku a Lincolnu se účastnili synodu v Arles v Galii. Ve 3.století
proniklo křesťanství z Britanie do Irska, které se původně až do
9»stol. nazývalo Scotia. Např. biskup Ninian, původem Brit,vysvěcený
v Římě papežem Siriciem /384-399/ šířil víru Kristovu v Irsku á pak
u'Piktů. Papež Celestin I. /422-432/ poslal do Irska biskupa Palladia po něm byl poslánbritskou synodou do Irska sv. Patrik, který
dokončil christianizaci a založil r. 444 metropoli v Armagh.
Křesťanství v Irsku mělo"zvláštní ráz a církevní správa byla
monastická, tj, prostřednictvím klášterů. Zvláštní mnišský řád kolům
banovské řehole vynikal ve vzdělanosti, lišil se však od římského
ritu nějakými odchylkami. Charakteristické pro iroskotské mnichy
bylo peregrinatio, tj. putování za účelem šíření víry. Zahájili
expansivní misionářskou činnost; nejprve obráÁi všechny Kelty ve
Skotsku, pak Anglosasy a Nosthumbrii. Tito misionáři vedli provně
typický poustevnický ráz života, křtili na březích řek, zdůrazňovali
naprostou chudobu kněží a zvláště se lišili nějakými odchylkami v
liturgii. Nepřijali cyklus slavení velikonoc, jak jej zavedl Dionysius Exiguus~/470-550/ na přání papeže Jana I. /523-526/, slavili
velikonoce o něco dříve.
Poslední cliristianizační misie v Anglii bj'ly podniknuty přímo
z Říma papežem Řehořem I.,/590-604/. S jeho jménem je spojen gregoriánský chorál, nádherný liturgický zpěv, pravý výraz římské liturgie, žijící ve své nádheře v našich chrámech v latinské mši dodnes.
Tímto papežem poslaný převor Augustin dokončil christianizaci v
Kentu, Sussexu a založil metropoli v Canterbury. Nastávají spory
mezi římským směrem a britským separatismem; během 7. stol. nastalo
vyrovnání, byly přijaty způsoby římské a zavedeno zřízení episkopál•ní v diecézích místo monastického.
Iroskotští mnichové zahájili velkou expansivní christianizační
činnost na kontinent a do střední Evropy. Misie Kolumbánova pronikala do Galie, Burgundska, k Bodamskému jezeru, na Horní Rýn a dále.
Kolumbán už tehdy zamýšlel podniknout cesty ke Slovanům, když založil r. 615 v Itálii klášter v Bobbio. V 7. - 8. stol. sahaly irské
misie od Islandu do Španělska a k Dunaji, od Irska do Bobbia a dále
až do Salzburku, kde se stal biskupem učený Ir Virgil, v Tarentu
Cathaldus, ve Eiesole Donatus atd. Iroskotské misie se tak dostaly
do samého sousedství Velké Moravy, kam. také pronikly, jek bude popsáno v dalším pokračování.
Scriptum in die 8 maii A.D.1990
in Peria III p.dorn.III p. Pascha.
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U H L E

podejte si ruku s. komunisty í

Protože jsem v současné době v" nemocenském stavu, mám.-možno st
sledovat předvolební vystoupení v televizi. Jinak si"ale neodpustím
poznámku na adresu televize, že doba určená k těmto předvolebním vystoupením je;pro většinu diváků ve městě nevhodná a pro vesnické diváky skoro nemožná. Čekali-li jsme na svobodné volby skoro půl stolet í , ^ jestliže i oficiální místa dávají volbám velký význam, pak ten
•měsíc a něco se každý rád mohl vzdát večerního programu televize ve
/prospěch poslechnout si a podívat se na ty, kteří mají za. mne rozhodovat v parlamentě,
,

Díval jsem se tedy i na předvolební'vystoupení našich komunistů.
Velice mě vyprovokovali řečmi, že jak číénové komunistické' strany,
tak i lidovci a socialisti jsme na tom-v minulosti:byli stojně»Chtěl
jsem našim soudruhům i odepsat, že., s tímto tvrzením nesouhlasím,'.ale
řekl jsem si, Hoch je na pokoji. Co komunisti existují lhali, Ižbu
a jak je vidět budou i nadále lhát. Lidé přece neztratili.paměť; aby
nevěděli jal: to ještě před. půl rokem'bylo. Po těch zkušenostech,mohou
volit komunisty jen dva druhy lidí: Naivní hlupáci, nebo nenávisti
plní soudruzi. Ani jedny ani druhé není schopen nikdo přesvdčiVže
se mýlí. A taky že věřím v pr vdivost pořekadla: Psi štěkají, ale
karavana jde dál. Ano věřím, že když už se tento národ dal do karavany, která jde ko svobodě, že není té síly, která, by jej mohla.-zastavit.
Co mě tály vyprovokovalo k tomu, že přece jen píši tento dopis?
Je to výrok pana Uhla, který :řekl na mítinku OF: Že by majetek ČSL
a ÖSS mel být znárodněn jako majetek i KSČ.
V čem vidím totožnost myšlení pana Uhla s komunisty. 7 promyšlené demagogii házet všechny do jednoho pytle.Můj pan mistr, který 'si
denně schlazujc mozek desítkami piv a rumem, má zase toto pořekadlo,
které též hážo všechny "na jednu hromadu: Lump a nebo hrdina,všechno
jedna rodina.
Pokud jde o názor komunistů, že jsme na tom v munulosti byli
všichni stejně, pak mají pravdu v tom, že mají-li na mysli lidovce
typu Plojhara či" Salmana nebo Anrše, tak tito se ovravdu měli stejně
jako páni k .umleti. Ale my obyčejní členové lidové strany?Vzpomenu
3en hodnocení našich dětí při přihláškách na školy. Které děti dostávaly automaticky ix bodů? Každý ví, že děti komunistů. A jak to
vypadalo v zaměstnání? Kdo měl přednost ve všem, komu se věšely metály? U našeho závodu na dopravě dostávali nove stroje jen členové
KSČ. Každý si přece pamatuje jak komunisté ve všech oblastech života
byli preferováni. Jen frázemi a demagogií nás všechny chtějí teä.
házet komunisti do jednoho pytle.
"" A je sna'd pro někoho podiv, že takové myšlení, zařazovat nás f
lidovce do jedné řady s komunisty, pronesl i za OF pan P.Uhl.Nikdo,
ani pan UHL s;i nezachrání svůj charakterní postoj, chce-li připomí-.
nat své minulé zásluhy. My křesťané dobře víme, že každým dnem musíme znovu a znovu bojovat o čistotu svého charakteru. S tím nikdo
dokud žije nemůže skončit. Ani postoje pana Uhla nás nesmí překvapil
Už dávno než padli u nás komunisté jsme věděli o tom, a mezi disidenty se o tom otevřeně hovořilo, že až u nás bude svoboda,-mnozí F ?
i z chartistů se postaví proti nám. My víme dobře čím to je. Totiž
ten, kdo nechce změnit svůj život, nemůže změnit ani svoje postoje,
svoje myšlení. Pan Uhl měl a má stále stejné myšlení. Jen za bolše- «
viků to pochopitelně nešlo vystupovat proti nám otevřeně. Tehdy by
se politick- znemožnil.To otevřené vystupování si může dovolit až
dnes, kdy m m e svobodu a kdy si on ve své naivnosti myslí, že z
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takových postojů "vvtříská" svojí velkohubostí politický kapitál ve
prospěch svojí osoby. Škoda že nepostřehl, že Boží mlýny už zase melou. Byly hlasy, které říkaly, že volby už dávno měly být. Ale dobro
že ještě volby nebyly vidím v tom, že alespoň každý ukáže svou pravou tváři
Josef Slovák
Chomutov, 6. 5. 1990
Redakci
Křesťanských obzorů
Věd: Uveřejnění článku
0DEB7A

ČTENÁŘE

NA

PROHLÁŠENÍ

B.

