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NASE ODPOVT]DI{OST

V;úroba automobilú na bèàícím póse je
zajímavó podívanó. Mél jsern jednori pÌíie-
Zif,ost navÉtívit tovrirnu Studebaker v South
Bend, Indiana, a, pozorovat próci v montóàní
hale. VÉe kolem vis je v neustólém pohybu,
podle pÍesné vypracovaného plónu. StÌedem
haly se plazí jako hlem;iîZdi òerné natiené
podvozky aut,, a jak postupují kupÍedu, ro-
stou'a nablivají novfch tyarfr. Asi sto metrú
od konce pósu jim piibudou kola. Za daléí
dvé minuty posadí na nè jeióbem karoserie
a Éest, délníkú piiÉroubuje styòné òósti a za-
pojí elektrickou armalurv. Za clalÉích deset
minut' zkuÉební inZenyÍi spustí motory a
hotové vozy odjíÈdèjí do skladiÉté.

Moderní pósovó q?roba není myslitelnó
bez plónor,óní a organisace. Není mysiitelni
ani bez dokonalé souhry v5ech zúóastnén5?ch
dèhíkù a inàenfrù. Yypadneli jedin;1í òlónek
tohoto Íetézu, celli v;irobní proces se zaslaví,
a Ékoda je nedozírnó. Délníci na montóZním
póse mají vétÉí odpovèdnost,, neÈ jejich dru-
horré u soust.ruhu. Nesplní-Ii svùj írko1 pi'esné,
zpùsobí Èkodu a tieba t zlralu néóího i,ivota.

Belgick;i knèz Abbé Cardijn plenesl tuto
zisadu próce na béùícírn póse i do oblasti
nó,boàenského àivota katolíkú. KaÈdy z nós
je délníkem nebo inàenyrem v monlàúní
hale BoZího díla. Na5ím úkolem je utvóieti
svét, podle BoZího p1ónu. Òas utíkrí neúprosné
iako béàící pós y automobilce. Kaàdó chvíle
nóm pÍinó5í úkol, uròenf prór'è pro nós.
Splníme-li jej, dílo BoZí se vyvíjí podle plónu,
nesplníme-li jej, nikdo jin;i ho nesplní za, r\6,s,

protoàe druzí lidé nrají své vlastní úkoly.
Znatnenó, lo, ùe jsme vynechali kus Boíího
plómr, àe jsme poúkodili Boàí dílo, a nèkdo
na t'o duchovné doplatí, tieba aú v pÍíÉtí
generaci. Moùnà, Ze naÉe chyba nepiímo za-
r.iní néòí zóhubu.

Katolíci se nemohou vyhnout, své odpovédno-
sti v Èr\dném piípadé. A déjiny to dosvèdòují.
Kdykoli katolíci nechtéli aznatr svou odpovéd-
nost, doÉlo k hrozn5im kata,strofóm. Prote-
stant'skó herese v Némecku nebyla jen dílem
zbÌoudilého mnicha Luthera, a hromadnj'
odpad anglického nii,roda od Církve nelze
vysvétlit jen neurvaloslí JindÍicha VIII. nebo
r-ychytralostí Anny Boleynové. Obé pohromy
byly píipravovóny po mnoho desítiletí, a je
léàko rozhodnout,, zda pledevÉím zesvi5tÉtè-
lostí kleru a Íeholí, nebo mravním ilpadkem
laikú.

Staré kÍest,anské nórody Evropy se dnes
vzà,jemné obviúují z nekalfch úmyslù a ne-
chtèjí zapomenout na zloòiny minulosti, pÍers
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