
Vážení čtenáři, začátek nového občan-
ského roku nám připomíná, že Církev žĳe 
v prostoru i čase; nejenom se podílela na 
vzniku jak liturgického, tak občanského 
kalendaria, ale žĳe v Boží i lidské dimenzi. 
Na to nás upozorňují papežova slova z le-
tošního vánočním projevu při požehnání 
Urbi et orbi, kdy hovořil o smyslu Ježíšova 
příchodu na svět: Ježíš nepřišel, aby svět 
odsoudil, ale aby svět spasil. Naše Církev 
jako první uvedla do života gregoriánský 
kalendář, což je důkazem zájmu Církve 
o člověka a jeho svět.

Naše země nevstupuje do Nového roku 
2007 pouze s velkými nadějemi, ale také 
s určitými obavami. Můžeme tvrdit, že 
jsme největší nevládní organizací na svě-
tě, což není dobrá zpráva a nevypovídá 
o dobrém stavu naší společnosti. Pro nás 
křesťany je vždy Nový rok výzvou Boží 
dobroty, ale také ujištěním, že můžeme na 
Něho spoléhat. Bůh není pouhé „něco“. 
To by byl méně než člověk. Stal by se věcí, 
s kterou je možné manipulovat. Bůh je víc, 
než „někdo“. Ale je také zárukou, aby člo-
věk byl „někdo“. Proto na stránkách Pís-
ma Bůh oslovuje každého vlastním jmé-
nem, tak, jako se oslovují přátelé. Pro nás, 
pro křesťany Nový rok začíná v síle pozi-
tivního pohledu na svět. Ježíšovo zlaté pra-
vidlo: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vá-
mi, tak vy ve všem jednejte s nimi;“(Mt 
7,12) nahradilo negativní výpověď moud-
rého Tobiáše: „Co sám nenávidíš, nikomu 
nečiň.“ (Tob 4,15) To znamená, že pohled 

křesťana do roku 2007 je pohled toho, který 
nepřestal být optimistou. Vždyť Bůh sám 
celé dílo stvoření komentuje slovy: „Bůh 
viděl, že je to dobré.“ (Gn 1...)

Je dobrým zvykem si o Novém roku při-
pomenout události, které můžeme očeká-
vat. Na jaře koncem dubna bude 10. výročí 
od poslední návštěvy nezapomenutelného 
Jana Pavla II. v naší vlasti, která se uskuteč-
nila v miléniu mučednické smrti pražské-
ho biskupa, svatého Vojtěcha, muže, jehož 
význam nejenom překračoval hranice naší 
země, ale vepsal se do politického a církev-
ního uspořádání Evropy, které v různých 
obměnách nakreslilo mapu našeho kon-
tinentu pro celé druhé tisíciletí. Rok 2007 
je také jubilejním 1100. rokem od narození 
knížete svatého Václava. Správný optimista 
se může těšit, pokud se politici nedohodnou 
na vytvoření vlády, na bezprostřední zásah 
blanických rytířů pod přímým velením vé-
vody České země. Věřím, že mnohým zku-
šeným a zodpovědným bude stačit pouhá 
připomínka tohoto proroctví, ale také i vzor 
jednání velkého a moudrého panovníka, 
který si byl vědom, ač mlád, nejenom odpo-
vědnosti vůči vlastní zemi, ale prokázal po-
litickou prozíravost v rámci tehdejší Evropy. 
Myslím, že důležitým politickým krokem 
a projevem spoluzodpovědnosti za náš ná-
rod může být modlitba s návštěvou hrobu 
svatého Václava. Vždy v těžkých chvílích, 
kdy mě opouští síla pozitivního myšlení, 
vybavím si slova básníka Františka Halase: 
„Myslete na chorál, malověrní!“

Při adventní návštěvě katedrály svaté-
ho Štěpána v Metách, kde jsem se účast-
nil konsekrace nového oltáře, jsem si při-
pomněl jednoho ze zakladatelů Evropské 
unie, ctihodného Roberta Schumanna. 
Měl jsem možnost v knihovně svého pří-
tele, místního biskupa Mons. Pierre Ra-
fina OP, listovat v knize René Remonda 
(člena Francouzské akademie) Le nouvel 
Antichristianisme (Nové antikřesťanství). 
Tento věhlasný akademik si všímá součas-
né celosvětové vlny antikřesťanství, antika-
tolictví, ale i projevů militantního ateizmu, 
v kterém však nevidí projev síly, ale spíše 
vzteklý hněv. Byl to jeden z duchovních 
otců francouzské revoluce, filozof Voltaire, 
od něhož pochází výrok: „Zničte tu haneb-
nici!“ (rozuměj Církev). Pro ty všechny, kdo 
mají slova uznání a obdivu pro jakobínský 
teror, je tento výrok nejenom heslem, ale 
i vodítkem. Nedivme se, že jsou netrpěliví. 
Trvá to příliš dlouho. A proto ten nenávist-
ný hněv. Kritickému oku moudrého filozo-
fa však neuniká, že za mnohé si můžeme 
my křesťané sami. Znovu se vracím k pa-
pežovu vánočnímu poselství. Mnozí z nás 
nikdy neopomeneme odsoudit svět kolem 
nás s přesvědčením, že tak dojdeme spásy. 
To však není postoj toho, od jehož narození 
si symbolicky připomínáme letopočet při-
cházejícího roku 2007. Přeji všem čtenářům 
opravdu požehnaný nový rok s potřebnou 
dávkou Božího optimismu.

Mons. Dominik Duka OP
biskup královéhradecký

Slovo se ujalo Abrahámových potom-
ků, proto se ve všem muselo připodobnit 
bratřím, říká apoštol, a vzít na sebe tělo 
podobné našemu. Právě proto je tu Ma-
ria, aby z ní toto tělo přĳalo a jako vlast-
ní je za nás obětovalo. Písmo připomíná 
narození a říká, zavinula ho do plének. Byly 
blahoslaveny prsy, které ho živily. Byla 
také přinesena oběť, protože lůno otevřel 

prvorozenec. Gabriel jí to zvěstoval jed-
noznačně, když neřekl prostě, co se naro-
dí v tobě, aby to nebudilo dojem, že bylo 
tělo do ní vloženo zvenku, ale řekl z tebe, 
aby dal podnět k víře, že ten, který se na-
rodí, narodí se z ní.

