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Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk,
který spoèíval v tom, e do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø. v klínopisných textech vkládal pøed kadou vìc ze døeva (napø.
strom, ale i stùl nebo idli) znak pro døevo. Pøed rybníky,
øeky apod. se vkládal znak pro vodu atd. Podobnì existoval i zvlátní znak, který se musel napsat pøed jméno
jakékoli boské bytosti nebo boha. Této znaèce, upozoròující na boskost toho, co bude následovat, se vìtinou øíká
podle starého sumerského oznaèení pro boha, DINGIR.
Toto slovo je pak zároveò i pravdìpodobnì vùbec nejstarím oznaèením pro boskou bytost, jaké známe.
Zajímavé je, e klínový znak, který se jako
oznaèení DINGIR pouívá, je ve skuteènosti
obrázkem hvìzdy, která pøedstavuje smìr, k nìmu èlovìk hledí a k nìmu se upíná. Znak DINGIR se
tak mùe pro nás stát symbolem jistì nezanedbatelného
rozmìru lidství, který hledá nìco, co ho pøesahuje, na èem
se mùe orientovat a k èemu mùe smìøovat. Tato lidská
touha nachází nejrozmanitìjí podoby v nejrùznìjích kulturách a sociálních skupinách. A tak i v naí souèasné
spoleènosti se setkáváme s desítkami nejrùznìjích náboenských a pseudonáboenských skupin, je jsou výrazem
tohoto rozmìru èlovìka.
Chtìli bychom se tedy rozhlíet kolem sebe, pozorovat tuto náboenskou scénu a zamýlet se
nad tím, kdo nebo co je DINGIRem tìch, kdo
se k tìmto skupinám hlásí, jak právì jejich DINGIR ovlivòuje jejich ivot a jaké formy jejich cesta za tímto cílem
nabývá. Èasopis DINGIR by tak mìl pomoci porozumìt
oblasti, která je od pradávna neodmyslitelnou souèástí
ivota lidstva, a pøesto zùstává pro mnohé nezmapovanou
krajinou.
tn

POZVÁNÍ
A KONTAKTY
Spoleènost pro studium sekt a nových náboenských
smìrù, Husníkova 2075 (budova Fakulty humanitních
studií UK), 158 00 Praha 13, návtìvní hodiny v úterý
a ve ètvrtek od 15,30 do 17,30 v èervenci a v srpnu pouze
v tìchto dnech: 21. 7., 2. 8., 4. 8., 28. 8. a 30. 8.
Semináøe v aule hlavní budovy Fakulty humanitních studií
UK, U Køíe 8, Praha 13 (blízko stanice metra Jinonice)
vdy ve ètvrtek: 13. øíjna, 3. listopadu a 1. prosince 2005.
Témata semináøù nebyla v dobì uzávìrky pevnì stanovena. Pozvánky na semináøe objednejte na adrese redakce
nebo na elektronické adrese < vojtiskovi@volny.cz >.

Fotografie z komunity Chemin Neuf na pøední stranì obálky: Adam Fier.

74

Snímek z bohosluby komunity Chemin Neuf v Praze zve k tématu tohoto
èísla Dingiru na stranách 50-65.
Foto: Jan Vojtíek.

Biotronické centrum sociální pomoci v Praze uvítalo pøi dnu otevøených dveøí
více ne pìt set pøíznivcù uèení Josefa Zezulky a Tomáe Pfeiffera. Více na
stranách 44-47 a 70.
Foto: VH

Poslední semináø Spoleènosti pro studium sekt a nových náboenských
smìrù pøed prázdninami byl vìnován monostem mezináboenského dialogu.
Hlavním øeèníkem byl tentokrát èlen Spoleènosti Ivan O. tampach (druhý
zprava).
Foto: Jan Vojtíek.

I na letoní Bambiriádì (pøehlídce aktivit pro dìti a mláde) mìla svùj stánek
Sahada jóga s ryze náboenskou agendou. Pøichozí dìti si pøed obrazem
boské Matky otvírají èakry.
Foto: Ondøej Vojtíek.
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cené vody a máslovníkového oleje pak
mìly zajiovat nezranitelnost, pøípadnì
poskytnout schopnosti k zázraèné transformaci kamenù v ruèní granáty. Hnutí
uívalo øadu køesanských jmen a pojmù
pøejatých zprostøedkovanì z aèolského
synkretismu, ty vak byly znaènì reinterpretovány. Takto se napøíklad z Ducha
svatého stala mocná duchovní bytost ukazující se v mnoha manifestacích. Jednou
z nich byl i duch Lakwena.
Armáda boího odporu
Na HSM se pokusilo navázat nìkolik skupin. Úspìný byl ale a poèin Alicina
bratrance Josepha Konyho (*1961), který
v mládí utekl ze koly a zprvu krátce
bojoval proti vládì ve slubì sekulární
UPDA. Ji roku 1987 se mu ale podaøilo
shromádit dostatek stoupencù k zaloení
vlastní jednotky. Tvrdil, e i k nìmu
promlouvá Lakwena a také nìkolik dalích
duchù rùzných národností. Kdy vak
nabídl své sluby Alici Aumì, byl pøíkøe
odmítnut, a zaloil tedy samostatné hnutí nynìjí Armádu boího odporu (LRA).
Ta zprvu nesla název Hnutí Ducha svatého
II, a kontinuita s HSM byla pøinejmením
v poèátcích jasnì patrná. V obou pøípadech
jde o milenialismem prodchnutá synkretistická uskupení pod vedením charismatické osobnosti. Obdobné jsou jejich
iniciaèní a oèiovací rituály i pøedstava
o nutnosti duchovní a morální obnovy aèolské spoleènosti.
Konflikt mezi vládními jednotkami
prezidenta Museveniho a LRA se zprvu
omezoval na sever Ugandy, po ztroskotání
mírových rozhovorù v roce 1994 ale nabyl
irích rozmìrù. Kony sice postupnì ztrácel
podporu samotných Aèolù a s narùstající
intenzitou unáel, vradil a terorizoval pøísluníky vlastního etnika, nicménì zároveò
získal zátitu v súdánském reimu, který
umonil LRA v jiním Súdanu pùsobit. Ta
na oplátku zostøila boj proti opozièní
Armádì za osvobození súdánského lidu
(SPLA - Sudanese People´s Liberation
Army). Po 11. záøí 2001 vak súdánská
vláda - z obav pøed naøèením z podpory
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teroristických skupin - obnovila vztahy
s Ugandou a pøestala Konyho bojovníky
podporovat. Navzdory èetným pøedpovìdím brzkého konce ale LRA pùsobí dál.
ílený vùdce?
Odpovìï na otázku, zda je Joseph Kony
ílenec, se zdá být nasnadì. Jaký racionálnì
uchopitelný náboenský nebo politický cíl
by asi mohl mít èlovìk, který údajnì bojuje
za Aèoly a který zároveò tyté Aèoly vradí, unáí a znásilòuje? A kdyby jenom to:
navíc se prý rád obléká do enských atù
a praktikuje mnohoenství.
Ve skuteènosti existuje o Konyho osobnosti a o dùvodech jeho vzpoury jen málo
spolehlivých zpráv. Ugandské vládní zdroje
se navíc snaí portrétovat vùdce povstalcù
jako blázna a agentury tuto interpretaci
obvykle pøejímají. Takové vysvìtlení ale
není jedinou moností a rozhodnì ne postaèující.
Jeden alternativní výklad nabízí politolog Kevin C. Dunn, podle nìj LRA
èerpá z tradièního spojení mezi uzdravováním a zabíjením, a nahlíí tedy vradu
èarodìje nebo pøedstavitelù zla jako nutný
èin v zápasu za uzdravení Aèolù a Ugandy.
LRA uvauje zpùsobem ´kdo není s námi,
ten je proti nám´. Kadý, kdo není na její
stranì, tedy musí být ve slubách temných
duchù a je povaován za legitimní cíl.11
Zabíjení mnohých je takto ospravedlnìno
ve jménu záchrany a oèitìní vyvolené
meniny.
Vedle tìchto náboenských dùvodù zde
mohou být i dalí. Ani Konyho ílenství
nelze úplnì vylouèit, jenom není na místì
uívat ho jako univerzálního vysvìtlení.
Fanatiètí køesané?
Jako výraznì zavádìjící je nutné vnímat
èastá mediální klié hovoøící o LRA jako
o køesanských rebelech.12 Základem takového tvrzení mùe být snad nìkolik
mlhavých prohláení, podle nich skupina
usiluje o vytvoøení státu na základì desatera pøikázání. Také nìkteré významovì
pøeznaèené výpùjèky z katolicismu jako by
poukazovaly na køesanství. Vlastní rituální
praxe a vìrouka skupiny vak - podle
dostupných zpráv - vypovídá spíe o charismatickém synkretickém náboenství,
v nìm dominují vlivy místních tradic a i ty jsou prorockým zápalem notnì pozmìnìny. Nìkterá z radikálních pøikázání
v LRA se vzdálenì inspirovala dokonce
islámem: Kony napøíklad zakázal pod hrozbou amputace ruky a pøípadnì i trestu smrti
chovat prasata a pracovat v pátek.13

Ilustraèní fotografie z Ugandy
na této stránce G. T. Booth,
http://www.photomedia.no/gtb

Rozíøenost zvìstí o køesanských rebelech pøímo vybízí k zamylení nad tím,
kde leí hranice pøièleòování jednotlivých
pøípadù k náboenským tradicím. Jaká jsou
nejnií kritéria toho, aby byla daná skupina
oznaèena za køesanskou (muslimskou,
buddhistickou...)? Staèí jen to, e sebe samu
jako takovou chápe?
Pøípad LRA a jejího køesanství mùe
snad alespoò poukázat na oidnost zbrklého
mediálního nálepkování - tøeba i v souvislosti s nìkterými aplikacemi slovního spon
jení islámský terorismus.
Poznámky
1 V orig. Lord´s Resistance Army. V médiích se lze té
setkat s doslovnìjím pøekladem Armáda odporu Pánì.
2 Ne náhodou letos Uganda získala smutné prvenství
v ebøíèku zapomenutých katastrof sestavovaném
organizací Lékaøi bez hranic (http://www.doctorswithoutborders.org/publications/reports/2005/top10.
html).
3 Kevin C. Dunn: Killing for Christ? The Lord´s Resistance Army of Uganda, in: Current History, èerven
2004, vol. 103, is. 673.
4 Lucie Beranová: Uganda: válka ´pomatených´ rebelù,
Hospodáøské noviny, 31. ledna 2005, s. 8.; Viz té
podobnou formulaci v èlánku Pøímìøí v Ugandì se
odkládá na neurèito (HN, 3. ledna 2005).
5 Ugandtí povstalci zmasakrovali 170 uteèencù v Ugandì, Lidové noviny, 22. února 2004.
6 Ruddy Doom, Koen Vlassenroot: Kony´s Message:
A new Koine? The Lord´s Resistance Army in northern
Uganda, in: African Affairs, leden 1999, vol. 98, is.
390.
7 Viz esej Ryzsarda Kapuciñského Amin (in: Eben,
Mladá fronta, edice Lidé a Zemì, Praha, 2003, s. 128139).
8 Vojenská odno hnutí nesla název Holy Spirit Mobile
Force. Co se týèe pøekladu názvu Holy Spirit Movement, zùstává otázkou, zda je vhodnìjí hovoøit
o Duchu svatém ve smyslu jedné z osob køesanské
Trojice, èi spíe o svatém duchu, jím by byl mínìn
Lakwena. Vzhledem k tomu, e je Lakwena povaován
za manifestaci Ducha svatého, pøidruji se v pravopise
první monosti.
9 Vìtina zdrojù hovoøí o Alici Aumì právì pod tímto
pozdìjím jménem.
10 Srv. arabský termín nabí oznaèující proroka.
11 Kevin C. Dunn: Killing for Christ? ...
12 Staèí pohlédnout na názvy èlánkù a zpráv, a u èeských
(napø.: Svìtem pøehlíenou válku v Ugandì vede køesanský fanatik, Hospodáøské noviny, 11. listopadu
2003) nebo zahranièních médiích (napø.: End may be
in sight for Christian rebels, Inter Press Service, New
York, 22. záøí 1997).
13 Ruddy Doom, Koen Vlassenroot: Kony´s Message...
tìpán Smolen (*1983) studuje religionistiku na Filozofické fakultì Univerzity Karlovy v Praze.
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Moc papee nad jednotlivým øímským katolíkem je veliká; pohnout celou církví je ale nesnadné

VÝMÌNA
NA STOLCI APOTOLÙ
Ivan O. tampach

Po celý dosavadní ivot u dospìlé generace byl papeem Karol Wojty³a s papeským jménem
Jan Pavel II. Také proto výmìna na Apotolském stolci vzbudila tak velkou pozornost. Nedávno
zemøelý pape slouil katolické církvi 26 let. Je s ním spjata celá její epocha. Kolem nového
papee pøinesl tisk nìkolik senzací, ale co tento pontifikát skuteènì pøinese, teprve uvidíme.
Deníky se pøedhánìly v hodnoceních itých horkou jehlou a v neodùvodnìných prognózách.
Zde se mùeme s jistým odstupem podívat nejprve obecnì na roli papee v katolické církvi,
v køesanstvu vùbec a v souèasném lidstvu, a pak srovnat dvì osobnosti, které se letos v této
slubì vystøídaly.
Znaèná vìtina køesanstva je pøesvìdèena, váni a korigováni ve svých rozhodnutích. byli masivnì sesazováni z uèitelských míst
e biskupové jsou nástupci Jeíových Mají nad celou církví a kadým jejím jed- za své názory. Tento pape byl r. 1954 jako
apotolù a e od apotolù pøevzali úlohu notlivým èlenem plnou moc, která mùe být zatím jediný pape 20. století svatoøeèen.
vést ivot církve v zastoupení Jeíe Krista vykonávána pøímo. Kdy vyhlaují èlánky
Po nìm vstoupil na øímský stolec ponjako Zakladatele a Hlavy církve. Katolíci víry, mají být podle dogmatu vyhláeného tifik, který pøijal jméno Benedikt XV.
navíc míní, e biskup lokální církve mìsta r. 1870 chránìni Duchem svatým od omylu. (1914-1922). Zmírnil zásahy proti moderØíma je pøedstaveným vech ostatních Na konci 19. století si pro latinskou èást nistùm a staral se o obìti právì ukonèené
biskupù a vech køesanù.
øímskokatolické církve pøipsali výluèné I. svìtové války. Sportovec na papeském
právo jmenovat biskupy (do té doby usta- trùnu Pius XI. (1922-1939) akceptoval
Role øímského biskupa
novované rùznými lokálnì danými po- zmìny v ivotním stylu ve své dobì, vèetnì
Biskupové významných mìst (metropolí) stupy).
techniky a jistého zcivilnìní vnìjího prozáhy zaujali mezi biskupy jednotlivých
Pape je neinformovanou veøejností jevu. Vydal kritické dokumenty ke komumístních spoleèenství místo jakýchsi koor- pokládán za reprezentanta celého køesan- nismu, italskému faismu a nìmeckému
dinátorù. Vil se pro nì název metropoli- stva. Køesanské církve vak chápou jeho nacismu. Za dlouhého pùsobení subtilního,
tové. Biskupové pìti nejvýznamnìjích roli rùznì. Nìkteøí zcela tento typ odpovìd- konzervativního a kultivovaného Pia XII.
mìst pokøesantìné Øímské øíe (Øíma, nosti a autority odmítají, jiní pøipoutìjí (1939-1958) se rozvoj vztahù s moderním
Alexandrie, Antiochie, Jeruzaléma a Kon- monost, e by øímský biskup byl mezi svìtem zpomalil. Tento pape hájil tradièní
stantinopole) se stávají církevními vùdci pøedstavenými místních církví primus inter hodnoty. Významnì se pøièinil o záchranu
pìti velkých teritorií a jsou oznaèováni jako pares (první mezi rovnými) a odvolací in- ivotù moná tisícù italských idù v dobì
patriarchové. Patriarcha Alexandrie a Øíma stancí. Jeho sluba jednotì by podle tohoto krátké nìmecké vojenské pøítomnosti v Itáse tradiènì oznaèuje titulem pape (od øec- pojetí nemìla charakter moci, tím ménì lii, vyèítalo se mu vak, e se nevyslovil
kého slova pro otce).
moci absolutní. Proti katolickému centrali- dostateènì razantnì proti nacismu.
Funkce øímského biskupa se vyvíjela zovanému pojetí se staví decentralizované
Zásadní zmìna nastala v Øímì s pøísmìrem ke svrchované a prakticky abso- pojetí církve a sluby v ní.
chodem papee Jana XXIII. (1958-1963).
lutní moci nad latinskou církví. Papeové
Tento osobnì tradicionalistický mu, který
v Øímì se zaèali dovolávat pùsobení apo- Papeové 20. století
se stal papeem ve vìku 77 let, odstartoval
tola Petra v tomto mìstì s tím, e imon Na samém zaèátku 20. století, roku 1903, proces reforem, který postupnì mìní tváø
- Petr mìl podle Nového zákona mezi apo- konèil pontifikát Lev XIII., mu aristokra- katolického køesanství. Na rok 1962 svolal
toly vedoucí postavení (byl jmenován vìt- tického ivotního stylu s velkým porozu- po 82 letech dalí veobecný snìm církve,
inou jako první, vyznaèen jménem Petros mìním pro bídu pracujících lidí. Po ostrých oznaèený jako II. vatikánský. Katolická
odvozeným od Skály, Jeíem osobnì povì- zásazích svých pøedchùdcù proti moderním církev ho poèítá jako dvacátý první od poøen svazovat a rozvazovat a sám obdrel mylenkám a moderní praxi se snail na- èátku køesanství. Snìm pokraèoval i po
klíèe od nebeského království). Padìla- stolit dialog katolické církve se souèasným smrti tohoto papee do r. 1965. Dobrý pape
ným dokumentem pøipsaným øímskému svìtem. Jeho nástupce Pius X. (1903-1914), Jan, jak mu øíkali, byl muem reforem,
císaøi Konstantinovi podpoøili papeové první pape po mnoha staletích prostého smíøení a dialogu. V jeho linii loajálnì,
svùj nárok na suverenitu nad západní èástí lidového pùvodu, se vrátil k ostré linii druhé s mírnými výhradami pokraèoval dalích
církve, posléze i nad celou církví.
poloviny pøedchozího století. Kdo mìl být tøináct let Pavel VI. (1965-1978). Církev
Jejich pozice se posilovala a do naí povìøen významnìjí slubou v církvi, spojovala nadìje s papeem úsmìvu,
doby. Nemohou být podle katolického musel skládat tzv. antimodernistickou pøí- který spojil jména svých dvou pøedchùdcù
pojetí nikým souzeni, sesazeni, kontrolo- sahu. Zavedl tajné sledování teologù, kteøí a nazval se Jan Pavel I. Bylo mu vak do-

40

DINGIR 2/200 5

pøáno slouit své církvi jako její nejvyí
pastýø jen 33 dní v roce 1978.
Polský pape
16. øíjna 1978 zvolili
kardinálové za papee
prvního Slovana, dosavadního arcibiskupa
Krakova Karola Wojty³u, který navázal svým
papeským jménem na
pøedchùdce a zahájil
tak historicky druhý
nejdelí pontifikát v katolických dìjinách (nepoèítáme-li legendární
data Petrova pùsobení
v této roli).
Jan Pavel II.
Jan Pavel II. intenzívnì komunikoval se vemi slokami
katolické církve na svìtì a stal se papeem
cestovatelem èi poutníkem. Absolvoval
pøes sto cest do zahranièí, vèetnì tøí návtìv
v dnení Èeské republice.
Pøedposlední pape byl sloitou, ba
rozporuplnou osobností. Významnì pøispìl
vlivem své osobnosti na posílení odvahy
protikomunistické opozice v rodném Polsku a v celém komunistickém bloku. Pøispìl
k pádu tyranského reimu. Nestal se vak
obhájcem neoliberální diktatury penìz. Byl
vánivým obhájcem subjektivity èlovìka
v pracovním procesu, lidská pracovní síla
nesmí být pøedmìtem obchodu a pracovník
musí být pojímán jako partner investorù.
Pape se pøi mnoha pøíleitostech ostøe vyslovoval k bezduché konzumní spoleènosti.
Jan Pavel II. projevil vùèi ostatním køesanským církvím ochotu k jisté otevøenosti,
která ovem znaènì zaostávala za ekumenickými iniciativami koncilních papeù.
Pøipustil, aby ke konci jeho pùsobení Kongregace pro nauku víry (vedená nynìjím
papeem) vydala prohláení, které dialog
se sesterskými církvemi znaènì zbrzdilo.
K mimokøesanským náboenstvím,
zvlátì k muslimùm a idùm, se choval
s jedineènou otevøeností. Pøispìl k navázání
oficiálních stykù s Izraelem, ale dùslednì
peèoval o právo palestinského lidu na
domov. V knize Pøekroèit práh nadìje se
nevýstinì a nevhodnì kriticky vyslovil
k buddhismu a na èas zpomalil køesanskobuddhistický dialog, jeho setkání s dalajlamou vak pøispìla k nápravì vztahù. Významným, i kdy hojnì kritizovaným poèinem byla jeho modlitba za mír spoleènì
s pøedstaviteli køesanských církví a mnoha
náboenství svìta v Assisi roku 1986.
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Tý pape pokraèoval v prosazování
puritánské partnerské morálky bez ohledu
na stanoviska katolických odborníkù, jako
i biskupù a knìí
s pastoraèní zkueností. Jde o pojetí vztahù,
které nelze korektnì
odùvodnit z pramenù
køesanské víry a které neúnosnì a bezdùvodnì zatìuje svìdomí a snad i láme charaktery milionù lidí.
Tento pøístup vyvolává
pokrytectví èetných
církevních pøedstavitelù, kteøí se oficiálnì
Foto: archiv.
hlásí k poadované
linii, ale v uím kruhu ji odmítají, neuplatòují ji pro sebe ani pro lidi, kterým
individuálnì slouí (napø. jako zpovìdníci).
Co èekat od Benedikta XVI.?
Josef Ratzinger, který se narodil roku 1927
v bavorské obci Marktl am Inn, prodìlal
v dosavadním ivotì dvì velmi rozdílná
období. V desetiletí od poloviny 60. do poloviny 70. let pùsobil spíe na univerzitní
pùdì. Jako teolog hledal nová øeení, vyslovoval odváné hypotézy, nebál se rizika,
e se bude (napø. pro jeho koncepci dialogické nesmrtelnosti èlovìka) pochybovat o jeho pravovìrnosti. Jeho oblíbenou
knihou z tohoto období
je spis nìkolikrát vydaný èesky pod názvem Úvod do køesanství. Projevuje se tam
jako nároèný, dùslednì
myslící a vzdìlaný vykladaè køesanství, propojený s mohutným
proudem tradice.
Po rozhovoru s papeem Pavlem VI., který jej a Hanse Künga
krátce po sobì vyzval
Benedikt XVI.
sentire cum Ecclesia
(smýlet s Církví),
zmìnil svá stanoviska. Papeova slova pojal
jako pokyn být strácem víry zvìcnìlé do
podoby souboru tezí, které autorita stanovila a opatøila sankcemi pro ty, kdo nesouhlasí. Ortodoxie v tomto pojetí u není
trvající úsilí o plnost a èistotu víry a o pøímý
a zdravý zpùsob slavení Boha. Spíe je to
ochota veøejnì schválit to, co je ke schválení
pøedloeno. Je to auroritáøsky pojatá zmrt-

vìlá køesanská víra. V roce 1977 se stal
mnichovským arcibiskupem a hned i kardinálem. O ètyøi roky pozdìji byl ji jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry.
19. dubna 2005 byl ve druhém dnu
konkláve zvolen za papee a pøijal jméno
Benedikt XVI. Je otázkou, projeví-li nový
pape ve vìku 78 let (druhý nejstarí vìk
v dìjinách pøi nástupu do funkce) dostateènou prunost a ukáe potøetí zase jinou
tváø. V èem bude kontinuita s prvním
a v èem s druhým obdobím jeho veøejné
èinnosti?
Zatímní pùsobení dovoluje pouze
støízlivé odhady. Dalekosáhlé pøedpovìdi
nejsou na místì. Nedá se oèekávat smr
spektakulárních cest a gigantických shromádìní, charakteristická pro Jana Pavla II.,
který se zcela vydal do rukou médiím. Spíe
lze èekat skromnìjí a zdrenlivìjí projev.
Na místo rozmáchlé lidové zbonosti Jana
Pavla II. nastoupí teologicky odùvodnìná,
klidná, intelektuálnì zpracovaná víra. Jeho
zbonost je a bude orientována na Krista
a Maria bude stát stranou v oné skromnosti
a tichosti, kterou od Marie známe z evangelií. Papeská liturgie (a moná ve sledu
za ní i jiné katolické bohosluby) bude elegantní, decentní, skromná. Sotva se setkáme
s kuriózními a pøekvapivými akcemi, jimi
hýøila liturgie za jeho pøedchùdce.
Budou se názorové rozepøe v církvi
nadále øeit hmatatelnými tresty, pøedevím
zákazy pùsobení, vyhazovy z práce a exkomunikacemi? Nebo
kardinál William J.
Levada, jeho Benedikt XVI. udìlal svým
nástupcem v Kongregaci, zmírní linii? Jeho
dosud publikované výroky naznaèují spíe
pokraèování.
Zmìnu obsazení
v roli nástupce apotola Petra a námìstka
Kristova povauje svìtová veøejnost pod dikFoto: archiv.
tátem komerèních médií za významnou událost. Zdá se vak, e starosti a radosti svìta
pokraèují beze zmìn. Mùeme se zde
odváit formulace, e Jeí Kristus si nebude nechávat potvrzovat své poselství
a svùj eventuální vliv na chod svìta úøedn
ními razítky?
Doc. ThDr. Ivan O. tampach (*1946) je vedoucím katedry religionistiky a filozofie na Fakultì humanitních
studií Univerzity Pardubice.
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Láska je v duchovním jménu i v duchovním poslání dívky Petry