MRŇI

S rozhořčením jsem četl prohlášení prof. MUDr. Borise Mrni,
DrSc v ICO č. 9/90
Pan Hrna, obdařený nejvyššími universitními, lékařskými tituly
se "přikláněl k možnosti", že p. A. Navrátil trpí paranoiou. To si
nemohl při svém vzdělání ověřit skutečnost? Pan prof. MUDr. BrSc
"není vybaven příslušnými argumenty", jak uvádí v prohlášení. Dovoluje si manipulovat s "pacientem" jen dle svého neověřeného názoru a
proti vůli p. A. Navrátila rozhoduje o tom co je pro něj lepší? Jakým
právem?
Je nutno také citovat z prohlášení tento argument:"A.Navrátil
se ve změněných podmínkách nijak vehementně nedomáhá přednostní revize posudku, tak jsem dospěl k názoru, že se nejedná o nemocného člověka.." Copak všichni ti, kteří se něčeho vehementně domáhají / na
př. desetitisíce politických vězňů rehabilitace/ jsou nenormální,
nemocní? To vyznívá jako urážka všech, kteří cílevědomě jdou za svým
přesvědčením.
Dovolte, abych uvedl příklad: Když mě Krajský soud odsoudil za
t.zv. protistátní činnost ke 14 letům vězení, řekl mi obhájce ex
off o: "neodvolávejte se, to berte všemi deseti, jiný soud by vás odsoudil k daleko vyššímu trestu." A já mělvbýt vděčen osudu, že mě
odsoudil. Předpokládá nebo požaduje p. Mrňa také vděčnost za to, že
zdravého člověka držel v psychiatrických léčebnách? Je to logické?
Pan A. Navrátil, jakkoliv ho osobně neznám, jistě netouží po
odplatě. Myslím však, že lidé tohoto druhu jako je p. Mrňa by měli
být zbaveni lékařských a universitních titulů, které zneužívali a to
proto, aby nikdy nemohli takové zlo opakovat. Vždyť p. Brna se za
toto spáchané zlo ani neomlouvá, ani je nelituje. Naopak, omlouvá jen
sebe a tvrdí, že chtěl pro p. Navrátila vytvořit humánnější situaci.
Před lidmi, kteří takto zneužívají svoje postavení, své znalosti a tituly je nutno se mít na pozoru!
Jiří Krotký
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Vážený pane Šéfredaktore Lidových novin !
Již delší dobu ně štvete tin, že ve Vašich novinách uveřejňujete
články, které píší vyloženě nevěrci» Mohu se sice domnívat, že vy
osobně s těnito pisateli nesouhlasíte, ale v řádném případě to k
Vaší větší cti nepřidá. Taky si nemyslím, že tímto způsobem zvýšíte
"jiskření" ve Vašich novinách, jak jste před časem o tom psali.
Před půl rokem jsem skončil s kupováním Budého práva, protože oni na
tehdejší dobu měly relativně nejvíce informací, ale přinášely i
články nevěrců, typu Kojzara. Nevím, jestli jste na to pyšný, ale
dnes jste jediný časopis, dnes už každodenně vycházející noviny, kde
dáváte prostor nevěreckým pisatelům.Či si snad myslíte, že věřící
, člověk též může prostestovat k zavádění církevních škol?
Věděl jsem, že po čase nevěrci zvednou hlavu, protože je to v podstatě hříšného člověka obhájit sebe tím, že špiní vše co zavání náboženstvím. Jen se ale podivuji jejich drzosti, že ani půl roku s tím
nepočkali.
Dovoluji si Ván poslat i kopii dopisu, který jsem poslal předsednictvu našeho FS. Komunisti si totiž mysleli, že jak oni uchopí moc,
že už boží mlýny mlet nebudou. Přitom ti vzdělanější mohli vědět,
jak skončili ti, kteří chtěli též zničit Církev. Vzdělanci ví, že
historia est magistra vitae! Běda tomu, kdo o tom nic neví.
Čtenář Vašich novin

+ _ + _ + _ + _

Fr.Záleský
Bělohorská 119
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Brno 31.5.1990
Předsednictvo FS ČSFR
P r a h a
Věc: Nesouhlas s rozhodnutím předsednictva FS ÖSFR o majetku církve.
Komunistická totalita chtěla zničit Cárkev a proto hned v roce
1950 zlikvidovala barbarským způsobem kláštery. Nástupem Gorbačova
i naši mocipáni prohlašovali, že chtějí zlepšit vztah k Církvi a do
světa vytrubovali, že je u nás Církev svobodná. Toto mě vyprovokovalo k napsáni dopisů Husákovi a Jakešovi. Jako nejpádnější důvod
pro lživost jejich tvrzení jsem uváděl, že do dneška neodvolali
barbarskou likvidaci klášterů. Za tuto moji drzost mě potrestali
tím, že tyto dopisy dali estébákům a ti mi vyhrožovali paragrafem
pobuřování«
Včera jsem z tisku vyčetl, že předsednictvo FS ČSFR nemíní
nakradené kláštery vrátit, čímž barbarský čin totální likvidace
řeholí a klášterů s c h v a l u j e
í
Soudruzi z předsednictva FS l
Dnes mám 'jistotu, že tento můj dopis sstébákům nepředáte. A ani
před soud mě pro pobuřování nemůžete pohnat. Věřím, že svobodné volby Vás vyženou's FS, protože barbary si tan nezvolíme. Komunističtí
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nevěřei usilovali aby Církev shodili do propadliště dějin, a zatím
sami tam n^n^rratně padli, protože
P R A V D A

Z V Í T Ě Z I L A
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Záleský Fr.
Bělohorská 119
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+--]