Stalo se tak proto, aby Slovo přĳa-
lo naše lidství, přineslo je v oběť a zce-
la strávilo, a potom nám dalo účast na 

svém božství; takže apoštol mohl na-
psat tato slova: Toto tělo porušitelné musí 
na sebe vzít neporušitelnost, a toto tělo smr-
telné musí na sebe vzít nesmrtelnost.

To není žádný výmysl, jak se někteří 
domnívají, naprosto ne! Spasitel se pře-
ce opravdu stal skutečným člověkem 
a v tom je pramen spásy celé lidské při-
rozenosti. Naše spása není žádným vy-
sněným přeludem a neznamená jen spá-
su těla. Ve Slově vzešla skutečná spása 
celého člověka, duše i těla.

Tradice Otců
Z listu svatého biskupa Atanáše

Do Nového roku s nadějí i s obavou
Dopis biskupa
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V roce 2006 zahynulo 24 katolických misionářů
Agentura Fides přinesla statistiku násilných úmrtí katolických kněží, řeholnic 

a laiků, kteří působili v misiích. Přehled mrtvých za rok 2006 přinášíme v tabulce.

Problémy s církevním 
disentem

V interview pro list Avvenire řekl kar-
dinál státní sekretář Tarsicio Bertone, že 
větším problémem než ateisté jsou pro 
Církev „disidenti“, kteří žĳí uvnitř Círk-
ve, ale snaží se podrývat její víru a mrav-
ní principy, stavějí se proti papeži a proti 
jeho plánu obnovy Církve.

KATH.NET

Urbi et orbi
Při vánočním požehnání Urbi et orbi 

prosil papež o mír ve světě a o zastavení 
bratrovražedných bojů.

Tradice požehnání „Městu a světu“ je 
velmi stará: papežové takto žehnávali ze 
svatopetrské baziliky, ze Svatého Jana na 
Lateráně a ze Santa Maria Maggiore. Po 
obsazení církevního státu v roce 1870 se 
žehnání konalo jen uvnitř svatopetrské-
ho chrámu.

Teprve v roce 1933 obnovil Pius XI. 
veřejný obřad z „balkónu požehnání“ 
nad vchodem do Svatého Petra. Vznik 
vatikánského rozhlasu pak vytvořil 
z požehnání událost sledovanou na ce-
lém světě. Počet jazyků, v nichž se po-
žehnání pronáší, stále stoupá: Pavel VI. 
žehnal ve 12 jazycích, Jan Pavel II. začal 
s 25, dnes už se užívá 60 jazyků. Osserva-
tore Romano upozornil, že logika výběru 
je dána „geografií víry a utrpení“, pro-
tože papež se obrací zejména na národy, 
jež se probouzejí ve víře, nebo trpí a jsou 
pronásledované: proto např. v roce 1998 
Jan Pavel II. promluvil kurdsky.

RC, TS KBS

�íslo Jméno  Národnost Instituce  Místo a datum smrti 
1. P. Elie Koma Burundi jezuita Bujumbura (Burundi) – 4/2 
2. Don Andrea Santoro Ital Fidei Donum Trabzon (Turecko) – 5/2 
3. P. José Alfonso Moreira Portugalec C.S.Sp. Spiritani Bailundo (Angola) – 9/2 
4. Don Michael Gajere Nigeria diecézní kn
z Maiduguri (Nigérie) – 18/2 
5. Sestra  M.Yermine Yamlean Indonésie Dcery Nejsv.Srdce Ambon (Indonésie) – 10/3 
6. Don Eusebio Ferrao Indie diecézní kn
z Goa (Indie) – 17/3 
7. Mons. Bruno Baldacci Italia Fidei Donum Vitória da C. (Brasile) – 30/3  
8. Don Luis Montenegro Argentina diecézní kn
z Cordoba (Argentina) – 12/4 
9. Sestra Karen Klimczak USA Sestry svatého Josefa Buffalo (USA) – 14/4 
10. Don Galgalo Boru Ke�a diecézní kn
z Lososia (Ke�a) – duben 
11. Don Jorge Piñango Mascareño  Venezuela diecézní kn
z Caracas (Venezuela) - 24/4 
12. Don Josè Carlos Cearense Brazilie diecézní kn
z Delta (Brazilie)– 8/5 
13. Don Jude Kimeli Kibor  Ke�a diecézní kn
z Eldoret (Ke�a) – 11/5 
14. Fra Luis Herrera Moreno Kolumbie minorita Bonda (Kolumbie) – 28/6 
15. Don John Mutiso Kivaya Ke�a diecézní kn
z Tala (Ke�a) – 31/7 
16. Don Chidi Okorie Nigérie diecézní kn
z Afikpo (Nigérie) – 4/8 
17 Fratel Augustine Taiwa P.N.Guinea OH Fatebenefratelli  P.Moresby (P.N.Guinea) – 28/8 
18 Sestra Leonella Sgorbati Italia misioná�ka P. Marie Ut
šitelky Mogadišo (Somálsko) – 17/9 
19 Don Ricardo Antonio Romero   El Salvador diecézní kn
z Acajutia (El Salvador) – 25/9 
20 Don Pascal Koné Naougnon Perù diecézní kn
z Divo (Pob�eží slonoviny) – 31/10 
21. Padre Waldyr dos Santos  Brazilie  jezuita Angonia (Mozambik) – 6/11 
22. Idalina Neto Gomes Portugalsko laik - dobrovolník Angonia (Mozambik) – 6/11 
23 Jacob Fernandez Indie laik Chennai (Indie) – 26/11 
24 Johnny Morales Guatemala salesiánský spolupracovník (Guatemala) – 8/12 

Od roku 1990 zahynulo ročně několik desítek misionářů (20 — 70) s výjimkou roku 
1994, kdy v důsledku války v Ugandě zahynulo 248 misionářů. Requiescant in pace!

