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Proč by měl křesťan hlasovat
proti vstupu do EU

Vážení přátelé, dámy a pánové,

vítám Vás na cestě do ráje, kterým má být Evropská unie. Samozřejmě cítíte ironii v hlase. Ta 
je opodstatněná. To, co nám EU líčí, vypadá jako dokonalý ráj na zemi, což připomíná sliby 
komunistů. Za jejich éry jsme se dozvídali, že naše generace bude žít v komunistickém ráji, 
kde nebudou peníze, kde budou všichni dobrovolně pracovat a budou vědět, že pracovat je 
jejich povinností a budou si brát jen to, co potřebují atd. Když srovnáme tuto propagandu s 
tím, co se dnes omílá na téma EU, tak to budí tak je zde úplně podobný žargon. A člověk si 
musí říci bohudík za Církev, že nikdy neslibovala žádný ráj zde na zemi, ale až na věčnosti, 
protože ani Kristus Pán ho nesliboval zde, ale až v nebi. Jiná je situace u dnešních církevních 
představitelů, kteří se naopak připojují k lákání do EU a líčí nám, jak to bude krásné.

Existují však i některé rozumné hlasy, já jsem měl možnost číst pastýřský list polských 
biskupů. Ti v něm doslova píší: neříkáme věřícím, komu mají odevzdat svůj hlas, jestli se 
mají  vyslovit  pro nebo proti  vstupu.  Já  si  myslím,  že  tady toto konstatování  je  naprosto 
rozumné, pokud nemají biskupové odvahu říci přímo „nehlasujte pro vstup do Unie z důvodů 
morálních“, tak kdyby se alespoň vyjádřili tím způsobem jako v Polsku.

My si dnes probereme otázku proč by měl katolický křesťan hlasovat proti vstupu do EU a 
proč je EU pro mě jako pro věřícího katolíka nepřijatelná. Je to kvůli myšlence sjednocené 
Evropy ? Ne. My zásadně nejsme proti myšlence evropské jednoty jako takové. My nemáme 
vůbec  nic  proti  organizaci,  která  se  nazývá  Evropská  unie,  my  kategoricky  odmítáme 
současnou  podobu  EU.  Té  říkáme své  kategorické  NE.  A abychom věděli  zcela  jasně  a 
programově proč, tak je zapotřebí sáhnout hluboko do historie a prezentovat zde celou genezi 
tzv. evropské integrace, neboli myšlenky evropské jednoty a říci, jak se tato myšlenka hic et 
nunc liší diametrálně od dřívější.

Je přirozené, že v rámci jednoho kontinentu nějaký silný mocnější stát než ostatní se snaží 
ovládnout ty druhé. Tak tomu bylo i ve starověku, kdy Římská říše se pokusila o ovládnutí a 
do značné míry i úspěšně, prostoru Středozemního moře, potom pronikala dále do Evropy a 
ovládla  území  Francie,  Británie  a  značnou  část  Střední  Evropy.  Ovšem  sláva  Římského 
impéria pominula a další pokus o integraci Evropských států a národů byl podniknut Franskou 
říší, která se stala nástupkyní Římské říše. Císař Karel Veliký se nechal jak známo roku 800 
korunovat  papežem  Lvem  III.  za  císaře  Svaté  říše  Římské,  která  tak  byla  symbolicky 
obnovena a Franská říše se měla stát její dědičkou. Další pokus o evropskou integraci, alespoň 
v rozsahu Střední Evropy, byl učiněn za vlády císaře Oty I. a za doby otonské renezance v 10. 
století.

Do této doby spadá i vláda našeho sv. Václava a tady si musím všimnout jednoho aspektu, 
který chybí dnes při sjednocovacích snahách. Václav se podrobil poplatku 500 hřiven stříbra a 
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120 volů, Jindřichovi Ptáčníkovi, jenže Jindřich Ptáčník nic víc nechtěl, než toto tributum 
pacis, jež bylo formou jakési lenní závislosti v rámci feudálního zřízení. Každý musel mít 
svého pána, každý musel být na někom závislý, jenže ta závislost měla dvě přesně vymezená 
právní kritéria. Václav sice platil, ale jinak byl naprostým suverénem ve svém státě. Jindřich 
Ptáčník nic jiného po něm nechtěl, než aby platil a aby v případě, kdyby došlo k vojenskému 
ohrožení Sv. říše Římské, český kníže vojensky pomohl. A zase na oplátku, kdyby Václav byl 
v ohrožení, tak německý panovník mu poskytne vojenskou pomoc. Toto nepochopil právě 
bratr sv. Václava a jeho vrah Boleslav, který se domníval, že se nějakým způsobem obejde bez 
této jednoty evropských národů a nakonec byl sám velmi rád,  když mu císař Ota poskytl 
pomoc proti Maďarům.