MATKA LASANA,
LASANA ÓM!
Zdenìk Vojtíek

Tisíce vzkazù lidstvu od vesmírných lidí, svazky Hovorù s Bohem, duchovní literatura, která nìkdy tvoøí a pìtinu prodejní
nabídky knihkupectví. Není divu, e kvùli záplavì slov jsou
mezi duchovními hledaèi oblíbeny také ty osobnosti, které dokáou mlèet. Za indickou Matkou Meerou1 do Schaumburgu
v Nìmecku jezdí lidé z celého svìta. Její èeská obdoba, osmnáctiletá Matka Lasana, má kromì domácího i slovenské
a polské publikum. Obì eny jsou povaovány za mateøské
bohynì, od nich se neoèekávají ani tak slova, jako spíe bezvýhradná láska.
Na zámek v obci Vlèí Pole (mezi Mladou
Sál je podlouhlá místnost v prvním patøe
Boleslaví a Sobotkou) se kadých 14 dní zámecké budovy, na obou delích stranách
sjídí 100 - 150 lidí. Nìkteøí v zámku tráví jsou okna. Mezi tìmi, která vedou do zahracelý víkend v meditacích a zpìvu posvát- dy, je trùn pro Matku. Na zbytku plochy je
ných textù, jiní pøijedou aspoò na jeden rozmístìno asi 150 modrých idlièek,
z daranù* Matky Lasany. Ten nejdùlei- otoèených smìrem k trùnu. Mezi okny visí
umìlé kvìtiny.
tìjí se koná v sobotu od pìti odpoledne.
Návtìvníci potichu vcházejí, pohybují
se v ponokách po jemném, lutém koberZáitek tichého poehnání
Necelou hodinu pøed zaèátkem se ubyto- ci, vyhledávají místa co nejblíe trùnu a sedí
vaní ji staví do fronty na chodbì pøed v naprostém tichu. Asi pìt minut po páté
uzavøeným sálem.2 Ti, kdo pøijeli jenom na vchází Diesana, rodná matka Lasany, v bíveèer, si odkládají boty a taky dole do lém, splývavém odìvu. Nìkteøí ji mlèenlivì
skøínìk, vystupují po irokém zámeckém zdraví. Na nìkolik vteøin zazní z reprodukschoditi a potichu se pøipojují k frontì. torù køesanský popìvek Haleluja, ale
Ètvrt hodiny pøed daranem kolí mladík hned umlká, protoe pøichází Matka Lasaze Sluby ty, kdo jsou tady poprvé: za po- na. Má lutomodrou kvìtovanou halenku,
moci papíru, velmi vánì, s dùrazem na lutou bohatou sukni a na zem, svìtle
kadé slovo seznamuje nováèky s podmín- modrý pás. Vypadá klidnì a dùstojnì,
zároveò i dìtsky a køehce. Vichni povstákami daranu.
vají, otáèejí se k ní, zdraví spojením rukou
na hrudi, uklánìjí se.
* daran - setkání s duchovním vùdcem.
Sedá si do køesla. Pro poehnání
pøicházejí první návtìvníci, ale moná je to spíe její
rodina a mladí lidé
ze Sluby. Tvoøí se
fronta: ve dvou øadách postupují za
sebou kandidáti
poehnání vkleèe
ve dvojicích. Kdy
na nì dojde øada,
chodí se støídavì
z obou front posadit
Zámek Vlèí Pole.
Foto: Zdenìk Vojtíek.
na køeslo nedaleko
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Matky, aby byli pøipraveni, jakmile Matka
udìlí poehnání pøedcházejícímu a propustí
ho.
Pøi poehnání si pøíchozí znovu klekne
pøed Matku Lasanu, skloní hlavu a ona mu
ji vezme do dlaní. Kdy hlavu pustí, pøíchozí jí podá ruce a hledí jí do oèí. Lasana má
hezké, klidné, laskavé hnìdé oèi. Pak Matka
ruce pustí, poehnaný skloní hlavu a sepne
ruce na prsou. Ona má mírnì zvednuté pokrèené ruce. Pravou lehce pohybuje. V kleku, kdy drím Vai hlavu, píe Lasana ve
své kníce, je pro mì viditelná tenká bílá
èára, která má na sobì uzlíky.3
Tyto uzlíky se vztahují k rùzným
problémùm celého bytí.4 Boské bytosti jako právì Matka Lasana - vidí, jak po tìle
èlovìka vedou dráhy, které umoòují ...
spojení se svìtlem Naddue.5 Pomoc Matky Lasany spoèívá v tom, e tìmi jemnými
pohyby nad sklonìnou hlavou pøi poehnání tyto uzlíky problémù rozvazuje,
a obnovuje tak volné spojení èlovìka
s bostvím.
Kdy ruce nechá poklesnout a zvlátním
zpùsobem se prohne (snad se i trochu ukloní), poehnaný ví, e mùe vstát. Nìkteøí
mlèky dìkují s rukama sepjatýma na prsou
a uklánìjí se, nìkteøí padají na zem a snad
líbají její sukni. Na poehnání hned nastupuje dalí, kdo je pøipraven na køesle.
Na jednoho poehnaného tak vychází nìco
málo pøes 20 vteøin.
Záitek spoleèného uctívání
Vìtina pøítomných je ve støedním vìku,
mladých dospìlých je podstatnì více ne
lidí v dùchodovém vìku. Mírnì pøevaují
eny, pomìrnì dost je i manelských dvojic,
nìkteré i s dìtmi v rùzném vìku. I malé dìti
jsou mimoøádnì klidné.
Protoe je sobota veèer, Matka pøijímá
po poehnání dopisy. I tato èinnost se odehrává v naprostém tichu, které nyní - asi
hodinu po zaèátku daranu - zaèíná být
ponìkud tíivé. Snad proto pùsobí následující zpìv duchovních písní ivì a osvobodivì. Poehnaní zpívají se zjevnou chutí
za doprovodu dvou kytar a nìkolika rytmických nástrojù, které nemají jednoho stálého majitele.
Celkem zazní devìt písní. Slova jsou
vìtinou velmi jednoduchá, mnohokrát se
opakující. Èerpají motivy z rùzných náboenství a èasto vrcholí oslavou Lasany.
Vedle popìvkù, které mají pùvod v nových
køesanských (patrnì katolických) spoleèenstvích, zazní i mahámantra Hare Krina nebo píseò Óm, nama Lasana, Lasana
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óm! Zdá se, e oslavovanou Matku zpìv
tìí. Usmívá se a místy i pohybuje rty.
Poslední píseò zazní a capella, po ní
Lasana odchází. Pøítomní se klaní, otáèejí
se za ní, vyprovázejí ji pohledem. Nìkteøí
úèastníci jetì dlouho sedí a uchovávají si
bezprostøední duchovní záitek co nejdéle,
jiní znovu padají na zem pøed køeslem, nyní
u ale prázdným. Je po pùl sedmé a nìkteøí
poehnaní se u mnoho nezdrují. Na
parkoviti za zámkem startují auta.
Kult a kultura
Cestou k východu je tøeba projít kolem
prodejních stolù. Odpoledne bylo zboí na
tìchto stolech pouze pokryto ubrusy a velmi
málo chránìno. To sympaticky naznaèovalo
dùvìru poøadatelù, e mezi duchovními
hledaèi nejsou zlodìji. Nyní, po daranu,
se za stoly horlivì prodává.
K dostání jsou tøi brourky a zpìvník.
Vude po stolech je mnoství rùzných
obrázkù Lasany, na nìkterých je Lasana
spolu s Diesanou. Prodávají se kalendáøe,
cédéèka, vonné tyèinky s poehnáním od
Lasany, hrníèky, pomalované ponìkud
neumìle snad samotnou Lasanou, rùzné
èaje, samolepky s portrétem Matky. Ti, kdo
pøijedou jen na daran a odolají tomuto
pokuení, nemusejí ovem vùbec vyjmout
penìenku z kapsy: samo poehnání Lasany
je zdarma.
Prodávané zboí koresponduje s jinými
projevy lidového umìní, napø. s malbou na
èelní stìnì hlavního schoditì. Malba
zobrazuje v rùzných odstínech modré barvy
enu bez tváøe, která vztahuje ruce dlanìmi
vzhùru. Z jejího srdce vyzaøují paprsky.
Stejnì naivnì a neumìle pùsobí i obrázky,
které zdobí jednu z meditaèních místností.
Nad schody ve výklenku vytváøejí duchov-

ní atmosféru soky a barevné obrázky andìlù a dalích náboenských postav.
Zámek Vlèí Pole je dlouhá jednopatrová
budova s gotickými základy. Slouila jako
domov dùchodcù; nyní jsou v ní ubytováni
hosté, kteøí pøijídìjí na darany. Dvì
místnosti jsou zaøízeny pro meditace a vyzdobeny napø. sokou indického sloního
bostva Ganéi, pravoslavnou ikonou
a samozøejmì portréty Matky Lasany. Do
meditaèních místností vcházejí ubytovaní
kdykoli. K zámku jsou pøipojeny technické
budovy; vyhrazené jako zázemí pro Matku,
její doprovod a Slubu.
Lasana a láska
Matka Lasana, obèanským jménem Petra
Schoøová, duchovnì pùsobí pod vedením
své matky Valérie ji nejménì od svých 11
let,6 známou osobností se stává ve 13 letech.7 Valérie Schoøová, která vystupuje
pod duchovním jménem Diesana, pochází
z východního Slovenska. V Koicích a okolí má Matka Lasana také øadu pøíznivcù.
Petra letos oslavila osmnácté narozeniny. Ukonèila základní docházku a plnì
se vìnuje svému poslání. Darany zaèala
dávat v bývalé hospodì v Èalovicích, nedaleko Mladìjova, kde rodina bydlí. Ve Vlèím
Poli se darany konají od roku 2002.
Lidem Matka Lasana doporuèuje pøedevím modlitbu a dapu.* Dapování Boího
jména Lasana pøivádí oddaného k boskému Svìtlu.8 Pro ivot mezi lidmi vyzývá
Matka Lasana své oddané k trpìlivosti,
lásce a ochotì pøijímat chyby druhých.9 Pro
duchovní cestu je dùleité myslet na
vechno èisté a vidìt ve vem boství
a dobro.10
* dapa - opakování posvátného slova èi boského jména.

Má práce spoèívá v tom, e pøivádím lidi k samotné podstatì boství
- lásce a uvìdomìní si Boha v èlovìku.
(str. 6)
Nepøila jsem ukazovat duchovní cestu. Duchovních cest je
spousta. Pøila jsem víru v Boha a Boí Svìtlo dát a upevnit. Svìtlo,
které pøedávám, Vás mìní a pomáhá kadému tam, kde je tøeba. Na
vech cestách je potøeba upøímnost a láska k Bohu.
(str. 9)
Kadý a si ponechá svou víru. Nepøila jsem mìnit lidi ve víøe,
ale víru upevòuji, Jsem Boí láska a v ní je ve.
(str. 27)
Jako matka Boí jsem pøila, abych zde zasadila kvìtinu Boí lásky.
... Nemusím vám odpovídat na vae sloité ivotní nebo duchovní
problémy a pravdy, ale naplním je bez jediného slova svým Svìtlem,
a tak vae sloité bude zjednodueno a vy najdete skrze toto Boí
Svìtlo øeení.
(str. 3)
Jako Boí Matka jsem dostala od Boha nìco pøekrásného - srdce
plné lásky a nìhy, které mi dovolí opatrovat své dìti s tou nejvìtí
Boí láskou. ... Pøila jsem vám dát mnoho Boí lásky.
(str. 9)
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FOTOGRAFIE MATKY LASANY
Vichni se ve své vnitøní prosbì mohou
obracet k fotografii s Matkou Lasanou.
Matka Lasana tímto zpùsobem podává
ruku lidem, kteøí hledají pomoc. Ti, co
v ní vìøí, se tímto zpùsobem mohou s ní
spojit, otevírat své srdce, mít prosbu.
Matka Lasana øíká: Fotografie není
pouhým papírem, ale mou ivou èástí.
Tam, kde jsem Já a otevøené srdce, je
Boí svìtlo lásky.
Matka Lasana, str. 23.

Obì knihy (viz rámeèek), které Lasana
a Diesana napsaly a sestavily, neobsahují
ádnou systematickou nauku, ale jsou
z vìtí èásti tvoøeny dopisy pøíznivcù. Potvrzují tak, e v tomto náboenském hnutí
nejde o intelektuální poznání Pravdy, ale
o navázání vztahu a proitek lásky. Oslovení, jimi se pøíznivci k Lasanì vztahují
(Lasanko, Drahá Matièko, Pane ná, Lásko,
Boí Svìtlo v nás, Moj najdrahí Pane,
Milá, milunká Lasanka)11 ukazují, jak je
potøeba takového proitku v èásti souèasné
populace silná a jak hlubokou oddanost
pùsobí.
n
Poznámky
1 Viz TURSA, L., Matka a bohynì, Dingir 2004, 7 (2),
str. 44-45.
2 Popisován je daran 12. 2. 2005.
3 Matka Lasana, broovaná publikace (78 stran) bez
bibliografických údajù, str. 11.
4 Tamté.
5 Tamté.
6 Tamté, str. 51.
7 Tamté, str. 3.
8 Tamté, str. 24.
9 Tamté, str. 29.
10 Tamté, str. 30.
11 Matka Lasana II., napísala a zostavila Diesana, vydal
EXPOGRAPH pre Matku Lasanu, rok vydání neuveden,
str. 40, 41, 43, 48 a 49.
PhDr. Zdenìk Vojtíek (*1963) je odborným asistentem
Husitské teologické fakulty UK, mluvèím Spoleènosti pro
studium sekt a nových náboenských smìrù a éfredaktorem èasopisu Dingir.
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Duchovní nauka a èinnost Josefa Zezulky a Tomáe Pfeiffera

PØINAEÈ
A JEHO ÁK
Robert Bezdìk

Tomá Pfeiffer se do povìdomí irí veøejnosti zapsal poprvé
v první polovinì 90. let, kdy se objevil na televizní obrazovce
ve svém vlastním poøadu Seance. Hlavní náplní této pravidelné
relace bylo léèitelské pùsobení na dálku a odpovìdi na
písemné a telefonické dotazy divákù. Obdobný poøad, jen
mìl na rozdíl od televizního mnohem delí ivotnost, se také
pravidelnì vysílal na jedné komerèní rozhlasové stanici. Pfeiffer
si té znaènou popularitu získal osobním kontaktem. Své pøednáky spojené s léèitelským pùsobením poøádá pravidelnì ji
mnoho let ve vech vìtích mìstech ÈR. Pøi vech tìchto
vystoupeních Pfeiffer také vdy vysvìtloval a popularizoval
jisté duchovní uèení. Autorem této nauky i podoby a charakteru
léèitelské metody je Pfeifferùv uèitel Josef Zezulka.
Ke svým léèitelských schopnostem a své energie pak produchovní nauce se Josef Zezulka (1912- bíhá na bázi tele1992) podle vlastních tvrzení nedopracoval patie mezi léèitesám, ale získal je bìhem jednoho okamiku lem a nemocným.
jako dar z duchovního svìta. O Veliko- Pøi pùsobení nezánocích roku 1945 (ve 33 letech) se prý leí na vzdálenosti
u nìj náhle objevil jakýsi stav rozevøeného mezi sanátorem
vìdomí a radikální zmìna chápání sebe a léèeným, ani na
a svìta.1
poètu pøiladìných
Zezulkovi stoupenci obvykle zdùraz- zájemcù o léèbu.
òují, e do té doby nebyl nijak výjimeènì Pøi léèení na dálku Josef Zezulka
náboensky naladìn a nestudoval ádnou je pro lepí pøila- (1912-1992).
Foto: èasopis Bytí.
duchovní nauku. Najednou vak byl scho- dìní k biotronikovi
pen zodpovìdìt jakoukoli filozofickou vhodná jeho fotografie.
Zezulka si záhy získal povìst velmi
otázku. Neslyel vak ádný hlas, který by
mu dával odpovìï. Spíe jako by si vzpom- úspìného léèitele i v oblasti onkologických
nìl na nìco, co ji v minulosti znal. Navíc onemocnìní. Jeho léèitelská èinnost vak
byl od té doby schopen léèit mylenkou, probíhala vzhledem k charakteru doby
prakticky pouze v soukromí. Pouze v 70.
pohledem nebo pøiloením ruky.
a 80. letech byly nìkolikrát krátkodobì
navázány kontakty s lékaøskou vìdou. NejBiotronické léèitelství
Zezulka svou léèitelskou metodu nazval významnìjím byl v tomto smìru zøejmì
biotronikou. Zdùrazòoval, e nepùsobí svou experimentální výzkum Zezulkova biotrovlastní silou, ale je jen jakýmsi prostøed- nického pùsobení ve vimperské nemocnici
níkem a transformátorem, který pøijímá v letech 1981-1982.2
léèebnou energii pøímo z transcendentna
a pøedává ji pak dál svým pacientùm. Tento Základní pojmy filozofie Bytí
zpùsob je prý výhodný i pro samotného Jak ji bylo øeèeno, Zezulka také vytvoøil
biotronika, nebo své vlastní silové pole ne- osobitou duchovní nauku, kterou oznaèoval
vyèerpává, ale naopak jetì posiluje.
termínem filozofie Bytí. S principy tohoto
Pøed pùsobením si biotronik, oznaèo- uèení se mùeme seznámit v øadì jeho
vaný té jako sanátor, oèistí ruce nad ohnìm publikací, které byly od poèátku 90. let
a psychicky se koncentruje na léèbu. Té postupnì vydávány Pfeifferovým nakladaze strany pacienta je nutné soustøedìní telstvím Dimenze 2+2. Za vechny jmea naladìní smìrem k sanátorovi. Pøenos nujme spisy Bytí, 4 doby, ivotní rytmus,
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Vývoj, Úvahy, Systém I. a II., Otázky
I. a II., Cesta
a Psychická vývojová forma.
Zezulkova nauka tvoøí pomìrnì
rozsáhlý a komplexní systém.
Nejvyí a prvotní
skuteènost
je
Tomá Pfeiffer
oznaèena termí(*1953).
nem Podstata.
Foto: archiv.
Jedná se o základní a bezrozmìrné bytí v projevené i neprojevené podobì, z nìho vzelo ve ostatní.3
V zásadì stejný charakter jako Podstata má
Tvùrèí dílo, které je vak pouze její omezenou a oddìlenou èástí. Diferenciací
Tvùrèího díla vznikla hmota, duch a vitální
síla - due. Duch je zde chápán jako protipól
hmoty. Zpoèátku stál jako anorganický
mimo ni. Pozdìji, kdy na planetì vznikly
vhodné podmínky, spojila se malá èást
ducha s hmotou v organickou slouèeninu.
Tím byla vytvoøena vtìlená bytost, která po
spojení s vitální (duevní) silou oivla.4
Tato bytost byla zpoèátku velmi primitivní. Postupným pøevtìlováním do vyích
vývojových druhù se vak její hmotná
i duchovní sloka stále více zdokonalovala.
Øada vtìlení procházela od rostlinných
a ivoèiných forem a k dnenímu èlovìku
a v budoucnu má postupovat k jetì vyím
vývojovým druhùm.
V jedné èásti svého ivota je bytost
vtìlená, ve druhé nevtìlená. Poté, co bytost
odloí své hmotné tìlo, ije èást ivota bez
nìj. Pak se znovu vtìlí do nového hmotného
tìla. Kadá bytost má své vìdomí, tj. ví
o své existenci. Toto vìdomí bìhem svého
vývoje roziøuje a zkvalitòuje. Jádrem vìdomí je podvìdomí, neboli vìdomí vnitøní
bytosti, v nìm je uloena pamì na minulé
ivoty.
Charakter budoucího ivota si kadý
pøipravuje svými nynìjími èiny a svým
postojem ke svìtu. Vekeré postoje a èiny
se toti neztrácejí, ale odráejí se. Takové
dìní proto Zezulka oznaèuje termínem
zákon odrazu. Tento zákon je absolutnì
spravedlivý, nezruitelný a platný pro
vechny bytosti. Èlovìk ho vak mùe svou
vìdomou rovnovánou aktivitou uvést do
relativního klidu.5
Cyklická kosmologie
Vechny úrovnì svìta jsou podle Zezulky
prostoupeny neustálým rytmickým pulso-
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váním. U èlovìka se projevuje v pravidelném tepu srdce a v rytmu dechu, na naí
planetì ve støídání dne a noci nebo ètyø roèních období.
Také na úrovni makrokosmu se neustále
opakují ètyøi základní epochy. Jednou je ve
vesmíru plynná, havá a rozptýlená hmota
a mimo ni samostatná silová centra (nehmotné energetické body). Tehdy vládne
odstøedivý vliv. Ten je vystøídán vlivem
dostøedivým, jeho pùsobením jsou silová
centra aktivována a zaènou k sobì stahovat
z okolí rozptýlenou plynnou hmotu. Stálou
dostøedivou silou se vzniklé plynné planety
zaènou zahuovat ve havou kapalnou
hmotu. Poté zasáhne do vývoje vliv chladu.
Molekuly vesmírné hmoty uklidní svou
vibraci a hmota dosud havých a tekutých
planet zaène pomalu chladnout a tuhnout.
V této vesmírné periodì chladnutí se právì
nacházíme. Po ní vak nastoupí vesmírný
vliv áru, kdy se vekerá hmota planet znovu rozteèe a posléze s nástupem odstøedivého vlivu opìt rozptýlí.6
Tyto cykly probíhají v mnohem kratích
intervalech i na úrovni naí planety. Základní perioda má trvání asi 24 000 let, oznaèuje
se jako Platónský rok a je rozdìlena na ètyøi
estitisíciletá období. Kadé z nich má svùj
základní silový vliv, který ve své dobì pùsobí na ivot na planetì. Bytosti tìmto
vlivùm podléhají v závislosti na své vývojové vyspìlosti. Dostøedivá doba podporuje
egoismus, odstøedivá altruismus, chladová
rozvahu a klid a árová rozhodnost a váeò.
V dnení dobì se nacházíme právì v polovinì onoho Platónského roku, kdy konèí

jedna z estitisíciletých epoch - doba dostøedivá a zaèíná období
odstøedivosti. Pøechodná stádia mezi jednotlivými
obdobími jsou
vdy charakterizována celospoleèenskou krizí
Busta Josefa Zea chaosem, nebo
zulky v sále Biostaré zanikající
tronického centra
sociální pomoci
pøedstavy podstuv Praze.
pují svùj poslední
Foto: archiv.
boj s novými.
Kadé estitisíciletí se vak jetì dìlí na
tøi dvoutisícileté periody. Na poèátku kadé
z nich se objevuje postava pøinaeèe, který
v podobì duchovní nauky pøináí poselství
pro danou dobu. Kadé takové uèení je vak
èasem lidskými zásahy silnì zkresleno,
a proto se pøinaeèi v urèitých intervalech
rodí stále znovu. V právì konèícím dostøedivém období byli vichni tøi pøinaeèi Abrahám, Mojí a Jeí - pøísluníky
idovského národa.
V nastávajícím odstøedivém období se
budou pøinaeèi rodit v Èechách.7 První
z nich se u mìl ve 20. století objevit a mezi
Pfeifferovými pøíznivci je za nìj pokládán
Josef Zezulka. Jednotlivá dvoutisíciletí nejsou pouze vymezena osobou pøinaeèe,
ale také ovlivnìna pùsobením jednotlivých
znamení zvìrokruhu. Právì konèící éra ve
znamení Ryb, kterou provázelo køesanství,
byla naplnìna pøedevím válkami, sobec-

V tichosti pøiel dalí Pøinaeè
Janu Sternovi poskytl Tomá Pfeiffer rozhovor pro èasopis Skryté
skuteènosti. Vyjímáme z nìj nìkolik otázek.
Jaká je podle vás role idovského národa v dìjinách?
idé jsou po est tisíc let vyvoleným národem. Protoe do nìj pøicházeli tøi poslední
Pøinaeèi. Tedy Abrahám, Mojí a Jeí. Nejvìtí paradox dìjin je, e kadý z tìchto
Pøinaeèù pøichází opravit to, co lidé udìlali z uèení toho pøedchozího. Èili ani Abrahám,
ani Mojí, ani Jeí neøíkali v podstatì nic jiného. Jen lidé v èase si jejich výklady
pozmìnili k obrazu svému. ...
Tøi Avataøi byli ze idovského národa. A ten dalí?
Ten dalí u ne. Vyvolení trvá vdy jen tøi cykly. Tøi vìky. Pak pøichází na øadu jiný
národ. Ten má opìt tøi dvoutisícileté periody a pak zase jiný národ a poøád dokola. To
je øád pøíchodu duchovního uèení na svìt.
Od Jeíovy mise uplynulo dva tisíce let, mìl by tedy pøijít nový Avatar, ne?
On u pøiel. On toti pøichází pøed tu dobu, kterou pøináí. A je to logické. Nestaèí,
aby pøiel po pøelomu vìkù. Má-li ta doba vzniknout, musí ji pøipravit. Èas se naplnil.
Tato událost, na kterou èekají vechna velká náboenství, ji v tichosti probìhla.
Pøevzato z http://www.osud.cz

DINGIR 2/200 5

d o m o v a
tvím a pøízemním lpìním na hmotì. Zaèínající doba ve znamení Vodnáøe má naopak
pøinést mír, porozumìní a zájem o duchovní
vìci.8 Pøed tím vak jetì pravdìpodobnì
pøijde nìjaká negativní událost globálního
charakteru, jejím výsledkem bude výrazné
sníení poètu obyvatel naí planety.
Tomá Pfeiffer
a Duchovní univerzita Bytí
První setkání Josefa Zezulky s Tomáem
Pfeifferem (*1953) ve dveøích jisté budovy
prý trvalo jen nìkolik sekund a na verbální
úrovni se omezilo pouze na výmìnu nìkolika slov. Zezulka vak u Pfeiffera svým
vnitøním zrakem rozpoznal skryté léèitelské schopnosti. Pfeiffer se pak stal jeho
ákem a po Zezulkovì smrti v roce 1992
pokraèoval v jeho léèitelské èinnosti a íøil
jeho uèení.
Poèátkem 90. let Tomá Pfeiffer zaèal
biotroniku popularizovat veøejnì. Ve funkci
prezidenta Èeské asociace odborného léèitelství vystupoval jako mluvèí vech léèitelù, co se ovem øadì z nich brzy znelíbilo. V èasopisech Regenerace, Regena
i jinde se nìkolikrát objevily èlánky, které
Pfeiffera obviòovaly z komercionalizace
léèitelství. V období Pfeifferovy výrazné
mediální aktivity se také zaèaly stále èastìji
objevovat negativní reakce ze strany odborné lékaøské veøejnosti.9 Po opadnutí
mediálního zájmu o Pfeifferovo pùsobení
vak tato kritika fakticky ustala.
Za úèelem íøení Zezulkovy duchovní
nauky zaloil Tomá Pfeiffer z povìøení
boího pøinaeèe dne 30. bøezna 1994
v Praze organizaci nazvanou Duchovní univerzita Bytí (DUB). Podle textu zakládací
listiny byla vytvoøena v nastávajícím jaru
vodnáøské éry jako kolébka vzdìlanosti
a kultury ducha v rovnováné moudrosti
Bytí.10
DUB sídlí v Soukenické ulici 21 v Praze. Univerzita má ve své dnení podobì
dva stupnì, nultý a první. Nultý stupeò je
urèen pro irokou veøejnost. Pøednáky
v jeho rámci se konají nepravidelnì na
nejrùznìjích místech ÈR. S výjimkou
Prahy se vdy odehrávají v pronajatých
prostorách. V pravidelných intervalech jsou
poøádány jen pøednáky v Praze (dvakrát
týdnì), Brnì (jednou za dva týdny) a nìkterých dalích vìtích mìstech (jednou
mìsíènì). Vstupné na nì je dobrovolné
a slouí k úhradì nákladù za pronájem sálu.
V nultém stupni se vlastnì ani nejedná
o pøednáku ve vlastním slova smyslu.
Tomá Pfeiffer zde odpovídá na písemné
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vydávání zøejmì z ekonomických dùvodu zastaveno. Obsah
tvoøily pøedevím na pokraèování otiskované Zezulkovy
spisy, èlánky týkající se biotroniky, zdravé výivy a vegetariánství a samozøejmì také
aktuální informace o Pfeifferových aktivitách.
V roce 1994 také vznikla
Nadace Bytí pro ivotní Filozofii a Léèbu Biotronikou za
úèelem podpory èinnosti
vedoucí k naplnìní a uskuteènìní odkazu pana J. Zezulky.11 Fakticky ovem tato nadace ji od poèátku pøedevím
shromaïuje finance na stavbu
Tomá Pfeiffer tak, jak ho znali diváci televize a èteBiotronického centra v areálu
náøi èasopisu Bytí.
Foto: èasopis Bytí.
praského sídla DUB. Inzeráty
dotazy pøítomných, které se z vìtí èásti s modelem této budovy a sloganem
týkají zdravotní problematiky a z mení Pomozte nám pomáhat byly k vidìní i na
èásti duchovních témat. Souèástí jsou také velkoploných billboardech po celé redvì biotronická pùsobení, jedno na zaèátku publice. Dnes se objevují spíe sporadicky
a druhé na konci programu.
v denním tisku.
První stupeò je pak urèen jen pro èleny
Nedokonèené centrum bylo slavnostnì
DUB s platnou legitimací. Podmínkou pro otevøeno v roce 1999. V souèasnosti se
posluchaèe tohoto stupnì je vegetariánství, v jeho prostorách kromì administrativních
vstupní pohovor a absolvování slibu DUB, místností nachází lùkové oddìlení pro
který se koná vdy jednou za rok 30. bøezna biotronicky léèené pacienty, pøednákový
na hoøe Øíp. O podobì pøednáek na prvním sál DUB a obchod s vegetariánskými postupni, které probíhají ve stejných dnech travinami. V budoucnosti se té plánuje
a místech jako pøednáky nultého stupnì, otevøení vegetariánské restaurace a vybuje sloité nìco bliího zjistit. Je vak zøej- dování irího zázemí.
mé, e výuka je systematiètìjí a je urèena
Koncem 90. let byli Pfeifferovými pøípro ponìkud mení poèet osob.
znivci zprovoznìny internetové stránky,
Podmínka vegetariánství je zdùrazòo- a to dokonce na tøech rùzných adresách.12
vána ze dvou dùvodù. Konzumace masa Po grafické stránce byly velmi kvalitnì proa ivoèiných výrobkù je pøedevím pova- vedené a obsahovaly pomìrnì znaèné
ována za kodlivou pro fyzické zdraví mnoství informací. Jejich obsah a struktura
organismu. Pro èlovìka, který se u vydal byly velmi podobné jako u èasopisu Bytí.
na duchovní cestu, je pak zároveò nepøí- Po urèité dobì vak dvì adresy pøestaly
pustná v rovinì etické.
fungovat a na stránkách http://www.dub.cz
Datum konání slibu DUB není náhodné. je ji nìkolik let k dispozici pouze seznam
30. bøezen je toti pokládán za nejvìtí Pfeifferových pøednáek na pøísluný mìsíc
duchovní svátek naí planety a nazývá se a struèné oznámení, e stránky jsou moDen otevøeného nebe. V tento den se rodí mentálnì v rekonstrukci.
pøinaeè. Ani místo, kde se slib odehrává,
K dokreslení rozsahu Pfeifferových
není zvoleno náhodnì. Pod horou Øíp se aktivit je moné jetì uvést vydání hudebtoti údajnì nachází výrazné pozitivní ního CD s názvem Horoskop 3000 - hudebsilové centrum, jeho význam pøesahuje ní vize budoucnosti. Dvanáct skladeb
pojmenovaných podle jednotlivých znamehranice naí republiky.
ní zvìrokruhu se ánrovì nachází na pomezí
klasické a relaxaèní hudby.
Dalí Pfeifferovy aktivity
Od roku 1994 byl Pfeifferovým nakladatelstvím Dimenze 2+2 vydáván èasopis Bytí Spoleèenství èlenù a pøíznivcù DUB
s podtitulem èasopis pro filozofii a du- Nejvìtí nárùst Pfeifferových pøíznivcù
chovní studia. Do roku 1998 vzniklo cel- bylo moné zaznamenat v souvislosti s jeho
kem sedmnáct èísel a poté bylo jeho mediálními aktivitami v polovinì 90. let.
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V posledních letech se poèet sympatizantù
ustálil na nìkolika stovkách osob, mezi
nimi mírnì pøevaují starí lidé. Prozatím
nedolo k vytvoøení nìjakého pevného
spoleèenství se silnými osobními vazbami
èlenù na komunitu. Pfeifferovi stoupenci se
spoleènì setkávají pouze na jednotlivých
pøednákách a jejich osobní ivot tak snad
kromì pøijetí urèitého ivotního stylu není
nijak zásadnì ovlivnìn.
Zezulkova nauka i Pfeifferovy aktivity
pøedstavují svébytný fenomén nové religiozity, který íøí svého zábìru výraznì
pøekraèuje obvyklým zpùsobem vymezovanou oblast lidového léèitelství. Pøes zøetelnou snahu vyhnout se zjevné návaznosti
na nìjaký jiný náboenský smìr a pouívání
vlastní terminologie zde mùeme objevit
øadu paralel s východními i západními
náboenskými tradicemi. Svým charakterem se celkovì asi nejvíce blíí spirituálnímu hnutí New Age a moderním smìrùm
západní ezoterické tradice.
n

Poznámky
1 Tímto údajem je naznaèena návaznost na pozemské
pùsobení Jeíe, nebo Zezulka zaèal své duchovní pøedstavy hlásat ve vìku (33 let) a období (Velikonoce) Jeíovy smrti na køíi.
2 Bytí è. 6, Praha: Dimenze 2+2, 1995, s. 14-15.
3 Termín Podstata nahrazuje pojem bùh, jen je podle
Zezulky pøíli zatíen významy v jiných náboenstvích.
Zezulkovo zdùraznìní neosobního charakteru boské
entity je v protikladu k pøedstavám tradièních monoteistických náboenství a spíe se blíí pojetí hinduistického brahma nebo kabalistického Ejn Sof.
4 Celý tento popis postupného tvoøení z pùvodní abstraktní jednoty do konkrétní mnohosti vzdálenì pøipomíná gnostická èi novoplatónská emanaèní schémata.
5 Víra v pøevtìlování a zákon odrazu, který je fakticky
opisem karmického principu, ukazují na blízkost k východním náboenským naukám. Tyto principy jsou vak
v mírnì odliné podobì také pøítomny v idovské kabale
a u nìkterých smìrù západní esoterické tradice (teosofie,
antroposofie, neorosikruciánské organizace).
6 S podobnou pøedstavou cyklického støídání obrovských
èasových epoch ve vývoji vesmíru se setkáme pøedevím
v indickém védském uèení. V novìjí dobì ji té ve své
nauce vyuila Teosofická spoleènost.
7 Vize èeského prostoru jako místa souèasného èi budoucího centra duchovního vývoje svìta není nijak
ojedinìlá. V první polovinì 20. století byla dùleitou
souèástí nauky okultní spoleènosti Zodiakální kola.
V souèasnosti na tyto pøedstavy ve svých knihách navázal napø. Karel Funk.
8 Dùraz na význam nadcházejícího období ve znamení
Vodnáøe Zezulku výraznì spojuje s hnutím New Age.
9 Jednalo se pøedevím o obavu, e pacient dá pøednost
biotronické léèbì pøed návtìvou u lékaøe, tím znemoní
vèasný zásah lékaøskými prostøedky a postupy, a ohrozí
tak své zdraví èi ivot.
10 Bytí è.1, Praha: Dimenze 2+2, 1994, s. 7.
11 Bytí è.1, Praha: Dimenze 2+2, 1994, s. 9.
12 http://www.zezulka.cz, http://www.byti.cz
a http://www.dub.cz.
O dni otevøených dveøí 30. bøezna 2005 pøináíme zprávu na
stranì 70.
Mgr. Robert Bezdìk (*1978) je interním doktorandem
Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brnì.
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Proè zrovna spoleènost Óm inrikjó spáchala takové zloèiny?

