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KdyZ -se óiovèk zamyslí nad silami, které ctrnes dóvají
róz ideové podobè naÉí spoleónosti, a zkoumó jejich in-
tensitu, zjisti bez nómahy, Ze katolicisinus se clostévó do
popiedl. A je celkem dùvodné piedpoklédat, ie jeÉté

v dohlednó dobé b'.rde silou uróu.jicí róz a bèh veiejnych
vècí. Mnoho lidí s tím poòító af u1 z téch ói oné:h dÍrvodú.

lr{ysiiím, ie maji pravdu. Ale na druhé stranè se mi zd6,

Ze se klade màio dirrazu a mólo se zkouiné ot:í'zka, irteró
je s jejich oóekóvóníi:t nerozluóné spjata, tot;i òím mó

katoiicisnius blit a jakou forn-lu piijme, aby virbec mohl
splnit to, eo se od nèho oóekévó. Nemyslím, Le lo je
jasné nebo, ie pouhÍ pohled do neclóvné n.:ir-rulosti po-

staéí k tornr,r., abychom mohli tlét uspokojivou odpovéd.

Nepochybné nejvétÉí z;ména ceié sitirace spoóívó v toln,

Ze katolictví se dostóvó z rlelensivy a stóvó se v jistém

smysiu olènsivní, positivní silor-r. fato zrré:a saira v
sobé piinóÈi zceia nol'é podr-r:ínky òinnosti a vyÈacÌuje

nové, jí piiméiené zPirsobY Pi:éce.

Tyto ÍéCiry nejsou uróeny k tomu, aby piinesly pÍesn3í

nóvod. -jak by se tedy véci rrély ciélat nebo co je pii:mé-

Íenéjii neàll to, co se iii dé1ét. JedinÍ jejich snysl je v

tom, a'cy na-rlisovaly probÌé;n. jeho skuteónou àivotnost,

a aby snad podnítily k piemÍélení. Nic by nebylo ka-

tastroiÉhéjÍí pro katolicismus rreàli lidé, kieil by se cio-

mnlvali, Èe zde problému není, Ói ie se vyieSí tím, bud,ou-li

katolíci v ofcnsi'ré dèlat tém dr"uhyn to, co oni déiali
jir', krl).'i bylo katclictví v defènsivé. Nemó smyslu- roz-

vóclét a 1'-vsvèt1ovat, proÓ. Kairli, kclo zné- Krista, to ví.

A1e snaci b), stély za uvóàenou jine pocinéty, které se po-

kusíme nastínit. Jeden z nich je pojem katciicisn-ru jako

spoleóens1.,é síly. .Ie ai piekvaprÙieí, jak z gluntu mate-

rialistickli t|zar r,a vèc mají nejen oiganisótoi'i spoleó-

nosti, ale i sociologové. Tito si rnyslí, Le déia1i vódLr; oni

zase, Le jsou praktiótl a realistiótí, kdyZ méií vj'znarn spo-
leóenské síly poÒtem sekretariótù, proorganisovanostl
volióstva, clisciplinou v administrativním Zebííóku a poó-
tein od.ebranlch l<usù hlavníiro olgónri strany. Zdi se,
Ze po této strónce celf nó5 veíejnli Zivot zdèdi1 Sotka po
némecké sociólní demokracii, jejíà militaristickf charakter
piímo infikovai a doslova uròii róz veiejného 2ivota naSi
doby. Nemylme se -/ tom, Ze to byli jenon-r Nèmci. lvly
dosucl jsme do znaòné miry stejní. Vnéj5í svéraci kazajka
organisace zabiji ducha.

Je snad ciobré si povéimnout, 2e celét koncepce stylu
veiejného )ivota, jak jt znétme z nedóvne minulosri a z
pÍítomnlich zmatkfr, je principielnè v rozDoru s kiest'an-
styím. Katolicismus není olganisace a jeho sÍla nespo-
óívó v organisaci. Tíar nechceine iíci, ie princip poÍé-
déní je ana-rchie, iilibrZ jen poukézat na to, ie vnéiií lorrna
crganis:rce není podsfatou toho, co z katclicisi'rru mùZe.
Òinit roziroclujÍcí spoilienskou a duchovní sílu. V déjiréch
kiestanství jsou to gigairtické postavy svètcú, kter'é ném
zcela zíetelnè ukazujî, v óem jest odpcvéd. Podle naSich
C,rreSnícir méÍílek bychom je museÌi asi kiali;ìkova-t jako
nepraktické snílky. Stéli saiai proti oiganiscvané sr'ét,
ské moci" ciévaii se ka"n-ìenova-t a za.biiet. Ale pfetvoiili
svèt. A Krislus só:n nóm iíkó pi'ec: dccela- zi'eteìné. Ze
problém svèta ncspoóívé v jeho dobyfi, rtll:ri.. jeho vyr
koupení.

Móme v podsiaté na vybranou dvcjí cestu. Prr,rri spc-
óívé v tom, Ze se zorganis,-rjeme, dórne si Òielské iegiti-
mece a heslo, ie ì<do nejde s nó:i'ti, je prcti nóm. Piidru-
Zíme se k ost:.tilím talié zorganisovan5,m a budeme se s

nimi potírat. VÉichni. ke'loi budoa u né:, buc1u.* hodní.
.y'5ichni ostatní br.:dou zií. Virii véei'n ost3-tlínr budeme
v neustéié ciel'ensivè. Za- úrspéch naéí my5ienky budeme