Takto  to  tedy  vypadalo  ve  středověku.  Sv.  říše  Římská  jazyka  německého sestávala  z 
konglomerátů jinak samostatných států, kde příslušný kurfiřt nebo kníže či král měl naprostou 
svrchovanost na svém území, i když se císařové snažili omezit moc českého panovníka, což 
byla normální politika, když moc českého vladaře byla příliš velká a mohla by je nějakým 
způsobem ohrozit. Na druhé straně však měl český panovník právo ucházet se o císařskou 
korunu. My víme, že Přemysl Otakar II. se o ni ucházel neúspěšně. Bitva na Moravském poli 
1278 udělala konec jeho ctižádostivým plánům. Úspěšnější v tomto ohledu byl Karel IV. ve 
14.  století,  který  se  německým  císařem  skutečně  stal.  Mimo  Sv.  říši  Římskou  jazyka 
německého  existovala  i  řada  jiných  samostatných  států,  které  nepodléhaly  císaři  Sv.  říše 
Římské, nicméně existoval tady pojem christianitas, který razil už císař Karel Veliký, což 
znamená jednotu Evropy v rámci katolické církve.

František Palacký hned v úvodu svých Dějin národa českého píše, ač sám protestant toto: 
„Je nutno uznat za štěstí pro národy, že se takto živil pocit jedné veliké rodiny.“ Když se na to 
podívá  historik  objektivněji,  i  když  není  katolíkem,  tak  musí  ten  obrovský  přínos  uznat. 
Latina zde platila jakožto úřední jazyk a přitom nikdo si nemohl stěžovat, že jeho jazyk je tím 
zanedbáván,  protože  latina  byla  jazykem  mrtvým,  takže  zde  nedošlo  ke  zvýhodňování 
velkých národů. Když se kultura a civilizace dostaly na určitý vrchol, dostávají se ke slovu i 
národní jazyky, tzn. cca ve 13.-14. stol. U nás vzniká Dalimilova kronika, Alexandreida atd. 
Vidíme  tedy,  že  zde  byla  jakási  jednota,  daná  společnou  katolickou  vírou  jako  určitým 
základem, mimo který byla respektována svoboda jednotlivých států a národů, můžeme - li ve 
středověku  o  národech  mluvit.  Středověký  pojem  národa  byl  trochu  jiný,  nicméně  toto 
vysvětlovat by odbočovalo od tématu dnešní přednášky. Pokus o evropskou integraci, jak byl 
realizován v raném a zvláště ve vrcholném středověku, znamenal integraci na principu víry, 
tam měla  být  jednota  -  a  v  ostatním si  každý  jednotlivý  stát  v  rámci  příslušné  feudální 
závislosti řídil své věci dle vlastního uvážení. Jakýmsi svorníkem byl papež.

Autorita  papežů  od  11.  stol.  neustále  vzrůstala.  Papežové  se  stávali  rozhodčími  i  v 
jednotlivých  mezistátních  sporech  a  odvolacími  instancemi  lidí,  kterým světští  panovníci 
ubližovali.  Vezměme  si  například  Inocence  III.  na  začátku  13  století,  který  se  zastává 
Ingeborgy, manželky francouzského krále Filipa II. Augusta, jenž ji jednoduše vyhnal úplně 
bez prostředků a vzal si k sobě svoji metresu Anežku z Meránu. Ingeborga se obrátila právě k 
papeži  Inocenci  III,  který hrozbou klatby přinutil  Filipa  II  přijmout  svoji  manželku  zpět. 
Podobně tomu bylo i v případě Portugalska, stejně zakročil Inocenc III. proti anglickému králi 
Janu Bezemkovi, kde se postavil i na stranu stavů, jak duchovenských, tak šlechtických, které 
si vymohly Magnu Chartu Libertatum, tedy jakousi první demokratickou konstituci, chápanou 
samozřejmě ve středověkých poměrech, kdy došlo k omezení královské moci.
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Myšlenka jednotné Evropy byla vybudována na křesťanských principech. Tato sjednocená 
Evropa se dokázala bránit všem nepřátelským nájezdům, ať už to byly nájezdy Arabů, když 
roku 732 v bitvě u Poitiérs  Franská říše  zastavila  jejich postup severním směrem, což je 
zásluhou Karla  Martella.  Díky křížovým výpravám došlo k  zastavení  expanze Turků a  k 
lokalizaci jejich panství na Blízkém a Předním východě. Stejně tak se tato sjednocená Evropa 
dokázala ubránit nájezdu divokých pohanských Prusů i mongolských Tatarů. Situace se ale 
podstatně zhoršila, když se jednota Evropy povážlivě otřásla, když ji rozložily bludy, které 
zde  vykonaly  svůj  rozkladný  vliv,  ať  už  nejprve  albigenští  či  později  husité  a  nakonec 
protestantská reformace.