Fides

Episkopální církev USA rozdělena
21 konzervativních církví v USA 

opustilo episkopální církev (americkou 
větev anglikánského společenství) poté, 
co se rozhodla vysvětit aktivního homo-
sexuála za biskupa a umožnit církvím 
žehnání homosexuálních svazků; tyto 
církve vytvořily vlastní svazek — Con-
vocation. To umožnil arcibiskup Akinola, 
hlava anglikánské církve v Nigerii, který 
vytvořil v USA pobočku nigerĳské ang-
likánské církve: kolem ní se sdružili teo-
logičtí konzervativci a propojili se s ang-
likány ve Třetím světě.

Nigerie je věřící země rozdělená mezi 
křesťany a muslimy: obě skupiny mají 
obdobný přístup k manželství a ochra-
ně života. Krok arcibiskupa Akinoly ko-
mentoval vůdce jedné z konzervativních 
anglikánských církví ve Virginii slovy, 
že anglikánské společenství musí změnit 
svou koloniální strukturu a mentalitu.

Arcibiskup Akinola v dopise z listo-
padu 2005 kritizoval anglickou anglikán-
skou církev a označil Evropu za duchov-
ní poušť (sám vyrostl a byl vychován 

v Británii). Naopak poukazuje na to, že 
křesťané v Nigerii musejí vzdorovat is-
lámu, a proto se jejich učení nesmí rela-
tivizovat. „Začne-li církev působící upro-
střed islámu hlásat homosexuální svazky 
a podobné věci, je prakticky mrtvá,“ řekl.

25. prosince uveřenily New York Ti-
mes kritický článek k tomuto vývoji. Ten 
poukazuje na to, že se vytváří anglikán-
ské společenství „globálního Jihu“, kte-
rý zahrnuje Latinskou Ameriku, Afriku 
a část Asie. Připouští, že také další ame-
rické církve se přidružují k církvím Tře-
tího světa, k nimž mají historické misĳní 
vazby: k anglikánům ve Rwandě, Ugan-
dě, k provinciím Latinské Ameriky.

Článek se vyznačuje otevřeně rasistic-
kým tónem: nazývá arcibiskupa Akinolu 
„synem negramotné vdovy“. Poukazuje 
na to, že arcibiskup hájí doslovnou inter-
pretaci Písma, která nepatří k anglikán-
ské tradici. Kritizuje obrácení rolí, kdy 
anglikáni Třetího světa provádějí misii 
ve vyspělých zemích.

RC, New York Times

Biskup odmítá poskytnout 
muslimům katedrálu

Cordobský biskup Mons. Juan José 
Asenho odmítl žádost španělských mus-
limů, aby poskytl místní katedrálu k je-
jich modlitbám. Biskup řekl, že společ-
né modlitby v téže svatyni by působily 
zmatek. Navíc připomněl, že muslimů je 
v Cordobě poměrně málo.

Cordobská katedrála byla přebudo-
vána z mešity za reconquisty. Vykopáv-
ky v roce 1930 ovšem odhalily pod me-
šitou zbytky vizigótské baziliky svatého 
Vincence mučedníka. Po muslimském 
dobytí Cordoby v roce 711 zde byla zbu-
dována mešita a ta pak byla v roce 1236 
opět přestavěna.

ACI Prensa
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Antropolog předpokládá renesanci křesťanství
Francouzský antropolog René Girard, 

jeden z nejvýraznějších intelektuálů sou-
časné kultury, odhaduje, že máme před 
sebou renesanci křesťanství. Transeuro-
pa vydala jeho knihu Verità o fede debole. 
Dialogo su cristianismo e relativismo (Prav-
da nebo slabá víra: dialog o křesťanství a re-
lativismu): v ní Girard tvrdí, že „budeme 
žít ve světě natolik křesťanském, jako se 
dnešní svět zdá vědecký“. Je přesvědčen, 
že se nacházíme v předvečer revoluce 
v kultuře, jež přesáhne všechna očekává-
ní; svět podle něho směřuje ke změně, ve 
srovnání s níž je renesance ničím.

Girard tvrdí, že se náboženství vyrov-
nává filosofii a překračuje ji. Filosofie jsou 
totiž víceméně mrtvé, ideologie jsou na-
prosto mrtvé, politické teorie se spotře-
bovaly. Také přesvědčení, že věda nahra-
dí náboženství, je už překonané. Ve světě 

vystupuje nová potřeba náboženství.
„Nemohu být relativistou,“ píše Gi-

rard. „Myslím, že dnešní relativismus je 
produktem selhání moderní antropolo-
gie, její neschopnosti vyřešit problémy 
spojené s diverzitou lidských kultur... 
Antropologie selhala, protrože nedoká-
že vysvětlit různé lidské kultury jako 
unitární fenomén, a proto se topíme 
v relativismu,“ pokračuje Girard.

Girard kritizuje „politicky korektní 
svět“, který považuje křesťanskou tra-
dici za jedinou špatnou, zatím co všech-
ny ostatní jsou povzneseny nad kritiku. 
K morálnímu nihilismu, který dnes pro-
niká moderní společnost, Girard říká, že 
je třeba „se vrátit k antropologii, psycho-
logii a studiu lidských vztahů lépe, než 
jsme to činili dosud“.

Zenit

Útoky Lidových novin na 
biskupy pokračují

Poté, co biskup Dominik Duka a ar-
cibiskup Jan Graubner odpověděli na 
článek Boba Fliedra z 30. 11., přinesly 
Lidové noviny 20. 12. další útok tohoto 
autora na biskupa a arcibiskupa. (Od-
povědi biskupů přinesl v plném znění 
RC Monitor ze 14. 12.)

Vysvětlení biskupů charakterizuje 
autor jako „žlučovité šlehy“ a znovu je 
obviňuje, že měli zamlžovat případ Kar-
la Simandla, resp. ho vědomě krýt.

Karel Simandl stejně jako Jindřich 
Holeček byl vyslán Státní bezpečnos-
tí do Říma, odkud podával informace 
o dění v emigrantské Církvi. Také on byl 
za svou činnost placen.

Stanovisko České biskupské konfe-
rence se do uzávěrky listu nepodařilo 
obdržet.