SPIRÁLA
DIVÙ A NÁROKÙ
Zdenìk Vojtíek

Pøed deseti lety, v úterý 16. kvìtna 1995 byl v ústøedí japonského nového náboenského hnutí Óm inrikjó zatèen ókó
Asahara, jeho zakladatel a vùdce. K zatèení dolo témìø dva
mìsíce po teroristickém útoku v tokijském metru, z nìho byla
spoleènost Óm inrikjó podezøelá. Postupnì shromádìné dùkazy odhalily pozadí nejen tohoto útoku, ale i dalích trestných
èinù, které se týkaly více ne tøiceti zavradìných (dalích 20
je stále pohøeováno), desítek tìce zranìných a tisícù lehce
zdravotnì pokozených Japoncù. Kvùli tìmto èinùm stanulo
pøed soudem témìø 200 pøísluníkù Óm inrikjó.
Zatèením Asahary teroristické èiny Óm
Rychlou odpovìï na takové otázky je
inrikjó ustaly. Poslední, nezdaøený útok samozøejmì moné hledat ve výjimeènosti
kyselinou kyanovodíkovou se stal 5. kvìtna osoby zakladatele nebo výjimeènosti uèení,
na tokijské stanici induku. Jetì nìkolik které tento zakladatel zformuloval. Nároèlet - tak, jak se postupnì uzavírala soudní nìjí pokusy o odpovìï by nás zavedly do
projednávání zloèinù pøísluníkù Óm in- zkoumání zvlátností japonského náboenrikjó - neustaly ale otázky, proè právì ve ského ivota a pováleèných zákonù, které
spoleènosti Óm inrikjó dolo k tak tragic- ho upravují. Jednou èástí odpovìdi jistì jsou
kému vývoji. Co odliuje Óm inrikjó od i mimoøádnì frustrující neúspìchy, jimi
desítek jiných japonských náboenských náboenská spoleènost Óm inrikjó na
hnutí a od tisícù náboenských skupin na zaèátku 90. let procházela a které ji zjevnì
radikalizovaly.
svìtì?
Tento frustrující vývoj
spolu s obìmi, které pøinesl, popsal èlánek v minulém èísle Dingiru.
V tomto pokraèování se
soustøeïujeme na osobnost ókó Asahary a na
jeho uèení. Opìt pøitom
vycházíme pøedevím
z prací Catherine Wessingerové2 a D. W. Bracketta. 3 Odpovìï na otázku
o výjimeènosti Óm inrikjó se nakonec pokouíme
doplnit jetì jedním pohledem.

ókó Asahara (vpravo) nesèetnìkrát vyuil písemného
dobrozdání, jeho se mu dostalo od dalajlamy, a také
této fotografie s ním.
Foto: archiv.
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Fascinace
nadpøirozenými
schopnostmi
Silným podnìtem pro
spekulace o výjimeènosti
ókó Asahary jako duchovního vùdce je zpùsob,
jakým se vyrovnal se
svým tìkým zdravotním

postiením. Zelený oèní zákal ho hned pøi
narození roku 1955 zbavil vidìní na jedno
oko; na druhém oku je Èizuo Macumoto4
(jak zní rodné jméno ókó Asahary)
vidomý asi ze 30%. Postiení ho ji v esti
letech pøivedlo na internátní kolu mimo
jeho rodnou vesnici. Tam se mezi slepými
dìtmi stal díky zbytku zraku vùdcem,
a obrátil tak tìké zdravotní znevýhodnìní
v monost uplatòovat moc nad druhými.
Studia dokonèil pomaturitní nástavbou
roku 1975 (ke studiu medicíny ani práv
nebyl pøijat) a zaèal pracovat jako akupunkturista a masér. Roku 1978 se oenil s Tomoko Iiiovou (rodina má est dìtí) a otevøel obchod s èínskými léèitelskými prostøedky. Intenzivní studium meditaèních
a jógických technik a duchovní hledaèství
ho pøivedlo nejprve pod vliv Spoleènosti
boího svìtla (GLA)5 a roku 1981 ke èlenství v náboenském hnutí Agon-ú.6 V tomto hnutí se (pravdìpodobnì poprvé) setkal
se silným oèekáváním budoucích svìtových hrùz na základì Nostradamovových
proroctví.7
Roku 1982 se Macumoto dostal do váného podezøení z prodeje falených a pøedraených léèitelských prostøedkù. Byla mu
udìlena vysoká pokuta. V dùsledku vysoce kritických èlánkù v místních novinách,
píe Brackett,8 jeho obchod rychle upadl.
V následujících mìsících se Macumoto
odmítl spokojit s postavením uèedníka
v Agon-ú a prohlásil, e díky vyímu
stupni osvícení dosáhl vìtích schopností
ne jeho duchovní vùdce Kirijama. Schopnost levitovat údajnì demonstroval pøed
nìkolika èleny Agon-ú.9 Macumotùv nárok vedl k roztrce, po ní Agon-ú roku
1984 opustil s patnácti dalími èleny.
Tého roku Macumoto zaloil Óm centrum, zamìøené na jógu a meditaci. Klienty
centra Macumoto získával nejen svým umìním jógy, ale i údajnými nadpøirozenými
schopnostmi a sliby tìchto schopností tìm,
kdo by s ním jógu praktikovali. Jeho popularita rostla také díky vystoupením v médiích, která zaujala pøedevím schopnost
levitovat. Pøi jednom meditaèním soustøedìní roku 1985 mìl duchovní záitek, jen
ho ujistil o jeho povolání stát jako dokonalý
buddha v èele duchovních bojovníkù ambhaly.
Stejnì jako nìkteøí buddhisté i Macumoto pøedpokládal, e ambhaltí bojovníci
budou vybaveni nadpøirozenými schopnostmi a rozíøí spravedlivou øíi, ambhalu, na celý svìt. Macumotovo zamìøení
na askezi a nadlidské schopnosti ukazuje
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Èlenstvo Óm inrikjó
dosahovalo v roce 1989, kdy byla skupina Óm inrikjó registrována podle zákona
o náboenských spoleènostech, asi 380 mnichù a asi ètyø tisíc laikù. Roku 1995 byl
poèet mnichù odhadován na tisíc, celkový odhad byl asi 10 tisíc osob.
Roku 1991 zaèala skupina Óm inrikjó pronikat do Ruska. V roce 1995, kdy vzbudila
celosvìtovou pozornost, odhadly ruské úøady poèet jejích èlenù na asi 35 tisíc (z toho
asi 5,5 tisíce mnichù).
Organizace Óm inrikjó byla dvojí: duchovní a politická. Duchovní hierarchii tvoøilo
sedm stupòù tìch, kdo se rozhodli pro mniský zpùsob ivota (a opustili rodiny,
odevzdali prostøedky atd.), na nejvyím stupni stál zakladatel ókó Asahara, na nejniím laici. Politická struktura byla vytvoøena pro snadné pøevzetí moci po závìreèné
kosmické bitvì, a byla proto podobná struktuøe japonské vlády: tvoøilo ji 24 ministerstev. V èele této vlády stál ókó Asahara s pomocí Rodinného úøadu a sekretariátu.
Podle: Brackett, D. W., Svatý teror. Armageddon v Tokiu. Mladá fronta, Praha 1998.

i název jeho první knihy Tajná metoda rozvoje duevních sil (1986) a název spoleènosti Óm insenno kai (Óm spoleènost magie), kterou tého roku zaloil. Spolu s ní
vzniká i první komunita tìch, kdo proli
iniciaèním obøadem aktipat.
Zaèíná tak pomìrnì optimistické období, v nìm Èizuo Macumoto vìøí, e on,
ókó Asahara, a jeho Óm inrikjó (ke zmìnì jmen dolo roku 1987) jsou poèátkem
budoucí pozemské blaenosti celého lidstva. Jak ale ukázal èlánek v minulém Dingiru, tato optimistická vize se brzy zmìnila
na katastrofickou.

na kolu ingon.10 Stejnì jako tato kola
i on prohlauje, e stavu buddhovství je
moné dosáhnout ji za souèasného ivota.
Protoe k takto chápanému buddhovství
dospìlo ji nìkolik duchovních uèitelù
(guruù) lidstva, povauje se Asahara nejen
za ivého buddhu, ale zároveò za Krista
i za manifestaci indického boha ivy.
Uèení mu tak umoòuje èerpat nejen
z buddhistické mytologie, ale i z køesanství
a pøedevím z indického ivaismu. K ivovi, boskému vzoru asketù a nositeli nadpøirozených schopností, mìl Asahara vdy
velmi blízko. Z køesanství ho zase pøitahovala pøedstava kosmické bitvy pøed
Na cestì k ambhale
druhým pøíchodem Krista a nastolením
ókó Asahara svým uèením navazuje Tisícileté øíe. Kosmická bitva u Armagedna esoterický smìr japonského buddhismu, donu a Tisíciletá øíe Asaharovi - zdá se splývá s buddhistickým mýtem
o astné, skryté øíi ambhale, z ní
pøijdou zachránci, a svìt ovládne
válka a zlo. Provázanost s jinými
náboenskými systémy nebrání, aby
se Asaharovo Óm inrikjó povaovalo za nositele èisté buddhistické
tradice. Aspiraci na zvìstovatele
pravého buddhismu mìl ostatnì
Asaharovi pøi setkání roku 1987
potvrdit samotný dalajlama. Na
návtìvì Tokia v roce 1995 ale dalajlama podporu Asaharovì verzi buddhismu jednoznaènì popøel.
Jako ivova manifestace se
Asahara údajnì pohybuje ve vyích
svìtech, pøináí z nich informace
a ovlivòuje to, co se stane ve svìtì niím, materiálním. Jako slitovný
buddha pak mùe pomáhat pravému
Já kadého èlovìka, které sice patøí
do ivovy nejvyí øíe, ale které
bylo svedeno a zachyceno v koloFotografie levitujícího ókó Asahary z propabìhu zrození v niích svìtech. Jako
gaèního letáku z roku 1987.
Foto z knihy D. W. Bracketta Svatý teror.
dokonale osvícený guru tuto pomoc

48

provádí pøedevím v iniciaèním ritu aktipat, pøi nìm ákovi pøedává energii
k osvícení, probouzí v nìm kosmickou sílu
kundalíní a aktivuje centra této energie
(èakry) v jeho tìle. Podmínkou cesty do
ambhaly je pak askeze a naprostá oddanost
guruovi, který iniciaci poskytl.
Jednou z netvrdích asketických praktik
bylo v Óm inrikjó ponoøování do velmi
chladné vody, co mìlo vést k uklidnìní
mysli, a ponoøování do horké vody. Vnitøní
teplo, které se horkou vodou mìlo rozhojòovat, pak mìlo zpùsobit duchovní záitky.
Tato asketická praxe byla vykonávána jak
dobrovolnì, tak i proti vùli oddaného. Jak
pøipomíná Wessingerová, tímto zpùsobem
mohli být nìkteøí èlenové Óm inrikjó vycvièeni k páchání násilí: Tyto spoleèné
rituály násilí pøipravovaly nìkteré èleny Óm
inrikjó k tomu, aby páchali závanìjí
a èastìjí násilné èiny.11
Vedle bìných buddhistických metod
meditace, poklon bostvùm nebo opakování svatých slov a jmen bostev byla v Óm
inrikjó rozíøena phowa. Pùvodnì se jedná
o soubor meditací a odøíkávání manter,
který pochází z vadrajánového buddhismu
a je dodnes praktikován nìkterými kolami
tibetského buddhismu. Technikou phowa se
èlovìk ji za iva pøipravuje na smrt tak,
aby jeho mysl byla v okamiku smrti schopna pøenesení do èisté buddhovské øíe. 12
V Asaharovì podání ovem uèení phowa znamenalo ospravedlnìní násilných
èinù na tìch, kdo odmítli vedení gurua
Asahary. Podle nìho jsou toti tito lidé
zatíeni kvùli odmítnutí jeho spasitelské
role tak patnou karmou, e se nevyhnutelnì
musejí narodit v niích svìtech. Pouze
phowa, tato spasitelná vrada,13 jim tuto
karmu odnímá.
Kde tedy hledat pøíèinu?
K násilnému vývoji nového náboenského
hnutí Óm inrikjó jistì mohla pøispìt ochota
a schopnost poloslepého Macumota ovládat
a zneuívat jetì hùøe postiené spoluáky.
Tato schopnost se mohla projevit pozdìji
ve zneuívání duchovnì závislých následovníkù. Postiení zraku také Macumotovi
mohlo zpùsobit zbystøení ostatních smyslù
tak, e snad mohl nabýt pøesvìdèení o svých
mimoøádných schopnostech.
Úsilí získat tyto schopnosti se navenek
projevilo ve vybudování hierarchického
systému s vùdcem a zakladatelem na samém vrcholu. Právì toto vùdcovo nezpochybnitelné postavení je moné povaovat za pøíèinu toho, e jeho násilné
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zámìry byly vykonávány dùkladnì a bez
pochybností.
Násilí trpìné Asaharovými následovníky mùeme do jisté míry pøipoèíst kombinaci indické a japonské asketické praxe,
jí se tito následovníci podrobovali, a násilí
jimi zpùsobené zase svéráznému výkladu
techniky phowa. Na násilí první poloviny
90. let se v Óm inrikjó jistì také podílela
Asaharova interpretace jak ambhalského,
tak køesanského mileniálního mýtu, okoøenìná snad i Nostradamovým proroctvím.
Tyto vechny výbuné podnìty se navíc
utváøely v rámci japonské spoleènosti, v ní
nìkteré náboenské skupiny tradiènì mají
i znaèné politické aspirace a která je zároveò
díky zákonùm znaènì ostraitá pøed
jakýmkoli zásahem státu vùèi náboenství.
Ovem duchovních manipulátorù
i podvodníèkù, prodávajících jako zázraèné
léèivo tøeba pomeranèové slupky (jako
Asahara) je mnoho. Ani synkretická nauka,
askeze, technika phowa nebo vyhlíení
konce svìta nemusejí vést samy o sobì
k rozpoutání násilí. Soudíme proto, e
k pochopení toho, proè se tragický scénáø
týkal právì Asaharova Óm inrikjó, je nutné
vzít v úvahu jetì dva faktory.
Prvním je Asaharova silná víra a odvaha
(nebo povýenost a drzost?), s ní sázel
vechno na to, e jeho tvrzení budou naplnìna. Tyto vysoké sázky se pøitom týkaly
i tìch tvrzení, která mohla být pomìrnì
snadno vyvrácena. Tak za nìkterými kriminálními èiny, popsanými v minulém
Dingiru, mùeme vidìt právì Asaharovo
bezhlavé riskování: snaha za kadou cenu
naplnit proroctví o závìreèném kosmickém

boji vedla k teroristickému útoku v tokijském metru; snaha zabránit diskreditaci
kvùli tvrzení o zvlátnosti Asaharovy DNA
vedla k vyvradìní rodiny Sakamotových
apod.
Stejnou odvahu ovem Asahara prokazoval i v pøípadì slibù nadpøirozených
schopností svým následovníkùm: kdy se
sliby nevyplòovaly, naøizoval jetì pøísnìjí
askezi. A krutost asketických praktik se
stala pøíèinou prvního popsaného násilí
v Óm inrikjó (smrt Terajuki Majimy),
první vrady (údi Taguèi) a dále celého
øetìzce násilných kriminálních èinù. Je také
pravdìpodobné, e nesplnìní Asaharových
slibù bylo pøíèinou výroby a podávání
omamných látek, které nìjaký náboenský
záitek pøece jen pøináely. Odtud byl jen
krok k podávání tìchto látek nepohodlným
èlenùm Óm inrikjó a také pravdìpodobnì
k prodeji drog japonskému podsvìtí. Také
k tomuto kroku jsou pak vázány dalí zloèiny.
Ani nevyplnitelné sliby by ovem nemusely nutnì vést k násilí nebýt Asaharovy
tvrdohlavosti, kterou povaujeme za druhý
významný faktor. Je moné, e tuto tvrdohlavost posiloval strach ze ztráty vùdcovské
pozice. Právì - podle naeho názoru - mimoøádná neústupnost nedovolila Asaharovi
slevit z jeho nárokù a tvrzení a pokusit se
vysvìtlovat a jinak racionalizovat jejich
nesplnìní. Asaharova údajná neomylnost,
schopnost prorokovat a èinit dalí divy
a zázraky ho postupnì vtáhla do strmé
spirály, v ní se vytváøely stále vìtí sliby
a stále vìtí nároky. Toto tìko ovladatelné
tornádo nakonec zanechalo v celé japonské

Óm inrikjó od roku 1995
Po zatèení Asahary 16. kvìtna 1995 v èele spoleèenství stanula Asaharova dcera Reika
Macumoto a tiskový mluvèí Fumihiro Dójú. Tomu se podaøilo získat sympatie èásti
mladých Japoncù, ale u v øíjnu 1995 byl zatèen. Jeho trest ovem nebyl dlouhý.
V øíjnu 1995 tokijský soud zbavil Óm inrikjó statutu náboenství, a tím i finanèních
výhod. Spoleènost Óm inrikjó se proti rozsudku odvolala, ale v prosinci 1995 vrchní
soud v Tokiu rozsudek potvrdil. To zpùsobilo finanèní úpadek spoleènosti. Jejích asi
700-800 zbývajících mniských èlenù vyklidilo její objekty.
Roku 1996 soud rozhodl, e vìtina èlenù Óm inrikjó nemá ádnou spojitost
s kriminálními èiny, za nì jsou nìkteøí èlenové souzeni, a proto Óm inrikjó nadále
neznamená nebezpeèí pro veøejnost. V únoru 1997 byl tedy obnoven náboenský
status Óm inrikjó. Skupina se oficiálnì omluvila za zloèiny a distancovala se od
ókó Asahary a ostatních, kteøí byli zapojeni do kriminální èinnosti. Pùsobí nadále
pod jménem Alef jako meditaèní skupina s asi jedním a dvìma tisíci èlenù. Z rozsáhlých výrobních a obchodních aktivit jí zùstala úspìná poèítaèová firma, z jejích
ziskù jsou èásteènì hrazeny kody, zpùsobené v minulosti.
Vyetøování dosud nebylo uzavøeno. Tøináct vysoce postavených èlenù Óm inrikjó
bylo odsouzeno k trestu smrti, rozsudek ale jetì nebyl potvrzen v odvolacím procesu.
Poznámka: jedna ze zpráv, kterou letos o Óm inrikjó vydala ÈTK, je otitìna na stranì 66.
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Obì, na ni se pomalu zapomíná: paní
Sumiko Kóno je v komatu od sarinového
útoku v mìstì Macumoto dne 27. 6.
1994. Provedli ho sice pøísluníci Óm
inrikjó, ale policisté z nìho nejprve obvinili jejího manela, který shodou okolností skladoval chemikálie pro výrobu
postøikù na své zahradì (z nich by
ovem sarin nemohl vyrobit). Nejménì
pùl roku si policie nepøipoutìla variantu,
e by chemický útok mohla spáchat
náboenská organizace.
Foto: National Geografic, listopad 2002.

spoleènosti spou. Stejnì jako v èlánku
v minulém Dingiru vak musíme na závìr
pøipomenout, e tato spou byla natìstí
nakonec nesrovnatelnì mení ne nièivý
potenciál, který tyto nenaplnìné sliby
vytvoøily.

n
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t é m a
Jako øehole mají i hnutí svou spiritualitu a svou oblast sluby

NOVÁ HNUTÍ
V CÍRKVI
Ale Opatrný

Aèkoliv v dìjinách katolické církve ve 20. století existovala
øada hnutí (jako bylo hnutí liturgické nebo biblické) od sedmdesátých let minulého století získává název hnutí nebo nová
hnutí v církvi (v zahranièní literatuøe se èasto uívá italský
výraz movimenti) specifický význam. Jsou tím mylena hnutí,
která vznikla po druhé svìtové válce a která se zejména po
II. vatikánském koncilu (1962-1965) rozíøila do øady zemí svìta
a urèitým zpùsobem se konstituovala jako trvale v církvi existující spoleèenství s vlastním specifickým posláním nebo vlastní spiritualitou.
Pro tato hnutí (napø. Cursillo, Dílo Mariino jsou rozdìleny zásadnì na muské a enské
- focolare, Neokatechumenátní cesta, cha- vìtve, klátery a spoleèenství. Hnutí pøirismatická obnova) je charakteristické to, nesla koexistenci muù a en uvnitø jednoho
e jde ponejvíce o spoleèenství laikù. Mezi hnutí bez rozdìlení. Muské øehole, aè
nimi jsou knìí také pøítomni, ale vìtinou pùvodnì vìtinou sdruovaly pøedevím
ne ve vedoucích rolích. Z nìkterých tìchto osoby nesvìcené, tedy laiky, se staly vìthnutí potom vznikaly komunity spoleèného inou spoleèenstvím knìí. Hnutí naproti
ivota (napø. Komunita Blahoslavenství, tomu byla zpravidla zaloena laiky, sdruují
Chemin neuf, apod.), které jsou obdobou pøedevím laiky a jsou dodnes vìtinou
øeholních spoleèností, sdruují ale knìze laiky vedena (napø. Dílo Mariino, Neoi laiky, osoby ijící v celibátu i manelské katechumenátní cesta, San Egidio a jiné).
páry èi rodiny.
Zatímco vìtina øeholních spoleèenství
I kdy má øímskokatolická církev po mìla a má ustálen svùj duchovní profil
staletí zaitou existenci celé øady øeholí, i hlavní oblasti èinnosti po mnohá po staletí,
které mají nejrùznìjí náplò èinnosti a rùzné hnutí reagovala novì na potøeby souèasné
spirituality, ukázala se existence hnutí jako doby a nìkterá si svou flexibilitu stále
uiteèná a oprávnìná inovace. Øehole udrují. Vìtina hnutí také umoòuje buï
Rozhovor s Kateøinou Lachmanovou
Kateøina Lachmanová, Th.D, (41) právì
skonèila osmiletý studijní pobyt v Øímì,
kde postupnì vystudovala spirituální
teologii, teologickou antropologii a psychologii. V polovinì devadesátých let
pùsobila v Katolické charismatické obnovì (KCHO) jako národní koordinátorka
hnutí, v souèasnosti se podílí pøedevím
na pøípravì programù charismatických
konferencí a letních programù pro mláde.
Mùete nám jako pøedstavitelka Katolické charismatické obnovy øíci, v èem
vidíte poslání tohoto hnutí?
Sice v souèasnosti nejsem pøedstavitelkou
KCHO, ale nìco málo snad øíci mohu.
Poslání KCHO vidím v tom, e vede lidi
k osobní zkuenosti s Bohem a k oivení
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vztahu s ním skrze zkuenost s Duchem
svatým, potamo k oivení a prohloubení
køesanského ivota ve vech jeho dimenzích: ve vztahu k Boímu slovu, k lidem
kolem sebe, k církvi, k vlastní práci, k vìcem veøejným atp. Struènì øeèeno, èlovìk
zaène novì a reálnì poèítat s Bohem,
v nìho sice pøedtím také vìøil, ale mìl pro
nìj jakýsi koutek svého ivota nazvaný
posvátno - vìtinu ivota si organizoval
sám a podle svého (mnohdy i to posvátno).
Jedním z aspektù poslání CHO je i otevøenost vùèi charismatùm, darùm Ducha ke
slubì. To ovem není a nemùe být nejdùleitìjí aspekt, protoe kadá vpravdì
køesanská spiritualita má ve støedu Krista
a ivot z jeho slova. Tzv. charismatici pouze
pøipomínají (pøedevím sami sobì) evan-

jakési volné, pøidruené èlenství, nebo
pøímo prùchod hnutím. Èlovìk se stává
na nìjaký èas úèastníkem programu, které
hnutí nabízí, a potom odchází nanejvý jako
jakýsi pøíznivec, ale ne jako èlen (typické
pro Cursillo a charismatickou obnovu, co
jsou hnutí, která èlenství v bìném slova
smyslu vlastnì neznají).
Hnutí mají nejrùznìjí strukturu - od
pomìrnì pevnì uspoøádané, s kombinací
hierarchického a síového uspoøádání
(napø. Dílo Mariino) a po nehierarchické,
necentralizované uspoøádání charismatické
obnovy, témìø zcela postrádající pevné
struktury vedení.
irí okolnosti vzniku a rozvoje hnutí
Kadé z hnutí vznikalo ve specifických
podmínkách a na vznik øady z nich mìla
dominantní vliv aktivita a osobnost zakladatele. Pøesto lze mluvit o obecných podmínkách vzniku, rozvoje i oficiální podpory
hnutí po II. vatikánském koncilu, i kdy
nìkterá hnutí vznikla u ve ètyøicátých
letech 20. století, tedy dávno pøed koncilem.
Pøed koncilem se také rozíøila pomìrnì
iroká aktivita uvnitø církve, která mìla
zapojit do íøení evangelia laiky.
Byla to Katolická akce, vznikající koncem dvacátých let minulého století, znaènì
rozíøená a úspìnì pùsobící napø. ve Francii a Itálii, u nás naopak témìø neakceptovaná v èase relativní svobody, tedy pøed
únorem 1948. Katolická akce poèítala jetì
s laiky spí nesamostatnì pùsobícími. Mìli
být prodlouenou rukou biskupù, jak se
obvykle tehdejí oficiální postoj charakterizuje.
gelijní pravdu, e bez Ducha Kristova je
køesanský ivot nemyslitelný, a hlavnì
neitelný.
V èem pøi hodnocení KCHO vidíte pøínos hnutí pro ivot celé katolické církve?
Pøínos je v tom, kdykoli se v ivotì jednotlivce, farnosti, komunity apod. podaøilo
nìco z toho, co jsem popsala jako poslání
KCHO.
Je moné hovoøit o KCHO jako jednotném hnutí, nebo se zde setkáme
s rùznými postoji? Je moné napøíklad
vyjádøit spoleèný postoj k ekumenickému hnutí?
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Nejen dokument o apotolátu laikù
II. vatikánského koncilu Apostolicam actuositatem z 18. 11. 1965, ale zejména
eklesiologie* celého koncilu otevøela laikùm mnohé do té doby spí uzavøené dveøe
a zvýraznila jejich význam. To se promítlo
jak do ivota u existujících hnutí, tak do
vzniku hnutí nových.
Svùj vliv mìl zøejmì i dùraz koncilu na
prohloubení osobní víry a osobního rozhodnutí pro víru, na universální povolání
vech køesanù ke svatosti a také øada
akcentù pneumatologických,** které podpoøily význam charismatického*** prvku
v církvi tak, e se stal v uspoøádání církve
pro mnohé stejnì významným, jako prvek
institucionální.
Zvýraznìní role laikù se promítlo i do
ústøedních orgánù katolické církve ve
Vatikánu. Roku 1967 vznikla Rada laikù
jako experimentální úøad. Roku 1976 byla
transformována na Papeskou radu pro
laiky, která je nyní trvalou souèástí centrálních vatikánských úøadù. Tato Rada má,
kromì jiného, ve své oblasti zájmu a odpovìdnosti hnutí a organizace laikù v církvi.
S existencí právnì konstituovaných
spoleèenství laikù, které nenáleí k øeholím
jako tzv. tøetí øády, poèítá pokoncilní církevní právo. Kodex kanonického práva z roku
1983, základní právní norma øímskokatolické církve, zná rùzné stupnì závazných
spoleèenství køesanù, laikù nebo laikù
* eklesiologie - nauka o církvi
** pneumatologie - nauka o Duchu svatém
*** charismata - nadpøirozené dary Ducha svatého, nadpøirozené pùsobení Ducha svatého

V tom je právì problém: celé roky se tzv.
charismatici snaí marnì vysvìtlit, e
jsou tìko zaøaditelní vedle jiných známých hnutí v církvi, jako je napø. Focolare, Neokatechumenát apod., protoe
nemají zakladatele ani pevnou strukturu,
ani seznam èlenù, nato nìjaké veobecnì
platné stanovy, smìrnice atd. Tím pádem
tìko èekat, e zde najdeme uniformitu
postojù typických pro lidi, kteøí se ke
KCHO hlásí. V otázkách víry jsou to
pøedevím katolíci, tedy i v otázkách ekumenismu. Samozøejmì, dojde-li k tomu,
e èlovìk novì objeví v Kristu poklad své
víry, je také otevøenìjí ke spoleèenství
s kadým, kdo je ochoten jej sdílet. Kromì
toho, je-li skuteènì otevøen Kristovu
uèení, nemùe mu být jedno, e církev je
proti Kristovì vùli rozdìlená. Asi proto
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a knìí, urèuje obecné podmínky jejich
schválení a urèuje také jejich schvalovatele. Kánon 298 Kodexu konstatuje, e v církvi jsou rùzná sdruení,
odliná od øeholí, v nich køesané
buï duchovní nebo laici nebo duchovní spolu s laiky se spoleènì snaí
o dokonalejí ivot nebo veøejnou bohoslubu nebo íøení køesanské nauky  Pokud toto sdruení chce
hlásat køesanskou nauku jménem
církve nebo konat veøejné bohosluby,... (kánon 301, §1) mùe ho
zøídit pouze pøísluný církevní pøedstavený. Ten má také povinnost podle
kánonu 305, §1 dozírat na jeho øádný
ivot. Veøejná sdruení køesanù
s celocírkevní nebo mezinárodní pùsobností zøizuje apotolský stolec,
biskupská konference zøizuje národní
sdruení, pùsobící v celém národì
a diecézní biskup sdruení, pùsobící
jen v jeho diecézi.1

Plzeòský biskup, Mons. Frantiek Radkovský, na kongresu Chvalme Jeíe, který
roku 1999 v Plzni poøádala Koinonie Jana
Køtitele.
Foto: archiv.

ance a úskalí specializace hnutí
Typické pro kadé hnutí je, e se buï vìnuje
urèité oblasti ivota a pùsobení církve a své
èleny k tomu vychovává (napø. Neokatechumenát - výchova k urèitému typu evangelizace, San Egidio - péèe o chudé a handicapované), nebo preferuje urèitý styl zbonosti èi urèitá témata (charismatická obnova
- vytvoøení, pøijetí nebo obnova základù
osobní víry a spoleèná modlitba s uitím
charismat, Dílo Mariino - jednota a sdílení,
apod.) a peèlivì uskuteèòuje intence svého
zakladatele (pokud ho má). Tato specializace èinnosti èi duchovního programu

není v katolické církvi ani nìèím novým,
ani nìèím nevhodným. Je známá a vyzkouená v témìø dvoutisícileté historii øeholí.
Ty vznikaly sdruováním nejprve malých
spoleèenství okolo výrazných osobností
zakladatelù a pøijímaly specifická poslání.
Úskalí spoèívá v tom, e právì specializace sdruuje ty, kteøí ji povaují (pro
sebe) za vhodnou. Je známo zjitìní, e
hnutí sdruují vdy lidi v nìjakém ohledu
podobné, - a proto k nim nebudou patøit ti,
kdo jsou v dùrazech, preferovaných hnutím,
jiní. To nevadí, pokud hnutí není v dané
farnosti èi obci jedinou monou variantou

se mnozí lidé z KCHO pøátelí s køesany
z jiných církví a na ekumenì jim velmi
záleí. Ne náhodou na Konferenci KCHO
témìø kadým rokem pøednáí nìkdo z jiné
køesanské denominace.

pozitivní postoj ke kadému smysluplnému snaení laikù v Církvi. Ráda bych
podotkla, e nesdílím katastrofické vize
èeských médií ohlednì osoby a pùsobení
Benedikta XVI. Skuteèná postava Josepha
Ratzingera je natìstí na hony vzdálená
jeho mediálnímu obrazu u nás. Jsem ráda,
e mohu jeho první kroky v roli papee
zaívat tady v Øímì, tedy velice zblízka,
a setkávat se s mnoha lidmi, kteøí se s ním
osobnì znají nebo s ním mají pracovnì
co do èinìní jetì i dnes. Myslím, e nás
tento pape jetì vechny vyvede z míry.
Pozitivnì.