Právě v této době už vidíme, že Evropa, když postrádá princip jednoty vyjádřený papežem 
jakožto svorníkem a v omezené míře i císařem, tak i přestává být schopna obrany. Turci v 15. 
století, potom co dobyli Cařihrad 1453, se tlačí stále více do Evropy. Protestantská reformace 
vede k rozbití původní jednoty a i když se Habsburkové počínaje Karlem V. pokoušejí o její 
restauraci alespoň v rámci tehdy existujícího katolického světa, tak i tento pokus ztroskotá v 
důsledku 30leté války. Myšlenka jednotné Evropy, pokud byla kdy realizována, tak spíše ze 
strany silných evropských mocností, které si chtěly podmanit ostatní, ať už to byli Francouzi 
za napoleonských válek, jež chtěli dobýt celou Evropu šířit všude své bezbožné osvícenské 
ideje, ať už ve 20. století nacisté ve svém úsilí rozmnožit slávu německého impéria a posléze 
dobýt i celý svět. Proto v 18. nebo 19. století se nesetkáváme s nějakou představou evropské 
jednoty a pokud, tak jedině na principu myšlenky jednoty pod hegemonií určitého státu nebo 
národa.

Až teprve  po  1.  světové  válce  v  důsledku  vřavy,  která  způsobila  utrpení  řadě  lidí,  se 
objevuje idea vytvoření Spojených států evropských podle vzoru Spojených států amerických. 
Původcem této  myšlenky  je  rakouský  myslitel  Richard  Codenhove  -  Calerghi,  šlechtic  a 
svobodný zednář. Zapomněl však na jeden podstatný rozdíl. Spojené státy americké vznikly 
spojením původně 13 anglických provincií,  které  všechny měly stejný  rodokmen,  stejnou 
genezi, protože sestávaly z přistěhovalců převážně z anglosaského světa, co neměli žádnou 
historickou tradici nechápali tento severoamerický kontinent jako nějaký odkaz předků, který 
musejí  bránit  a  střežit.  Všichni  mluvili  stejným  jazykem,  tedy  anglicky.  V Evropě  něco 
podobného nešlo provést, neboť zde existovala celá řada států a národů, lišících se od sebe 
národní tradicí a jazykem. Myšlenka Calerghiho byla tedy značně utopická a zdálo se, že v 
období mezi dvěma světovými válkami úplně zapadne.

Jenomže po  druhé světové válce,  která  znamenala  ještě  podstatně horší  utrpení  než  ta 
první, znovu ožila jakožto důsledek válečné deziluze a snahy zabránit nové strašlivé lítici. 
Tehdy se  jí  chopili  i  politikové.  19.  září  1946 Winston  Churchill  pronesl  ve  švýcarském 
Curichu projev, kde přímo vyzval ke vzniku Spojených států evropských. Byla provedena 
anketa mezi poslanci většiny evropských zemí a ta vyzněla jednoznačně ve prospěch těchto 
tzv.  Spojených států  evropských.  K této  ideji  se  přihlásili  významní  pováleční  politikové 
katolické orientace jako Robert Schumann, francouzský premiér a ministr zahraničí, Konrad 
Adenauer,  kancléř  spolkové republiky Německo,  tehdy tzv.  západního Německa a  italský 
premiér Alcido de Gasperi. Už zde se ovšem projevily rozdíly, protože jak Adenauer, tak de 
Gasperi i  Robert Schumann měli na mysli Evropu postavenou na křesťanských základech. 
Zvláště Konrad Adenauer mnohokrát hovořil o tom, že myšlenku evropské jednoty je třeba 
postavit na principu bývalé Svaté říše Římské národa německého, jinak tato myšlenka nemá 
žádný smysl. Jenomže Coudenhove Calerghi, který v tu dobu ještě žil a prováděl velikou 
agitaci ve prospěch této ideje, dosáhl svým vlivem toho, že se už tenkrát proces evropské 
integrace vydal úplně špatným směrem. A sice, že převážily nejprve ekonomické zájmy a v 
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roce 1950 byl vytvořen tak zvaný Schumannův plán, kdy i Robert Schumann, který jinak byl 
hluboce věřícím katolíkem, ustoupil těmto trendům a přijal myšlenku, že nejprve je třeba začít 
s ekonomikou, že napřed musí dojít k procesu ekonomické integrace Evropy.