RC, LN

K hlavním problémům 
dnešní Afriky

P. Andrzej Halemba, který má v orga-
nizaci „Církev v nouzi“ na starost afric-
ké nefrankofonní země, shrnul největší 
problémy Afriky. Jako první zdůraznil 
zahraniční dluh a označil ho za novou 
formu otroctví. Dalším problémem je 
šíření radikálního islámu a prudký ná-
růst čarodějnictví, který souvisí s AIDS 
a s chudobou. Afrika je také postižena 
vnitřní migrací.

P. Halemba připomněl, že zejména 
v Súdánu jsou křesťané stále ještě proná-
sledování. „V jižním Súdánu jde o holo-
kaust křesťanů,“ řekl, a to i po podepsá-
ní mírové smlouvy z ledna 2005.

ACN

Křesťané prchají z Iráku — Evropa nepomáhá
Poté, co papež na třetí neděli advent-

ní promluvil o utrpení uprchlíků z Irá-
ku, ozývají se výzvy evropským křesťa-
nům z několika zemí.

Prvním cílem prchajících Iráčanů je 
obvykle Sýrie, protože tam Iráčané ne-
potřebují ke vstupu vízum. Zde už bylo 
od roku 2003 přĳato 750 000 lidí, z toho 
40 000 křesťanů.

I když jim pomáhají některé syrské 
diecéze, jejich situace je velmi tvrdá: ne-
mají práci ani právo na zdravotní péči, 
smějí jen čekat na návrat nebo odchod 
někam jinam. Chaldejská církev pomáhá 
rodinám s dětmi — rozděluje jídlo, po-
skytuje zdravotní i pastorační péči včet-
ně katecheze dětí.

V Jordánsku je okolo půl milionu Irá-
čanů a přicházejí další: jen v roce 2006 
přišlo 45 000 křesťanů. Tisíce se jich sna-
ží uprchnout dále.

Dramatická je i situace křesťanských 
uprchlíků v Turecku. Chaldejský bis-
kup Istanbulu Mons. François Yakan, 
a Mons. Yusuf Sag, vikář syrsko-katolic-
ké církve v Turecku, vyzvali Evropany, 
„aby přĳímali rodiny iráckých křesťan-
ských uprchlíků“. Mons. Yakon líčil, že 
tyto rodiny žĳí v Turecku mnohdy i více 
let bez přístupu ke zdravotní péči, a do-
dal: „Evropané se o ně nezajímají, ale 
mluví o lidských právech a prohlašují se 
za křesťany.“

Asia News

Papua — Nová Guiena: 
Katolíci před vánoci myslí 

na chudé

Předvánoční doba znamenala pro ka-
tolíky na Papui-Nové Guinei soustředě-
ní na charitativní činnost. Zdejší farnos-
ti vedou obvykle misionáři a kněží i laici 
se snaží pomáhat nejchudším vesnicím 
v deštných lesích.

Pořádají také zvláštní mše svaté a cha-
ritativní akce ve vězeních, v sociálních 
centrech, nemocnicích, sirotčincích a všu-
de, kde lidé trpí tělesně nebo duševně.

Fides

Bude smět TV v Evropě urážet náboženské přesvědčení?
13. prosince schválil Evropský parla-

ment v prvním čtení návrh komise pro 
revizi direktivy „Televize bez hranic“ 
(TWF) . Úprava direktivy je nutná kvůli 
vývoji digitální komunikace, jež zmno-
honásobila počet televizních kanálů 
a umožnila nové mediální služby.

Členské státy musejí zajistit svobodu 
příjmu a nesmějí bránit re-transmisi přes 
své území. Výjimkou je pouze ochra-
na nezletilých. Pluralita informací je zá-
kladním principem. Členské státy muse-
jí bránit monopolním pozicím.

Posiluje se ochrana nezletilých, má 
platit naprostý zákaz dětské pornogra-

fie. Naopak se vyžadují vzdělávací pro-
gramy pro děti.

Liberalizují se pravidla pro reklamu, 
např. co do časového odstupu mezi jed-
notlivými reklamními vstupy. Komerční 
vstupy nesmějí porušovat některá práva, 
s výjimkou náboženského přesvědčení.

Formulace o zákazu reklamy „urá-
žející náboženské nebo politické pře-
svědčení“ byla z původního znění návr-
hu odstraněna. I náboženské programy 
(s výjimkou bohoslužeb) smějí být pře-
rušovány reklamami. Slovo „nábožen-
ství“ prakticky zmizelo z celého textu.

SIR
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V Bosně stoupá vliv vahábistických sunitů
Od konce bosenské války v roce 1995 

stoupá mezi bosenskými muslimy vliv 
radikálního vahábismu.

Zpráva agentury Reuters, kterou při-
náší Washington Post, cituje odborníka 
na islám ze sarajevské univerzity, pod-
le něhož vahábismus rozděluje rodiny, 
obce, duchovní vůdce, profesory a stu-
denty. Podle dalšího odborníka a autora 

knihy o vahábismu je tento směr neto-
lerantní a agresivní k jiným muslimům. 
Jeho stoupenci jsou většinou mladí a ne-
vzdělaní.

Současné napětí je také důsledkem 
války. Před válkou v Bosně převláda-
la umírněná tradice a koexistence mezi 
muslimy a křesťany probíhala vícemé-
ně klidně.

Vahábismus přinesli do Bosny bojov-
níci, kteří přišli ze zahraničí podpořit 
bosenské muslimy ve válce a misionáři, 
kteří přišli po nich.

Po útoku na New York v září 2001 za-
čala vláda kontrolovat muslimské cha-
ritativní organizace a mnoho radikálů 
muselo odejít.

Washington Post
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Lidová strana několik měsíců vypa-
dala, že je ve stavu klinické smrti. Po 
prosincovém brněnském sjezdu ji už 
mohou lékaři odpojit z podpůrných pří-
strojů. Má nové vedení, kterému domi-
nuje na první pohled výrazný vsetínský 
senátor Jiří Čunek. Ten si svou ráznou 
akcí proti neplatičům získal takové sym-
patie společnosti, jakým se žádný kato-
lík netěšil od husitské revoluce. Bylo by 
sice pěkné, kdyby si rázně poradil i se 
všemi celostátními problémy, ale to by 
byl úkol hodný Heraklova slavného vy-
čištění Augiášových chlévů. Ale vážně, 
co můžeme od nového vedení lidovců 
čekat?