+

Výstava "Kde domov můj" - svědectví odporu i
V pra
... paláci U Hybernů uspořádali před našimi prvními
svobodnými volbami, kteréžto jsou plodem celonárodního odporu proti
totalitě, výstavu pojmenovanou Kde domov můj. Je to velmi poučné
ohlédnutí co za našimi pohledními jedenadvaceti léty. Návštěvníci
zde především postávají před několika televizními obrazovkami,
které oživují zde též ukázky dokumentů, statistiky, ale i ."nástroje" komunistické moci, jako odposlouchávací přístroje přes policejní štíty, až po ukázky '."tlukoucího srdce strany." - pendreky. Jsou
zde však i dokumenty o odporu k této moci jedné strany. Především
je to samotná existence Charty 77, a její dlouholetý boj za občanská práva, líáone zde vidět ukázky samizdatových časopisů a knih.
Pro nás věřící jo potěšitelné, že o nás neplatí že jsme stáli
"za budokmm , což výmluvně na výstavě dokumentuje nejen velká fotografie katolického disidenta Augustina Navrátila, ale především
pojednání o jeho činnosti a jako autora známé Petice věřících katolíků, nejvštší to podpisové akci v husákovské éře«
A jako poučení nám tato výstava dává ?
2e odporu jednotlivce či několika odvážných proti moci zvůle,
není nikdy marným bojem. Ba naopak, boj jednotlivce nebo i několika
odvážných je tím "hořčičným zrníčkem" z něhož může vyrůst, jak jsme
v listopadu minulého roku viděli, odvaha a odporu tisíců studentů,
kteřípodnítí/odhodlání statisíců, které vrcholí celostátní stávkou
a odhodláním
svobodu až k svobodným volbám. Komunističtí
policejní vyšetřovatelé nám. kteří jsme šlí proti nim, říkali, že
jdeme hlavou'proti zdi. A většina národa v době nástupu diktatury
opravdu nechtěla jít "hlavou proti zdi." A co dnes ? Myslí si snad•
někdo, že dnes už nebude třeba jít proti zdi přetrvávajících zlořádů, proti zdi legalizovat nemravnost v naší společnosti, nebo
nebude prostě potřeba vystoupit proti těm, kteří nechtějí být slušnými lidmi ? Každý, kdo nechce jít."hlavou proti zdi"ř jde ovšem
svou hlavou proti svému svědomí®. Věříme, že v naší demokratické
vlasti už nikdy nebudou mít lidé strach před tajnou policií, či
před zlovůlí mocných,.ale zlo v různých obměnách tu vždy bude« •
A zlufítp.r-^; když k němu budeme lhostejní. Bude však s námi dobře,
když zlo si uvědomí, že pár "bláznů" jde proti němu. Bude však to'
s námi v demokratické společnosti v ý b o r n é . ,
když proti zlu
nás půjde " n a d p o l o v i č n í
v ě t š i n a ! "
2 f - X ~ X - X ~ X
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Záleský

Is11 T, o. TT.n
12.6.1990
Ing.Petr Uhl
ředitel Cíl,
Praha
Pane řediteli
jsem velmi zklamán Vašim vystoupením
v nedělní dopolední besedě v čs. rozhlase /10.6.1990/. Člověk
- ..
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Vašeho postavení., by něl_jaíi>^rzácxiý "dar.-naslouchání,nikoliv .poučování a doporučování» Zámyslete...se, prosím, více nad možným, dopadem ¥a--.
ši-ch slov. Aby to
—^cCrekne-te, neznělo tvrdě a nespravedlivě,
čí iiď
-vtiravš a nevěrohodně,-a hlavně aby bylo prosxo
nenáv*-r-'Gedornte si, prosím, že je tu ještě několik miliónů spoluobčr'':'", ^ítlících vedle Vás - nikoli pod Vámi, kteří mohou vidět tyto
_osti i v jiném světle, než je vidíte Vy. A už vůbec nebylo slušné
r
• vporueovat panu ministru Sachrovi, přes sdělovací pros tředky, jeho
předčasné odstoupení. To je věcí jiných Institucí i A "cožpak jste
zapoi.iěl na tu mohutnou podporu panu ministrovi na Velehradě? Bylo
nás půl milionu» Ta, tak mohutná podpora byla orientována k osobě
pana. ministra Sachr a«, Nepřejete mu ji, nebo jste si vědom toho, že
Vám by se takové důvěry nedostalo? V tom orvním případě by to bvla
nemoc, velká nemoc. Na tuto nemoc je jen jediný lék - mít otevřené
srdce, ochotné, naslouchání, srdce plné pochopení, radosti a ..mlčení.
Člověk, který jen mluví neslyší a nerozumí lidem kolem sebe. A ne je >
že nerozumí - není schopen skrze toto. své sobectví jakýchkoliv oberu'.
Zamyslel jste se vůbec někdy nad sebou, nad tím, zda Vy sám
jste schopen zastávat funkce, které zastáváte? Pýcha> pane řediteli,
•je základním kamenem v hoře zla, je tím prvním schodem k nové ne SVÍ ~
bodě 4
v3yl bych rád, abych se mýlil a Vy mě svou poctivou prací pře-,
svědčil o opaku. Bude-li tomu tak, pak jsem tento dopis nepsal
zbytečně.
Na vědomí :
pan president Václav Havel
redakce Lidová demokracie

;>... .
Pharm'.Jaroslav Chramosta
Smetanova 1149
Valašská Meziříčí
757 Ol
x - x - x - x - x

Dopis panu žantovskému,
a dočasným vládcům od Havla

V Brně 15.6.1:'90
po "Šavla"!

Václav Havel kdysi prohlásil,že není proti vládě proto, že je
konrnió.tickás ale proto, že je špatná. Já jsem ale v té době trvdil,
bej sen "jimř! to i napsal, že vláda je špatná proto, že je komunistická. Ton rozdíl názoru je dán tím, že už tehdy jsem byl poučen
o tom, žo "špatný strom nemůže dávat dobré ovoce!"
V současné době se derou k vládnutí mužové, kteří sice mnohé
ví o tom, že aby dobře vládli, musí ctít přirozené zákony. Ale bohužel málo'asi ví, nebo vůbec neví, že vedle přirozených zákonů exi-"
stují taky nadpřirozené zákony. Pyšní marxisté o tom prohlašovali,,
že je to blbost, a že je to opium pro staré lidi. Dnešní pyšní intelektuálové zatím.o těchto věcech raději mlčí.. Ti bystřejší ale s
opatrnosti říkají, že "cosi"- nad náma musí existovat. PresidentHavel přišel k poznání, že náš problém není ekonomický ani politický,
ale'mravní. A aby tuto mravnost u národa pozvedl, proto k nám pozval
dalajlámu a papeže., Mluví též otevřeně o prioritě duchovního nad
materiálním,"Mater-ializnus je však. u mnohých ve velké míře a toho
duchovního je poskřáhu, Mnoho duchovního národ nevidí ani od tě::h,
kteří .1: národu mluví přes televizní obrazovku. Jsou však mezí námi
lidé, kteří mají čit á dovedou posoudit toho, kdo k nim mluví z pozic hrubého a.pyšného materialisty. Skoro celý národ sledovat povolební tiskovku řízenou panen 2antovským. Mnoho je kolem mne těch,
kteří se nad chováním pana Žantovského pohoršují. Já jsem v době
tiskovky byl ve vlaku, a tak jsem večer od manželky byl barvitě
informován" od rozzlobené manželky, která, ten večer strhla i portrét
Havla j který jsem orel měsícem vyvěsil v kuchyni«. Moje sousedka na
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zahrádce mně r, Iruhý den též informovala rozhořčeně o drzém chování pána žan^a, skáno a trochu mě překvapila otázkou, jestli jsem panu
žantovskému už napsal. Je zajímavé jak více rozhořčení grojevují
ženy. Dá se tedy říci, že všeobecně je vystoupení pana Zantovského
odsuzováno a není málo těch, kteří se diví. Já jsem ale z těch,
kteří se nediví« Jako kluk že slovácka znám pořekadlo*, Jaké prase
taký kvik i Ale především vím, že špatný strom nemůže plodit dobré
ovoce. Máme se tedy od těchto pánů do budoucna na co "těšit"!

B:

Tolik tedy Vám píše svobodně, ne ale bez obav
Fr -, Záleský
Bělohorská 119
636 00 Brno
x x x x x x x
V Brně 17.6.1990
" Kdo mlčí, souhlasí s"
Prezidiapronásledují absurdity ?