A postoj k mezináboenskému dialogu?
I zde jednodue sdílíme uèení církve (pokud
o nìm ovem nìco víme). Co hodnì zjednoduenì znamená zásadní otevøenost
a úctu ke vem, kdo vìøí jinak ne my, ale
nikoli postoj, e je vlastnì úplnì jedno,
v co èlovìk vìøí, ke komu se modlí a co
z toho vyvozuje pro svùj ivot.
Co vzhledem k úsilí KCHO oèekáváte od
pontifikátu Benedikta XVI.?
Nic podstatnì jiného, ne na co jsme byli
zvyklí od jeho pøedchùdce, tedy rámcovì

Korespondenèní dialog vedl
Milo Mrázek.
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nacházela své místo
v církvi, uznání a urèitý
respekt. Toto uznání má
zpravidla po èase i právní rámec, pokud se hnutí
nebo trvalé spoleèenství
ivota konstituuje tak, e
se mùe stát nìkterou
formou spoleèného ivota, s ním církevní právo
poèítá. Proces etablování
hnutí zaèíná zpravidla
uznáním hnutí místním
biskupem, který má hnutí
nadále pod svou pravomocí. Po delím èase mùe hnutí dojít právního
uznání v oblasti univerzální církve, tedy na
celém svìtì.
Aèkoliv se øada hnutí tìila pozornosti
jak papee Pavla VI., tak Jan Pavla II.,
urèitým prùlomem v oficiálním uznání
významu hnutí v katolické církvi byly
letnice 1998, kdy pape Jan Pavel II. pozval
do Øíma zástupce hnutí z celého svìta.
Øada hnutí se tam pøedstavila na úrovni
univerzální církve a vichni vyslechli od
Jana Pavla II. vøelá slova uznání a povzbuzení. Jakkoliv se i nadále vkládají øadou
pøedstavitelù církve do hnutí velké nadìje,
upozoròuje se také mnohde na nìkterá
úskalí, která v jejich ivotì a práci spoèívají.

modlitba, sdílení nebo studium Písma v malých spoleèenstvích je stabilní metodou
práce v øadì hnutí. Malá spoleèenství jsou
vak povaována øadou teoretikù i praktikù
za problematický jev ve farnosti. Mají
obavy (nìkdy odùvodnìné), e tato spoleèenství farnost rozdrobí a rozloí. Proto
mají výhrady i k hnutím, pøípadnì k jejich
pùsobení ve farnosti.
Dalí problém spoèívá v tom, e malé
spoleèenství urèitého hnutí mùe znamenat
ve farnosti poèetnì meninu, hnutí jako
celek je ale vùèi farnosti obrem. To mùe
zpùsobovat, e se èlenové hnutí cítí být nad
malost farnosti povzneseni (farnost je
provinèní, hnutí je svìtové) a zbytek
farnosti se cítí být buï nedocenìn nebo
ohroen. Nìkdy to ale bývá i naopak, kdy
toti køesané, kteøí v ádném hnutí neijí,
jaksi preventivnì osoèují èleny hnutí, e
se staví do nadøazené pozice, e se cítí být
elitou atd., aèkoliv tomu skuteènost neodpovídá.
Zdá se, e si tak nìkteøí lidé v tomto
pøípadì odreagovávají zbyteèný pocit
ménìcennosti, e jsou jen obyèejní køesané nebo svùj smutek nad tím, e se nikde
neuchytili, e nikam nepatøí. Nekritické
a co do kvantity pøehnané vychvalování
a vynáení hnutí a jejich èleny a pøíznivci
nebo církevními autoritami, mùe takovéto
pocity také vyvolávat nebo posilovat.

Hnutí a malá spoleèenství
V nìkterých hnutích je malé spoleèenství
pøímo základní buòkou, ve které hnutí ije.
Ostatnì vìtina hnutí právì jako malé
spoleèenství zaèínalo. Ovem ne z kadého
malého spoleèenství se stane hnutí èi
stabilní komunita, a to i v pøípadì, e o tom
jeho èlenové sní a pøejí si to. Spoleèná

Osobní identifikace
Dalím moným problémem ivota køesana ve farnosti a v hnutí je problém osobní
identifikace. Èlovìk se toti nejen identifikuje s urèitou skupinou, ale je schopen
se identifikovat s vícerými skupinami
souèasnì (napø. souèasnì patøí do rodiny,
pracovního kolektivu, farnosti a rybáøského

Jana Pavla II. (pøedevím motu propria
Ecclesia Dei);
 obnovení uívání tradièní mení liturgie
podle Misálu z roku 1962;
 podpora liturgického pouívání latiny,
gregoriánského chorálu a posvátné polyfonní hudby v souladu s posvátnou konstitucí o liturgii Druhého vatikánského
koncilu Sacrosnactum consilium;
 podpora vzdìlávání vìøících v otázkách
liturgie, vìrouky a Tradice;
 vyjadøovat duchovní potøeby èlenù v souladu s dokumenty II. vatikánského koncilu
(Lumen gentium 37) a kanonického práva
(CIC 212, § 2,3) svým pastýøùm a infor-

movat o tom v souladu s tímto právem
(CIC 213) i ostatní vìøící.

Pøedevím k misii
vyzývá èasopis Sloup, který vychází jako zpravodaj komunity Koinonia Jan Køtitel.
Evangelizace je hlavním posláním tohoto nového hnutí
v církvi. Název Sloup byl
zvolen podle evangelizaèního projektu realizovaného
komunitou, do
jejího srdce
Pán vloil touhu vystavìt
duchovní chrám. Proto je nutné zbudovat
sloupy, je by unesly tíhu celé stavby.
(Z tiráe èasopisu.)

ivota, nebo pokud se nevymezuje jako
jediná moná èi nejlepí varianta vùèi
bìným formám ivota v církvi. Pokud si
je hnutí vìdomo toho, e - aè mnohými
svými èleny milováno na ivot a na smrt není nièím více, ne jednou, více èi ménì
astnou variantou ivota v církvi mezi
mnoha dalími, neménì astnými variantami, a pokud ví, e úèast v nìm neznamená
automaticky vìtí dokonalost a e èlenství
v nìm nezakládá zvlátní práva v církvi,
potom mùe být zdravým elementem
v ivotì farnosti, diecéze i univerzální
církve. e mohou být èlenové hnutí pokoueni k postojùm nadøazenosti, elitáøství
nebo exkluzivity, je jisté. To ovem samo
o sobì hnutí nediskvalifikuje. Kadý
ostatnì mùe být (a bývá) pokouen k pýe,
nesnáenlivosti a jiným nectnostem, i kdy
do ádného hnutí nepatøí.
Oficiální uznání
Mnohá hnutí, dnes rozíøená po celém
svìtì, si po svém vzniku pomalu a postupnì
Rozhovor s Pavlem Majerákem
Mgr. et Mgr. Pavel Majerák (34) vystudoval religionistiku a uèitelství na UK
HTF a teologii na UK KTF. Je øeditelem
Oblastní charity Teplice a pøedsedou èeské
poboèky hnutí Una voce.
Mùete, prosím, vyjádøit, èím Vae
hnutí pøispívá Vaí církvi?
Una Voce ÈR je svébytnou organizací,
která má za cíl prosazovat spoleèné mylenky mezinárodní federace Una Voce.
Cíle Una Voce jsou struènì øeèeno tyto:
 respektování tìch, kteøí se pøiklánìjí
k latinské liturgické tradici, ve vìrnosti
magisteriu a v souladu s ustanoveními

52

Co oèekáváte od pontifikátu Benedikta
XVI.?
Una Voce pøijala volbu Benedikta XVI.
s velkými nadìjemi. Benedikt XVI. jetì
jako kardinál Ratzinger se nìkolikrát seel
s pøedstaviteli Una Voce (naposledy na
generálním shromádìní UV v Øímì
v roce 2003) a zná prosby a potøeby
vìøících, kteøí lnou k tradièním formám
zbonosti. Oèekáváme e Benedikt XVI.
kromì jiného pøistoupí k liturgické reformì Novus Ordo Missae - k tzv. refor-
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spolku), a to zpravidla nestejnou mìrou. Ve
vztahu hnutí - farnost pak vzniká otázka:
do jaké míry se èlovìk identifikuje s hnutím
a do jaké míry se svou farností? Zvlátì
ostøe mùe tato otázka vystoupit tehdy,
jsou-li nìkteøí farníci èleny nadfarních spoleèenství a jejich míra identifikace s takovým spoleèenstvím je vìtí ne identifikace
s farností. Zvlá nepøíjemné je, jestlie se
nìjaké hnutí, tvoøící nadfarní spoleèenství,
prezentuje ve farnosti jako jediná moná,
nejlepí, nutná, èili pokud se tak èi onak
vnucuje ostatním.
Hnutí, daleko pøesahující obrys farnosti,
jsou ale ivotu farnosti k uitku, jestlie
v nich nìkteøí èlenové farnosti získávají
inspiraci, prohloubení víry a nové dovednosti, a toto vechno nabídnou a nezitnì
bez vnucování vnáejí do ivota své farnosti. Je známou zkueností z mnoha zemí
Evropy, e velkou èást velmi aktivních lidí
ve farnosti tvoøí právì køesané, kteøí byli
obohaceni delí èi trvalou úèastí v nìjakém
hnutí a zapojili se do ivota farnosti tak, e
svou zkuenost vyuili, ale druhým nevnutili.
Vechny popsané problémy se týkají
i identifikace èlena hnutí s univerzální
církví. Identifikace s hnutím mùe ve své
intenzitì vysoko pøevyovat identifikaci
s univerzální církví, co je z teologického
i praktického hlediska povaováno za
patné.
Závìr
Potøeba shromaïovat se k proívání
a íøení ivota z evangelia je pøítomna
v køesanství od jeho poèátkù. Tato potøeba
se realizovala a realizuje v dìjinách rùzným
zpùsobem. Pro katolickou církev je charakteristické, e v ní od doby vzniku øeholí byl

mì reformy - jak o tom vícekrát psal,
naposledy ve své knize Duch liturgie. Dále
pak oèekáváme, e odstraní skandální
omezení, která dodnes provázejí monost
slouení tzv. tradièního meního ritu
a vyhlásí tzv. generální indult - tzn. monost pro kadého knìze slouit dle misálu
z roku 1962 bez dalího omezení.
Jak se vae hnutí staví k ekumenickým
a mezináboenským aktivitám?
Nae hnutí je specificky katolické a pùsobí
uvnitø Církve. K souèasné ekumenické
praxi a zpùsobu vedení mezináboenského
dialogu je znaènì kritické. V roce 2002
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Jan Pavel II. o laicích a církevních hnutích
Oblast misionáøské pøítomnosti a pùsobnosti laikù je velmi iroká. Vlastním polem
jejich evangelizaèní èinnosti je rozsáhlý a sloitý svìt politiky, hospodáøství a sociálních
vztahù...(Pavel VI., Evangelii nuntiandi, odst. 70) na místní, národní a mezinárodní
úrovni. Uvnitø církve se nabízejí rùzné druhy sluby, funkcí, úøadù a zpùsobù, jak
pøivádìt ke køesanského zpùsobu ivota. Myslím pøitom na novinku, která se v poslední
dobì objevila v nemálo církvích: na velký rozvoj tzv. církevních hnutí, která mají
silnou misijní dynamiku. Jestlie se pokornì zaøadí do ivota místní církve a budou
srdeènì pøijata biskupy a knìími do diecézních a farních struktur, vytvoøí tato hnutí
v pravém slova smyslu skuteèný Boí dar pro novou evangelizaci a misijní práci.
Doporuèuji tedy je propagovat a vyuívat, pøedevím mezi mládeí, aby pøispìla opìt
k novému rozmachu køesanského ivota a k evangelizaci, pøitom je tøeba mít na
mysli zpùsoby jejich sdruování a vyjadøování z pluralistického hlediska.
V misijní èinnosti musí být zhodnoceny rùzné formy laikátu a musí být respektována
jejich povaha a zamìøení: misijní laická sdruení, køesanské organizace mezinárodní
dobrovolné sluby, církevní hnutí, spolky a spoleènosti rùzného druhu, ty vechny a
se zapojí do misijní èinnosti ad gentes a a spolupracují s místní církví.
Jan Pavel II., Redemptoris misiio, 7. 12. 1990)

vdy prostor pro konstituování spoleèenství
uvnitø církve, které akceptovalo v zásadì
ve, co patøí k obsahu víry v církvi pøedávané, ale které v oblasti spirituality nebo
specifických slueb církvi a svìtu lo svou
osobitou cestou. Tak vznikaly øehole a podobnì vznikají i hnutí. Dìlení a tìpení
církve se povauje v katolické tradici za
neastné a zcela neádoucí, tvoøení profilovaných skupin, konformních v zásadních
vìcech s celkem církve, za normální i ádoucí. Je zajímavé, e v tradici pravoslaví
tomu tak není. Z tohoto hlediska lze povaovat vznik hnutí za jakousi moderní
variantu pohybu uvnitø církve, který døíve
vedl ke vzniku øeholí.
Jestlie jsou hnutí aktuální odpovìdí na
potøeby ivota církve a svìta, jak lze doufat
u tìch, která se etablovala a nìkolik desetiletí u v církvi ijí, znamená to také, e
jejich existence mùe být èasovì podmí-

nìná. Tato èasová podmínìnost není dána
jejich kvalitou, ale jejich potøebností v urèité situaci ivota církve i svìta. Pokud hnutí
poznají kairos, tedy èas Bohem daný, pro
svùj zánik stejnì dobøe, jako poznala èas
pro svùj vznik, mají nadìji, e budou církvi
a svìtu po urèitý èas skuteènì slouit a potom zaniknou nebo se transformují v hnutí
jiná. Vyhnou se nebezpeèí, e by se jejich
nejvìtí starostí mohla stát péèe o zachování
n
vlastní existence.

vydalo nae hnutí otevøené prohláení
k situaci v Církvi, kde kromì jiného stojí:
Je tøeba jasnì prohlásit cíl ekumenického
dialogu, kterým je pøijetí pravdy uchovávané a ité v katolické církvi ostatními
odlouèenými spoleèenstvími, protoe
pouze katolická církev má plnost Kristovy
pravdy a prostøedkù spásy a správného
zpùsobu jeho vedení. Zárovìò je tøeba
zdùraznit, e jednota køesanù je ádoucí
a potøebná, ale nesmí se uskuteèòovat na
úkor pravdy. Dialog a vzájmená láska jsou
na cestì k jednotì nezbytné, pomáhají k odstraòování pøedsudkù a planých nepøátelství, umoòují spolupracovat tam, kde je

spolupráce vhodná, napø. pøi prosazování
køesanských postojù ve spoleènosti ve
vìcech ochrany nevinného lidského ivota
atp. Ale jsou to pouze prostøedky vedoucí
k cíli, který má v rukou Duch svatý.
Dezinterpretace cíle zdravého ekumenismu vede u mnohých k nezdravým
postojùm, kdy buï pøestávají vìøit ve
výluèné postavení katolické církve jako
nástroje spásy, v kterém je dosaitelná
plnost vech prostøedkù spásy, nebo odmítají zcela ekumenismus jako takový.

Poznámka
1 Od pøesné právní specifikace jednotlivých moných
druhù sdruení, která mohou tvoøit hnutí a z nich vzniklá
trvalá spoleèenství, zde upoutíme; pøesahovala by rámec
této stati.

Ing. Ale Opatrný, Th.D. (*1944) pøednáí pastorální
teologii na Katolické teologické fakultì Univerzity Karlovy Praze a je biskupským vikáøem pro pastoraci v praské arcidiecézi.

Korespondenèní rozhovor vedl
Milo Mrázek.
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Nová hnutí v øímskokatolické církvi jsou odpovìdí na sekularizaci spoleènosti

NOVÁ KATOLICKÁ
HNUTÍ U NÁS

Luká Brzobohatý

Vzedmutí spirituální obnovy je pøíznaèné pro náboenství v postmoderní dobì. Nìkde dochází
k hluboké promìnì tradièních forem, k jejich synkrezi a prolínání, jinde naopak k jejich upevnìní.
Pro øímskokatolickou mutaci této obnovy je charakteristická rùznorodost.
Co jsou nová hnutí v církvi?
Jisté ale je, e nová hnutí reagují na
boenství ve spoleènosti odpovídá napøíNová hnutí v církvi øímskokatolické mùe- klad charitativní èinností.
nepøíznivou situaci prunì a jsou zøetelnìjí
me povaovat za souèást irího fenoménu,
odpovìdí církve sekularizované spoleènoskterý pozorujeme v religiozitì západní kul- Krátká minulost, otevøená budoucnost
ti. Svou aktivitou církev zviditelòují a repretury a který je charakterizován nìkdy jako Zatímco mnohá hnutí pùsobí v Evropì ji zentují, zejména jsou-li ekumenicky nebo
antisekularizaèní hnutí. V církvi øímsko- desetiletí, u nás se jejich historie vìtinou charitativnì zamìøena. Poèet hnutí i jejich
katolické pøedstavují obnovná a obrodná pojí s pádem komunismu. Ta, která sem èlenù v Èeské republice se zvyuje. Buhnutí reakci na výzvu kulturní situace pronikla u v dobì totality, mohla pùsobit doucnost fenoménu je otevøená a dá se pøed(sekularizace, globalizace) a nové postavení pouze omezenì a vìtinou tajnì. Pøíkladem pokládat, e uvnitø církve jeho význam
církve ve spoleènosti. Touto výzvou je jsou Hnutí focolare, Schönstattské hnutí, poroste.
opoutìní tradièních køesanských hodnot, Charismatická obnova, ale i ekumenické
ztráta politické a oslabení spoleèenské role hnutí inspirované komunitou v Taize, její Problematika klasifikace
církve, minoritní postavení ve spoleènosti. spiritualita se dobøe ujala v prostøedí øím- I pøes krátkou historii pùsobí v Èeské
Rozmach nových hnutí je spojován skokatolické církve.
republice prokazatelnì více ne dvacet
s II. vatikánským koncilem, ale jejich
Nìkteøí teologové spojovali pøíchod hnutí. Informace o mnohých z nich jsou
koøeny sahají hloubìji do minulosti. Mají hnutí na èeskou katolickou scénu s jistou velice omezené a tìko dostupné.1 Prakpøevánì laický charakter a umoòují lai- nadìjí. Èekali od nich pomoc pøi prosazo- ticky neexistuje odborná práce, která by
kùm realizovat se v práci pro církev, a to vání ducha II. vatikánského koncilu, pro- tento fenomén v Èeské republice mapovala.
ve znaèné svobodì vùèi hierarchickým buzení ivota ve farnosti a snad i jakousi Celosvìtovì se mezinárodní katolická hnutí
strukturám.
rekatolizaci spoleènosti zdola. Tato oèe- poèítají na desítky. Toto mnoství hnutí se
Mùeme vysledovat dvì hlavní tenden- kávání se naplnila pouze èásteènì. Laická nìkteøí autoøi pokusili kategorizovat, nicce. První je moné popisovat jako restau- církevní veøejnost se pod vlivem tìchto ménì v ádném pøípadì nedolo k obecnéraèní, kdy se hnutí snaí obnovit postavení hnutí zatím zásadnìji neprobouzí k ivotu, mu pøijetí.2
církve ve spoleènosti, ale hledí pøi tom spíe i kdy musíme pøiznat, e významná èást
Kadá kategorizace v urèitých smìrech
do minulosti. Druhá a rozíøenìjí se snaí aktivních laikù je zároveò èleny nìkterého pokulhává, není vyèerpávající, je naruena
o harmonizování církve s novì nastalou z hnutí. Poslední sèítání lidu ukázalo, e øadou výjimek a èasto je tìké rozhodnout,
spoleèenskou situací. Na pluralitu reaguje tradièní formy køesanství, a tedy i øímské do které ze skupin zkoumané hnutí zaøadit.
ekumenismem a mezináboenským dia- katolictví, jsou v naí zemi nadále na I pøes nejlepí vùli a vysoce profesionální
logem, na diskreditaci církve a obecnì ná- ústupu.
pøístup k vytváøení jednotlivých klasifikací
Rozhovor s Elikou Vechetovou
Elika Vechetová (28) spolupracuje s Hnutím za lepí svìt pøi realizaci víkendových
setkání jako moderátorka a facilitátorka.
Spolu s manelem Vladimírem, instruktorem teambuildingových aktivit, pøipravují pro úèastníky praktická cvièení
zamìøená na komunikaci ve skupinì,
plánování a øeení konfliktù.
Mùete, prosím, vyjádøit, èím Vae
hnutí pøispívá církvi?
Hnutí za lepí svìt bylo zaloeno v 50.
letech 20. století italským knìzem P. Lom-
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bardim jako reakce na potøeby válkou
vyèerpané spoleènosti. P. Lombardi se
svými spolupracovníky pomáhali vìøícím
formou duchovních cvièení a semináøù
znovu objevit radostné poselství Jeíe
Krista a smysl ivota uprostøed znièené
Evropy. Po II. vatikánském koncilu se hnutí
zamìøilo na íøení cíkevní obnovy vyplývající z tohoto koncilu. V praxi se jednalo
o seznamování laické veøejnosti s dokumenty koncilu a o jejich realizaci v kadodenním ivotì církve. Dále se hnutí zamìøilo na podporu meních církevních spo-

leèenství - farností a farních spoleèenství.
V tomto pokraèujeme dodnes a snaíme
se vnímat znamení èasu. Jinak øeèeno
reagujeme na poptávku farních
spoleèenství. V posledních letech jsme
poøádali tzv. fóra (víkendová setkání)
zamìøená jednak na poselství dokumentù
II. vatikánského koncilu, jednak na
sociologicko - pedagogické zákonitosti
spojené se ivotem malých spoleèenství.
Víme, e aktuální je zájem o tréninky
komunikace nebo plánování. Pøítí fórum
tuto poptávku zohlední.

DINGIR 2/200 5

t é m a
Nová hnutí v øímskokatolické cíkvi
Komunita Blahoslavenství http://www. kom-blahoslavenství.unas.cz
Chemin Neuf
http://www. chemin-neuf.cz
Emmanuel (Bùh s námi)
http://www.emmanuel.cz
Cursillo de Cristiandad
http://cursillo.hyperlink.cz
Hnutí focolare (Opus Mariae)
http://www.focolare.cz
Modlitby matek
http://farnostvb.wz.cz/modlitbamatek.htm
Mariina legie
http://www.reaia.cz/webfara/faraweb/legie.htm
Hnutí Svìtlo - ivot
http://www.svetlo-zivot.cz
Schönstattské hnutí
http://www-schoenstatt-patres.cz
Koinonie Jan Køtitel
Neokatechumenát
Miles Jesu
http://www.eucharistie.cz/czech/povolani/milesj.html
Víra a svìtlo
http://viraasvetlo.evangnet.cz
komunita Sant Egidio
http://www.santegidio.cz
Hnutí za lepí svìt
http://sweb.cz/hzls
komunita Taize
http://www.taize.fr/cs/
Regnum Christi
http://www.regnumchristi.org
Opus Dei
http://www.opusdei.org/art.php?w=61&s=230
Èeskomoravská Fatima
http://www.cm-fatima.cz
Mariánské knìské hnutí
http://www.mkh.cz
Una voce
http://www.unavoce.cz
katolická charismatická obnova
http://www.cho.cz
stále existují a budou existovat èetná hnutí,
která se klasifikaci vymykají. Jednotlivé
spoleèné znaky a charakteristiky se napøíè
celým spektrem hnutí prolínají. Je napøíklad
velice problematické oznaèit hnutí za mariánské a povaovat jeho dùraz na mariánskou spiritualitu za výsostný, protoe tím
mùe dojít k opomenutí napø. jeho ekumenického èi charitativního momentu. V mnoha pøípadech je lepí hnutí ponechat mimo
klasifikace, ne je za kadou cenu aplikovat
a dopustit se tak deformace obsahu sdìlení,
které chceme klasifikací uèinit. Dalí
moností je uvádìt hnutí ve více kategoriích, tím ovem utrpí kritérium pøehlednosti.
Právì kritérium pøehlednosti je rozhodující pro následující kategorizaci.

Co oèekáváte od
pontifikátu Benedikta XVI.?
Pape Benedikt
XVI. je ve velmi
nároèné situaci. Sílí volání po urèité
modernizaci církve, svìt se zmítá
v rádoby køesansko - muslimském konfliktu, jsou tu problémy i výhody globalizace. Pøejeme si, aby pape rozpoznal
priority a vytyèil smìr.

DINGIR 2/200 5

Øím, 30. kvìtna 1998: nová hnutí na pochodu mìstìm.
Na obrázku Neokatechumenát z italských Benátek.
Foto: archiv.