Tudy ne…
Nové vedení má před sebou velký 

úkol. Prestiž KDU-ČSL je v současnos-
ti na nejnižším bodě od listopadu 1989. 
A nejde jen o Kalouskův eskamotérský 
pokus vládnout s podporou komunis-
tů. Pokus, nad jehož motivy se dodnes 
zamýšlí značná část českých komentáto-
rů… Problémy začaly už před volbami. 
Místo aby lidovci pokračovali v politice, 
která klade důraz na ochranu rodiny, na 
vzdělání, na potřeby venkova, na bez-
pečnost, zkrátka na ty běžné lidské sta-
rosti obyčejných lidí, vyrukovala s velmi 
liberálním ekonomickým programem. 
Miroslav Kalousek jím asi chtěl přilá-
kat nové voliče. Ale jaké nové voliče? 
Myslel si snad, že přebere ekonomic-
ky liberálním programem voliče ODS? 
Nebo se snad Cyril Svoboda domníval, 
že svou kampaní za kvóty pro ženy při-
láká do KDU-ČSL feministky? Výsledek 

Lidovci po sjezdu — nové tváře, staré problémy
Zůstanou lidovci pilířem antikomunismu? A nezapomenou na tradiční hodnoty?

není přesvědčivý. Ten první odradil naše 
chudé voliče (a KDU-ČSL volí ti chudší), 
ten druhý znechutil každého konzerva-
tivce. Ostatně pražská KDU podle toho 
dopadla…

Zmařená šance
Ostatně, v čem se lidovci za uplynu-

lá léta předvedli? Proč měla KDU-ČSL 
ministra zahraničí, dopravy a životní-
ho prostředí? Co na těchto postech vy-
konala pro své voliče? Vždyť specificky 
lidovecká dopravní politika neexistuje, 
jde o resort, který je ryze technický. Co 
by bylo jiné, kdyby v jeho čele stál tře-

ba sociální demokrat? Cyril Svoboda 
sice přivedl ČR do EU. Hezké, ale to na 
tradičního lidoveckého voliče příliš ne-
zapůsobí. Proč nechtěli lidovci křesla 
ministra zemědělství, školství, kultury 
či práce a sociálních věcí? Voliči KDU-
-ČSL žĳí často na venkově (s jeho spe-
cifickými potřebami), jsou věřící (agen-
da ministerstva kultury) a mají více dětí 
(agenda ministerstva práce a sociálních 
věcí a školství). Jezy na Labi nebo jedná-
ní v Bruselu jim toho moc neříkají. Jenže 
někdo chtěl být za každou cenu minist-
rem zahraničí a někdo chtěl zase přeroz-
dělovat velké dotace, plynoucí minister-



11. leden 2007 5RC MONITOR

KOMENTÁŘE

stvy dopravy a životního prostředí.

Štěstí na voliče
Výsledky voleb křesťanských demo-

kratů v komunálních i senátních volbách 
poukazují na skutečnost, že lidovečtí vo-
liči jsou v krátkodobém horizontu ochot-
ni své straně leccos odpustit. Navzdory 
všem tragikomickým přemetům a medi-
álním nemotornostem nedosáhla strana 
tak špatných výsledků. Tato skutečnost 
představuje pro KDU-ČSL velké nebez-
pečí, ale i naději. Nebezpečí se skrývá 
v sebestředné jistotě, že lidovečtí voliči 
skousnou vše. Ona naděje pak spočívá 
v tom, že voliči nemusejí prozatím nad 
KDU-ČSL lámat hůl a poohlížet se po 
jiné straně.

Aby se voliči nemuseli poohlížet po 
jiné straně, je jim ovšem nutno nabídnout 
jasně čitelnou stranu vlastní. Stranu, kte-
rá vychází z pevných křesťansko-demo-
kratických zásad. To neznamená klerika-
lismus či konfesní vymezení. Znamená 
to podporu těm nejpřirozenějším lid-
ským potřebám. KDU-ČSL zde musí být 
pro normální občany — lidi, kteří chtě-
jí pracovat, žít v bezpečné společnosti, 
neohrožované bující kriminalitou. Kte-
ří chtějí mít rodinu a vychovávat děti. 
Musí tu být pro všechny slušné lidi. Má 
na to. Podívejte se na radnice českých 
měst, prolezlé korupcí. Na krajské úřa-
dy i do vlády. Lidovci jsou přes všechny 
chyby stále ještě tou nejméně zkorumpo-
vanou stranou. To je naše výhoda. Lidé, 
kteří jsou pevně ukotveni ve svém oko-
lí, kteří chodí každou neděli do kostela, 
jejichž manželky jsou aktivní ve farnos-
tech a děti ve skautu (a takových politi-
ků je v KDU-ČSL většina), takoví lidé se 

těžko mohou namočit do nějaké černo-
ty. Nemohli by pak „mezi lidi“. Politici 
ODS nebo ČSSD tenhle problém nemají.

Varování ze Západu
Jak to ale zatím vypadá, noví vedou-

cí činitelé KDU-ČSL jdou ve starých sto-
pách. „Antikomunismus jistě ano, ale 
proč to tak zdůrazňovat…“ (místopřed-
seda David Macek). Není divu, že si pak 
předseda KSČM Vojtěch Filip pochvalu-
je, že snad „přestane ten až příliš radikál-
ní antikomunismus uvnitř KDU-ČSL“. 
Málokdo má přitom s komunistickou 
zvůlí takové zkušenosti jako právě li-
dovci (aniž bych chtěl zamlčovat kola-
borantskou minulost části lidovců v le-
tech 1948 — 1989). „Potraty jsou jistě 
špatné, ale jen, pro Boha proti nim nevy-
stupovat, společnost je totiž někde jinde. 
Eutanázie za jistých okolností ano…“ 
(předseda Jiří Čunek). Jediný, kdo dal 
opravdu jasně najevo, co chce, byla mís-
topředsedkyně Vlasta Parkanová, která 
by KDU-ČSL zbavila všeho křesťanské-
ho, nejlépe i názvu… Hm... a řekne mi 
tedy někdo, proč vlastně KDU-ČSL vů-
bec volit? Není od věci si připomenout, 
jak skončily ty křesťansko-demokratické 
strany na Západě, které měly tak velké 
obavy, že jsou příliš křesťanské či kon-
zervativní, až si dokonce změnily název 
(třeba belgičtí křesťanští demokraté na 
Stranu humanistického centra) či zce-
la liberalizovali svůj program (švýcar-
ští sociální demokraté). Přestali existo-
vat jako vedoucí politická síla. Prostě je 
přestala volit polovina voličů. Proč také? 
V politice více než v ekonomice platí zá-
kon nabídky a poptávky. Takže se o tra-
diční voliče křesťanských demokratů 

rychle postarali jiní.