Pan president si dnes z-Lán stěžoval, že .jej v životě pronásledují absurdity* ' ———t^T"
—' • - —
Absurdní - nesmyslný, ale<též je uvedeno nelogický. Myslím si,
že to druhé mol na mysli pan president. Prostě vyjde nakonec to, co
si člověk nepřálo Protože se ale vřtémže hovoru prezident několikrát dovolává PánaBoha a bere jej za.svědka všeho svého konání, $
z pohledu víry žádná absvKdní. situaceN v živntě neexistuje. Myslím
tím, že neexistují v životě situace nesmyslných náhod. Přesně vzato,
i ta nejbanálnějsi situace, o které běžně říkáme, že se stala náhodou, má totiž svá vyústění po sledu jistých příčin.
Proto říká-li dnes prezident, že je mu líto kam až "kauza
BartonČík" zašla a že ten dopad nebyl zamýšlen, není tomu vina absurdita, která pry jej v životě pronásleduje, ale je to logické vyústění příčin. A vůbec ani nezáleží, jestli na začátku v mysli prezidentově bvl nějaký promyšlený záměr, či jeho naivita. Chci věřit,
že prezident zlý záměr neměl, ale jeho poradci určitě. V každém případě nese ad « vmr- prezident. Neprohlédl-lí ten ďábelský záměr svých
bezbožeckých poradců, pak bučí nemá kolem sebe bezbožce mít, protože
ti jej vždy přivedou k nemravnosti, a nebo prostě toho prezidenta,
je-li naivní důvěřivéc nemá dělat.
Jestliže prezident dal k lustracím souhlas, a sám se v rozhlase chlubil, že požádal i o svoji lustraci, kde v důvěře v pravdivost
záznamů StB zjí^il že je čistý, tak spravedlnost by si žádala, aby
toto proběhla u každého občana. Jestliže na základě lustrace posuzujeme charakter, pak chci vědět charakter mého příštího starosty,
ředitele, mistr: ba chci i vědět jestli mě těm estébákům nepráskl
můj soused, že tel hloupě kecám? Malé ryby už nejsou ryby? Prezident říká, že s těma lustracena by setmělo přestat! To říká až teä?
Když kdysi na to ministr Sachr upozorňoval kam až by to vedlo,nově
deroucí se k moci muži vlády jedné strany spustili na něj pokřik,
že chce někoho krýt,
'"'...
"...
y
"Alea iaeta sunt;". A nezáleží, hodil-li ty kostky naivka čigrázl. Dopad je strašný! Důvěra se nevrátí. To nadšení a radost,
která ještě měl a mezi lidmi být, se^'nevrátí. Tu strašlivou nedůvěru
a pohrdání, kterou si hrdinové nikdy.neměli přisvojit, ta půjse
nimi až do •hrobu.Zlý člověk .-.plodí zlo.Nevěrec plodí nedůvěru. A
srdcem pyšni nám způsobí peklo. Ti kteří touží po moci,k ní půjdou
přes mrtvoly. Bože dej, at pravda zvítězí nad lží, a láska nad
nenávistí-vímale,že to dá fušku!. F r i Z á l e s k ý Bělohorská 119 Brno
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Manifestažního sgez-&í<£eskoslovenského Orlá, konaného 30. června
1. přijato Provolání k lidu a vládám ČSFR
2. zvoleno Předsednictvo Ös.Orla a jeho pomocné sbory
uloženo nove zvolenému předsednictvu Cs. Orla:
a/syplat nejpozději do 2 let řádný sjezd Ös.Orla a za tím účelemHi stavit a obnovit bývalé orelské župy, aby mohla být
zvolena Ústřední rada
b/ vypracovat nové stanovy, které by podchytily novou organizační strukturu po obnovení zemského zřízení
c/ upravit hranice žup v souladu se státoprávním uspořádáním
d/ ustavit pomocný sbor ducxhovních rádců a do předsednictva r;ko-~
*optovat ústředního duchovního rádce z řad katolického kléru,
e/ rozhodnout o výši členských příspěvků a o podílu odvodu jed-..
notlivým organizačním složkám,
.
f/ vytvořit předpoklady pro zavedení průkazné evidence čelnstva
podle jednotlivých kategorií a podle žup a jednot,
g/ promítnout do Programu Cg.Orla změny a doplňky podle doporučení přípravného výboru a podle podnětů z žup a jednot,
h/ soustavně napomáhat k restituci bývalého orelského majetku,
i/ vybudovat ústřední kancelář, vč.personálního, administrativního a reprodukčního vybavení,,
j/ zajistit pravidelné vydávání časopisu Orel,
k/ prohlubovat styky se zahraničními jednotami a župami, s mezi
národní organizaci FICEP a podporovat podobné slovanské spol
ky
1/ přijímat podnlíykpr^ásxavitelů a biskupské konference pro
působení os.,Orla• v laickém apoštolátu,
m/ podílet se s vládními institucemi na vytváření legislativy,
týkající se osvěty a tělovýchovy,
n/ účastnit se jednání a rozhodování jako následnická organizáce o majetku a dotacích bývalého ÖSTV,
4.-, schváleny působení ústředního přípravného výboru, jehož činnost
volbou Předsednictva Ös.Orla zaniká.
5. rozhodnuto citlivě'řešit otázku obnovy Ös.Orla na Slovensku
Přítomných delegátů z žup a jednot
187
hostů domácích
2
hostů ze zahraničí
10
ostatní členové Orla/bez hlas.práva
71
členové organizačního štábu..
_ J2JL
účast celkem
293
Zastoupeno bylo celkem
18...žup
75 jednot