Na základě tohoto Schumannova plánu potom 18. července 1951 vzniklo tzv. Společenství 
uhlí  a  oceli,  kterému  se  potom  říkalo  Montánní  unie.  Šlo  o  země,  jež  těžily  uhlí  a 
zpracovávaly železnou rudu. Jednalo se o Francii, Německo, Belgii, Lucembursko a později 
se  k  tomu ještě  připojilo  Holandsko,  které  sice  žádné  hutě  ani  uhlí  nemělo,  ale  v  rámci 
procesu rozšiřování se přece jen stalo součástí společenství vzhledem k úzké vazbě na Belgii. 
Velmi  záhy  vzniklo  také  společenství  Holandska,  Belgie  a  Lucemburska,  tzv.  Benelux. 
Jednota těchto tří  států,  spočívala v tom, že neexistovala  žádná celní  bariéra,  čili  že bylo 
možno  mezi  těmito  zeměmi  projíždět  bez  jakékoliv  celní  a  pasové  kontroly.  Právě  tato 
Montánní unie r. 1958 poskytla základ tzv. Evropskému hospodářskému společenství (EHS), 
které se tenkrát zformovalo. Kromě zemí Beneluxu a Západního Německa byla součástí i 
Francie  a  přistoupila  i  Itálie.  Vznikla  tzv.  šestka  EHS,  Evropského  hospodářského 
společenství.

To měl být základ budoucí sjednocené Evropy. Toho se zalekla většina evropských států, 
které se obávaly, že budou ekonomicky pohlceny a proto vytvořily tzv. Evropské společenství 
volného obchodu (EFTA). Mezi oběma těmito ekonomickými formacemi docházelo k určité 
hospodářské válce. Jednalo se zvláště o Velkou Británii, protože ta se také chtěla stát členem 
EHS. Francie  se  ale  velmi  bála  konkurence ze strany zemědělských výrobků z  britských 
kolonií, proto francouzský prezident generál de Gaulle vetoval několikrát vstup Velké Británie 
do  EHS.  Je  ovšem zajímavé,  že  jak Adenauer,  tak  de  -  Gaulle  už  si  uvědomovali  určité 
nebezpečí, které vyplývá z tohoto čistě ekonomického chápání procesu evropské integrace a 
aby  tomu  čelili,  tak  se  rozhodli  vytvořit  separátní  smlouvu  mezi  Francií  a  Spolkovou 
republikou Německo. Symbolem toho měla být tzv. osa Paříž - Bonn z r.  1962, což bylo 
zpečetěno mší v remešské katedrále, jíž se společně účastnili jak de - Gaulle, tak Adenauer. 
Adenauer  zvláště  na  začátku  60.  let  byl  velmi  kritický  k  myšlence  evropské  integrace  a 
připomínal,  že  pokud  se  nebude  proces  integrace  vyvíjet  na  křesťanských  základech,  je 
odsouzen k nezdaru. Zároveň také připomínal nebezpečí, že se vytratí jednotlivé národní státy. 
Adenauer  prorocky  předvídal,  že  Evropa  bude  pohlcena  nadnárodními  koncerny  a 
nadnárodními organizacemi, které jí vnutí angličtinu jakožto jednotný jazyk a potlačí národní 
jazyky.  Tyto  Adenauerovy  úvahy  byly  publikovány  i  četnými  novináři,  kteří  s  ním  v 
posledních letech dělali rozhovory. Adenauer si nakonec uvědomil, že jeho postoj z přelomu 
40. a 50. let byl přece jen příliš optimistický ve vztahu k evropské integraci.

