
SYNODA 2022 (22.1.)  

 

Impulzy k synodalitě – 2  
 

Dostala se mi do ruky nová knížka Marka Orka Váchy Wakan Tanka (nebo jak jsme zvyklí: Bůh). A dál už nechám mluvit autora:  

Speciálně v České republice je s tím slovem potíž. Když jej vyslovíme, naskakují okamžitě asociace:  

restituce,  

kondomy, sex, pedofilie,  

miliardy z Vatikánu,  

doba temna,  

briliantové prsteny a zlaté kříže na přetékajících prelátech,  

prohnilá organizace,  

opulentní kláštery, ve výsledku něco mezi zfilmovanou podobou Ecova 

Jména růže a Vávrova Kladiva na čarodějnice.  

Billboard ČSSD, ruka preláta lačně se natahující po měšci.  

Cosi archaického, přežitého, slepota středověku udržovaná panovačnými, 

zhýralými mnichy, nevědecká a protivědecká temnota stojící proti světlu 

logiky a rozumu a vědeckého objasnění světa,  

bičování se,  

fanatismus  

a upalování na jedné straně, poživačnost, sex a bohatství na straně druhé.  

Kázání vody, pití vína, pokrytectví v přímém přenosu.  

Pedofilie na tisíc a jeden způsob.  

Víra, která by snad měla být zakázána ve jménu svobody, ve jménu oproštěnosti od mýtů a báchorek, od temnoty víry, kterou zažene jasné světlo 

vědeckého poznání…  

Ale není třeba se bát. Každý, kdo má s církví svatou co do činění, každý insider, který nahlédl pod pokličku, všichni kněží a faráři můžeme 

nepochybně na každou výčitku vůči církvi, na veškerou kritiku týkající se prelátů a církevních hodnostářů, na všechna ostrá slova poctivě říct: 

„Ne, takováto církev není, v žádném případě, mýlíte se. Ve skutečnosti je to mnohem horší!“  

2.7.2012 byl odstraněn z vedení trnavské diecéze svými kolegy biskup R. Bezák a my se už několik let ptáme: „Páni biskupové, kde je váš 

bratr Róbert?“ (srov. Gn 4,9). I vězněný Metoděj se mohl vrátit k vedení diecéze na Velkou Moravu a to o té době říkáme, že byla barbarská.“  

Nuncius Charles D. Balvo končí (nový pražský arcibiskup stále nenalezen) a nám se opět neřekne, PROČ. Co je zas tohle za kulišárnu!?!  

obrázek: „Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a moje ovce znají mne.“ (Jan 10,14)  