Referát- bratra:- Kozlovskjého na sjezdu
Orla
Vážení hosté, sestry a^bratři! - • -.
"Nemáp Čas rozptylovat se-malichernostmi^" Přibližné touto jedinou větou ním zanítí oeden Velicg^lznámý
nasi nabídku a prosbu o sp.olijpráci^w-^ciíCá^ti duchovní "výchovy. Jiný,
neméně vv snaiiay-'1ŽnězhSn "2as£-"odpov:ěděl^ ž^ pochybuje o smysluplnosti
obnovy čosko-slovgnského. Orla, Tyto dva výroky cituji proto,abych nejprve zdůvodnil oprávněnost snahy po znovuobnovení našeho hnutí a osob
ní pří stupy'členů ústředního přípravného výboru Orla k této obnově.
Z d ů i ž e některž moje hodnocení jsou vyloženě subjektivní, nepcrrcžují jo za kolektivní názor přípravného výboru, který neměl čas
podobnou tématikou
obírat. Dále jsem si vědom, že se s mým hodnocením neztotožní vMchni účastníci sjezdového jednání, ale přesto poynžuji za svou povinnost tyto názory vyslovit* Jsou možná důležitější než strohá statistická hlášení třeba o počtu porad a schůzí,které
jsme absolvováli*
Když se 13^prosince 1989 sešly v Brně necelé dvě desítky'bývalých členů a funkcionářů Československého Orla, naprostá většina z
nich ne z apochy l ^ a í s o' tom, že by obnova rffeí organizace nebyla smyslu'iná a že by to by£a malichernost, která nestojí za pozornost. Pova1ovali jsme obnovu. Orla za naprostou nutnost vedoucí k nápravě "zkaženého mravního prostředí" a k návratu "Křesťanského hodnotového
systému!. Tyto postuláty-Vyslovené dnešními předními politiky a veřejpýni činiteli nejsou pro Orla ničím novým. Celý výchovný proces Orla
i tomu od počátku .leho založeni vždy směřoval. Rozhodli jsme se proto
trošte rázně a odhodlaně^«©oit v pořadí už se čtvrtým obnovováním
Or-la v i who zhruba devadesátileté historii.
Začínali jsme doslova od nuly, nepočítám-li ovšem těch 4.000,Kč«;, které nám, pro mne záhadným způsobem, zanechal do vínku bývalý
^střední podkladník br„ drž Šrámek. Organizační a majetková struktura Československého Orla byla.zcela likvidována, osobní vztahy na
Hyři desetiletí zcela znemožněny a byly omezeny na styky pouze několika jedinců v místě 'bydliště a co. ne j horší ho, zůstala nám po předchozím režimu spoušť v oblasti duchovní, morální a mezilidských vztahů a totální ztráta povědoqí, zvláště u mladé generace, o tom, co
pro katolické hnutí Orel znamenal. V této oblasti však musíme objektivně přiznat i vlastní podíl viny.
Byla tu však poněkudořiznivější politickospolečenská situace
než v roce 1945 a hlavně v roce 1968, která přímo vybízela chopit se
příležitostic V našem příoadě však nešlo o konjukturální využití
ft.astálé situace a c> laciné vplutí do proudu a už vůbec ne o nějaké
převleky z rudé do modré. Neměli jsme to zapotřebí. Vždyt již v roce
1920 vydala státem hýčkaná organizace, která se sama pasovala na nejnčrfrdnější nejp^krokovejší a nejctnostnější prohlášení, ve kterém
označila Orla za "skvrnu českých dějin". Tyto pomluvy plné zášti ke
všemu katolickému v n-Som národě se v různých formách po celou dobu
první republiky opakovaly, aby se nakonec ukázalo-a dějinný vývoj to
Dotrvdil- kdo totTskvrnou*skutečně byl, kdo morálně a ideově připravoval komunistické panství se všemi jeho politickými, hospodářskými
a mravními důsledky, kterých se naše dnešní společnost jen tak lehce
nezbeví, ížmli jsme" a znovu máme právo na svou existenci a na- znovuobnovení našeho linutí, jako jednoho z hlavních činitelů mravní obroda nasi společnosti* .úáš^dpor strůjcům tak zvané kulturní revoluce
,a nrvnx řernžoliky anašt oběti, které jsme přinesli vlasti a národu
v lotách německé gkupaoe i v dobaah nedávného totalitního režimu
toto naše nrdvo a povinnpst plně potvrzují.
Filosofii ději/i československého - Orla lze charakterizovat jako
trvalou obranu proti snahám usilujícím o jeho existenci. Nebyl to
oo.l s vlastní neschopností, ne životností a slabostí, ale boj s před-