Vylití
Ducha
Znaèný poèet hnutí vychází z tzv.
charismatické obnovy. V katolické církvi
ve svìtì se charismatické hnutí poprvé
objevilo v roce 1967. V prvních letech ho
provázela nedùvìra ze strany církevní
hierarchie i ostatních laikù a èasto pøecházela a v odmítavé postoje.
Základem spirituality je znovuobjevení
tajemství letnic, na jeho poèátku stojí vylití
Ducha. Ústøedním teologickým termínem
je køest v Duchu svatém. Stoupenci charismatické obnovy se organizují ve spoleèenstvích, která se scházejí k modlitbám
obvykle jednou týdnì. Vedení je svìøeno
animátorovi èi animátorùm,* kteøí vedou
ostatní èleny pomocí èetby Písma, zpìvù

* animátor - aktivista, který organizuje èinnost a øídí diskusi. Pøedpokladem je teologické vzdìlání a organizaèní
schopnosti

Jak se vae hnutí staví k ekumenickým
a mezináboenským aktivitám?
Jsme otevøení k dialogu a vnímáme pozitivnì, kdy se lidé o tìchto vìcech baví
a hledají spoleènou cestu. Rozhodnì vak
nepodporujeme vzájemné osoèování èi
pøedhazování nedostatkù. Taková cesta
nikam nevede.
Korespondenèní rozhovor vedl
Milo Mrázek.

a pøednáek. Bìhem setkání se také projevují charismata (dary Ducha svatého), která
popisuje svatý Pavel.3 Jde pøedevím
o modlitbu v neznámém jazyku, proroctví,
uzdravování a dalí duchovní dary.
Hnutí se dostalo do Èech na konci
sedmdesátých let a i pøes pronásledování
se pomìrnì rychle íøilo. Dnes v Èeské republice pùsobí nìkolik desítek charismatických spoleèenství. Pro organizaci spoleèných akcí zaloilo hnutí charismatické
obnovy obèanské sdruení Effatha. To
zatiuje poøádání celostátních Katolických
charismatických konferencí. Jsou to setkání
pro vechny èleny hnutí s bohatým duchovním programem, jich se pravidelnì úèastní
nìkolik tisíc lidí. Z charismatické obnovy
vycházejí èetná komunitní spoleèenství.
Nejaktivnìjí jsou u nás komunity Emmanuel, Blahoslavenství, Koinonie Jan Køtitel
a Chemin neuf.
Maria - prostøednice vech milostí
Dalí skupinu hnutí tvoøí ta, která kladou
dùraz na mariánskou spiritualitu a jsou èasto
spojena se zjevením nebo vnuknutím pøipisovaným Pannì Marii. Výrazný mariánský kult je charakteristický pro mnohá nová
hnutí, ale za vyloenì mariánská mùeme
oznaèit napø. Mariánské knìské hnutí,
Fatimský apotolát - modrá armáda (Èeskomoravská Fatima), Mariina legie, skupiny
v Medugorje. Vechna tato hnutí pùsobí
i u nás. Snad nejúspìnìjí z nich je Fatimský apotolát, který zaèal svou èinnost na
Moravì na jaøe roku 1990 pøi duchovní
správì ve lapanicích u Brna. Na podzim
roku 1995 získalo hnutí objekt bývalého
klátera v Koclíøovì u Svitav. Kláter byl
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rekonstruován a dnes slouí jako duchovní
centrum nejenom pro Fatimský apotolát,
ale je také k dispozici dalím, kteøí o to
projeví zájem. Chod centra zajiuje komunita, její èlenové ijí zasvìceným ivotem
a skládají sliby do rukou pøedstaveného
vdy na jeden rok. Èeskomoravská Fatima
Modrá armáda registruje v Èeské republice
více ne est tisíc èlenù.
V zasvìcovací formuli Mariánského
knìského hnutí (MKH) je zdùraznìno
spojení se Svatým otcem, s hierarchií
a s knìími, aby se tak postavila hráz pokraèujícímu odboji proti uèitelskému úøadu
církve, nebo tento odboj ohrouje základy
církve.4 Ji z této formulky mùeme usuzovat, e se jedná o hnutí konzervativní,
fundamentální, s dùrazem kladeným na
hierarchickou poslunost. Základním pramenem pro vlastní spiritualitu hnutí je tzv.
Modrá kniha, oficiálnì nazvána Knìím
pøemilým synùm Panny Marie. Je záznamem sdìlení Marie donu Gobbimu, zakladateli hnutí. Na zaèátku se kniha setkala
s negativní reakcí, také proto, e sepsaná
vnitøní sdìlení nemìla církevní imprimatur.5 I pøesto dolo k velkému rozíøení
knihy. V Èeské republice bylo rozdáno ji
nìkolik tisíc svazkù.6 Kniha se uzavøela
roku 1997, kdy bylo donu Gobbimu pøedáno Pannou Marií poslední poselství.
Mariina legie byla zaloena v roce
1921 v irském Dublinu laikem Frankem
Duffem. V tomto hnutí má dojít naplnìní
mystická vize armády køesanù zasvìcené
Pannì Marii. Také proto pøipomíná strukturou vojenskou organizaci. V Èeské republice pùsobí hnutí napø. v Praze, kde uspoøádalo v roce 2004 víkendový cyklus pøednáek mezinárodnì uznávaného odborníka
na mariánská zjevení profesora Laurentina.
Dále poøádá tzv. Patricijská setkání. To jsou
v podstatì diskuse o víøe na èasto provokující témata, která mají pøitáhnout i nekatolíky èi nekøesany. Jde napø. o neomylnost papeství, neposkvrnìné poèetí Panny
Marie atd. Téma se veøejnì vyhlásí a rozdají
se letáèky. V místì setkání se pak téma
uvede tak, aby zùstalo otevøené. Obvykle
se rozpoutá diskuse, ve které mùe kadý
vyjádøit svùj názor. Následuje tzv. agapé,
tedy nìco jako spoleèná hostina. Po agapé
vystoupí knìz, který byl diskusi pøítomen,
ale nezasahoval do ní. V jejím prùbìhu si
pouze dìlal poznámky, aby na nì závìrem
mohl reagovat.
Hlavní èinností je ovem apotolát
(íøení víry). Èlenové legie ve dvojicích
navtìvují domy, nemocné a potøebné
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a zvìstují Evangelium. Z tohoto pochùzkáøství plyne také jistá nepopularita Mariiny legie, protoe je podobné praxi Svìdkù Jehovových. Kadý èlen má povinnost
vykonat apotolát alespoò jednou týdnì.
Schönstattského hnutí bylo zaloeno
Josefem Kentenichem. 7 Tento spirituál
semináøe v Schönstattu si svým otevøeným
a vøelým pøístupem brzy získal sympatie
studentù, které uèil milovat Pannu Marii
jako matku a prostøednici Boích milostí.
Za poèátek Schönstattského hnutí se
povauje 18. øíjen roku 1914, kdy studenti
spoleènì s páterem Kentenichem bìhem
modlitby v malé kaplièce nedaleko nìmeckého mìsta Koblenz uzavøeli tzv. úmluvu
s Pannou Marií. Jde o zasvìcení, ve kterém
se dali Marii k dispozici jako nástroje
s prosbou, aby ona byla v jejich kaplièce
zvlátním zpùsobem pøítomna, pùsobila
zde, vytváøela atmosféru domova, pøetváøela a vychovávala ty, kteøí k ní pøijdou,
dodávala jim sílu a odvahu k jejich dalímu
pùsobení. 8 Z kaplièky se potom stalo
poutní místo, na
kterém se Maria
projevuje zvlátními milostmi a kam
putují tisíce lidí.
Hnutí a sám Kentenich dlouho bojovali o uznání
v církvi. Teprve
v roce 1965 bylo
hnutí papeem
Josef Kentenich
Pavlem VI. potvr(1865-1968).
zeno.
V èeských zemích pùsobí hnutí ji od
roku 1939. Duchovní centrum zaloilo
v Rokoli, nedaleko Nového Mìsta nad
Metují. Na místì zapomenutého poutního
místa byla kaplièka, ve které první èlenové
hnutí uzavøeli úmluvu lásky s Pannou
Marií. V roce 2001 zde zaloily provinèní
dùm Schönstattské sestry, které zde zajiují
duchovní zázemí pro èleny a sympatizanty
hnutí pøicházející do Rokole pomodlit se
do kaplièky, ale také na duchovní cvièení,
pøednáky a rùzná setkání.
Charitas
Tøetí skupinou jsou hnutí, která kladou
dùraz na apotolát prostøednictvím charitativní èinnosti. Pro hnutí zaøazená do této
skupiny jsou charakteristické tyto ivotní
projevy: poskytování pomoci a vytváøení
spoleèenství s chudými a potøebnými, dùraz
kladený na lidskou hodnotu kadého jednotlivce, aktivní apotolát ne slovem, ale

Jean Vanier (*1928).

Foto: archiv.

èinem, zakládání a vedení neziskových
organizací aj. Patøí sem hnutí Archa, Víra
a svìtlo, Sant Egidio, Hnutí za lepí svìt
a jiná.
Hnutí Archa a Víra a svìtlo byla zaloena Kanaïanem Jeanem Vanierem. Archa
je spoleèenstvím komunit, v nich spolu
ijí lidé zdraví a lidé s rùzným, zejména
mentálním postiením. Zatímco v Are
spolu lidé ijí ètyøiadvacet hodin dennì,
Víra a svìtlo je hnutím spoleèenství, ve
kterých jejich èlenové tráví svùj volný èas.
V tìchto spoleèenstvích jsou lidé s rùzným
stupnìm mentálního postiení se svou nejblií rodinou a pøáteli. Mentálnì postiení
lidé mají skrze hnutí Víra a Svìtlo anci
poznat a rozvinout své schopnosti a nalézt
pøátelství. Rodièùm nabízí podporu v jejich
zkoukách a pomáhá jim lépe uvidìt vnitøní
krásu jejich dítìte. Hnutí vzniklo na pùdì
katolické církve, ale dnes je jeho èinnost
plnì ekumenická. Krátce pøed pádem komunismu navtívil Jean Vanier Èeskoslovensko, ve kterém ji, díky kontaktùm
nìkterých lidí s polskými komunitami hnutí
Víra a Svìtlo, naly jeho ideály ohlas. Jeho
návtìva podpoøila vznik prvního spoleèenství v Praze. Dnes jsou v Èeské republice tøi spoleèenství.
Komunita Sant Egidio byla zaloena
v Øímì roku 1968. Skupina studentù gymnázia se tehdy rozhodla postavit na
první místo ve
svém ivotì vìrnost Evangeliu
s praktickým dùrazem kladeným
na pomoc chudým
v atmosféøe úcty
Pozvání na konfea bratrské lásky.
renci, kterou v lisIniciátorem byl
topadu 2004 poøátehdy ani ne dvadala
Komunita
Sant Egidio.
cetiletý Andrea
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Riccardi, dnes univerzitní profesor v oboru
historie køesanství. Duchovním centrem se
stal malý øímský kostel Sant Egidio, jeho
jméno komunita pøijala za své. První
aktivitou komunity byla pomoc chudým
rodinám, které pøily do Øíma z jiní Itálie.
V roce 1990 se podílelo asi padesát italských èlenù komunity na pøípravì první
návtìvy papee Jana Pavla II. v Èeskoslovensku. Ze setkání nìkolika èeských
studentù se spiritualitou hnutí se zrodila idea
zaloení komunity u nás, která se realizovala v roce 1993, kdy byla oficiálnì zøízena
první komunita v Praze. Dalí byla koncem
devadesátých let zaloena v Brnì. Celkem
se v ÈR v komunitì Sant Egidio organizuje
asi edesát lidí.

gických pravd a správných køesanských
morálních postojù. Samotná formace Cursilla spoèívá ve tøídenním kursu, který je
ukonèen slavnostní tzv. apotolskou hodinou. Úèastnící jsou rozesláni do svìta,
aby evangelizovali mezi pøíbuznými, pøáteli, spolupracujícími a ili intenzivní
køesanský ivot. Protoe se pøedpokládá,
e takto budou pùsobit po zbytek jejich
ivota, nazývá se toto období ètvrtým vìèným dnem kursu.
Dalí skupinu mohou tvoøit hnutí, která
za své hlavní poslání povaují ekumenický
a mezináboenský dialog (napø. Taize). Dílo
Mariino9 (Hnutí focolare) vnímá své poslání zejména v irím dialogu uvnitø církve
øímskokatolické, v ekumenickém, ale také
v mezináboenském dialogu.
Èlenové hnutí rádi hovoøí o setkávání s vìøícími jiných církví,
ale také s vìøícími dalích náboenství. Èleny Hnutí focolare
jsou údajnì také buddhisté èi
muslimové. To ovem ostøe
kontrastuje s mariánským názvem hnutí.
Focolare je typickým hranièním hnutím, které by bylo
moné zaøadit mezi hnutí mariánská, hnutí apotolátu nebo
hnutí ekumenická.
Dalí významné hnutí, které
Pape Jan Pavel II. a Kiko Arguello.
Foto: archiv.
je tìké zaøadit, ale které neDalí hnutí
mùe být opomenuto, je Opus Dei. Je èasto
Mùeme hovoøit o hnutích zamìøených na diskutováno jako kontroverzní10 napøíklad
apotolát, evangelizaci, obnovení a pro- pro dùraz kladený na svatost, který bývá
hloubení zboného ivota laikù (napø. Neo- spojen s fyzickým sebetrestáním, nebo pro
katechumenát a Cursillos). Neokatechu- jistou skrytost a tajemnost. Je tøeba øíci,
menát vznikl v roce 1964 v madridské e Josemaría Escrivá de Balaguer, zakladatel hnutí, nepochudinské ètvrti. Dva laici Kiko Arguello
vaoval Opus Dei
a Carmen Hernandez se cítili být povoláni
za dobovì podmíBohem, aby ili køesanství mezi chudými.
nìnou záleitost
Navtìvovali ji pokøtìné, ale ve víøe málo
a vdy odmítal
vzdìlané chudé, kterým hlásali evangelium
srovnání s novými
a vysvìtlovali jim køesanskou nauku. Èahnutími. V jeho
sem se jejich slovo zaèalo konkretizovat do
pojetí chtìl mít
jisté katechetické syntézy, která pøináela
Jeí toto Dílo ji
zrození nových spoleèenství. Èinnost Neood poèátku nakatechumenátu je úzce zamìøena na misii,
prosto celosvìtové
v ÈR jde o katechezi ve farnostech, zakláa katolické. Upodání a vedení spoleèenství. Na konci cesty
zoròuje, e Dílo
by mìla být spoleèenství tvoøená duchovnì
je èástí církevní
promìnìnými a dospìlými køesany. Celstruktury, je církví
kem je v Èeské republice asi 18 spoleèenzøízeno a je jejím
ství.
prostøedkem. Sám
Formace v Cursillu je zamìøena na
potom usiloval,
vytváøení skupin, které budou schopny
aby Opus Dei byla
realizovat rùzné formy apotolátu v místì,
Chiara Lubichová
(*1920).
pøiznána zvlátní
kde ijí. Základem je vysvìtlování teolo-
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církevnì právní forma. V roce 1982 bylo
Opus Dei oficiálnì zøízeno jako osobní
prelatura. I dnes je prelaturou jedinou.
Nicménì tento právní status nemìní nic na
prostém faktu, e Opus Dei má mnoho
objektivních znakù spoleèných s fenoménem nových hnutí.
Èas od èasu se nìkteré hnutí dostane od
kontroverze a na hranice sektáøství.
Ohroena jsou zejména ta hnutí, která
kladou nepøimìøený dùraz na postavu
zakladatele, redukují køesanský ivot na
jednu jeho sloku (napø. evangelizaci)
a také spoleèenství kolem vizionáøù èi
jiných lidí s mesiáskými ambicemi.11
V Èeské republice takovou kontroverzní
skupinou byla napøíklad komunita Dìtí
Nejsvìtìjího Srdce Jeíova v Olomouci.12

n

Poznámky
1 Základní informace o nejvýznamnìjích hnutích pùsobících v ÈR najdete v: SECONDIN, B. Nová hnutí
v církvi. Kostelní Vydøí: Karmelitánské nakladatelství,
1999.
2 V tomto èlánku vycházím z kategorizace Bruna Secondina, zveøejòìné napø. v: SECONDIN, B. Nová hnutí
v církvi...; Zdeòka Vojtíka, zveøejnìno v: VOJTÍEK,
Z. Encyklopedie náboenských smìrù v Èeské republice.
Praha: Portál, 2004; a vlastní kategorizace uvedené
v: BRZOBOHATÝ, L., Nová hnutí v církvi øímskokatolické a jejich pùsobení v ÈR, diplomová práce, HTF
UK, Praha, 2004.
3 Napøíklad v Prvním listì Korintským: Kadému je dán
zvlátní projev Ducha ke spoleènému prospìchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo
poznání podle tého Ducha, nìkomu zase víra v tém
Duchu, nìkomu dar uzdravování v jednom a tém
Duchu, nìkomu pùsobení mocných èinù, dalímu zase
proroctví, jinému rozliování duchù, nìkomu rùzné druhy jazykù, jinému dar vykládat jazyky. To vechno
pùsobí jeden a tý Duch, který udìluje kadému zvlátní
dar, jak sám chce. (Bible. Èeský ekumenický pøeklad,
ERC, Praha 1984, str. 910-911)
4 srov. Zásvìtná modlitba. Dingir, 3/2002, s. 37.
5 Vyjádøení a posouzení pøísluného církevního orgánu.
6 V souèasné dobì je èeský pøeklad knihy k dispozici také
na internetu na adrese: http://www.mkh.cz.
7 Zakladatel Schönstattského hnutí pater Josef Kentenich
se narodil 18. listopadu 1885 v Gymnichu u Kolína
a zemøel 15. záøí 1968.
8 Schönstattské hnutí (on line). [cit. 11.2.2004]. Dostupný
z WWW: <http://www-schoenstatt-patres.cz/senstat/
htm>
9 Silvia Chiara Lubich zaloila Hnutí focolare v roce 1943.
Velmi iroce strukturované hnutí patøí v Èeské církvi
k nejvlivnìjím. V této souvislosti se èasto hovoøí o pøidrueném spoleèenství tzv. vìtvi pøátel biskupù hnutí
focolare. Jeho èleny jsou napøíklad kardinál Vlk a olomoucký arcibiskup Graubner.
10 Napø. PLÁTENÍKOVÁ, J. D., Èí je to dílo?, Dingir
2005, 8 (1), str. 33-35.
11 OPATRNÝ, A., Sekty jako pastoraèní problém i úkol.
Praha: Pastoraèní støedisko sv. Vojtìcha pøi Arcibiskupství praském, 2000, s. 27-28.
12 TURSA, L., Dìti Nejsvìtìjího Srdce Jeíova v Olomouci. Popis a monosti interpretace radikálního hnutí
v katolické církvi, diplomová práce, HTF UK, Praha,
2004.

Mgr. Luká Brzobohatý (1979), vystudoval religionistiku, psychosociální studia a husitskou teologii na HTF
UK.
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Pøednosti i rizika jednoho z nových hnutí z osobní zkuenosti

BÉOVÝ
SVÌT
Adam Fier

atmosféru, a proto mùe být oznaèení
kláter èi øeholní dùm v této souvislosti
ponìkud matoucí. I kdy tito rodièe patøili
samozøejmì k aktivním vìøícím, nemìl
jsem nikdy pocit, e by ve jménu duchovních hodnot ztrácely smysl pro realitu,
právì naopak; kadodenní vední starosti
spojené s chodem celého areálu a nezøídka
i rùzné rodinné problémy jim pøíli neumoòovaly vznáet se v oblacích a bránily tak
i celé komunitì zvrhnout se v uzavøené
hyper-duchovní spoleèenství. Pobyt jejich
malých dìtí v komunitním domì (navíc na
vesnici) mi nepøipadal problematický. Tyto
dìti zde proívaly astné dìtství, mìly
kontakt i s ostatními dìtmi z okolí a jednou
za èas nacvièily pod vedením komunitního
knìze i nìjakou divadelní scénku. Pokud
je mi ale známo, vechny tøi rodiny pozdìji
odely do jiných komunitních center ve
Francii.
Èinnost komunity
Chemin Neuf spoèívá
v organizování rùzných
setkání s duchovním
i jiným programem - slavení Velikonoc,
mezinárodní ekumenická fraternita Net for
God, brigády Ora et labora, misie (kurzy
Alfa), rùzná duchovní cvièení a formace,
slavení Nového roku, lyaøský kurz, promítání filmù aj. Øada tìchto aktivit je
zamìøena pøedevím na mláde. Nìkolika
tìchto setkání jsem se zúèastnil a poznal
tak pestrou smìsici lidí, kteøí se cítí být
osloveni nabídkou komunity. Jednalo se
v naprosté vìtinì o katolíky, ale tu a tam
se objevili i èlenové Církve èeskoslovenské
husitské, Køesanského spoleèenství,
Èeskobratrské církve evangelické a jiní. Ve
vech tìchto setkáních se klade dùraz na
sdílení, rozjímání a charismaticky ladìné
spoleèné chvály (písnì a modlitby).
Spiritualitu komunity Chemin Neuf
bych charakterizoval jako typicky jezuitskou, tedy teoretickou, kontemplativní s charismatickými rysy (napø. glosolálie*).
Smysl pro kontemplaci zde
zøetelnì pøevauje nad smyslem pro jednání, akci. Napø.
s výzvami k obrácení se na
aktivitách Chemin Neuf nesetkáte. Stejnì tak se komunita pøíli nezabývá rùznými
více èi ménì kontroverzními
tématy, jako je potøeba refo-

Jako praský vysokokolák jsem v roce 2001 vyøeil svùj problém s bydlením netradiènì - nastìhoval jsem se do øeholního
domu komunity Chemin Neuf v Tuchomìøicích u Prahy a strávil
tam asi tøi ètvrtì roku. Naskytla se mi tak zajímavá monost
poznat zblízka ivot novodobé katolické komunity. Tuto zkuenost bych rád zprostøedkoval i ètenáøùm Dingiru.
Komunita Chemin Neuf vznikla z malého ivot, na urèitou dobu). Vedle toho má
modlitebního spoleèenství, které zaloil komunita iroký okruh pøíznivcù, zejména
roku 1973 francouzský jezuita Laurent v rámci Komunia.
Fabre v Lyonu. Název Chemin Neuf (Nová
Kdy jsem poprvé pøijel do Tuchomìøic
cesta) byl odvozen ze jména ulice, kde tato dojednat podrobnosti ohlednì mého ubyskupinka ve skromných podmínkách za- tování, prakticky nic jsem o komunitì
èínala. Jeden z dùleitých impulsù ke nevìdìl. Pøekvapilo mì, e ve probìhlo
vzniku byla Fabreova zkuenost s charis- velmi jednodue a neformálnì, nikdo se
matickým hnutím v protestantském pro- moc nezajímal, co jsem zaè, jestli jsem
støedí. Vechny tyto skuteènosti, toti vìøící apod. Prostì jsem jednoho dne dostal
jezuitské koøeny zakladatele, charismaticky klíèe a zaèal bydlet pod jednou støechou se
orientovaná zbonost a kontakt s nekatolic- tøemi rodinami s dìtmi, nìkolika celibátkými církvemi v podstatì urèují základní ními èleny komunity a tøemi dalími stucharakter komunity dodnes.
denty.
Komunita se dále rozrùstala a dnes má
Osobnì jsem mìl pocit, e aè jsme my
asi 900 èlenù po celém svìtì, vedle toho studenti nebyli souèástí komunity, brali nás
existuje i irí spoleèenství komunity ostatní pomìrnì neformálnì jako sobì
Chemin Neuf, tzv. Komunio, s cca 8000 rovné èleny irí komunitní rodiny. Mìli
èleny. Svá hlavní centra má dnes komunita jsme svoje soukromí, které nikdo nenaruzejména ve Francii (Lyon, Paøí, Chartres, oval, stejnì jako ostatní jsme se pravidelnì
Hautecombe), ale i v jinde ve svìtì (Pobøeí podíleli na úklidu a oèekávala se od nás
Slonoviny, Kongo, Polsko a dalí evropské i úèast na veèerním modlitebním shromái mimoevropské zemì). V Èechách byl dìní jednou za týden. Kdy jsem ovem
komunitì svìøen bývalý kláter1 a celá far- obèas vynechal, naprosto nikdo se nad tím
nost v Tuchomìøicích (souèasné sídlo ko- nepozastavoval.
Zmínìné tøi rodiny s malými dìtmi
munity v ÈR) a pozdìji i misijní centrum
Dùm Michael v Praze a farnost pøi kostele dodávaly celému domu zvlátní ivou
sv. Apolináøe.
Zárodkem èeské komunity bylo pùvodnì studentské spoleèenství na jedné
praské vysoké kole, vzniklé v dobì náboenského probuzení na zaèátku 90. let. Èást
skupinky se pozdìji konfesnì vymezila jako
øímskokatolická a zaèala mít potøebu ivota
v uím spoleèenství, co se jim také podaøilo realizovat. Kdy se pozdìji seznámili
se spiritualitou Chemin Neuf, pøipadala jim
blízká tomu, o co se oni sami pokoueli,
a tak se jejich spoleèenství do této mezinárodní komunity integrovalo. Nìkteøí se
rozhodli pro celibát, jiní vstoupili jako
Pøíprava spoleèných chval na jednom mládenickém
setkání v Tuchomìøicích.
Foto: Adam Fier.
manelé s rùznými stupni závazkù (na celý
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* glosolálie - modlitba v neznámém jazyku; jeden z darù Ducha svatého
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na okraji kolektivu a nikdo si
jí pøíli nevímal.
Myslím, e tato pøíhoda
dobøe ukazuje nìkterá rizika,
která s sebou spiritualita
Chemin Neuf mùe pøinést,
zejména opomenutí potøeb
jednotlivce pøi duchovních
aktivitách a neschopnost
okamitì a úèinnì jednat, kdy
je to zapotøebí.
Modlitba opata Paula Couturiera, èasto pøednáená mezi èleny
Mezi typické vnìjí znaky
a sympatizanty Komunity Chemin Neuf.
této komunity patøí béová
barva. Najdeme ji spolu s rùzrem v katolické církvi, problém interko- nými pøíbuznými barvami a odstíny na
munia,** antikoncepce, homosexuálù apod. stìnách komunitních místností, na obleèení
Neøekl bych, e jsou tato témata v ko- èlenù, na webovských stránkách i jinde. Ji
munitì tabuizována - komunita je v zásadì tato barevná image, která se vyhýbá velkým
velmi otevøená a rozhodnì tyto problémy kontrastùm, pùsobí kontemplativním, konúplnì neignoruje. Zdá se mi vak, e její formním a nedrádivým dojmem, stejnì
èlenové prostì necítí potøebu se nìèím jako celé duchovní a sociální ladìní této
Slavení køíové cesty o Velikonocích.
podobným zabývat. Jsou velmi loajální vùèi komunity, které pøitahuje hodnì mladých
Foto: Adam Fier.
souèasné katolické doktrínì a hierarchii i starých na celém svìtì, mnohým vak
(avak nikoli fanaticky) a oslovuje je spíe nebude pøipadat dostateènì akèní. Pøesto Poznámka
1 Oznaèení kláter je ponìkud nepøesné, jde o bývalé
duchovní ivot ve spoleèenství ne øeení je Chemin Neuf podle mého dobrým pøíjezuitské sídlo s pomìrnì pestrou minulostí.
aktuálních problémù v církvi a ve spoleè- kladem moderního ivého katolického spoMgr. Adam Fier (*1978) je uèitelem na støední kole
nosti. Dùraz na spoleèenství samozøejmì leèenství, schopným pøinést dnenímu
a studuje dálkovì sociální pedagogiku a teologii na VO
Jabok.
n
nìkdy vyvolává rozpory nebo dokonce èlovìku øadu pozitivních hodnot.
konflikty s potøebami jednotlivce.
Tyto skuteènosti
Pøímluvné modlitby praské komunity Chemin Neuf 9. èervna 2005
mohu ilustrovat na
1. V této dobì nejistoty pro budoucnost Evropy modleme se s biskupem Tréanorem,
následující pøíhodì:
zástupcem Rady Evropských biskupských konferencí, aby evropský zámìr dále nesl
Na oslavy Velikonoc
ovoce jednoty a smíøení. At umoòuje úsilí za mír, ekonomický rozvoj a zachování
pøijela do Tuchomìsociální soudrnosti.
øic i jedna tìlesnì po2. Na Blízkém Východì 397 Palestincù bylo osvobozeno z Izraelských vìzení.
stiená dívka. O VelPane, prosíme Tì za pokraèování mírového procesu mezi Izraelem a Palestinou.
kém pátku se mìla jít
Svìøujeme Ti také mír v Libanonu a v Sýrii.
asi 3 km dlouhá køí3. U dva roky smrtonosný konflikt pustoí Krajinu Darfur, na západì Súdánu. Zpùsobil
ová cesta, pøi jejím
více ne 2,5 milionù pøestìhovalcù nebo uprchlíkù a pøes 200 000 obìtí.
plánování se vak na onu dívku a její
Pane, prosíme Tì hlavnì za eny, které ijí ve strachu vydírání od ozbrojených
invalidní vozík jaksi pozapomnìlo. V jedskupin. Svìøujeme Ti obnovení jednání mezi NATO a Africkou Unií.
nom místì køíové cesty tak dolo k po4. S Benediktem XVI. prosíme, aby ekumenismus nespoèíval jenom na ulechtilých
zoruhodné situaci. Trasa zde odboèovala ze
pocitech, ale aby se uskuteènil v gestech, které ukazují nae obracení.
silnice na polní cestu, po které se ale
s invalidním vozíkem jet nedalo. Celá skuModlitba za jednotu køesanù
pina se zde rozdìlila; témìø vichni pokraprobíhá kadý ètvrtek v kostele sv.
èovali dál po polní cestì a jen asi dva lidé
Apolináøe v Praze. Zahrnuje zpìv
tlaèili dívku na vozíku dál po silnici (kudy
almù, biblické ètení a rozjímaní
se rovnì dalo dojít k cíli). Komunitní knìz
spjaté s tématem jednoty v prvé øadì
tuto trapnou situaci vùbec nezaznamenal
mezi køesany, ale také mezi náboa ani nikdo jiný se nad ní pøíli nepozastaenstvími a lidmi obecnì. Tento nevoval. Kdy to knìzi po chvíli pøeci jen nìvední druh modlitby nepor je jedkdo oznámil, prohlásil, e se udìlá jetì
nou z mála pøíleitostí, jak zkonjedno zastavení. Po modlitbì se skupina
Modlitba za jednotu køesanù.
kretizovat v duchovní rovinì to za
vydala zpátky k silnici a dola a k cíli. Ona
Foto: Jan Vojtíek.
co se Jeí v 17. kapitole Janova
dívka vak byla po celou dobu oslav jaksi
evangelia modlil: Abychom byli jedno jako on je jedno se svým Otcem, aby jednota
mezi námi byla stejnì dokonalá jako je niterný vztah jednoty mezi osobami Boí
** interkomunio - sdílení eucharistie (Veèeøe Pánì) køesany
trojice.
Podle: http://www.misie.cz/co_nabizime.html
rùzných církví
Modlitba za jednotu køesanù
Pane Jeíi,
který ses modlil, abychom byli jedno,
prosíme Tì za jednotu køesanù
tak, jak Ty chce, a skrze prostøedky, které Ty chce.
A nám Tvùj Duch dá proívat utrpení z rozdìlení,
vidìt nae høíchy
a dùvìøovat v nadìji,
která je nad vechno oèekávání.
Amen.
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Pronásledování pomohlo katolické církvi objevit to, èím mùe být obohacena i ve svobodì