Nepodceňujme nebezpečí
Nová generace lidoveckých lídrů jsou 

většinou pragmatici, vyrostlí z místní 
politiky. Tam o nějaké hodnoty příliš ne-
šlo. Šlo o to položit kanalizaci, vydláž-
dit chodníky nebo postavit nové byty. 
To jsou důležité věci. Jsou to věci, které 
většinu lidí trápí stokrát víc, než nějaká 
abstraktní témata. Jenže ta abstraktní té-
mata začínají být dost konkrétní. Najdou 
si nás, pokud se jimi nebudeme zabývat 
sami. Pokud chceme i nadále žít ve svo-
bodné společnosti, ve společnosti, na ja-
kou jsme zvyklí, měli bychom začít brá-
nit hodnoty, na jakých je naše společnost 
založená. Zní to jako zbytečné straše-
ní? Ale to si říkali na Západě taky. A teď 
mají ve Španělsku homosexuální páry 
standardní svatby a vychovávají děti. 
Rodiče chtějí v matrikách označovat „ro-
dič A“ a „rodič B“, aby se snad homo-
sexuální rodiče necítili diskriminování. 
Rodiče v americkém státě Massachu-
se�s, kteří se bouří proti homosexuál-
ní výchově svých dětí už v mateřských 
školkách, čelí žalobám. Už i v Čechách 
běží ve školách feministické projekty, 
v jejichž rámci se uvažuje třeba o zruše-
ní oddělených záchodů. Znovu se pro-
pagují jesle coby příhodné prostředí pro 
výchovu dětí. V novém trestním zákoní-
ku u nás málem prošla beztrestnost eu-
tanázie… Ona nebezpečí, kterým čelí-
me, tedy nejsou zas tak abstraktní, jak 
to může vypadat. Chce to jen nezavírat 
před nepříjemnými věcmi oči a nebát se 
jasného stanoviska.

Matyáš Zrno
Autor pracuje v Občanském institutu

Dvojznačná  agenda dnešních komunistů
Stará a nová strana komunistické ideologie

V nejisté atmosféře faktického bez-
vládí zaznívají u nás poměrně často oba-
vy z vlivu komunistů, kteří za sedmnáct 
let od převratu zaujali bezpečná mís-
ta zejména v ekonomice, odkud tahají 
za nitky. Poukázal na to například tele-
vizní pořad Labyrintem revoluce, kde se 
mluvilo o masivních převodech komu-
nistických peněz na zahraniční konta, 
o nákupech podniků apod.

Obavy z komunistických vlivů jsou 
ale na místě i v oblasti ideové a kulturní, 

kde se o nich málo hovoří. Kudy vlast-
ně komunisté ovlivňují myšlení společ-
nosti? — Tak např. ještě encyklika Di-
vini redemptoris zjevně pokládá za jejich 
hlavní zbraň jazyk sociální spravedl-
nosti a solidarity. Komunisté se v druhé 
polovině 19. století a ještě v první polo-
vině 20. století prezentovali jako ti, kdo 
se nejvíce snaží řešit problémy zbída-
čených vrstev společnosti, a mají proto 
právo prosazovat radikální řezy do spo-
lečenské struktury.

Ale už ve třicátých letech vystupuje 
na scénu postava italského komunisty 
Antonia Gramsciho, jehož koncepce ko-
munistického převzetí moci nad světem 
je jiná. Gramsci byl zakladatelem komu-
nistické strany Itálie a od svých 35 let až 
do své smrti (o 11 let později) žil jen ve 
vězení. V této izolaci dospěl k požadav-
ku destrukce celé kultury, počínaje fi-
losofií a náboženstvím až k obyčejným 
pojmům běžného lidského života. V lis-
tě „Nový řád“, Ordine nuovo, Gramsci 
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napsal: „Nelze tedy dělat nic jiného, než 
rozvrátit současnou formu civilizace. ... 
Znamená to rozvrátit duchovní hierar-
chie, předsudky, idoly, ztrnulé tradice. 
Nic nového nás nesmí děsit.“ — A právě 
Gramsci se pak v šedesátých letech stal – 
spolu s Mao Ce Tungem — jedním z ide-
álů nové revoluční vlny.

Není bez významu, že ke Gramsci-
ho konceptům se hlásí i někteří naši ko-
munisté, konkrétně Miroslav Ransdorf. 
Naopak v západní Evropě dnes aktivis-
té komunistické studentské revolty roku 
1968 ovládají značnou část postů komu-
nální politiky a tvoří větší část akade-
mického establishmentu. To se odráží 
například ve složení Evropského parla-
mentu, kde se výrazně uplatňují před-
stavitelé radikálních menšin. Tyto men-
šiny přebírají úlohu „proletariátu“, tedy 
vrstvy, která má být osvobozena, pro-
tože její život je deformován represiv-
ními strukturami přirozené společnosti 
— především rodinou, církvemi a tra-
diční občanskou komunitou s její snahou 
o autonomii. Proletariátem se tak stávají 
děti jakožto oběti autoritativní výchovy, 
ženy jakožto oběti tradiční ženské role 
v rodině, a — nejnověji — homosexuálo-
vé jako oběti represí pokrytecké buržo-
azní morálky.

Je příznačné, že ruku v ruce s „osvo-
bozováním“ jednotlivce od pout rodi-
ny, náboženství a tradičních vazeb vů-
bec narůstá vazba „nezávislého“ jedince 
na stát. Stupňují se požadavky a nároky, 
které člověk na stát klade, a stupňuje se 
kontrola přirozených společenství na-
růstajícím státem.