sudky, přezíráním, šikanováním, pomluvami a zvůlí těch sil v našem
národě, které si říkají pokrokové, humanitní, národní, vlasteneské
a já nevím ;jak ještě jinak. V boji s těmito silami vyčerpávaly své
schopnosti celé generace•orelských pracovníků. Nejprve to byl boj
s těmi, kteří v roce vzniku republiky 1918 zahájily svůj protikatolický nástup vandalským svržením mariánského sloupu v Praze. Dnes
se nám snaží historikové vysvětlit tento vandalský akt jako čin
zfanatizovaného davu. Skutečnost je jiná a dobové dokumenty dokazují,
že šlo o organizovanou akci, kterou provedly okrojováné a uniformované bojůvky a bylo by nespravedlivé připisovat ji jen jakémusi
Frantovi Sauerovi. Po tomto hanebném činu následovalo zabírání katodických kostelů a bezuzdná kampaň s hesly "pryč od Říma" a slovními
1 fyzickými útoky proti každému z řad katolíků a hlavně proti Orlům,
láteří se postavili do cesty těmto temným silám s nezřízenou touhou
po moci a touhou vnutit národu ideologii násilí, msty a tak zvané
Svobodomyslnosti. Zde-jsou kořeny toho totalitního režimu, který ee
rozbujel po roce 1948.
•
V listopadu loňského roku byla situace zcela jiná. Mariánské
sloupy zůstaly stát, katedrály a kostely se naplnily prosebníky, na
mítincích neznělo "bijte je, nikoho neživte", ba ani "čepelem^v tu
jsrádnou hru?,". Právě naopak, zazníval Svatováclavský chorál, ódy na
gvatou Anežku a tříčtvrtěmilionové shromáždění se modlilo Otčenáš,
tistopadová revoluce se jevila jako skutečně něžná. Zdálo se, že se
párod poučil. Jak však poslední události ukazují mám pochybnosti, že
elo o poučení trvalé. Odřené a omšepé pulovry revoluce vyměnila za
slušivá zakázková saka a vládní zájezdové autobusy za přepychové
\imusiny, ale revoluce se neptala něžnější. Na revolučním sametu se^
Ob jevila řada záplat z pořádně hrubé pytloviny. Proč o tom mluvím?
{íedejme se zmámit básnickým krasořeČněními Kulturní boj znovu vzplál.
Horná tu teroristickou podobu nechvalné známé, Volné myšlenky z dob
první republiky, ale jeho scénář je daleko záludnější a nebezpečnější. Kejenom pro křesťanské politické hnutí, ale i pro nás,pro naše
snahy, naše poslání a celou na~ši" obrodnou práci. Proti principům
fc?estanství se nikdo otevřeně nepostaví. Ví, že by neuspěl. Proto
se na jedné straně odstřelují křesťanští politici*\a na druhé straně
se jakoby podbízí porozumění pro potřeby »irkve, s jasným záměrem
ryvolání rozkolu, vyhnání křesťanský«*! sil z veřejného života a zaXnání katolíků zpět do ghet kostelů. Pokusy po nové totalitě se zřetelně projevují i ve snahách bývalých nomenklaturních kádrů nebožky
ČSTV» Znovu se pokoušejí ustavit jakýsi vrcholný tělovýchovný orgán^
prý za účelem koordinace činnosti dobrovolných obnovených organizací»
Domnívám se, že se bez této koordinace klidně obejdeme. Ukazuje se,
fe problémem nebude jen.jvrácení malé části bývalého majetku církve
I řádů, ale i majetku katolických organizací, v prvé "řade Československého Orla. Staré struktury se brání, vyvolávají nátlakové ak*e
ft nomenklaturní kádry za podpory vládních činitelů vymýšlejí, jak
žachránit majetek bývalých dobrovolných organizací pro dnešní uživatele a motivují to strachem o pokles úrovně státní reprezentace. v
£hceme, aby sevtělovýchova a sportování stalo především všetranným
programem upevňování zdraví národa a součástí takového výchovného
pbocesu, který harmonicky rozvíjí nejen tělo1, ale i ducha, tak jak
to má od začátku existence v programu Československý Orel. Státní
reprezentace je pochopitelně také nutná, ale musí se oprostit^od
cšeftování, veksláctví a od doživotního zajišťování teplých misteqek pro bývalé nomenklaturní kádry.
Dovolte mě, abych oprávněnost našeho znovuobnovovani, ktereho^
st> chopil př-'oravný výbor dokumentoval postojem funkcionářů a členů
Československého Orla v dobách, které jsou v živé paměti mnohého z
pás. Hned těsno DO "vítězném únoru" v roce 1948, kdy tak zvaná po-
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krokové v o " - o . c jásala, že se konečně do jednoho ovčince, tehdy
ještě vo/án, y . :.;okolem, dostane i nenáviděný Orel, postavilo se vedení Orla praxi tonuto totalitnímu násilí. Jedině my a fotbalový svaz
jsme se v ze:. "V? ... Hned nato v srpnu 1948 na památné hostýnské pouti
došlo k ••'Bid:
--ifestaci proti totalitě. Bylo nás na Hostýne
120 000, : .. ' v době, kdy dědové revolučních studentů z Národní
t mdy bud ,.Bi komunismus s jeho koncentráky, šibenicemi a krvavým
násilím. S"o-?hy příslušníků Orla prošly mučírnami úřadoven StB a
r
končentr a onini tábory. Naše šikanování pokračovalo i po našem propuštění v roce 1960. To už zase zapracovali otcové dnešních revolučr
nich studentů, oneentraky a kriminály let 50tých se vůbec nedají
t:.-ovnávat n kriminály let osmdesátých. • My jsme nedostávali jen měsíce
trestů, nemohli, jsme ve vězení tvořit literární díla a naše rodiny
v době naholo věznění nedostávaly podporu zahraničních nadací. Tím,
q: jsem u--cí"1 , zdaleka nechci snižovat zásluhy studentů na té • prý
sametové revoluci. Zvážíme-li však, že většina z nich pocházela
8 věroučně
třídně a politicky nezávadných rodin, lze jen objektivně konstatovat, že studenti z Národní třídy dokonale smyli vinu svých
dsdů^a otců i B: tří jim za to náš dík. Bylo by však naivní domnívat
ée, že B varaoni moci, po zuby ozbrojené, stačí pouze pendrekové
extempore, "
m.u byla zapotřebí mnoholetá, prakticky od roku 1948
nepřetržitá. iBr .ace a udržování demokratického vědomí našeho národa,
ke která významnou měrou přispěl i postoj jeho katolické části,který
sačál naoin. Boa týnským protestem a pokračoval různými akcemi maskoIM
Tanými joka vlastivědné zájezdy, poutě, folklorní a kulturní podniky
e néboženzkm.r naáždění, které vyvrcholiky v roce 1985 na Velehradě,
pohračov By :a nou peticí bratra Navrátila a akcí slovenských kato2 ků v Bra lis 1- an za náboženskou svobodu. Náš přínos tohoto formování národní1..
.ami se projevil uplatněním principů nenásilí, lásky
6 oráB y i a. .,.: zvané něžné revoluci. Teprve s časovým odstupem
bodou mocí
an.rici objektivně zhodnotit přínos náš a přínos těch,
ktrří je.,. ", :/kli" kabát a pro které začíná odboj proti totalitě
aá rokem 1 .a, Bly v souboji dvou teroristických klanů ztratili
vi os tni p; a :'1 :n ,
Nyní bych chtěl přistoupit k té méně záživné kapitole o práci
přípravnám-/ .-"vru, Jak jsem již uvedl Přípravný výbor se poprvé
sešel 13-..
. ..aa 1989 a od té doby uskutečnil 31 zasedání a porad
V různém Ba-- •- • Obnovovacích prací se ujal dobrovolně a vytyčil
si tento m l: ':,novit základní strukturu žup a jednot, zajistit
přípravné ahou : navrácení orelského majetku, navázat kontakty s
dírkevními a sa htními orgány, se zahraničními orelskými jednotami,
roztroušenými o celém světě s mezinárodní organizací FIČEP a svolat
tehto sjezá . Bohto prací se aktivně zúčastňovali prakticky 4 členové. Do pera .
mravného výboru však měl přístup každý příchozí a
t^meř vža: a.Bol pochopení a získal potřebné informace spojené s
obnovovac-.:. přenesenu Další podrobnosti o činnosti jste slyšeli v
referátubr.. Večeři. Chtěl bychk tomu jen dodat, že časem, se ze stélách návštěva Chi našich porad stal skutečný sbor poradců a nikoliv
pbuhých kuazuh iaantů. Velmi jsme si zkušeností těchto sester a bratří
vážili a a. n .. .B i jsme od nich přehled o skutečné situaci v místě
jojich by.vvBvě v jednotách a v župách.
V nah'. •
teční práci jsme velmi pociíovali nedostatek informovanosti,
.mlž jsme pochopitelně neměli k dispozici tisk. Vydá, vřii jsme sice BBžníky se základními informacemi a vydávali jsme i
Orolskou i. amaa vání službu pro hromadné sdělovací prostředky,hlavně
denní tir? a:„ ? 1 'o o stí však musím konstatovat, že v této oblasti jsme
« bří liš nc :v
ho, že naše příspěvky nezveřejňovaly tiskoviny
ncko Lidov neviny a jim podobné, nás nepřekvapilo. Byli jsme však^
zarmouceni ': en že i když pomoc Lidové demokracie našemu obnovovacímu procesu ' . n, značná, přece jen nebyla v rozsahu usnesení předšeda
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nictva ÖSL z o- dne 20.prosince 1989 o obnově Orle, Měra zdokumentovány konkrétní případy. Provolání bratři Koukalo a Morávka o obnově
Orla, první svého druhu bylo zveřejněno bez adresy, na kterou by se
měli zájemci o obnovu Orla obracet, Bylo to v dooěy kdy Lidová demokracie zveřejnila veledůležitou informaci o tom, že v dejvické sokolovně je potřebné vyměnit -parkety.. Sada našich'Informací byla zveřejňovánavv nevýrazné grafická úpravě a často v rubrice, ve které
se zveřejňují pohřby a nemaleolté denní zprávy0. Sada významných
článků, jako třeba v nedávná době příspěvek o přínosu -Orla k posílení české a slovenská vzájemnosti nebyl zveřejněn vůbec. Ve výčtu
-tě»hto příkladů nebudu pokr'- bovat, -ři o chtěl i jsme, aby se Lidová
demokracie stala orelanym vástmnam, nechtěli jsme žádnou orelskou
hlídku, ale jen to^ aby v Lidov;é demokracii našli potřebné informace
i příslušníci našeho hnutí, kteří jsou v naprosté většině čtenáři
tohoto deníku. opakovala sc <".r..-p->bná situace z roku 1945 a 46, Tehdy
se to týkalo n úmoru obrody, Zr.tr. odněkud drastický, ale účinný
prostředek k nápravě, tehdy s úspěchem uplatněný. V současnosti
, vsak bereme. ohled na nutnou ^oraotu a nevyvolávání nešváru v křesťanském táboře, o fa " . Čs o tato situace zlepší.a novo zvolené
předsednictvo nalezne konstruktivnější formy spolupráce s tiskem a
hromadnými sdělovacími prostředky..
V Ijonstrostu s tímto odstupem bych se chtěl zmínit o postoji
jednoho představitele československé strany lidové. Při osobním
jednání s ním náo býka vel hory se přislíbena nejen morální, ale i
materiální pomoc, kterou jsme noh.1.1 realizovat jen zčásti. Více to
dosavadní oryanizačni stav ze tím neumožnil. Bylo by nospravedlivé,
neobjektivní a krajně ababálá, kdybych toho představitele, který v
době nejvýš pro nás potřebné podal pomocnou ruku, nejmenoval* Byl to
bratr Dr, Josef Bart<.„>ncík,
Ve vlastní administrativní práci jsme velmi postrádali vhodnou
místnost pro ústřední iancclaío Tu jame těsně před tímto- sjezdem
pískali. Je to sioe provizorium, alo rozsah naši administrativy je
takového rozsahu, Že se již n^dár dolat amatérsky v soukrcmí„Velkým
nedostatkem pro nás je skutečnost, že nemáme vlastní reprpdukční
techniku. Zatím pracujeme nn zařízení městské politické kanceláře
československé stlanv lidové., které je však na úrovni muzejního
exponátu. Jsme však'*'vděčni i za tuto možnost. Doufám,, že jsem
dostatečně osvětlil podmínky aa jakých jsme pracovali a referáty
bratrů Večeři a Morávka s tímto nýr: podávají celkový obraz činnosti
přípravného výboru, T;k:oly jsmo si dal i sami. Nebyli jsme žádný zvolený orgán. Mohli jsme jisto udělat víc, ale naše možnosti byla omégené, Skládat účty by . o toč., nemuseli, leda před svým svědomím,
ale řeknu to stručná o-obní-'i citáty svého referátu. Práce na obnově naší organizreo nebyl.-..-re nás malicherná a vždy jsme ja považovali za .e jvýá srny slupinou.. Prosíme vás, abyste to také tak chápali,
Chtěl bych ...yonánkt saíij raferát vzpomínkou na doby našeho věznění v Leopoldovo, Gast.o 5na tom v debatách zvažovali možné varianty
jaké mohou n o a t po osvobození z bolševické totality, Koj více jsme
se báli varianty, že znovu maže vzniknout- kult osobnosti, vedoucí
úloha nové strany, nedodržovaní.zákonnosti,znovu zavedení cenzury
a případně nových politickych postihů. Po půlročním působení údajné
sametové revoluce bych k t'onto-obavám mohl jen dodat velice stručně:
naše obavy nebyly zcela be adůvodné.
Sestry a bratřil ,y": nan vyhlOoen boj Proto bojujme.Přežilí
jsme hitlerovský noro lni' socialismus , internacionální socialismus
gottwaldovský , soci cl. i soars s lidskou tváři,husákovský normalizační
socialismus a Orel určitá no* bije i ten současny ISMUS,který se za"tím sluníčkově Usmívá..b' jujmo za pravdo Páně , za naše příští generace.
Jen tomu, kdo se přičiní P-'. .onk pomaže.
Děkuji Vám za pozornostK.0„
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V z o r