SKRYTÁ CÍRKEV
A JEJÍ FORMY IVOTA
Ivana Noble

Zkoumáme-li tváø dneního èeského katolicismu, nemùeme minout také pøínos vìøících,
kteøí jsou spojeni s oznaèeními skrytá církev, ecclesia silentiae nebo také podzemní
církev. Tato èást církve èítala v roce 1989 kolem 300 ordinovaných sluebníkù a mnoho laikù,
kteøí se rùzným zpùsobem podíleli na uchování a na obnovì katolicismu v komunistickém
Èeskoslovensku. Zajímavé jsou nejen její dìjiny, ale také teologie a formy ivota, které rozvinula.
Obojí je ale spolu provázané a abychom mohli porozumìt ivotu, o nìj se tato èást církve
dìlila a dìlí, je tøeba alespoò naèrtnout, jaká situace mu dala povstat. V dobách komunistického
reimu jen èást katolické církve pùsobila oficiálnì, dalí èásti církve se uchýlily do podzemí
a rozvinuly mnoství neoficiálních aktivit, a to byly bytové semináøe èi alternativní pastorace,
nebo nakonec celé alternativní církevní struktury, vèetnì hierarchie.1
Knìí a laici, kteøí se v edesátých letech teologií Teilharda de Chardin
v dobì politických amnestií vraceli z vìzení, akcentující vývoj smìrem k Boí
si s sebou pøinesli nové porozumìní církvi plnosti, k bodu Omega, i to, e
a její misii, které spojovalo jejich zkuenosti kadý krok smìrem k tomuto
z vìzení a výzvy II. vatikánského koncilu. bodu jej zároveò pøibliuje pro
Církev, která se nebojí moderního svìta, je celý vesmír, v nìm jsme spolu
tu pro druhé, tvoøivì hledá nové zpùsoby navzájem spojeni. Kdy v rámci
svého ivota, které odpovídají na znamení této èásti skryté církve byli svìdoby, umí riskovat a vìøí, e spása Jeíe ceni na jáhny, knìze a v nìkteKrista bude silnìjí a mocnìjí ne její rých pøípadech i na biskupy enachyby - taková církev pøedstavovala novou tí mui a jáhenské a knìské
motivaci také koncem edesátých let, kdy svìcení bylo udìleno také enám,
ustalo praské jaro a nad spoleèností i círk- bylo to tedy nejen z bezpeènostvemi v Èeskoslovensku se opìt zaèaly sta- ních dùvodù, ale také proto, e si
Biskup Jan Konzal (*1935). Pro obálku speciálního
èísla èasopisu Teologie & Spoleènost, které je vìhovat mraky. Lidé, kteøí zaili brutální to ádala nová situace, e to byl
nováno jeho výroèí narození, ho vyfotografoval Topersekuci v padesátých letech, byli nyní dalí krok potøebný pro vývoj
má Trojan.
pøipraveni na skrytou èinnost. Pravidla církve, dalí zpùsob jejího uskukonspirace vedla k vytváøení meních teèòování, dalí pohyb pøibliující paru- na okraji spoleènosti. Jednou z nejrozsáhlejích skupin, která pøeila pád komunismu
bunìk, a tak se z bezpeènostních dùvodù sii.* 2
vdy znala jen èást lidí s èástí ostatních.
Tito ordinovaní sluebníci a sluebnice i následné represe ze strany oficiální církvybudovali kolem sebe rùzné ve,3 je praská obec Ecclesia Silentiae (ES)
K bodu Omega
skupiny, je se nikdy zcela s biskupem Janem Konzalem.
Ji v roce 1967 katolický knìz
neoddìlily od oficiální círka pozdìji vùdèí osobnost
ve, ale snaily se doplòovat Idea pro duchovního i jeho obec
podzemí Felix Maria Davídek
její ivot v ilegalitì. A navíc, Nyní se zastavím u dvou významných
vyjednal zvlátní papeské
mnohdy se pøed listopadem dùrazù, které skrytá církev do ivota celku
fakulty* pro mimoøádnou
1989 i po nìm angaovaly ve øímskokatolické církve i do ivota ostatních
situaci pronásledované církve
spolupráci s ostatními køes- církví, které se s ní setkaly, pøinesla. Je to
a tajná biskupská svìcení.
any. Okruh kolem biskupa regulativní idea formace a zpùsob ivota
Tato svìcení mìla zaruèit
Fridolína Zahradníka se vý- ordinovaného sluebníka, s tím pak souraznì angaoval sociálnì, visející regulativní idea základní jednotky
kontinuitu celého církevního
co se projevilo i tím, e po køesanského ivota - obce. Výraz reguivota v období, kdy se pøedpádu komunismu právì od lativní idea, k nìmu jsem se uchýlila,
pokládalo, e se komunisticFelix Maria Davídek
roku 1946.
nìj vzela sí Emauzských spojuje ideál a postup dosaení tohoto
ký reim v Èeskoslovensku
domù, kam se mohou uchýlit ideálu, s vìdomím, e s ním nikdy nejsme
pokusí øímskokatolickou církev zcela rozloit. Davídek byl inspirován lidé poputìní z vìzení, bezdomovci a dalí zcela hotovi. Podstatný je pokrok smìrem
k tomuto cíli, i kdy se i porozumìní tomu,
* fakulta - zmocnìní
* parusie - druhý pøíchod Kristùv
co je to cíl, cestou mìní. Mé postøehy budou
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vycházet zejména z praské obce, proto
budu psát o muích, nebo zde eny svìceny nebyly.
Pro slubu jáhna, knìze èi biskupa se
vyadovalo vzdìlání, a to pokud mono
nejen v teologii, ale i v dalích oborech.
Nepoèítalo se s tím, e by se dotyèný slubou ivil, ale e bude mít civilní zamìstnání
jako vichni ostatní. Dále bylo tøeba vidìt
teologii v souvislostech, a to nejen s filosofií, ale také s psychologií, sociologií nebo
s pøírodními vìdami.
Vedle vzdìlání se kladl dùraz na formaci. Nejen na duchovní formaci, ale na
celistvou formaci, aby dotyèný byl dospìlým èlovìkem a dospìlým køesanem.
S takovou formací èlovìk samozøejmì nebyl hotov pøed svìcením, ale pokraèovala
dál, byla úkolem na celý ivot. Byla nahlíena jako dílo Ducha, na nìm my spolupracujeme. Mìla být posilována pravidelným duchovním vedením, slavením
svátosti smíøení, exerciciemi, i pokraèujícím studiem.
Formy sluby se liily, vycházely z obdarování jednotlivce, ale tyto byly podøizovány potøebám církve. Provázanost
sluebníkù s církevní obcí, stejnì tak jako
jejich poslunost ordináøi, mohla být
v mením poètu lidí ménì formální. Navíc
èasto byla zocelena spoleènými zkuenostmi z dob pronásledování nebo pozdìji
zápasem o spoleènou vizi transformace
církve, vycházející z podzemí.

Misionáøem za normalizace
z rozhovoru s biskupem Fridolínem Zahradníkem
Hovoøí se o vás jako o jednom z pøedstavitelù
skryté církve. Jak jste se ke svému povolání dostal?
Pùvodnì jsem studoval medicínu a chtìl jsem se
stát misionáøem. Mìl jsem u vyjednáno, e
odjedu, ale medicínu jsem nedodìlal. Moje
jasnozøivá maminka mì prosila, abych nikam do
misií neodcházel, protoe budu brzy potøebný
tady. Tak jsem zùstal. Oenil jsem se a od roku
1960 jsem zaèal neoficiálnì studovat s øadou
Biskup Fridolín Zahradník.
dalích u profesorù, kteøí byli vyhození ze semiFoto MFD - David Neff.
náøe, protoe nepodepsali spolupráci s tehdejím
reimem. V roce 1968 jsem mìl studium teologie uzavøené a v roce 1969 jsem byl
vysvìcen na knìze východního obøadu a o rok pozdìji konsekrován na biskupa. Po
Chartì se rozjela normalizaèní akce Norbert, která mìla za cíl postupnou likvidaci
disentu nejen politického, ale i náboenského, vèetnì známých biskupù. Proto se
tehdejí pøedstavitelé církve rozhodli, e biskupskou posloupnost pøedají také nìkomu,
u koho by ji pronásledovatelé nehledali - u enatého knìze. Protoe nebylo zvykem,
aby byl biskup enatý. ...
Josef Mlejnek, Sluebníci neuiteèní (téma: skrytá církev), Mladá fronta dnes, 1998

Køesanská obec v èele s biskupem
a s volenou radou obce mìla být tak veliká,
aby se v ní vichni dobøe znali, a mohli tak
spoleènì rùst v to, èím se církev má stávat
- lidem Nové smlouvy. Takový rùst pøedpokládal to, co vyadoval u ordinovaných,
tedy úsilí o lidskou a o køesanskou zralost,
danou do slueb druhým. Aby takové úsilí
mohlo být úspìné, potøebuje èerpat ze
zdrojù, jakými jsou spoleèné modlitby,

Já si myslím, e klasická podoba církve vezme velice brzy za své
z rozhovoru s biskupem Janem Konzalem
Nemáte ale pocit, e Moravané, hlavnì na vesnicích, o ádnou zmìnu církve nestojí?
Mám. Ale ono to jejich náboenství rychle vyprchá. Èechùm se to u stalo, ale je to
tak dávno, e si to nikdo nepøipomíná. Neuvìøitelnì rychle se sesula barokní zbonost.
Víte, já si myslím, e Moravák je èlovìk náboenský, ale náboenství je zároveò
nejlepí ochranou proti víøe a evangeliu. Ono mu to funguje a je astný. On toti ví,
jak na Pána Boha. On Pánu Bohu zaplatí a je si jist, e Pán Bùh zaplatí jemu. Vzájemná
výmìna tovaru funguje. Ale na to vùbec není tøeba víry, na to je potøeba fungující
náboenství, které ví, co má Bùh rád, jestli tento nebo tamten obleèek. Oni to rádi
udìlají, jsou pøi tom dokonce obìtaví a jsou pak pochopitelnì astní, protoe vìdí, e
Pán Bùh je astný. Ale víra je opravdu nìco jiného. ...
Které mylenky II. vatikánského koncilu se vám podaøilo úspìnì odzkouet?
Napøíklad mylenku subsidiarity. Pøesvìdèili jsme se, e hierarchický princip je v církvi
moné chápat doèista jinak, nì jak se nosil posledních tisíc let. Nemusíme litovat
toho, e skonèil feudalismus a e souèasná - jak já øíkám - postfeudální církev u
nemusí lpìt na záchranì hierarchických stupòù, více nebo ménì obrnìných neomylností,
nedotknutelností a nekritizovatelností. Ukázalo se, e to vùbec není pro ivot církve
potøeba. ivot mìl intenzitu, lidé motivaci, ukázalo se, e subsidiarita opravdu funguje.
Bylo to pro mì úasné zjitìní. ...
Bob Fliedr, Klasická podoba církve vezme velice brzy za své, Lidové noviny 14. 11. 1998
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slavení svátostí, zejména eucharistie a smíøení, exercicie i studium.
Alternativa k církvi farností
V církvi, tradiènì uspoøádané do farností,
se tedy objevila jetì jiná alternativa, ne
jakou pøedstavovaly øády a kongregace.
Nepøinesla jen novou spiritualitu, ale novou
zkuenost, jak být církví. Spojovala dùraz
na svátosti s dùrazem na spoleèenství
v jistém ohledu podobným zpùsobem, jako
se o to v jiné situaci, na poèátku 20. století,
snaila Jednota katolického duchovenstva.
A také pøed ní, jako nakonec pøed celou
církví, stojí otázka, jakým zpùsobem bude
èerpat ze své zkuenosti v konfrontaci
s novými znameními doby.4
n
Poznámky
1 Velmi dobøe tyto aktivity mapuje kniha Petra Fialy
a Jiøího Hanue Skrytá církev: Felix M. Davídek
a spoleèenství Koinótés. CDK, Brno, 1999.
2 Viz Davídkovy texty: Konkrétní spirituální práce
(1964); Activitas (1964/5); Teologie parusie (zaèátek 70. let); in Fiala, Hanu, Skrytá církev, str.236-239;
240-242; 248-269.
3 Viz diskuse kolem Normae pro øeení pøípadù tajných
svìcení biskupù a knìí, Církev v podzemí. Roèenka,
Getsemany, 1995; M. Vlk, O skryté církvi, Perspektivy 6 (1996), str. 4-5; J. Hanu, Kardinálùv rozhovor
v Perspektivách, Teologický sborník 3 (1996), str. 9697; F. Mike, Biskup Davídek a podruhé umlèené spoleèenství Koinótés. Výzva k dialogu. Teologie a Spoleènost S (2005), str. 13-26.
4 O rùstu køesana i církve pojednává kniha Jana Konzala
Orientace na cestì ivotem: Prùvodce ke køesanské
dospìlosti. Sí, Praha, 2005.
Doc. Ivana Noble, Ph.D. (*1966) vystudovala teologii
na Husitské teologické fakultì UK a na katolické Heythrop College Londýnské univezity. Pøednáí teologii na
Evangelické teologické fakultì UK v Praze.
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Øímskokatolická církev prochází spíe stagnací; nìkteré její èásti jsou vak velmi ivé

OSTROVY VITALITY
V KATOLICKÉ CÍRKVI
Ivan O. tampach

Novovìký impozantní rùst poètu øímských katolíkù v evropském domovì této církve i na jiných
svìtadílech se, jak se zdá, v nìkterých èástech souèasného svìta zpomalil a zastavil. Podle dostupných evropských prùzkumù klesá poèet lidí, kteøí se k této církvi hlásí, kteøí pøijímají její vìrouèné
a morální direktivy a kteøí se úèastní jejích bohoslueb. V Èeské republice podle sèítání lidu za pouhé
desetiletí 1991-2001 klesl poèet stoupencù této církve ze 40 na 27% obyvatelstva.1 Pravidelná nedìlní
úèast na jejích bohoslubách se pohybuje kolem 4% èeské populace a v nìkterých regionech spíe
jetì klesá.
I kdy mení køesanská spoleèenství u nás v Duchu svatém. Pøenáí do katolického nediktinské konfederace Bede Griffiths
a pravdìpodobnì i jinde rostou na úkor prostøedí praktiky letnièních církví. Kdysi (1906-1993), který vìtinu ivota proil
církve øímskokatolické, trvalá ztráta vlivu udìlený køest se obnovuje, tj. úèastníci v Indii. Podobným smìrem pokraèují dnes
této nejvìtí køesanské církve na veøejný se vnitønì vracejí ke svému nìkdejímu rovnì americký kamaldul David Steindl
ivot by byla osudová pro celek køesan- køtu, vyrovnávají se se svou minulostí Rast (*1926), a mnich ijící ve svìtì
stva. Proto jsou zajímavá spoleèenství a ini- a proívají obrácení, vnitøní uzdravení Wayne Teasdale
ciativy, které v ní ijí, inspirují a které jsou a osvobození. Obvykle pøi symbolickém (1945-2004). Mají
pøíslibem obnovy.
vkládání rukou zaívají zkuenost naplnìní i v naem skromném
Duchem svatým, která se nìkdy projevuje prostøedí tisíce èteIspirace probuzenectvím
mimoøádnými charismaty, jako je proroctví náøù a snad i násleKatolická církev se pøiblinì v posledním (mluvení z pøímého Boího povìøení), dovníkù. Je zajímavé,
pùlstoletí pouèila ze zkuenosti evangeli- uzdravování nemocných a mluvení nezná- e z forem západního
kálních církví. V tomto období vznikají mými jazyky. V dnením katolickém pro- øeholního ivota se
laická hnutí. Jsou to spoleèenství, v nich støedí je snaha obnovu nìjak organizaènì dnes hledaèùm jeví
David Steindl
není podstatné rozliení na laiky a klérus. zvládnout. Dìje se to buï v diecézní a farní zajímavá spíe její
Rast.
Scházejí se mimo tradièní zavedené boho- struktuøe formou organizovaných kroukù tradièní mniská forsluby s ustáleným èi improvizovaným nebo prostøednictvím spoleèenství v nìèem ma ne rùzné moderní øády a kongregace.
programem, k nìmu obvykle patøí spoleè- podobných mniským komunitám (napø.
Nìkteøí z uèitelù meditace si vypùjèují
né uvaování nad biblickými texty, volnì Komunita blahoslavenství).
podnìty z mimokøesanských náboenství.
formulované modlitby a zpìv. U v poOblíbené byly rùzné formy jógy a pozdìji
lovinì 40. let se zaèalo formovat spole- Poklady mystiky
hlavnì buddhismus,
èenství Opus Mariae (Dílo Mariino) Katolická církev má mnohasetletou tradici zejména zenový.
známìjí jako Focolare (Krb, Ohnisko, mystiky. Mystici ili vdy na rozmezí S tím souvisí dalí
Ohnitì). Neokatechumenát reaguje na veøejného respektu a odmítání. Dalo by se podnìtná iniciativa
situaci, e v této církvi je stále bìný køest øíci, e v dnením katolickém prostøedí se zvaná Mniský mezimalých dìtí a katechumenát jako dùkladná odehrává snaha demokratizovat mystiku, náboenský dialog.2
pøíprava ke køtu se týká jen lidí, kteøí pøi- která byla do té doby
cházejí z ateistického prostøedí. Toto hnutí spíe elitní záleitosV srdci náboenství
Wayne Teasdale.
chce dopøát cosi jako katechumenát, jakési tí. V této souvislosti
Vnìjí pozorovatele
stupòovité zasvìcení do praxe køesanského se dá rovnì mluvit
nìkdy pøekvapuje iroký zábìr katolické
ivota i lidem pokøtìným brzy po narození. o meditaèním hnutí.
církve ve vztahu k jiným náboenstvím. Její
Setkání jsou rozplánovaná na nìkolik let Jeho centry jsou ty
vedení obvykle nechává bez omezení
s pevným programem. Hnutí Cursilio tvoøí klátery, ve kterých
probíhat iniciativy zdola oznaèované
rùznými názvy. Je to napø. vnitronáboenmalá spoleèenství mimo vlastní farní struk- se ije v duchu øeholský dialog. 3 Jeho protagonista Raimundo
turu. Hlavním programem jsou setkání ní tradice. Tradièní
Panikkar (*1918) neklade rùzná náboenpodobná tradièním duchovním cvièením postavou tohoto hnuThomas Merton.
ství vèetnì køesanství vedle sebe, a vrací
s aktivními vystoupeními knìí i laikù. Jsou tí je americký trapista
to kurzíky praktické víry.
Thomas Merton (1915-1968), jeho spisy se pøed toto osvícenské pojetí. Pøedpokládá
náboenství jako vztah k transcendenci.
Mohutným zdrojem oivení v øímsko- jsou postupnì pøekládány do èetiny.
katolické církvi je hnutí charismatické
Ménì u nás známý, ale té postupnì Dialog probíhá uvnitø náboenství.
obnovy, oznaèované také jako hnutí obnovy pøekládaný je èlen kamaldulské vìtve be-
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t é m a
Nìkteøí katoliètí èinitelé pøedpokládají,
e srdcem náboenství je spiritualita.
V interspiritualitì4 je moné sdílení i tam,
kde se doktríny, obøady a organizace vyluèují. V uím slova smyslu se tím myslí
dokonce sdílená náboenská identita. Zmínìný Panikkar se pokládá za køesana do
stejné míry jako za hinduistu a buddhistu.
Japonský dominikán Vincent Shigeto Oshida (1922-2003) o sobì mluvil jako o buddhistovi, který se setkal s Kristem. Spíe ne
o dialogu mluvil o setkání náboenství
v hloubce. A to pøipomíná dalí pøíbuznou
iniciativu, je se
oznaèuje jako hlubinný ekumenismus. Ten
se spojuje zejména
s Matthewem Foxem
(*1940), plodným
autorem mj. i knihy
s výstiným názvem
One River, Many
Matthew Fox.
Wells5 (Jedna øeka,
mnoho pramenù) vypuzeným z øímskokatolické církve, který je v ní ale pøítomen
prostøednictvím èetných následovníkù.
ivá sociální práce i oslovující tradice
Zdálo by se, e zájem pøitahují smìry, které
obracejí pozornost do nitra a pokud se otevírají smìrem ven, tak spíe k náboenským
èi duchovnì orientovaným lidem. Matthew
Fox je svým zpùsobem mystik, ale zároveò
èlovìk orientovaný na intenzivní aktivitu.
S ním spøíznìní jsou pøedstavitelé takzvané
teologie osvobození. Nejèastìji se v souvislosti s ní pøipomínají jména Clodovis
Boff, Fra Betto, Jon Sobrino, Gustavo
Gutieréz a Leonardo Boff, jeho první
kníka pod názvem Orel a kuøe6 vyla roku
2000 v èetinì. Nejde vak zdaleka o akademickou disciplínu, nýbr o konkrétní
praxi. Katolická církev je mimoøádnì vitální tam, kde se duchovní ivot spojuje
s kritickou sociální angaovaností. Nejvíce
se uvádí Latinská Amerika. Katolická
církev tam není populární v podobì mohutné, mocné organizace, nýbr pøedevím
v podobì základních spoleèenství (comunidade de base), co jsou malé krouky lidí,
kteøí se mezi sebou znají, mohou si navzájem projevovat solidaritu ve sloitých
ivotních situacích a sdílet zápas o politickou a sociální reformu, její nutnost toto
hnutí pøipomíná.
Nutno uznat, e znaènou vitalitu vykazují také rùzná konzervativní hnutí.
Jde v nich o to, e pokoncilní7 církev
aplikovala rozhodnutí svého posledního
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Nepøehlédnutelný ostrov vitality
tvoøí i øímtí katolíci, kteøí jsou inspirováni Amerièanem
Richardem Rohrem (*1943), knìzem a frantikánem. Jsou
to pøedevím mui, které Rohr oslovil svým poselstvím
o muské spiritualitì. Duchovní cvièení, která Rohr poskytuje, obsahují øadu netradièních prvkù - muskou iniciaci,
meditaci s bubnováním, práci s enneagramem apod. Po
vzoru úspìného probuzeneckého (evangelikálního) muského hnutí Promise Keepers* vede své posluchaèe
k sedmi slibùm pro katolické mue. Se zájmem pøedevím o lidi na okraji zaloil roku 1971 na dìlnickém pøedmìstí Cincinnati (Ohio)
komunitu Nový Jeruzalém a roku 1987 v Albuquerque (Nové Mexiko) Centrum pro
akci a kontemplaci. Èesky vyly Rohrovy knihy Cesta divokého mue (spolu
s Josephem Martosem, Cesta, Brno 2002) a Vechno má svém místo (Vyehrad,
Praha 2003), Enneagram: devìt tváøí due (Synergie, Praha 2004), Proè být katolíkem (Cesta, Brno 2003) a dalí. Rohrovým návtìvám a iniciacím i èeským skupinám
zasvìcených muù je vìnována stránka na adrese http://www.chlapi.cz.
* Dosl. Ti, kdo dodrují sliby, v ÈR pod názvem Vìrní

Zdenìk Vojtíek

Cesta divokého mue
... Ano, touha po otci je velká a hluboká rána, kterou si mnozí z nás neseme s sebou,
ani bychom si ji uvìdomovali nebo ji pøinejmením umìli pojmenovat. Jedná se
o deprivaci, kterou se neustále snaíme pøekonávat o potøebu, ji chceme neustále
uspokojovat. Nejsme schopni být sami sebou; nemùou z nás být dospìlí mui, protoe
poøád potøebujeme být nìèími synáèky. Potøebujeme, aby nás ten nìkdo mìl rád.
Odlouèení od toho, kdo je stejný jako my (otec), je do jisté míry jetì zhoubnìjí ne
oddìlení od toho, kdo je naím pravým opakem (matka). Jestlie mì muský svìt
nepøijme, pak u si nikdy nebudu jistý sám sebou. ...
(str. 70, z kapitoly Touha po otci)
... Mnoho muù vyrùstá s vnitøní prázdnotou. At u tomu øíkáme touha po otci,
muská deprivace nebo nedostatek otcovské lásky, stále je to ta stejná prázdnota. Kdy
se pozitivní muská energie - energie, které se dá dùvìøovat a na ni se lze spolehnout
- nepøenese z otce na syna, vzniká v muských duích urèité vakuum. A právì tam
smìøují démoni. ...
(str. 75, z kapitoly Prázdná due)
veobecného snìmu, ale nevedlo to k oèekávané mohutné obnovì. Nìkteøí se domnívají, e chybou jejích èlenù bylo odchýlení od staleté tradice. Odpovìdí jsou
hnutí lefébvristù, sedisvakantistù, 8 rùzní
vzdoropapeové 9 a konzervativní hnutí
jako Una Voce, Fronda, Legio Mariae,
Fatimský apotolát a dalí hnutí kolem
údajných mariánských zjevení, zejména
kolem bosensko-chorvatské obce Meðjugorje. U nás reprezentují tato sílící hnutí
pøedevím èasopisy Mezinárodní Report,
Svìtlo, Immaculata a Øád. Fundamentalistické tendence v jiné podobì se vak
projevují i v nìkterých laických hnutích
a v charismatické obnovì.
n

Poznámky
1 Srovnání napø. na stránkách Ministerstva kultury ÈR
na adrese http://www.mkcr.cz/article.php?id=885.
2 Dostupné informace o tomto hnutí na adrese
http://www.monasticdialog.org/

3 Struèný informativní èlánek na toto téma na adrese
http://monasticdialog.com/a.php?id=88
4 Toto pojetí katolické otevøenosti jiným náboenstvím
reprezentuje webové sídlo
http://www.topia.org/interspirituality.html
5 Jeremy P. Tarcher, 2000
6 Portál, Praha 2000
7 Míní se øímskokatolická církev po II. vatikánském koncilu, konaném v letech 1962-1965.
8 Levébvristé - populární oznaèení hnutí v katolické
církvi, neakceptovaného jejím vedením a oznaèovaného
takto podle jeho zakladatele a dlouholetého vùdce, arcibiskupa Marcela Lefébvrea (1905-1991)
Sedisvakantisté - hnutí pokládající od zesnutí papee
Pia XII. roku 1959 papeský stolec za vakantní (uprázdnìný).
9 Èást sedisvakantistù se rozhodla pro papeskou volbu
a uèinila tak v italském mìsteèku Assisi 29. èervna 1994,
kdy zvolili nìmeckého basiliána Viktora von Pentz, který
pak pøijal jméno Linus II. Èeské informace o této skupinì
zastoupené i u nás na adrese
http://www.mujweb.cz/www/lohelius/.
Fotografie na str. 62
http://www.udayton.edu/mary/resources/poetry/
merton03.html
http://www.gratefulness.org/brotherdavid/bio.htm
http://home.comcast.net/~brotherwayne/index.htm
Fotografie na str. 63
http://www.matthewfox.org/sys-tmpl
http://www.spiritualita.sk/static/rohr
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r o z h o v o r
Rozhovor s Vítem Valtrem o nových hnutích v katolické církvi

VÌCI SE MOHOU MÌNIT
SKOKEM
Zdenìk Vojtíek

Vít Valtr (*1966) je sekretáøem komise církevních hnutí a komunit pøi Èeské biskupské konferenci.
Komise sdruuje zástupce nových hnutí a vede ji biskup Frantiek Radkovský. Vít Valtr
k jednomu z tìchto hnutí patøí - do Prahy se pøed èasem pøestìhoval za Hnutím focolare.
Jak vznikla vae komise?
Abych to mohl popsat, musíme se vrátit do
roku 1998. Pøed tímto rokem se vechna
hnutí vyvíjela izolovanì a nìkdy moná a
v urèité øevnivosti. Roku 1998 dolo k prùlomu: pape Jan Pavel II. pozval zástupce
vech hnutí do Øíma na tøídenní kongres
a v poslední den kongresu, 30. kvìtna,
zaplnili èlenové hnutí Svatopetrské námìstí.
Pape jasnì uznal pøítomnost nových hnutí
uprostøed církve, ocenil je a povzbudil je.
Byla to úasná, mohutná akce.
Co vechno se prolomilo?
Pøedevím bariéry mezi hnutími. Chladné
vztahy jsou od té doby nahrazeny opravdovým bratrstvím, spoluprací a zájmem
o ostatní. A díky papeovu schválení se také
prolomila nedùvìra církevní hierarchie.
Co bylo dál?
Následujícího roku v èervnu se ve pýru
setkali evroptí zakladatelé a koordinátoøi
hnutí. Rozhodli se tam rozvíjet nadále kontakty lokálnì. U nás k takovému prùlomu
dolo v èervenci 1999 pøi setkání naich
hnutí na Velehradì. Udìlal jsem tam skvìlý

objev, e vztahy se mohou
mìnit skokem: døíve nás
svazovala kritika a najednou bylo vude plno zájmu a spolupráce.
Z toho pocitu sounáleitosti tedy vznikla vae
komise?
Logo setV podstatì ano. Zaèali
kání na Vejsme se scházet jednou
lehradì roku 1999.
nebo dvakrát mìsíènì na
pùdì Èeské biskupské
konference jako zástupci rùzných hnutí.
Z biskupù vede nai komisi Frantiek
Radkovský, kterého respektují a mají rádi
vichni. Pøichází nás 20-25, ale skladba se
èasem ponìkud mìní: nová hnutí vznikají,
nìkterá jiná se naopak trochu stahují do
sebe.

