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JT}EME SKUTEÒXÉ NA KOÈNT'{ T.LA?
Proti komunistické expansi Ìadí se v pohotovost síly protikomu

nistické; jsou mezi nimi nejrùznéj5í zójmové skupiny a rovnéZ i nó-
,-.'-^."ké.spoleónosti, vZdyt protivník se honosí svjm atheismern.
Jaké rnísto v tomto idecvém boji zaujímó nóboZenství ?

Piedev5ím nutno uv6Lit" jak komunismus povstal. Podle
Waldemara Guriana je bolSevismus dúsledkem zítpadni civilisace
a souòasné soudem nad ní. Zrodil se z odmíténí kiest'anskych po-
vinností, kdyZ jsme opustili svúj otcovskj dùm k vúli materialismu.
Nyní vidíme, jak nespróvné bylo na5e myéiení a Spatné na5e jednéní.

Komunismus pÍiSel ze zdpadu i jeho fi1osofie je nèmeckó, sociologie
francozkó a nórodohospodóÌství anglické. Komunismus je snù5-

kou atheistického a agnostického uóení 18 století, jeZ oznaóujeme
slovem ,,osvícenství". VSechny idee komunistické poch|zejî ze
zípadti obóanské spoleónosti. Potud Gurian.

Osvícenskf liberaiismus nechce doznati jakoukoliv vinu a tím
ménè, Ze by marxisticklf materiiiasmus znamenal dalSí vfvoj jeho
vlastního svétového n6zoru, nebot spatÍuje podstatu komunismu
v odpadu od liberalistické idee svobody a v nóvratu do barbarského
stiedovéku... Vùbec moderní ólovék zàpadni civilisace m6 za to,
ie zn-iú-li sovéty z evropskfch zemí, bude zase vSe v poÌódku.

rtrae víak vskutku svét na tryalo zachrónén, jestli zitra zmizi to-
talitní stóty se v5ím zhoubn;Ím pÍísluSenstvím ? Nemohlo by se

pózitii opakovat, tÍebas pod jinjm praporem, co se stalo vóera?
Pouhó reforma institucí nemùZe na trvalo zajistiti lidské a spole-
óenské hodnoty. Jak jinak by tomu bylo, kdyby Búh veiei do lidské
spoleónosti? Nikdo neupie, Ze opravdu véiící lidé, kteÍí cítí zod-
povèdnost pied Bohem+oudcem, jistè by mysleli a jednali nezj5tné
i bez stótní kontroly. RovnéZ pomér mezi lidmi byl by bratrskf.
Jisté spoleónost, v níZ by byla Liv6 vira, jest jako celek nejlepSí zó'
rukou proti barbarské nespravedlnost, proti tyranii a imperialismu.

Bez ndboLenství mravní normy moderního ólovéka visí ve vzduchu,
at' uZ formulované jako: poZadavky cililisovaného lidstva. YLdyt
i komunisté povaLuji svou spoleónost za civilisované lidstvo a vy-
hla5ují za dobré, co této spoleónosti prosnívó. Vóerej5í zapomenutí
obóanské spoleónosti na Boha stalo se dnes bojem proti Bohu.

Kdo to v5e dobÍe uv6ii, citi, akaLd! óestny to dozn6, Ze vjednou
osvobozené vlasti pÍipadne nóboZenství zv1óSt' dùleZitó role. Církev
je veikó morólní moi. Idea cyrilo-metodéjskó mé budoucnost.

K. S. Svfcarsko.
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PRIT(AZ I}NE
V UNO jsou dva Malíkové, První

zóstupce SSSR, druhy Libanoncc. A
tento prohlósil v plenórním zasedóní
UNO: ,,Zópad se nedovede pÍíblíÍit
lidem z vfchodu, ponévarlà duchovné
není tím, òím by mèl byt" Neúspè5nó
politika zópadu je symptornem jeho
duchovniho zmatku a duchovní bídy.
Zlópad vlak mùZe opét najÍt svou
duchovní sílu. Stane-li se tak, pak
Vfchod jej bude ród poslouchat".

Pii téchto slovech jsem si vzpomnèl
na na5e bratry soluúské, Z Vj'chodu
pÍinesli kÍesfanstvi a s ním kulturu do
naSich zemí, jeÍ jsou dnes, bohuÍel
jeviétém pohanské msty a nenóvisti.
,,I)édictvi Otcú", àivó kÍestanskó víra
je deptóna. Ale i mnozí z na5ich
na zipadé se zpronevéÍili duchov-
nímu dédictví kÍest'anství,

Je proto povinností nós katolíkú
a kÍesthnú je opèt vzkiísit a oàivit.
Katotrickj- domov bojuje vzorné. My
katolíci v exilu se s ním spojujem.
JiZ pÍes 3 roky jsme zaèali svou óin-
nost v CM{,. Nazvali jsme ji Cyrilo-
metodéjskou, Chceme podle vzoru sv.
Bratíí spojit víiu Kristovu s nórodní
kulturou v harmocickou jednotuaZivou
jednotu. Chceme vést Zivot dobrfch
a horlivjeh katolikú, stót pevné na
skóle Petrové a bft oddóni Nríméstku
Kristovu na zemi jako svati BratÍí.
NaSe srdce at zahoií Ióskou k písmu

svatému a k nejsvètèj5í Obèti, jak to
oni naSim píedkùm vStèpovali. Chce-
me obnovit v na5í vlasti ducha cyrilo-
metodéjského, ducha Zivé víry. Jeden kaZ-
df - spojme své síIyl Svatí patro-
nové na5i prosí za nós u Boha.

Synthesa mezi Vfchodem a Zírya-
dem není sen. Jen jít ve ÈIepéjich.
na5ich bratií slovanskjch a prosit:
Dédictví Otcú, zachovej nóm, Pane!

L.