oznámení o obnovení činnosti Jednoty čs. Orla

Okresní národní výbor
v

.

Přípravný v;;/bor Jednoty čs. Orla v >
oznamuje, že obnovil činnost přerušenou v r. 1948 politickým
zásahem. Organizaci Čs. Orel schválilo federální ministrstvo
vnitra organizační řád /stanovy/ dne 9.3.1990 pod j.č<
0V/279/P- '0 a jeho rozhodnutí nabylo pravomoci dnem 27.3.90.
Přikládáme schválené stanovy spolu s opisem rozhodnutí fed.
min,vnitra.
Přípravný výbor jednoty
/jméno/
/data narození/
/bydliště/
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svolá po obdržení potvrzeného- výtisku stanov okr.nár.výborem
výroční schůzi, na níž bude zvolen řádný výbor jednoty.
V

dne

předsedo pV.výboru

jednatel

člen př.výboru
Přiloženo:
opis iod,min.vnitra Ix
stanovy Ös.Orla 3x
doporučené
i

F E D E H l L N Í

O p i s !
V N I T R A

M I N I S T E R S T V O

^JkLi^V,::?.7.9/^P -_90

V Praze dne 9. března 1990

Československý Orel
Brno
Federální ministrstvo vnitra jako orgán státní správy
příslušný podle § 5 odst. 1 zákona č. 71 1967 Sb., o správním řízení /správní řád/, s přihlédnutím k § 2 odst. 2 zákona
č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních,
a k § 45 odst. 1 písm. c/ zákona č. 194_1988 Sb., o působnosti
federálních ústředních orgánů státní správy, projednalo žádost
o schválení organizačního řádu dobrovolné organizace Československý Orel a po zjištění potřebných podkladů podle § 32 správního
řádu vydává toto
r o z h o d n u t í
Podle § 2 odst.2 zákonrr*ě-.-r.:S8/1951 Sb. s c Jr-rrr 1 u j e
organizační "ád dobrovolné^organizace Československý Orel se
sídlem v Brně a s působností na celém území československé socialistické republiky.
Činnost této dobrovolné organizace se řídí organizačním
řádem, který je připojen v příloze tohoto rozhodnutí..
K činnostem, k nimž je třeba zvláštního povolení, je_ organizace povinna si tato povolení opatřit,
Příslušným orgánem státní správy podle § 4 odst, 2 z*ákona
č. 68/1951 Sb., jemuž je organizace povinna neprodleně oznamovat' skutečnosti, uvedené v § 4 odst. 2 vyhlášky č. 320/1951 U.l.
o dobrovolných organizacích a shromážděních, je Ná±odní výbor
města Brna.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat u federálního
ministerstva vnitra ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
doručení rozklad: včas podaný rozklad má odkladný
účinek.
.i.».;:. v,-

Aj.ÄVi-"-

Kulaté razítko
Fed. min', vnitř a

Rozhodnutí nabylo právní moc
dne 27.3.1990
Kulatě razítko
nečit.podpis
/Dr. Světnička/

"

--iftífffiaWSt'' '"

Ministr vnitra ČSSR:
JUDR Richard Sacher
nečit.podpis

-

Alois Večera:
0 B E L - A N 0? N E B O
P O Ö K A T ?
/2.ěást-psáno pro Křesíanské obzory/
Kdo se bojí nesmí do lesa; Strach má velké oči; Kdo pozdě chodí sán sobě škodil
Proč jsem vybral právě tyto - to vyplyne z dalšího. Všechno, co
se nám předkládalo jako jednotné, bylo pro nás také nebezpečné.
Jednotná škola, jednotná výchova, jednotné družstvo, jednotná ...
jednotné....
Malá dítě, novorozeně bylo pozváno k vítání občánků místo pokřtění, a rodičům se připomínalo, že oni nejsou tak důležití, jako
společnost a strana, pro kterou dítě zplodili a mají vychovávat.
Mateřská škola je učila básně o Leninovi - i když jim děti nerozuměly, základní škola je šátkovala a děti slibovaly věrnost socialismu
a abv přece jen nemohly "zabloudit" do kostela, připravila jim na
nedělní dopoledne hutný program, v televizi, v pionýrské skupině,
v klubech. Vysokoškoláci byli syceni marxleninismem, dělnická mládež začala utrácet svůj čas v hospodách a v pochybných společnostech.
A ti dospělí? Borna jednotný rozhlas a televize,noviny a časopisy, v
zaměstnání nástěnky^ desetiminutovky, ROH, SÖM, SČ2, SGSP atd. Vše
jednotné schválilo jedno, potíralo druhé a učilo nenávidět a závidět
všem všechno, obře vymyšleno, aby nikdo neunikl. Jsi sportovcem?
Jsi rodičem dětí školou povinných? Jsi zahrádkářem? Myslivcem? Tak
budeš tolikrát, kolikrát jsi organizován, slyšet totéž. Neunikneš.
Za to budeš mít nárok na sníženou vstupenku na sovětský film,budeš
mít nárok na pracovní obuv nebo na rekreaci. Jsi "angažovaný", pojedeš za hranice. Náboženství je "opium", Bůh přece "neexistuje", nemá
proč, když ."poroučíme sami větru i dešti", "Desatero je překonáno
socialistickou morálkou", ostatní spraví sbory pro občanské záležitosti. Konečně to máme "spočítané" do roku 1970 až 1975, všechno to
jde samo, neudrží se našemu náporu a vědeckému socialismu, a my vplujeme do "blahobytu, kde nebude pánů ani žebráků'." Rodina je sice
základem společnosti a státu, ale jen tehdy, "když netříští jednotnou výchovu, jednotnou linii a nevychovává pokrytecky".
Dospěli jsme na volné prostranství, můžeme se rozběhnout ke své
metě, ke svému cíli. -Kdo pozdě chodí - sám sobě škodíš - Máme, my,
právo domáhat se výchovy podle našich osvědčených vzorů a představ?
Ano, nejen právo, ale i povinnosti Povinnost neustávat, povinnost
předávat štafetu těm mladším, těm nejmladším a přesvědčit je, že
dva atributy křesManství mohou být i základem programu Cs.Oría,
kterého křísíme, obnovujeme a který bude znovu pracovat,
/pokračování příště/
,