To, co komunisté dnes prosazují, je 
tedy svérázným mixem starých akcen-
tů na sociální jistoty a rovnost na stra-
ně jedné a destrukce tradičních spole-
čenských hodnot na straně druhé. Takto 
nepracují komunisté jen u nás, ale i v ji-
ných zemích: v Německu je zřejmé, že 
v nových spolkových zemích s jejich so-
ciálními problémy zdůrazňují akcenty 
prvního typu, zatímco ve starých spol-
kových zemích patří k radikálním ob-
hájcům krajního individualismu a jeho 
extrémních požadavků, jako jsou sňat-
ky homosexuálů, legalizace drog, ome-
zení rodičovských práv apod. Tato dru-
há, „gramsciovská“ agenda jim zajišťuje 
přízeň médií, zatímco první agendou 
oslovují lidi na okraji společnosti. Ve vý-
chodní části země tvrdí, že stát je povi-
nen zajistit každému slušně placenou 
práci, v západní části tvrdí, že stát nesmí 
nikomu bránit v požívání drog. 

Také u nás uplatňují komunisté svůj 

vliv po dvou kolejích. Mají silné zastou-
pení v oblastech s nízkou zaměstnanos-
tí, kde mohou uplatnit svou tradiční so-
ciální rétoriku: a naopak jsme si mohli 
povšimnout, jak energicky se ujali poža-
davku homosexuálních sňatků, jež pro-
sadili tak, aby bylo zřejmé, kdo je hlav-
ním zastáncem tohoto projektu.

K médiím mají ovšem naši komunis-
té vztah velmi poučený. Dokáží využít 
jejich kulturního liberalismu k podpo-
ře svých požadavků, jež směřují k osla-
bení přirozených společenských stukrur 
nezávislých na státu (rodina), ale sou-
časně vědí, že vliv médií na společnost 
není neomezený. Když přistihnou média 
v předsunuté pozici, jež není zezadu kry-
ta (tedy při obhajobě věcí, jež jsou pře-
se všechno ve společnosti nepopulární), 
statečně vyrazí do protiútoku a zaujmou 

pozici „obhájců slušných občanů“ . To se 
například v posledních týdnech projevi-
lo ve sporu o kontrolu veřejného jazyka, 
kde právě komunisté (ano, právě oni) 
hlásají, že sprostot na veřejnosti a v mé-
diích už je příliš mnoho a bude třeba při-
brzdit. Tady pak vzniká jakási třetí, už 
čistě pragmatická agenda.

Z mého — snad až příliš stručného — 
nástinu vyplývá, že nejúčinnější opozicí 
proti dvojznačné komunistické agendě je 
konzervatismus a jeho důraz na autono-
mii přirozených společenských struktur, 
jejichž tradiční podobu je třeba co nejví-
ce zachovat. Jen těžko lze ovšem tako-
vou pozici udržet bez biblického nábo-
ženství, v jehož centru nestojí politická 
moc, ale lidská osoba jako Boží obraz.

Mgr. Michaela Freiová
Autorka je publicistka.
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Setkala jsem se s několika věřícími, 
kteří při posledních volbách volili ko-
munisty. Připouští to Církev? Co učí 
Církev o vztahu katolických občanů ke 
komunismu a komunistické straně?

Martina Šímová

Katolická církev nepřipouští, aby se 
její věřící stali členy komunistické strany, 
ani aby takovou stranu podporovali. Po 
církevně-právní stránce to vyplývá pře-
devším z Kánonu 1374 Kodexu kanonic-
kého práva (CIC), kde se praví v obecné 
rovině: „Kdo se stane členem sdružení, 
které brojí proti Církvi, bude potrestán 
spravedlivým trestem; kdo takové sdru-
ženi podporuje nebo řídí, bude potres-
tán interdiktem.“

Že takovými sdruženími, která bro-
jí proti Bohu, náboženství i Církvi, jsou 
také komunistické politické strany, je 
mnohonásobně doloženo. Ze strany 
Církve můžeme vidět jednomyslný po-
stoj všech papežů počínaje blahoslave-
ným Piem IX. až k současnému Bene-
diktu XVI. v jejich četných encyklikách 
i prohlášeních. Encyklika Lva XIII. Quod 
apostolici muneris z roku 1878 mluví pro-
ti socialismu, komunismu a nihilismu, 
encyklika Divini Redemtoris (o bezbožec-
kém komunismu) papeže Pia XI. z roku 
1937 jasně odhaluje bludnost i zrůdnost 
komunistické ideologie. Papež Pius XII. 
vyhlásil exkomunikaci těm, kteří by do 
komunistické strany vstoupili. I papež 
Jan Pavel II. jasně odmítl ideologie na 
bázi marxismu ve svém okružním listě 
Centesimus annus z 1. května 1991 i jin-
de.

V souvislosti s komunistickým zábo-
rem střední a východní Evropy vydal 
Apoštolský stolec několik dekretů, jimiž 
určuje postoj věřících ke komunismu. 
Dekret Svatého oficia z 15. července 1949 
stanoví, že není dovoleno vstupovat do 
komunistických stran a podporovat je, 
že věřící, kteří tak učiní, nemohou při-
stupovat ke svátostem, a že ti, kdo vy-
znávají a podporují komunistickou nau-
ku, propadají ipso facto exkomunikaci.

Pro země pod komunistickou nad-
vládou byly ustanoveny úlevy, které se 
však netýkaly a netýkají věřících ve svo-

Komunismus

bodných zemích, jako je nyní ta naše.
Že se komunismus filosoficky opí-

rá o dialektický materialismus (který 
Boha vylučuje) a ideologicky o marxis-
mus (byť různě modifikovaný), který 
má na svědomí desítky miliónů nevin-
ných lidských obětí, to snad není třeba 
nějak dokládat. Je tedy nejen pro kato-
lického křesťana, ale i pro každého ro-
zumně uvažujícího a slušného občana 
mravně naprosto nepřípustné volit či ji-
nak podporovat stranu hlásící se ke ko-
munismu.