Dìláte také takové veliké akce, jako byla
roku 1998 v Øímì?
Nae kongresy jsou jen pro delegáty jednotlivých hnutí. Po Velehradì jsme se
následující rok seli v Koclíøovì u Svitav.
Tam bylo asi 180 zástupcù devatenácti

hnutí. Roku 2001 jsme se skoro vichni
vidìli pøi návtìvì Chiary Lubichové
v Praze a v listopadu 2002 jsme mìli dalí
kongres v Teplé. Od té doby máme kadoroènì program na Dnech dobré vùle na
Velehradì pøed cyrilometodìjským svátkem.
V èem takový program spoèívá?
Máme tam stan, vedeme rozhovory, veèer
v kostele adoraci se zpìvy, nabízíme pøímluvnou modlitbu za potøeby tìch, kdo
o to poádají. Chceme být k dispozici
úèastníkùm.
Jaké je vlastnì kritérium pro spolupráci
ve vaí komisi?
ádné není. Spolupracujeme prostì s takovým hnutím, které cítí, e k nám patøí. Roku
1999 jsme dali na papír seznam hnutí,
o nich jsme vìdìli, vechny jsme vyzvali
a tak se spontánnì utvoøila komise.
Co je vlastnì na nových hnutích nové?
Je tìké najít spoleèné rysy, protoe hnutí
jsou velmi rùzná. Ale spoleèná je jistì
odvaha hledat nové formy køesanského

Rozhovor s Rùenou Fialovou
Ing. Rùena Fialová je koordinátorka
hnutí Modlitby matek (MM) v Èeské
republice. Zajiuje kontakt mezi Komunitou Solace ve Velké Britanii, její souèástí jsou MM, i kontakt mezi jednotlivými èeskými skupinami prostøednictvím
zpravodaje a celostátních setkání MM.
Co je hlavním posláním Vaeho hnutí?
Prostøednictvím modlitby v malých spoleèenstvích proít osobní zkuenost
s Bohem, které vyústí v úplné odevzdání
svého ivota i ivota naich dìtí Bohu.
Tím získáváme pokoj, který pøináíme do
svých rodin.
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Je moné vae hnutí chápat jako ideovì
jednotné v postoji k aktuálnì diskutovaným otázkám (celibát knìí, svìcení
en, ekumenismus apod.)?
První místo v ivotì vech matek, které se
modlí v Modlitbách matek, má ná Pán
Jeí Kristus, který kraluje s Bohem Otcem
v lásce Ducha svatého. V tom jsme jednotné
a je to pro nás nejdùleitìjí otázka. Na
ostatní diskutované otázky bychom urèitì
nali rùzné odpovìdi od rùzných matek,
také proto, e jsme ekumenické hnutí. Na
modlitbách se setkávají matky rùzných
vyznání a navzájem si velmi pomáhají.

Podstata naí spirituality je v úplném
odevzdání se do rukou Boích v dìtské
dùvìøe, aby On mohl svobodnì naplòovat
svou vùli v naich ivotech. Za to cítíme
zodpovìdnost v naich rodinách.
Jsme astné, e tato zodpovìdnost
v rámci církve neleí na nás. Pokud se
jedná o nastolené otázky, jsme vdìèné, e
je nemusíme øeit, respektujeme uèitelský
úøad církve a modlíme se, aby i zde byla
Boí vùle skrze Ducha svatého naplnìna.
Korespondenèní rozhovor vedl
Milo Mrázek.
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pravdu, kdy upozoròovala na dìtské nemoci
a nebezpeèí.
V èem je to nebezpeèí?
V uzavøenosti, v zahledìnosti do sebe. A také
ve výluènosti. K dìtským nemocem patøí,
kdy si hnutí myslí, e
je tou nejlepí cestou
v celé církvi. Postupnì
si ale hnutí stále více
Koclíøov, 20. - 22. 10. 2000. Setkání církevních hnutí a komuuvìdomovala spíe své
nit.
Foto: Vít Valtr.
poslání. Jejich charisma,
ivota, nové zpùsoby víry a pak také nad- dar od Boha, jim byl dán pro nìco. A pak
ení tu víru pøevádìt ve skutek. Nová hnutí je také nebezpeèí, kdy hnutí není dost
urèitì charakterizuje tato ivost, objev ivé zakoøenìno v církvi a kdy èlenství v nìm
víry pro kadodenní svìt. Vlastnì je to je nìjak v rozporu s pøísluností k farnosti.
podobné tomu, jak vznikají øády.
Nìkteøí seriózní zahranièní pozorovatelé
Myslel jsem, e také øeknete, e nová ale nìkdy mluví a o budování sektáøské
hnutí jsou nesena laiky.
závislosti. V takovém podezøení se ocitl
tøeba Neokatechumenát.
To je také pravda, i kdy do hnutí patøí
i knìí a výjimeènì nìkteré i knìz zaloil. Hnutí se vyvíjejí a uzdravují z onìch dìtAle ta hlavní aktivita je zespoda. ádné ských nemocí. Neokatechumenát proel
hnutí nebylo naprogramováno od zeleného v posledních letech významnou promìnou
a sepsáním stanov, které církev schválila,
pøijal i vìtí odpovìdnost za ty, kdo se
vydali jeho cestou. Ten dohled ze strany
hierarchie a i její obèasná kritika hnutím
pomáhá pøi jejich zrání. Je to pro nás
oèistné.
Take myslíte, e tøeba Koinonii Jan
Køtitel pomohlo odmítnutí v olomoucké
arcidiecézi?

Vít Valtr.

Foto: Zdenìk Vojtíek.

stolu. Patøí k tomu, co Hans Urs von Balthasar nazývá mariánským - charismatickým profilem církve. Hnutí nevznikají
v pøímé závislosti na petrinském profilu,
tedy na struktuøe, hierarchii. Vznikají spontánnì a neèekanì a neplánovitì obohacují
církev.
Tak proto se tato hnutí zpoèátku setkávala s nedùvìrou hierarchie?
Dnes jsou ale povaována za neodmyslitelnou souèást církve. Hierarchický i charismatický profil jsou soupodstatné, jsou na
stejné úrovni. Hierarchie ale mìla také
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Urèitì. A pomohlo také, e toto hnutí biskup
Radkovský do své diecéze pøijal, i kdy ho
jinde zakazovali. Ostatnì my focolaríni
máme podobnou zkuenost: Dílo Mariino
sice schválil tridentský biskup (v Tridentu
hnutí vzniklo), ale jinde
nás odmítali. Bylo to pro
nás ovem poehnání.
Kdy se hnutí podrobí
rozliovací úloze hierarchie, pomùe mu to najít
své místo a dozrát.

V prùbìhu let jsem zjistil,
jak dùleité plody obrácení, duchovního
znovuzrození a svatosti pøináejí jednotlivá hnutí do ivota místní církve.
V dynamice, která je vlastní novým
církevním spoleèenstvím, odkryli mnozí
køesané své povolání, které má svùj
základ ve køtu, a tak se s mimoøádnou
velkorysostí vìnují evangelizaènímu
poslání církve. Pro nemálo z nich to byl
podnìt k znovuobjevení významu modlitby, pøièem se jim stalo slovo Boí
denním chlebem a eucharistie støedem
jejich ivota.
Pape Jan Pavel II.
v poselství setkání zástupcù hnutí a komunit
roku 1999.

Kolik katolíkù je asi do nových hnutí
zapojeno?
To se vùbec nedá øíct. V hnutí bývá nìkolik
druhù pøíslunosti podle toho, nakolik se
ten který èlovìk angauje. Nìkteøí èlenové
hnutí pøijali urèité závazky, a tvoøí tedy nìco
jako pevné jádro. Dalí se povaují za èleny,
ale k nièemu se formálnì nezavázali. A pak
tu jsou sympatizanti, které není moné
spoèítat. Vezmìte si tøeba charismatickou
obnovu: pracuje v ní velmi málo lidí, ale
tøeba na letní konference pøijídìjí tisíce.
Jan Pavel II. hnutím velmi pomohl. Nebojíte se tedy nového papee?
Benedikt XVI. jetì jako kardinál pronesl
na onom pøelomovém setkání v Øímì
dùleitou a velmi pøejnou øeè. Nemáme
nejmení dùvod se obávat, e by nový pape
pøinesl nìjaké zhorení ve vztahu k novým
hnutím.
Dìkuji za rozhovor.

n

Vypadá to, e pro vás
pro vechny biskup
Radkovský hodnì znamená.
On má opravdu velmi
iroké srdce. Je to asi
nejvhodnìjí èlovìk do
èela naí komise. Dostali
jsme dobrého patrona.

Koclíøov. Biskup Radkovský mezi pøísluníky nových hnutí.
Foto: Vít Valtr.
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Japonsko
si pøipomnìlo
10. výroèí útoku
v tokijském metru
TOKIO 20. bøezna - Nìkolika minutami
ticha si dnes obyvatelé Tokia pøipomnìli
desáté výroèí plynového útoku v metru. Sarin, který tehdy v metru vypustili pøísluníci
náboenské sekty Óm inrikjó, usmrtil 12
lidí a dalích nìkolik tisíc jich pøiotrávil.
Jednu ze stanic metra, na kterých se
zaèaly hromadit kvìtiny, navtívil mimo
jiné japonský premiér Dunièiró Koizumi.
Poloil vìnec u pamìtní desky a vìnoval
tichou vzpomínku u oltáøe, postaveného
k rozjímání a modlitbì za obìti.
Nevíme, kde a kdy se podobný útok
mùe stát. Aby se to neopakovalo, musíme
pøijmout takové kroky, abychom byli plnì
pøipraveni, øekl Koizumi novináøùm
Tragédie ukázala nepøipravenost japonských úøadù na chemickou katastrofu i nefunkènost místních tajných slueb, které
nezachytily varovné signály o pøípravách
atentátu. Sekta Óm inrikjó pøitom mezi
roky 1990 a 1995 zaútoèila pomocí chemických a biologických látek celkem sedmnáctkrát.
Tøináct hlavních organizátorù útoku
vèetnì vùdce sekty ókó Asahary odsoudil
tribunál k smrti. Vichni se ale proti rozsudku odvolali. Po tøech dalích vysoce postavených pøíslunících organizace se stále
pátrá.
Sekta, která nedávno zmìnila název na
Alef, dnes vydala prohláení, v nìm se za
èin hluboce omluvila a slíbila, e jej nikdy
nezopakuje. Zároveò potvrdila závazek
zaplatit finanèní kompenzace obìtem
útoku. Zatím zaplatila tøetinu ze slíbených
zhruba 35 milionù dolarù (784 milionù
korun).

Nezranitelný
a neviditelný
lupiè v Mali
byl zranìn
a zatèen
BAMAKO 26. bøezna - Ozbrojenému fanatikovi, který v maliské metropoli pøepadl
banku a vìøil, e je neviditelný a nezranitelný, nebylo nic platných ani 15 kilogramù amuletù, které si s sebou pøinesl.
Jak informovala agentura AFP, èlen
neupøesnìné sekty alias student islámu,
30letý Mamadou Obotimbé Diabikilé, byl
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zatèen ve chvíli, kdy nutil bankovního úøedníka, aby mu do pøipraveného pytle naházel
peníze. Policii tvrdil, e banku pøepadl
z pomsty, podrobnosti ale neuvedl, sdìlila
maliská policie.
Nakoupil amulety, aby se stal neviditelným a nezranitelným, sdìlil policejní
zdroj. Dodal, e v lupièovì bytì bylo nalezeno mnoství dalích talismanù.
Maliský tisk mue oznaèil za sebevraha. Nejene nebyl v bance neviditelný,
ale jetì ho pøísluník ostrahy postøelil, kdy
se mu lupiè snail vyrvat zbraò. Nikomu
jinému kromì nezranitelného se nic
nestalo. ...

Pape
Benedikt XVI.
ocenil dialog
mezi muslimy
a køesany
VATIKÁN 25. dubna - Pape Benedikt
XVI. dnes ocenil pokrok v dialogu mezi
muslimy a køesany. Pøed zástupci rùzných
náboenství rovnì zdùraznil význam
tohoto dialogu pro svìtový mír.
Jsem obzvlá vdìèný za to, e mezi
námi jsou èlenové muslimského spoleèenství. Oceòuji pokrok v dialogu mezi muslimy a køesany, a to na místní i mezinárodní
úrovni, prohlásil nový nejvyí pøedstavitel katolické církve pøi audienci pro náboenské èinitele, kteøí byli v nedìli pøítomni
na jeho inauguraci.
Ujiuji vás, e církev chce pokraèovat
v budování mostù pøátelství mezi vìøícími
rùzných náboenství, protoe usiluje o hledání opravdového dobra pro kadého
èlovìka a pro celou spoleènost.
Nae úsilí o ... setkávání a dialog jsou
významným pøíspìvkem pro budování míru
na pevných základech, podotkl. Benedikt
XVI. dnes také poprvé po nástupu do úøadu
pøijal tisíce nìmeckých poutníkù, pøedevím vìøících ze svého rodného Bavorska.
Pape u dal najevo, e Bavorsko chce brzy
navtívit.

výcarský
teolog Küng:
Pape má trauma
ze 60. let
HAMBURK 22. dubna - výcarský teolog
Hans Küng, který byl koncem 60. let spolupracovníkem nového papee Benedikta

XVI. na univerzitì v Tübingenu, ale pozdìji
se s ním názorovì znaènì rozeel, je pøesvìdèen, e pape si z období studentské
revolty v roce 1968 odnesl trvalé trauma,
z nìho se nikdy plnì nevzpamatoval. Küng
to uvedl v rozhovoru pro mimoøádné vydání
nìmeckého èasopisu Stern.
Já i tehdejí profesor teologie Joseph
Ratzinger (nyní pape Benedikt XVI.) jsme
patøili k tìm, na jejich pøednáky pronikla
levicová komanda a pøednáející ukøièela,
uvádí Küng. Ratzinger nebyl z tìch, kdo
by o mikrofon bojovali. Myslím, e má z té
doby trauma a podezírá vechno, co pøichází zdola.
Küng vyjádøil dále názor, e Ratzinger
jako Benedikt XVI.
nebude jednodue
pokraèovat v kurzu
svého pøedchùdce
Jana Pavla II. Radím, abychom vyèkali. I z konzervativního kardinála
Roncalliho se nakoHans Küng.
nec stal pape Jan
XXIII., který dal podnìt k otevøení církve,
øíká Küng.
Zesnulý pape mu v roce 1979 odòal
právo vyuèovat teologii v Tübingenu po
otevøeném sporu, který vzbudil znaènou
pozornost a v nìm Küng zpochybnil papeskou neomylnost a dalí církevní dogmata. Krátce pøed konkláve zaslal letos
Küng kardinálùm dopis, v nìm je vyzval
k obnovení kolegiality.
V rozhovoru pro Stern Küng vyjadøuje
názor, e nový pape by se mìl ve sloitých otázkách, jako jsou antikoncepce,
potraty nebo homosexualita, vzdát moralizujících soudù. Stejnì tak mu doporuèuje
povolit vysvìcování en za knìze. Øímskokatolická církev by se nemìla stavìt do
role jediné pravé církve Jeíe Krista a vyvyovat se nad ostatní. Stejnì tak by si
pape nemìl osobovat monopol na pravdu
a nemìl by pouèovat jiná náboenství,
soudí Küng.

idé: Projevù
antisemitismu
v ÈR pøibylo,
v zahranièí
je jich víc
PRAHA 3. kvìtna - V Èeské republice loni
podle idovské obce pøibylo projevù anti-
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Døevoryt Upalování idù (Norimberk,
1493) je jednou z ilustrací velmi zdaøilého letáku Historie idù v Èechách a na
Moravì, který letos vydalo idovské
muzeum v Praze.

semitismu. Vyplývá to ze zprávy, kterou
dnes obec zveøejnila. Podle závìrù pracovní
skupiny, její èlenové jsou z bezpeènostních dùvodù v anonymitì, zùstávají nicménì projevy pokozující idy v porovnání
s ostatními zemìmi v regionu na relativnì
uspokojivé úrovni. Zdrojem informací byla
média a internet i zjitìní jednotlivých
èlenù Federace idovských obcí.
Ve srovnání s pøedchozím rokem Fórum proti antisemitismu evidovalo pìt
fyzických napadení a vzrostl podle nìj ze
ètyø na devìt poèet pøípadù pokození
idovských památek. Zaznamenáno je 27
pøípadù obtìujícího chování, 13 antisemitských textù a deset pøíkladù zjevného
latentního antisemitismu.
Projevy organizovaného a programového antisemitismu z øad extremistické
pravice, levice a militantních islamistù zùstávají podle zprávy zhruba na stejné úrovni
jako v roce 2003, v nìm praská obec
sledovala toto téma poprvé.
Za vìtinou pokozených idovských
památníkù a høbitovù stojí v Èesku pravicoví extremisté. Extrémní pravice se podle
Fóra proti antisemitismu profesionalizuje
a èeská scéna se propojuje se zahranièní zejména pøi poøádání skinheadských koncertù.
Stále funguje doména Národnì sociálního vzdìlávacího centra (NSEC-88),
v rámci ní má své stránky i Národní odpor.
V èervenci byla obnovena èinnost extremistické skupiny Blood and Honour. Velmi
problematické jsou aktivity brnìnské chuligánské skupiny Johny Kenntus Gang,
uvádí se ve zprávì. Pøekvapením byly pro
autory aktivity skupiny kolem internetového èasopisu Katolikrevue, íøícího klasicky antijudaistické postoje.
Nejvarovnìjí bylo srpnové zveøejnìní
výzvy k dihádu na èeských islamistických
internetových stránkách. Militantní funda-
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mentalisté tak potvrdili svou potenciální
nebezpeènost i v Èeské republice, soudí
autoøi analýzy. Ne vichni Arabové jsou teroristé, ale vìtina teroristù je arabská, citují
úèastníky loòské konference o terorismu
uspoøádané v Izraeli.
Extremisté vedou podle praské obce
podsouváním lí, polopravd a úèelových
tvrzení boj o irokou veøejnost. Nebezpeèné
mùe být podle zprávy zneuívání holokaustu pro kritiku USA a Izraele, zamìòování slov izraelský a idovský, stejnì jako
nìkteré èeské zvyky èi vyprávìní nemístných vtipù o idech, rozdílných od idovských vtipù.

Ve Francii
podle úøadù
vzrùstá
satanismus

PAØÍ 22. bøezna - Ve Francii se stále více
íøí satanismus. Uvedla to dnes zpráva
vládní komise, podle ní se v zemi zvyuje
poèet znesvìcení høbitovù a protikøesanských rituálù a rozvíjejí se vazby mezi
nespokojenou mládeí a neonacistickými
skupinami.
Ve Francii se objevují skupinky mladých se zájmem o mystickou hudbu, o zvrhlé sexuální praktiky, o magii a upíry. Èasto
na místì svých zloèinù nechávají znamení
v podobì obrácených køesanských køíù
a ïábelských znamení, uvedla meziministerská skupina, povìøená premiérem pátráním po náboenských sektách.
Je nutné øíci, e tento jev se íøí. Policie
zaznamenala napøíklad výrazný nárùst poètu høbitovù, které byly jasnì znesvìceny
satanistickým zpùsobem. Jen od ledna do
srpna 2004 jich bylo 23, zatímco za celý
rok 2003 jen 18, uvedla zpráva.
Na vrub satanismu se v posledních dvou
letech ve Francii pøipisují dvì sebevrady
a dvì vrady, uvedli autoøi dokumentu.
Bez dalího upøesnìní tvrdí, e tento jev
sílí také v Polsku, Nìmecku, Rusku, Øecku,
panìlsku a Itálii.

Izrael adoptuje
v Indii
jeden ze svých
ztracených
kmenù

JERUZALÉM / GAUHÁTÍ 6. dubna Izrael se rozhodl adoptovat zhruba 6000
indických obèanù, kteøí vìøí, e jsou po-
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tomky jednoho z takzvaných ztracených
izraelských kmenù. Do Indie má být vyslán
tým rabínských soudcù, kteøí je formálnì
konvertují na ortodoxní judaismus. Informovaly o tom izraelské sdìlovací prostøedky.
Hromadná konverze, kterou naøídil
izraelský vrchní rabín lomo Amar, umoní
vem èlenùm skupiny zvané Bnai Menases
imigrovat do Izraele.
Tanèíme a oslavujeme od okamiku,
kdy jsme se tu novinku dozvìdìli, øekl
agentuøe AP osmaètyøicetiletý inenýr Peer
Tlau z Áizalu, hlavního mìsta státu Mizóram na severovýchodì Indie.
Právì tam komunita Bnai Menases,
tvoøená pøedevím pøísluníky etnických
skupin Mizó, Kuki a Èin, ije. Celá léta
jsme se duevnì pøipravovali na návrat do
své zaslíbené zemì a teï ten okamik nadeel a my jsme velmi astni. Uznání
jejich idovského pùvodu izraelským rabinátem oznaèila jiná èlenka skupiny za
vpravdì historické rozhodnutí.
Podle Tlaua se zhruba tøi stovky pøísluníkù skupiny sely v úterý v Áizalu a rozhodly se, e 1. kvìtna uspoøádají velkou
slavnost.
Zhruba 800 èlenù kmene Bnai Menases
u v minulém desetiletí jednotlivì pøevezla
z Indie do Izraele organizace Amiav, co
v hebrejtinì znamená mùj lid se vrací.
Podle Amiavu existují dostateèné dùkazy
o tom, e tato skupina je idovského pùvodu.
Její zvyky, vèetnì pohøebních a hygienických rituálù i pouívání lunárního kalendáøe toti blízce zrcadlí idovské tradice.
Loni pak vrchní rabín Amar vyslal do
Indie dva rabínské soudce, kteøí mìli za
úkol proetøit vazby uvedené komunity na
judaismus. ...
Podle bible byly za vlády krále alomouna idovské kmeny rozdìleny do dvou
království - Izraele na severu a Judeje na
jihu. V roce 723 pøed naím letopoètem
Asyøané dobyli severoizraelské království
a vyhnali odtud deset z 12 biblických kmenù. V exilu se jejich pøísluníci rozptýlili
mezi jednotlivými národy. Návrat ztracených kmenù do jejich pradávné vlasti je
mnohými povaován za naplnìní biblického proroctví a ohláený pøíchod mesiáe.
...
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Z informaèního servisu ÈTK
vybral a zprávy zkrátil Zdenìk Vojtíek.
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r e c e n z e
Knihy svìtové
moudrosti
Souèasný náboenský ivot pøedstavují dva
druhy textù. Jednotlivé duchovní smìry se
samy prezentují, pøíp. jiné hodnotí ze svého
hlediska. A pak o souèasné religiozitì píí
autoøi, kteøí se zdají být zcela mimo. Snaí
se zachovat odbornou nepøedpojatost. Chtìjí demaskovat sociální, ekonomické, politické, ba i biologické koøeny duchovního
ivota. Edice World Wisdom Books nabízí
víceménì tøetí variantu. Je to, øeknìme,
angaovaná religionistika. Tato kreativní
hermeneutika chce sdílet, rekonstruovat
a interpretovat náboenskou zkuenost.
Potvrzuje shodný základní proitek, jen
kulturnì rùznì zabarvený.
Duchovní zkuenost zrcadlí boskou
moudrost, a u se jí dává to èi ono jméno.
Tradice ji pak tlumoèí a zprostøedkovává.
Láska k moudrosti, tedy filosofie v pùvodním (a zapomínaném) smyslu, je zároveò
náboenstvím, nebo zdroj této moudrosti
pøesahuje nae monosti. Protoe jde
o nadèasové skuteènosti a hodnoty, je to
philosophia perennis, vìèná filosofie. Její
vykladaèi se oznaèují jako perennialisté
nebo tradicionalisté. Perennialisté vidí
náboenství a filosofii v tìsném sousedství.
V nakladatelství World Wisdom vychází skromnì, leè elegantnì upravené
sborníky vìnované pokadé nìkterému
duchovnímu smìru nebo jevu z duchovních
dìjin. Editoøi kladou vedle sebe pøíspìvky
perennialistických klasikù, jako je René
Guénon, Frithjof Schuon, Titus Burckhardt
nebo Ananda Coomaraswamy a souèasné
autory z této koly religionistiky a filosofie
náboenství (napø. Huston Smith, Martin
Lings, Seyyed Hossein Nasr, Marco Pallis,
William Stoddart, Karen Armstrongová,
James Custinger nebo Berry Wendell).
K nim se pøíleitostnì pøipojují autoøi
z jiných okruhù, jako zenový mistr Robert
Aitken, francouzský odborník, který uvedl
hermetismus na seriózní akademickou pùdu
Antoine Faivre, souèasný dalajlama Tenzin
Gyatso nebo ekonom Ernst Friedrich Schumacher proslavený
knihou Milé je malé
(èesky Doplnìk, Brno
2000).
Knihy tohoto nakladatelství vycházejí
v sedmi edièních øadách. Sborníky, o kterých je øeè, bychom
hledali hlavnì v øadì
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Treasures of the World´s Religions (Poklady
náboenství svìta). Zaznamenáváme tam
titul spíe filosofický, i kdy jde jistì o náboensky ladìnou filosofii, vìnovaný platónské a pýthagorejské filosofii. Dva sborníky se vìnují køesanství, a sice jeho
mystice a spiritualitì poutních otcù a matek. Naproti tomu v øadì The Perennial
Philosophy (Vìèná filosofie) najdeme
s mírným pøekvapením sborníky vìnované
buddhistickému spektru, japonskému amidismu, vztahu køesanství a vìèné filosofie, muslimskému fundamentalismu
jako zradì na tradici islámu, náboenské
antropologii napøíè náboenstvími, cestám
do lidského nitra podle súfismu a køesanského Východu, jezuitské spiritualitì
a vztahu k pøírodì z duchovního hlediska.
Jeden ze sborníkù v øadì pøíspìvkù kritizuje
moderní èi postmoderní scientismus a vyvrací mýtus pokroku; empirické obory
klade do souvislosti s posvátnou vìdou.
Dalí dva ze sborníkù této bohaté øady
se vìnují zmínìným klasikùm, Burckhardtovi a Coomarawamymu. Pøipravovaný
sborník vydavatelé charakterizují krátce
a výstinì nìkolika slovy vyjadøujícími
základní mylenku perennialistických
sborníkù a celého pojetí tohoto vydavatelství a této koly: nestvoøená Moudrost
v srdci vech autentických náboenství.
Ivan O. tampach
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Zápas pátera
Skalického
Karel Skalický: V zápase s posvátnem.
Náboenství v religionistickém bádání.
CDK, Brno 2005, 320 stran, 345 Kè.
V nedávné dobì vyla v nakladatelství CDK
práce Karla Skalického V zápase
s posvátnem. Tato kniha vznikla pùvodnì
v italtinì bìhem autorova exilového pùsobení na Lateránské univerzitì v Øímì.
Jedná se tedy o text pocházející z doby pøed
více ne dvaceti lety, nyní poprvé vycházející v pøekladu do autorovy mateøtiny.
Skalického práce je pøehledným historickým úvodem do religionistiky. Po
úvodní kapitole, vìnované obtíím spoje-

ným s definicí náboenství a náboensky
relevantních skuteèností autor vìnuje pozornost jednotlivým metodám a pøístupùm
v religionistickém bádání. Vychází z nejstarích pokusù o odhalení pùvodu náboenského chování èlovìka (Müllerova
lingvistická teorie,
Tylorova teze o animismu, RobertsonSmithùv totemismus
atd.) V následující
kapitole Skalický
pøedstavuje hlavní
psychologické teorie
o pùvodu a podstatì
náboenství, tedy pojetí Freudovo a Jungovo. Dalí kapitola je vìnována sociologickým (E. Durkheim) a etnologickým metodám studia náboenství (W. Schmidt,
R. Pettazzoni). Samostatnou kapitolu
vìnuje autor iracionalistickému obratu
v pøístupu ke studiu náboenských fenoménù (R.Otto), na kterou navazuje sta
o fenomenologickém studiu náboenství,
zamìøená na dílo nejvìtího stoupence
tohoto pojetí M. Eliadeho. Dalí oddíl je
vìnován kulturnì antropologickému studiu
náboenství, konkrétnì pojetí B. Malinowskiho a strukturalistickým pøístupùm
(A. Radcliffe Brown, G. Dumezil, C. Levi
Strauss). Poslední kapitola Skalického
knihy je vìnována pøístupùm amerických
sociologù náboenství, zejména teorii
R. Bellaha a pojetí P. Bergera.
Skalického výklad jednotlivých pøístupù a pojetí je názorný a srozumitelný, je
velmi zøetelné, e kniha pùvodnì vznikla
jako skripta ke Skalického pøednákám.
Kníka sleduje nejen odborný, ale i pedagogický zámìr. Skalický vhodnì doplnil
svùj výklad ivotopisnými poznámkami
o pøedstavovaných badatelích a také reprezentativním výbìrem jejich hlavních
spisù. Kniha je opatøena rejstøíkem a mùe
slouit jako vhodná referenèní pøíruèka.
Skuteènost, e kniha byla pùvodnì
adresována Skalického studentùm, s sebou
ovem nese i urèitou nevýhodu. Jakkoli
autor nechce hovoøit o náboenství jako
teolog, jeho posluchaèi byli vesmìs studenti
bohosloví, a to se silnì odráí v autorovì
stylu, výbìru a argumentaci. Napøíklad
v kapitole o Jungovi Skalický vìnuje mnoho prostoru otázce, do jaké míry je Jungova
psychologie kompatibilní s køesanstvím.
Tato jistì velmi zajímavá otázka je z hlediska deklarovaného zámìru knihy zcela
irelevantní. Znaèný prostor vìnuje autor
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r e c e n z e
také apologetice slavné teorie pátera
Schmidta o pùvodním pramonoteismu, co
náboensky nevyhranìného ètenáøe jistì
pøekvapí. Skalický na tomto a øadì jiných
míst prozrazuje, e je pøece jen teologem
v pláti religionisty. To je podle mého
názoru naprosto v poøádku, pokud je ovem
autorovo pøedporozumìní zcela transparentní a metodologicky èisté, tedy pokud
není pod heslem vìdeckosti kamuflováno.
Skalický se jednoznaènì (pro zámìry své
knihy) zøíká teologické perspektivy a nechce pøecházet z roviny religionistiky na
rovinu bohosloví. Svému pøedsevzetí
ovem není (podle mého názoru) zcela
dùslednì vìrný.
Vedle této kritické pøipomínky bych
zmínil jetì jednu: èetí ètenáøi znají
Skalického populární spis Po stopách
neznámého Boha. Mnozí budou pøi letmém pohledu na obsah jeho nové knihy
V zápase s posvátnem zmateni: jedná se
o znaènì rozíøenou, vìdeètìjí verzi starí
knihy? V jistém smyslu ano, obsah, zamìøení a struktura obou knih jsou velmi podobné. Tuto skuteènost ovem nová kniha
nijak zøetelnì nereflektuje, co není podle
mého názoru úplnì koer.
Pøes vyslovené kritické poznámky
povauji Skalického práci za vynikající,
pøehledné a velmi uiteèné dílo, myslím,
e vedle Horyny, Waardenburga, tampacha, Hellera a Mrázka zde máme dalí,
velmi solidní úvod do vìdeckého studia
n
náboenství.
Pavel Hoek