Zdravice o,sjezdu ČSL š. 4. 1990 /nebyla přednesena pro velký počet
přihlášených do diskuse - vynahradil článek v 14. č. Naší rodiny/
Bučíte poz raveni přátelé, přátelé a vzácní hosté! Bučíte pozdraveni
a přijměte naši radost, nebol byl obnoven Čs. Orel a má státní souhlas! OREL, organizace, která již od- roku 1902 jde ruku v ruce,
souběžně, stejným směrem a za stejným cílem jako křesíansko-sociální hnutí, spolu s Ös.stranou lidovou.
Její osudy jsou našimi dějinami, Její úspěchy jsme pomáhali společně dobývat. Legionáři 1.světové války byli našimi společnými otci.

Koncentrační tábory za 2.světové války jsme plnili spolu, ale i v
odboji a v zahraniční politice jsme pomáhali dobýt praporu svobody
spolu s ČSL.
Po druhé světové válce jsme svými mladými členy zaplnily výbory míst
nich organizací ČSL, stáli jsme za programem ČSL - pro spravedlnost
a poctivost, pro morální výchovu celých generací a všech kategorií
v duchu Desatera. A pak, zase společně, jsme plnili - nedobrovolně
věznice a tábory totalitního režimu. Společně jsme na vlastní kůži
poznali, jakého násilí, diskriminace a ponižování našich rodin, žen
i dětí byli schopni tehdejší mocipáni.
Tedy ČS (
je zde a zdraví vás, sestry a bratři. Zatím co se bud..
ČS.Orel znovu věnovat duchovní činnosti, kultuře a společenskému životu, tělovýchově všech druhů od základní až po táboření a sebeobranu, bude zakládat i hospodářské jednotky, bude potřebným poskytovat
sociální a charitativní pomoc. Jsme přesvědčeni, že ČSL bude politicky tak silná, že podepře svými zástupci, které pomůžeme zvolit,
v parlamentě všechny pozitivní návrhy - a také je prosadí - pro .
naprostou demokracii, pro všechny svobody, ale také pro pořádek v
národním hospodářství, po poctivě práci i odměně. Jsme, sestry a
bratři s vámi, jsme vedle vás.
Jako jsme byli vděčni hr.Dr. Šrámkovi za založení Orla, tak dnes děkujeme ČSL za základní podporu, kterou nám pro obnovení organizace
poskytla a poskytuje. Nejen hmotnou, ale i morální. Jsme přesvědčeni
že se ČSL tonto vklad brzy vrátí. - Vrátí se formou zdravých, vyzrálých řad al dych funkcionářů, členů, ale i voličů.
Pius XI« a o 1.1 pražským Orlům: Orel není pouhé jméno. Orel znamená
boj, boj o vítězství křesťanské myšlenky i - Bojujeme za ni. Bojujeme
za vše, co jo krásné v duchu Božím - co je spravedlivé a co přináší
blahobyt a spokojení nám, našim rodinám, našemu národu. Zdař Bůh!
X
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Alois Vece-la
0 n B L
_A_N_ 0? N E B 0 P O Č IC A T ?
Psáno pro KřesTanské obzory, 3. část/*"'
Tuto část bahněl nazvat: "..aby nebylo už pozdě
I"
Za čtyři-něsice úporné snahy po obnově organizace Čs.Orla došla řada dopisu,
plujících různé názory a stanoviska. Od souhlasných
až po zdrženlivé. Záporné nedošly. Ale taky takové, které nám radí
•o máme dělat. Jedni „si stěžují, že mají málo informací; když poukážeme na článek v tisku, brání se;-že tisk neberou nebo jen sobotní,
Jiní radí propagandu v televizi a když po námaze dostaneme 3 minuty,
pak sdělí, že v tu dobu se nikdy na televizi nedívají. Jsou takoví,
kteří bý chtěli, aby "to" někdo dělal a oni by se jen dívali "jak".
Jiní čekají, že "my v Brně" budeme dávat příkazy a "oni" bude-li se
jim to líbit, to "třeba" vykonají. Činnost v takovém spolku jako je
Cs.Orel jo činností celých rodin, celých obcí a ty vyšší složky jsou
jen víceméně právní, jen činnost koordinují. A konečně jsou jiní,
naší organizaci velmi naklonění, kteří soudí, že by se mělo ještě
počkat, jak se "to" vyvine. Zde je ten kámen úrazu. Za nějakou dobu
vyjde z á k t restituci majetku a nebudou-li zřízeny výbory jednot
nebo spolků, a nebude-li, kdo•by se k restituovanému majetku hlásil,
pak propa'
^o prospěch uživatele, nebo dosavadního "majitele".
A za pár měsíců nebo let se mladá, dorůstající generace zeptá:

- 10
"tak co jste, o t a
matky, pro nás z té "něžné revoluce"..zachránili?* - Budeme ye třcha.-atydě.t a vymlouvat,- -že.. tajnešlo, že se muselo to Či ono, A znovu -budou v historických záznamech psát, že kře—-ztané a katolíci byli a jsou pohodlní a neteční ve své věci, málo
--odvážní a dokonce neschopní se o svá práva bít a je hájit. Ale nebua; už pro nás spolkové domy, hřiště, sály, jeviště, jen výčitky a
usilovná námaha napravit chyby--otců. Modli se a pracuj - prohlašova- od 7. století benediktini, - bez práce nejsou koláče, - říkali
ctnří Šechové. Nebo je nám lhostejná budoucnost?
siné kluby jsou jistá dobrá věc, ale i ty musí mít svůj řád a
strukturu. Ani ty proslulé anglické nebo americké kluby nejsou holubníkem, kam jo možno kdykoliv vzlétnout nebo bez zábran vylétnout,
loíš nebo později dojde k, poznání, že obstát může jen uvědomělá
lererehie s programem a důslednou organizací. A tu Čs. Orel má.
Staří žijí možná ve vzpomínkách na to, co bylo krásné, ale nedomýšlejí požadavky mladých generací. Vlastně, ani ti mladí zatím nevědí,
a by moli a mohli požadovat. A my jim to musíme naznačit, umožnit
a zavéstj ale pracovat musí oni sami. Řemeslníkem se ještě nestal
nikdo, kdo se jenyna mistra díval! Měli bychom volat ke svým učitelum, knažírij vychovatelům i o vi Si tělům. Měli bychom najít apoštoly
vsnic a. vytrvale® v duchovní, ekonomické i kulturní sféře. Aby ne by"1
1 o už bray pozdě. Dík jindřichohradeckým, jihlavským, novohrozennovským, moutnicášýaa ostravským, opavským i pražským s brněnskými;
i jiným! POŽIOZ Ť:02Řá'ZI'2} OČAROVANÍ KRUHl - MODLI SE A PRACUJÍ
BuH;
Ä «

' «

JX 4