Komunismus je třeba jasně odmítat. 
Za lidi, kteří komunismus vyznávají se 
však máme modlit, pomáhat jim nachá-
zet cestu k pravdě a je (podle učení naše-

ho Pána) milovat.
Exkomunikace ani interdikt nezna-

menají vyloučení z Církve, ke které po-
křtěný v síle křtu stále patří. Tyto cír-
kevní tresty mají nápravný a ozdravný 
smysl. Exkomunikace znemožňuje po-
křtěnému, aby konal služby při Mši sva-
té a jiných bohoslužbách, aby uděloval 
svátosti a svátostiny a přĳímal svátosti 
a aby zastával kterýkoliv církevní úřad, 
službu či úkol. Interdikt je nižším tres-
tem, než exkomunikace. Na rozdíl od ní 
může pokřtěný v interdiktu zůstat v cír-
kevním úřadě či službě, ostatní (přede-
vším oddělení od svátostí) však zůstá-
vá.

P. Pavel Mayer OP

Řada čtenářů vyjádřila přání seznámit se stanoviskem učitelského úřadu na různé aktuální otázky. Na 
zaslané dotazy týkající se víry a mravů odpovídají kněží Řádu bratří kazatelů (dominikánů) s úmyslem 
stanovisko Církve srozumitelně zprostředkovat. Dotazy lze zasílat na korespondenční adresu redakce 
uvedenou v tiráži.
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14.   1. Neděle Iz 62,1–5, Žl 96, 1 Kor 12,4–11, Jan 2,1–12
  2. neděle v mezidobí
15.   1. Pondělí Žid 5,1–10, Žl 110, Mk 2,18–22
  sv. Maur
16.   1. Úterý Žid 6,10–20, Žl 111, Mk 2,23–28
  sv. Marcel I.
17.   1. Středa Žid 7,1–3.15–17, Žl 110, Mk 3,1–6
  sv. Antonín Veliký

18.   1. Čtvrtek Žid 7,25–8,6, Žl 40, Mk 3,7–12
  Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
19.   1. Pátek Žid 8,6–13, Žl 85, Mk 3,13–19
  sv. Márius a Marta a jejich synové
20.   1. Sobota Žid 9,2–3.11–14, Žl 47, Mk 3,20–21
  sv. Fabián a Šebestián

NA ZÁVĚR

Liturgická čtení

21.   1. Neděle Neh 8,2–4a.5–6.8–10, Žl 19, 1 Kor 12,12–30, Lk 1,1–4;4,14–21
  3. neděle v mezidobí
22.   1. Pondělí Žid 9,15.24–28, Žl 98, Mk 3,22–30
  sv. Vincenc ze Zaragozy
23.   1. Úterý Žid 10,1–10, Žl 40, Mk 3,31–35
  sv. Hildefons
24.   1. Středa Žid 10,11–18, Žl 110, Mk 4,1–20
  sv. František Saleský

25.   1. Čtvrtek Sk 22,3–16, Žl 117, Mk 16,15–18
  Obrácení sv. Pavla
26.   1. Pátek 2 Tim 1,1–8, Žl 37, Mk 4,26–34
  sv. Timotej
27.   1. Sobota Žid 11,1–2.8–19, Lk 1,69–75, Mk 4,35–41
  sv. Anděla Mericiová

Děkuji otče...
Na internetových stránkách h�p://dekujiotce.cz je možné již více jak tři roky poděko-
vat knězi, který vám v životě pomohl. Některá z poděkování pro povzbuzení ostat-
ních otiskujeme. 

P. Jaroslav Miškovský, Praha
Dôstojný Pane, pridávam svoje po-

ďakovanie aj zo Slovenska, za všetky 
sv. spovede a povzbudenia, i na mlá-
dežníckých stretnutiach, a za to že ste 
dokázal žiť jednotu slov a skutkov, ako 
to dnešný svet tak veľmi potrebuje! Pán 
Boh zaplať!

Jozef Z.

ThDr. Mons. Antonín Huvar, Vrážné
Drahý otče Antoníne, dovolte mi, 

abych vám takto veřejně vyjádřil svůj 
velký dík a obdiv za vaše jasné svědec-
tví pro Krista a Jeho svatou církev. Ač po 
velkých úrazech, kdy jste se ocitl na pra-
hu smrti a Pán vás uzdravil, máte stále 
vůli pracovat plně pro spásu nesmrtel-
ných duší. Jste pro mne velkou posilou 

a pomocí. Chci vám vyjádřit své upřím-
né a srdečně DĚKUJI. Ze srdce žehnám 
a prosím o modlitbu. Takoví kněží jsou 
obrovským požehnáním pro církev a ta-
ké stálou výzvou pro nás mladší nebo 
docela mladé. Jdeme cestou křížovou 
a jsme v církvi bojující. Žehnám.

P. Petr Dokládal

P. Antonín Mlčák,
Štíty a Horní Studénky

Milý otče Antoníne, děkuji Vám 
na věčnost za všechno, co jste pro mě 
a všechny ostatní udělal, díky za Vaši 
skromnost a pokoru. Díky za váš kněž-
ský život, který byl i pro mě povzbuze-
ním, abych se vydal na cestu následová-
ní Krista.

P. Josef

P. Jaroslav Čupr, Brno
Vážený Otče, děkuji Vám, že při sla-

vení svátosti smíření vnímám skrze Vás 
jako zpovědníka milosrdného a odpouš-
tějícího Krista. Děkuji za Vaše svědectví 
víry, i za Vaši trpělivost a a povzbuzení 
v různých životních těžkostech. Ať Vás 
Bůh provází svým požehnáním a posi-
luje Vás ve vaší náročně, ale krásné služ-
bě.

Jitka 

P. JUDr. Herman Schmid, Čečelice
Milý Otče Hermane, za Vaši neúnav-

nou a mnohaletou službu zpovědníka 
a bezvadného a moudrého duchovní-
ho vůdce nás bývalých bohoslovců lito-
měřického semináře upřímný dík. Kéž 
Vás potěší a zahřeje před Boží Tváří v Je-
ho Království, kde Vás již před řádkou 
let Pán odvolal. Vyprošujte nám kněžím 
víru, lásku, naději, vytrvalost a moud-
rost. 

R.I.P.
P. František