ASTROLOGICKÁ
VÁLKA
Ellic Howe: Astrologická válka. Vyuití
astrologie v psychologickém boji za
druhé svìtové války.
Pùdorys, Praha 2003, 303 stran, 325,- Kè
Není to tak dlouho, co se na èeském literárním trhu objevila velice zajímavá kniha
Nicholase Goodrick-Clarkea Okultní koøeny nacismu. Nyní zde máme dalí dílo
ze stejného oboru, tentokrát Astrologickou
válku.
Úvod knihy pøivádí ètenáøe do okultní
situace Evropy zhruba mezi lety 1650-1945
a osvìtluje postavení astrologie v jejích
nejvýznamnìjích regionech. Nastiòuje té
pohnutky autora, proè vlastnì toto zajímavé
a jistì potøebné dílo sepsal.
V dalím vìnuje pozornost nìmecké
astrologické renesanci, probouzející se v 80.
letech XIX. století kolem theosofických
kruhù pøes Anthroposofickou spoleènost,
vemoné duchovní
øády, duchovnì-literární èinnost, známé
osobnosti (Blavatská,
Steiner, Sebottendorf,
Ebertinová, Bô Yin
Râ, atd.), a po Witteho Hamburskou
astrologickou kolu
a nejrùznìjí astrologické kongresy. Posléze pøechází ke konkurenènímu boji nìmeckých astrologù ve
tøicátých letech XX. stol. a postupnému

Slovník judaik (ukázka)
Eva Kosáková, Jaroslav Kunto, Dana Veselská, Olga Sixtová, Michaela Scheibová,
Lenka Ulièná, ilustrace Hana Pavlátová; idovské muzeum v Praze, 2004, 144 stran,
270,- Kè.
Pokrývka hlavy muská: noení
pokrývky hlavy není biblickým
naøízením, ale souèástí tradice,
tradièním zvykovým znakem vìøícího mue. Malá saténová, sametová, plátìná nebo háèkovaná nezdobená èepièka (hebr. kipa, jid.
jarmulka), noená na temeni hlavy,
bývala pøi ábesovém veèeru nahrazovaná slavnostnìjí sametovou
vyívanou ètverhrannou nebo válcovou èepicí. Zvlátním druhem
muské pokrývky hlavy, typickým
pro chasidy, je rozmìrný klobouk
s koeinovým lemem zv. trojml.
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sílícímu vlivu Tøetí øíe, který vyústil a
v totální likvidaci veøejné nìmecké astrologické scény v poèáteèních letech 2. svìtové
války. Howe zde líèí své detektivní pátrání
po osudech K. E. Kraffta (1900-1945), co
mùe být velikou inspirací vem historikùm
v oblastech okultismu, ale i jiných oborù,
ne nepodobné úspìnému snaení prof.
M. Nakoneèného v tématu historie novodobého èeského hermetismu.
V dramatickém popisu tìkých ivotních osudù od narození do 25 let, kdy
Krafft zakládá nové odvìtví - tzv. kosmobiologii, - se autor snaí vylíèit jeho sloitou
náturu, jeho ílené inspirace, ústící pak do
typokosmie èi slovní magie. Pøedstavuje ho
ale i jako vyhledávaného profesionálního
astrologa této pohnuté doby.
Dalí èást knihy se týká uití Nostradamových proroctví k propagandì Øíe
a pozdìji k psychologické válce, ve které
se tehdy angaoval samotný Goebbels.
Krafftovì povìstné pøedpovìdi atentátu
na Hitlera (8. 11. 1939) a jejím dùsledkùm
je zde pøirozenì vìnována patøièná pozornost. Stejnì tak i pøípadu øíského ministra
Rudolfa Hesse, po kterém nastala masová
perzekuce astrologù, je postihla nejenom
nìmecký, ale i èeský lid. Historicky zajímavé jsou v této souvislosti otøesné praktiky
gestapa.
Howe se v dalím zabývá tzv. èernou
propagandou, ve které sehrál hlavní úlohu
Louis de Wohl. V této souvislosti je velice
zajímavé, jakých rozmìrù a detailù dosáhla
psychologická válka Anglièanù.
Popisuje se zde i nelehký osud nìkterých astrologù, kteøí proli zatèením, výslechy, psychickým strádáním a nakonec
v nìkterých pøípadech (jako napø. u Kraffta), deportací do koncentraèních táborù,
kde nezøídka nalezli smrt.
Kniha se ve svém závìru zabývá Hitlerovým vztahem k astrologii a odkrývá nìco
málo z okultního pozadí 2. sv. války. Je
doplnìna rozborem Hitlerova nativního
horoskopu a výkladem rozhodujících tranzitù v jeho ivotì, který vypracoval P. Turnovský. Opatøena je nevelkou fotografickou pøílohou a bibliografií uvádìnou
v poznámkách pod èarou.
Nelze si ne pøát, aby taková kniha byla
sepsána i o èeské astrologické scénì a nejen
do období 2. sv. války. Kdo a kdy se vak
u nás tohoto nelehkého úkolu zhostí?
Pùdorysu je tøeba, za tuto velice dobøe
n
pøeloenou knihu, vøele podìkovat.
Petr Kalaè
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z p r á v y
pøíznivcù dokládaly tøi TOM CRUISE
velké a hojnì naplnìné O SCIENTOLOGII
nádoby na pøíspìvky,
umístìné u vchodu.
Nìmecký týdeník Der Spiegel zveøejnil
Finanèní úspìnost v èísle 17/2005 u pøíleitosti chystané
Pfeifferových projektù premiéry filmu Válka svìtù interview
je patrná i na výbor- s nejmocnìjími mui Hollywoodu:
ném, a luxusním zaøí- hercem Tomem Cruisem (42) a reisérem
zení pokojù pro klienty Stevenem Spielbergem (57). Z rozhovoru
a spoleèných prostor. vyjímáme èásti, které se stoèily ke scientoTaké hlavní sál má logii, k náboenství, které Cruise vyznává.1
pièkové technické vySpiegel: Navtívili jsme místo natáèení
bavení. Zdobí ho desítblízko LA a byli jsme pøekvapeni, e hned
ky obrázkù: fotografie
vedle stanù pro novináøe a kompars stál stan
samotného Pfeiffera
zamìstnancù scientologické organizace.
i jeho duchovního uèitele Josefa Zezulky, Cruise: Co vás na tom udivilo?
duchovní kresby, obSpiegel: Proè vystavujete vae osobní
razy menhirù i posvátpøesvìdèení tak otevøenì?
Symol náboenské filosofie Bytí, bysta zakladatele Josefa
ná místa svìta, barevná
Zezulky a Tomá Pfeiffer pøi projevu.
Foto: VH.
duchovní schémata i- Cruise: Vìøím v právo na svobodné vyjadvota apod. Kadý náv- øování názorù. Cítím se poctìný, e tam byli
tìvník slavnosti dostal linecké koleèko, dobrovolní scientologiètí duchovní. PomáOtevøené dveøe obrázek Josefa Zezulky s podìkováním, hali tábu. Kdy pracuji na filmu, dìlám co
u Tomáe
kníeèku Kudy vede cesta lidstva a ve- je v mých silách, abych pomohl lidem,
getariánský chlebíèek.
n
s nimi trávím èas. Vìøím v komunikaci.
Pfeiffera
VH
Stejný den, kdy padla èeská vláda, se
Tomái Pfeifferovi podle horoskopu ukázal
Kudy vede cesta lidstva?
jako pøíhodný pro vztyèení umìlého men... Tento stav, hrob lidstva, trvá ji bezmála 2.000 let, a tak nyní
hiru na dvoøe Biotronického centra sociální
porozumí, proè musely padnout vae chrámy a nevydávají ji
pomoci v Soukenické ulici v Praze. Menhir
své kosmické pravìdìní. Stejnì jako v zimì nemohou v pøírodì
je hrubì opracovaný, asi dva metry vysoký
kvést rùe, nemùe se bez Slunce rozvinout ivot, tak v údobí
kvádr, který má na své okolí pozitivnì
svìtla mrtvých, nemohou vykvést duchovní rùe, aby svou vùní
pùsobit: vyvolávat harmonii, zlepovat
vydávaly svìdectví o Bohu. Jeí pøinesl lidstvu oporu a pøedmezilidské vztahy, vzbuzovat soucit, pozvìst vzdáleného cíle. Jeho pøipomínka na Boha nezanikla,
rozumìní apod. Vztyèení menhiru patøilo
Kristus umlèený, do hrobu staen, v hrobì nezùstal, on povstal
ke dni otevøených dveøí a jeho slavnostnímu
z mrtvých. Tak ani Slunce nezùstane vìènì, pochováno v domì
programu k oslavám desátého výroèí zalosmrti, ale oslaví své zmrtvýchvstání. A tak ani due lidstva nezùstane vìènì v zajetí
ení centra. Na slavnost se selo ve støedu
hmoty, ale i ona oslaví své znovunarození. Ale døíve, jetì ne dojde k tomu jaru
30. bøezna pøes pìt set lidí: vìtinou studenivota, pøijde mocná oèiující, osvobozující zimní bouøe. A tak stojí lidstvo pøed
tù Duchovní univerzity Bytí (DUB), klientù
bouøemi nesmírnými, pøed bouøemi, které od nepamìtných dob svìt nepoznal. Jak
Biotronického centra a dalích pøíznivcù
také jinak by se mohla uskuteènit ona velká promìna, která zasáhne výiny i hlubiny,
léèitele a duchovního vùdce Tomáe Pfeifona promìna, ve které se smrt promìní v ivot a hrob bude promìnìn na zmrtvýchvstání.
fera.
Jak jinak by se mohla, bez nejhlubích otøesù, provést ona straná bitva s vládcem
Program v hlavním sále trval 42 minut
temnot, který bude poraen Kristem. ...
a zahrnoval i krátký film o biomagnetismu
Potopa svìta:
a léèitelovo pùsobení pozitivní energií na
Hledání cesty k domovu, pøed kterou Zemì a lidstvo stojí nyní, je právì tak nevypøítomné. Ve svém projevu se Tomá Pfeifhnutelná. Rychle se pøibliuje èas pøechodu Slunce ze znamení Ryb do znamení
fer hned v první vìtì ohradil proti nevyøVodnáøe. Tentokrát otøesy nebudou podobného materielního rázu, nýbr duchovního.
èeným námitkám. Nejsou prý nìjaká sekta,
Tak jako tehdy bylo lidstvo pøinuceno vodou opustiti zemi, kdy opustilo duchovní
kde by se lidem vymývaly mozky, ale
svìt, tak zase nyní, kdy se má vrátit znovu k duchovnímu Svìtlu, bude vyhlazeno
otevøeným spoleèenstvím lidí, kteøí stojí
duchem, to jest ohnìm. Slovy náboenství uskuteèní se návrat Kristùv. Nikoli vak
o duchovní poznání a chtìjí podle tohoto
jako kdysi v tìle fysickém, ale v síle Jeho duchovní øíe, která má poèátek v dobì
poznání ít. Nejde také jen o peníze: DUB,
znamení Vodnáøe. Propukne duchovní oheò Kristùv, který pøetrhá svazky lidstva
Biotronické centrum a vechny aktivity,
s hmotou a uskuteèní velké zmrtvýchvstání. ...
zaloené na náboenském systému Bytí,
Tomá Pfeiffer, Kudy vede cesta lidstva, str. 17-18 a 19-20.
jsou dobrovolné a mají pøedevím pomáhat
Úryvek nebyl v redakci Dingiru gramaticky ani pravopisnì upraven.
lidem. Dobrovolnost i finanèní tìdrost
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z p r á v y
lama ole nydahl
v praze
Cruise: Nerozumíte mi, co øíkám. Je sta- zase po roce

Spiegel: Stan sekty na pracoviti se nám
zdá podivný. Nezdá se vám to neobvyklé,
pane Spielbergu?

medici pøed ní varují, protoe spoèívá na
pseudovìdì.

Spielberg: Pro mì to byl informaèní stan.
Nikdo nebyl nucen tam chodit, ale byl pøístupný kadému, kdo se chtìl nepøedpojatì
a zvídavì dozvìdìt nìco o systému víry
jiných lidí.

tisticky prokázanou skuteèností, e je to
jediný úspìný program na odvykání drogové závislosti na svìtì. Teèka.

Cruise: Dobrovolní scientologiètí duchovní tam byli, aby pomohli nemocným
a zranìným. Velmi si toho váili. Nemìli
pøedstavu, jak mnoho lidí chce vìdìt, co je
to scientologie.
Nemám nic proti tomu, abych mluvil
o své víøe. Ale takto dìlám mnohem více.
ijeme ve svìtì, kde se lidé stávají závislými. Kde jsou ji dìti závislé na drogách.
Kde jsou zloèiny proti lidskosti tak extrémní, e vìtina nechce z èistého zdìení ani
pøihlíet. To jsou vìci, které mì zamìstnávají. Je mi jedno, v co kdo vìøí, jaké je národnosti. Kdy se nìkdo chce zbavit drog
nebo se chce uèit èíst, pak mu chci pomoci.
Kdy nìkdo u nechce být kriminálníkem,
mohu mu dát do ruky nástroje, které zlepí
jeho ivot.
Spiegel: Vidíte jako svùj úkol, získávat
nové pøívrence pro scientologii?
Cruise: Jsem pomocník. Sám jsem napøíklad pomohl stovkám lidí zbavit se drog.
Ve scientologii máme jediný úspìný program odvykání od drog na svìtì. Jmenuje
se Narconon.
Spiegel: To nesouhlasí. Vae metoda se
nikdy neobjevila mezi uznanými, nezávislí

Spiegel: Pøi ví úctì o tom, pane Cruisi,
pochybujeme. Pøimìl jste vysoce postavené
manaery studií, snad z Paramountu, aby
navtívili Celebrity Center scientologie
v Hollywoodu. Pracujete na posílení vlivu
scientologie v Hollywoodu?
Cruise: Chci jen pomáhat lidem. Chci, aby
se vem vedlo dobøe.
Spiegel: V Nìmecku je scientologie pod
dohledem úøadu na ochranu ústavy. Scientologie tu není povaována za náboenství,
ale za vykoøisovatelský kult s totalitárními
tendencemi.
Cruise: Dohled u není zdaleka tak pøísný.
Víte proè? Protoe ochránci ústavy nikdy
nic nenali. Protoe nikdy nic k nalezení
nebylo. V Nìmecku jsme vyhráli více ne
50 soudních sporù. A není pravda, e jsou
vichni Nìmci proti nám. Kdykoli navtívím Nìmecko, udìlám neuvìøitelné zkuenosti. Potkávám tam vdy velkorysé a výjimeèné lidi. Menina chce nenávidìt, OK.
Spiegel: Mezi nenávistí a kritickým stanoviskem je rozdíl.
Cruise: Pro mì to má co do èinìní s netolerancí.
Spiegel: Døíve, pøi promítání filmu Mission: Impossible, vyzývali nìmeètí politici
k bojkotu vaeho filmu. Neobáváte se, e
vám nasazení pro scientologii ukodí ve
vaí kariéøe?
Cruise: Vùbec ne. Byl jsem vdy velmi
otevøený. Jsem scientolog u 20 let. Je-li
nìkdo tak netolerantní, e nechce vidìt
scientologa v kinì, a nechodí. Je mi to
jedno. Tady v USA je scientologie povaována za náboenství. Kdy to nìkteøí vai
politici vidí jinak, je mi to úplnì jedno.
Vybral a pøeloil Martin Koøínek

n

Poznámka
1 Podle informací èeských scientologù dosáhl Tom Cruise
OT 7, tj. sedmého stupnì Operujícího Thétana na Mostu
k absolutní svobodì, co pøekladu ze scientologické terminologie znamená stupeò osvícení, osvobození a realizace ducha.
Tom Cruise.
Foto: Der Spiegel / Dana Press.
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4. kvìtna 2005 navtívil Prahu západní
buddhistický lama Ole Nydahl, aby pøedal
základy buddhistického uèení z úrovnì
Diamantové cesty (skt. vadrajána; tib.
dorde thegpa), buddhistické utoèitì
a povolení pro praxi (tib. lung) Pøípravných
cvièení k mahámudøe - Ngöndro. Lama Ole
navtìvuje pravidelnì Prahu a ÈR kadý
rok od 1994, kdy zde pod jeho praktickým
vedením a pod duchovním vedením XVII.
karmapy Thaje Dordeho vzniklo první
èeské centrum buddhismu Diamantové
cesty. XVI. karmapa, hlava Karma Kagjü,
jedné ze ètyø hlavních kol tibetského buddhismu, pøed tøiceti lety poádal své první
západní áky - lamu Oleho a jeho enu
Hannah, aby pøenesli ivý odkaz buddhismu Diamantové cesty na Západ. Od té doby
neúnavnì cestují,
vyuèují a zakládají
meditaèní centra,
v nich se lidé mohou nauèit praktickým metodám pro
práci s myslí, pøedávané po staletí
v Indii, posléze
v Tibetu a nyní i na
Západì. V souèasné dobì existuje zhruba 450 takovýchto
center po celém svìtì, z toho 34 v ÈR.
Centra jsou laická, to znamená, e se zde
nepraktikuje mniský buddhismus, a jsou
udrována na základì pøátelství a idealismu.
Díky aktivitì lamy Oleho se buddhismus
Diamantové cesty - Karma Kagjü stal
oficiálním náboenstvím ji v esti
evropských zemích a v blízké dobì bude
registrován i v ÈR. Stává se tak nedílnou
n
souèásti naí novodobé kultury.
Jaroslav Peta

NA PØÍTÌ

Na první pohled to tak moná nevypadá,
ale zdraví je velké náboenské téma.
Nejde v nìm jen o dobrý pocit a dobré
fungování tìla, ale napø. i o zpùsobilost
k náboenským úkonùm. Dalím
tématem Dingiru je proto
náboenství a léèení.
Prozkoumáme v nìm, jakými zpùsoby
rùzná náboenství øeí otázku zdraví,
a jetì mnoho jiného.
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d o p i s y
k èlánkùm v Dingiru 3/1999
a 3/2004
Váený pane doktore Vojtíku!
Ve 3. èísle DINGIRU mì zaujal èlánek pana
Grygara. Váím si tohoto naeho renomovaného astronoma zvlát pro jeho popularizaèní práci. Jeho vìdecká kapacita je na
svìtové úrovni.
Mluvíme-li o vìdì, pak jde o konkrétní
mylení zabývající se skuteènostmi podléhajícími naí smyslové zkuenosti. Tato
zkuenost zahrnuje stále vìtí èást vesmírného prostoru a je snadno pochopit, e celá
nae planeta je souèástí vesmírné hmoty.
Filozofie u od antických dob uznává
existenci metafyzických skuteèností, které
nìkdy jsou chápány jen ve spojení s lidskou
psychikou. Pro nìkoho je absurdní pøedstava, e by tato lidská psychika mohl být
èástí nìjaké velké jednoty na metafyzické
úrovni, a to planetární, solární a kosmické.
V této sféøe pracuje také astrologie.
To právì asi je kámen úrazu pro pana
Grygara, který je zvyklý pohybovat se po
pevné - materiální pùdì astronomie, a kdy
se odváil pustit se do neznámé nemateriální oblasti, tak docela nepìknì zabloudil.

Nìco podobného se mùe stát i jinému
pracovníkovi, a to i v oboru filozofie. To
právì se stalo právì Vám, pane doktore
Vojtíku. Jde o èlánek o Jánu Maliarikovi.
Tady vak jde o mnohem vánìjí záleitost. Váím si Vaí vydavatelské a publikaèní èinnosti v DINGIRU a jinde, pøednáek ve støedních a jiných kolách, jimi
varujete mláde pøed výstøednostmi sekt.
Máte rozhled pøes celou kálu religionistiky
z hlediska filozofického, abstraktního
mylení. Jestlie vak se odtud díváte do
vyích úrovní, metafyzické a transcendentální, pak se Vám stane to, co se stalo panu
Grygarovi: zabloudíte v té vyí oblasti
a vae úsudky jsou nekompetentní a nìkdy
mylné. Protoe vak jste veøejností uznávaným odborníkem, autoritou v religionistice, má Vá úsudek dalekosáhlé dùsledky
v názorech mnoha lidí, jistì i v oficiálních
kruzích.
Pøenesme se do doby Mistra Jana Husa.
Tehdy bylo odsouzení církevní instancí
provázeno potrestáním svìtskou mocí. Církevní - odborný - rozsudek: kacíø se rovnal rozsudku trest smrti.
Za Rakouska výrok: nebezpeèný blázen mìl za následek zavøení do blázince.

CELO-ZEMSKÝ UNIVERZÁLNÍ STÁT
Takový stát ve skuteènosti neexistuje. Je tu vak plán na
vybudování jediného státu zahrnujícího vechny národy bez
rozdílu ras, a dokonce i vechny ivé tvory, kteøí jsou
spoluobyvateli naí planety. Tento plán není pouhým snem,
pohádkou ze svìta fantazie. Je to pøesnì logicky promylený
návrh zaloený na poznání zákonitostí vìdeckých, filozofických a také vyích, morálních, dokonce metafyzických (nad smyslovou zkueností) a transcendentálních
(nad intelektuálním poznáním). ...
Knihu s názvem CELO-ZEMSKÝ UNIVERZÁLK. B. N. Ján Maliarik.
NÍ STÁT (CZUS) napsal a vydal v r. 1923 slovenský filozof,
teolog, teozof Kòaz Ján Maliarik ve slovenském a èeském, pozdìji také nìmeckém
jazyce se zámìrem, aby byla pøeloena do deseti jazykù, prozatím aspoò jetì do
francouzského, anglického a mezinárodního jazyka esperanto. Mìly ji tedy dostat
románské, germánské a slovanské národy v jednom jazyce své pod-rasy.
Ján Maliarik nebyl prvním hlasatelem mylenky sjednocení lidstva. U nás to byl
kdysi ji J. A. Komenský, Klemens Brentano, v Indii Mahendra Pratap, na Islandu
Sigurdsson a jiní. Dosud nejdokonalejím dílem je vak prokazatelnì CZUS Jána
Maliarika. Autor byl køesanským knìzem, ale zásady pro vybudování a øízení státu
stanovil v duchu vech velkých náboenství.
První zásada CZUS vychází z køestanského pøikázání: Miluj svého bliního jako
sebe samého. Byla vyjádøena slovy: Stejnomìrné rozdìlení zemských statkù. Jako
poèáteèní a prozatímní stadium mùe být tolerováno odstupòování platu podle dosaeného vzdìlání, avak tak, aby plat hlavy státu nepøekraèoval desetinásobek platu
tìlesnì pracujícího dìlníka. ... Koneèný cíl, toti stejnomìrné odmìòování vech musí
být dosaen co nejdøív, jinak lidstvo pøed zkázou nezachrání ádná politika, kultura,
filozofie, technika, moralizátorství, vìrouky, náboenství. Nebot toto vechno by
zùstalo jen ohavnou lí.
Z publikace Vladimíra Rychlíka Celo-Zemský Univerzální Stát K. B. N. Jána Maliarika, 2004.
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V dnením státì má Vá výrok: nekodný
blázen také své následky. Nikoli právní,
trestní, ale tím tìí morální. Ve vech
pøípadech vechny takovéto nespravedlivé,
patné soudy a rozsudky mají své následky
nejen na odsouzené, ale i na soudce. Èím
nevinnìjí odsouzený, tím tìí je vina
soudcù a tím tìí tresty si soudci døív nebo
pozdìji musí vytrpìt. Monost nápravy tu
vdycky také je. Následky chyb, zloèinù,
postihují nejen jednotlivce, nìkdy celé
národy. V dìjinách je dost takových pøípadù. Jen je chápat!
Jaká chyba se stala v posudku na Jána
Maliarika, to je mono pochopit po váném
studiu jeho spisù, jejich obsah pøevyuje
úroveò filozofie. Jsem pøesvìdèen, e budete ochoten svùj posudek revidovat, a
alespoò porovnáte Maliarikoyy konkretní
plitické rady s vývojem odálostí a do
dnení doby.
Vladimír Rychlík
acléø 20. 1. 2005
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ÈTYØI DIALOGY

Pro ivot Hnutí fokoláre je charakteristická snaha o dialog se vemi lidmi dobré vùle. Tato touha vnáet ducha rodiny
do vech mezilidských vztahù se v Hnutí projevovala ji v prvních letech jeho pùsobení v Tridentu, napøíklad mezi
øeholníky rùzných odvìtví frantikánského øádu.
V prvních dvaceti letech ivota Hnutí se nicménì vùbec nepøedpokládalo, e by charizma Chiary Lubichové pøesáhlo
hranice katolické církve. Pøesto od 60. let Hnutí fokoláre významnì pøispívá k budování ekumenických vztahù a od
roku 1977, kdy byla Chiaøe Lubichové v Londýnì udìlena Templetonova cena za pokrok v náboenství (z dalích
laureátù této ceny uveïme napøíklad Matku Terezu, Rogera Schutze z Taizé èi Alexandra Solenicyna), se zaèíná
rozvíjet té dialog s pøísluníky mimokøesanských náboenství.
V souèasnosti hovoøíme o ètyøech dialozích Hnutí fokoláre: dialog uvnitø katolické církve, ekumenický dialog,
mezináboenský dialog a dialog s osobami jiného pøesvìdèení.
Zahrada s mnoha kvìty
Láska, která pøináí jednotu, vedla Chiaru Lubichovou
vdy k tomu, e hledìla na církev jako na zahradu plnou
kvìtù, kde Hnutí fokoláre pøedstavuje jeden z nich.
V období po 2. vatikánském koncilu se v církvi navíc dostal
do popøedí fenomén nových církevních hnutí, která - podle
slov Jana Pavla II. - jsou opravdovým darem Ducha
svatého církvi na konci tisíciletí.
Nejdùleitìjím mezníkem ve vztazích s ostatními církevními hnutími a komunitami bylo setkání o Letnicích
1998, které se uskuteènilo na námìstí Svatého Petra ve
Vatikánu na pozvání Jana Pavla II. a jeho se
zúèastnilo pøes 350 000 osob z více ne padesáti hnutí. Zde se Chiara Lubichová spolu
se zakladateli ostatních hnutí zavázala k vzájemné spolupráci. ...

Aby vichni byli jedno
Kdy se v prvních letech ivota Hnutí fokoláre kdosi Chiary
Lubichové zeptal, zda povauje Hnutí za ekumenické,
odpovìdìla zápornì. Dnes se ukazuje - a bylo to mnohokrát
potvrzeno pøi rùzných pøíleitostech i z úst církevních
autorit - e spiritualitu Hnutí fokoláre lze výstinì charakterizovat právì jako ekumenickou.
Ji v roce 1958 se zúèastnilo letního setkání v Dolomitech
nìkolik luteránských øeholnic. O dva roky pozdìji pøijala
Chiara Lubichová pozvání do Nìmecka, kde se v Darmstadtu setkala s luteránskými pastory. Spoleèný dùraz na
ití Jeíova slova se ukázal být plodným
spoleèným prvkem, na kterém byla vybudována øada dalích vztahù, a to nejen s luterány.
V roce 1961 vzniká v Hnutí fokoláre Centro
Uno s cílem koordinovat ekumenické aktivity. ... V souèasnosti se k Hnutí hlásí na
padesát tisíc køesanù - je mezi nimi i øada
biskupù - z asi tøí set nekatolických církví
a církevních komunit.

Mezináboenský dialog
Za vstup Chiary Lubichové na pole mezináboenského dialogu lze povaovat rok 1977, kdy
jí byla v Londýnì za úèasti mnoha pøedstavitelù svìtových náboenství udìlena ji
Dialog s osobami jiného pøesvìdèení
zmínìná Templetonova cena. Dnes pøedstaChiara Lubichová.
vuje mezináboenský dialog v Hnutí fokoláre
Od zaèátku mìli v Hnutí fokoláre vdy své
http:/www.focolare.cz
pøekvapivì bohatý a slibný fenomén, který
místo i lidé, kteøí se nehlásí k ádnému
vzbuzuje pozornost øady odborníkù. Jako stálá kola náboenství. Sdílejí úsilí Hnutí o podporu míru, spramezináboenského dialogu slouí filipínská citadela Hnutí vedlnosti a solidarity a podílejí se na øadì jeho sociálních
v Tagaytay.
èi kulturních aktivit. Sdílejí spoleènì pozitivní hodnoty
Zaèátkem dialogu s buddhisty bylo setkání Chiary Lu- vlastní lidem dobré vùle. Respektuje se pøitom právo
bichové s Nikkyem Niwanem v roce 1979. Niwano ji poté kadého na vlastní pøesvìdèení a právo na to, aby vichni
pozval do Japonska, aby se setkala s èleny laického bud- jednali v souladu se svým svìdomím.
dhistického hnutí Rió koseikai, které zaloil a k nìmu
Od roku 1992 se pro lidi bez náboenského vyznání
se dnes v Japonsku hlásí pøes 6 miliónù lidí. ...
konalo v mezinárodním centru Hnutí nìkolik kongresù na
Velmi plodný je i dialog s muslimy. Za dosud nejvýznam- evropské úrovni, a to i za úèasti èeských delegátù. Pøi jednìjí setkání je v této souvislosti povaována návtìva, nom z tìchto setkání Chiara Lubichová zdùraznila, e bez
kterou Chiara Lubichová uskuteènila v roce 1997 v new- lidí jiného pøesvìdèení by Hnutí fokoláre nebylo úplné,
yorské meitì Malcoma X na pozvání W. D. Mohammeda, a pøivítala jejich zamìøení na konkrétní iniciativy.
vùdce dvou miliónù afroamerických èerných muslimù,
Tento dialog dnes zahrnuje asi sedmdesát tisíc osob
a kde promluvila k tøem tisícùm vìøících. ...
a díky stále èastìjím kontaktùm Hnutí s oblastí umìní,
Hnutí se angauje i na poli køesansko-idovského dia- vìdy, politiky, ekonomie a médií lze pøedpokládat jeho dalí
logu. ... U monoteistických náboenství k tomu pøistupuje prohlubování.
i spoleèná víra v jednoho Boha a u buddhistù lze najít
http://www.focolare.cz
pozoruhodné paralely s køesanstvím zejména ve spirituál(V redakci Dingiru zkráceno.)
ní oblasti, v dùrazu na meditaci a askezi. ...
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