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LEGRACE NA PLACE - JSME VÅ ICHNI KATOLÃ•CI?
StÅ™eda, 23 zÃ¡Å™Ã- 2009

To se nám toho v poslední dobÄ› sebÄ›hlo... Jsem nekatolík. Studium historických pramenÅ¯, Ä•etba literatury i vlastní
zku&scaron;enosti mi neukázaly církev svatou katolickou jako pÅ™ínosnou instituci - jak pro mne samotného, tak pro
ná&scaron; národ. Ale nebudu to tu blíÅ¾e rozebírat. Nemám tedy rád papeÅ¾e - "zástupce Boha na zemi", ani tu
fascinující pompu, církevní preláty obklopující.
Nechci je podporovat a nechci je také platit. Zvlá&scaron;tÄ› v dobÄ›, kdy &scaron;etÅ™íme kaÅ¾dou korunu.
Jinak - p
samotné náv&scaron;tÄ›vÄ› papeÅ¾e nic nemám, urÄ•itÄ› je to významná událost, ale on pÅ™eci není hlava státu, je to hlava
církve. A stát a církev máme uÅ¾ nÄ›jakou dobu rozdÄ›lenou. Co je taky zajímavé, je, Å¾e za vstupenky na papeÅ¾ovo
vystoupení se neplatí! JSOU ZDARMA! Nechápu to - proÄ• si ho nemohou vÄ›Å™ící zadotovat ze svých kapes? ProÄ• jsou jeho
náv&scaron;tÄ›vou vlastnÄ› potrestaní nevÄ›Å™ící? Velké akce, jako napÅ™. megakoncerty Madonny, KabátÅ¯ atd. si
v&scaron;echno zaÅ™izují a platí kluby, poÅ™adatelé. ProÄ• tedy tohle má mít v reÅ¾ii stát? NehledÄ› na to, Å¾e pÅ™i
náv&scaron;tÄ›vách státníkÅ¯ se takovéhle monstrakce nekonají.
Na rozdíl od dob minulých (tÅ™eba k datu vzniku
republiky v r. 1918, kdy se ke katolické víÅ™e hlásilo zhruba 98% obyvatelstva, se k ní nyní oficiálnÄ› hlásí minimum
obyvatel republiky.
Katolická církev ale povaÅ¾uje za svého Ä•lena kaÅ¾dého, kdo byl pokÅ™tÄ›ný. Lidé se jiÅ¾ nemusejí
lidu k církvi hlásit a navíc - je propastný rozdíl mezi poÄ•tem tÄ›ch, kteÅ™í se pÅ™i sÄ•ítání lidu ke katolíkÅ¯m hlásí a poÄ•tem
skuteÄ•ných vÄ›Å™ících, jeÅ¾ jsou s církví v pravidelném kontaktu.
Tato církev se také nejvíc ze v&scaron;ech u nás domáh
restituce svých bývalých majetkÅ¯. OstatnÄ› - vzpomeÅˆme na tahanice okolo chrámu sv. Víta. Jen ho na chvilku církev dostala
do správy, uÅ¾ zaÄ•ali vybírat nehorázné vstupné...
&bdquo;Vznikl tým, sloÅ¾ený ze zástupcÅ¯ kraje, mÄ›sta a biskupství,
se pravidelnÄ› schází. TeÄ• právÄ› Å™e&scaron;íme, kdo bude co platit, tedy podíly kraje, mÄ›sta a biskupství," pÅ™iznal
jihomoravský hejtman Michal Ha&scaron;ek. No, jen v BrnÄ› pÅ™ijde tahle náv&scaron;tÄ›va stát na 60 milionÅ¯ KÄ•, z daní
tamÄ›j&scaron;ích poplatníkÅ¯, tedy i &bdquo;nevÄ›Å™ících", Ä•i vÄ›Å™ících z jiných církvích. A za kolik to bude celkem? To se
nedozvíme.
Asi mne katolíci odsoudí, ale myslím, Å¾e kdyby se Ä•ástka, profinancovaná na tento cirkus, rozdala potÅ™ebný
Å¾e by se ten jejich pánbíÄ•ek nezlobil... Flori@n
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