Nakonec  r.  1967  EHS  překročilo  rámec  čistě  ekonomický  a  stalo  se  tzv.  Evropským 
společenstvím. Už se nenazývalo EHS, ale ES. V tom byl už zahrnut i jakýsi politicko-ideový 
kontext.  Jaký?  Uvědomme  si,  že  v  60.  letech  probíhala  ve  většině  západních  zemí  tzv. 
sexuální revoluce, která měla za následek uvolnění zákonodárství ve smyslu porušení 5., 6. a 
9. přikázání. V jednom státě za druhým se postupně legalizovaly interrupce, dávala se zelená 
všem možným druhům antikoncepce, šířila se pornografie a na konci 20. století jednotlivé 
státy legalizují  tzv. registrované partnerství  a eutanázii.  Toto se nemohlo nepromítnout do 
tehdejšího EHS, které se záhy začalo nazývat Evropskou unií. Byly podniknuty i první kroky 
ve směru politické integrace, byly vytvořeny evropské orgány nejprve v Lucemburku, potom 
ve Štrasburku a posléze v Bruselu. Přistupovaly stále nové státy, v roce 1993 byl klíčový 
moment, kdy přistoupilo Irsko a Velká Británie. Dále si řekneme, jaký to mělo na tyto země 
hospodářský dopad. Ovšem ten není tak důležitý jako dopad morální.
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Teď bych řekl  něco polemického na adresu brožurky,  která  byla  rozdávána i  v  našich 
kostelích a kde se malovaly věci na růžovo. Uvádí se v ní, že EU bude respektovat právo 
každého státu  ve  věci  interrupcí.  Že  na  ty  země,  které  mají  interrupce  zakázány,  nebude 
vyvíjen žádný nátlak. To je naprosto lživé. Autoři brožurky, jež byla rozdávána v kostelích a 
do  níž  přispěli  i  někteří  církevní  představitelé,  konkrétně  i  sám kardinál  Vlk,  nemluvili 
pravdu. Petr Smith, který je v Organizaci spojených národů a zastupuje Společnost na ochranu 
nenarozených dětí, podává svědectví o tom, že Evropská unie je po Kanadě nejradikálnějším 
zastáncem potratů v OSN. Smith vyslovuje varování i na adresu Polska, které stojí těsně před 
referendem právě jako my, že i ono je ohroženo eventualitou nepřijetí do EU, pokud svůj 
odmítavý postoj  k  potratům nezmění.  Já  k  tomu dodávám, že jestli  bude Polsko i  přesto 
přijato,  tak bude tak masírováno,  že dřív  nebo později  svůj  postoj změní.  Můžeme uvést 
konkrétní příklady. Španělsko a Portugalsko, které měly potraty zakázány, jakmile vstoupily 
do EU, tak je liberalizovaly. Neobešlo se to bez nátlaku ze strany evropských institucí. O tom 
probíhala v těchto zemí celá řada debat v tamějších médiích v průběhu 80. let 20. století. 
Podobný vývoj nastává i v Irsku. To má interrupce stále zakázány, připouští pouze je pouze v 
případech  vitální  indikace,  čili  ohrožení  života  matky,  ale  ani  toto  před  vstupem do  EU 
nebylo. Irsko dlouho tomuto trendu odolávalo, teprve během posledních 6-7 let učinilo onen 
krok k liberalizaci potratů. Tato liberalizace čeká nutně každý stát, který vstoupí do EU. O 
tom není pochyb.

Další informace je velmi poučná a varující, totiž že v Organizaci spojených národů Komise 
pro postavení žen prosazuje tzv. respektování práva žen včetně sexuálního a reprodukčního 
zdraví, což podpořil i zástupce EU. Přitom jde o pojem, v němž je zahrnuto i právo na potrat. 
Nejedná se ale jen o potrat, nýbrž i o další zvěrstva. Například delegace EU přímo v OSN 
prosazuje,  aby  případný  Evropský  soudní  tribunál  pro  lidská  práva  trestně  stíhal  tzv. 
vnucování těhotenství. To znamená, že pokud by to prošlo, tak by se to týkalo i papeže Jana 
Pavla II., který vystupuje proti interrupcím. I on by mohl být před tento tribunál postaven. 
Když by fungoval, tak by každý stát a jeho představitelé mohli být trestáni, jakmile by se 
zdálo těmto soudcům, že je někde příliš restriktivní přístup ve věci potratu. Definice rodiny v 
EU zní: „… když dva lidé spolu žijí, ať sezdáni či nikoliv, bez ohledu na pohlaví“, takže to 
mohou  být  i  homosexuálové.  I  toto  je  tak  zvaně  „rodina“  postavená  na  roveň  řádnému 
monogamnímu manželství.  Jde o přímo perverzní,  zvrácený přístup k mravnímu řádu a k 
etickým principům slušných lidí. EU již několik let vyvíjí dosti brutální nátlak na Kyperskou 
republiku. Kypr je pravoslavnou zemí a pravoslaví je státním náboženstvím. Homosexualita je 
tam trestná a EU varuje Kypr, že když nezmění tato zákonná ustanovení ,  nebude do EU 
přijat.  Vypadá  to,  že  Kypr  do  EU  přijat  bude,  dojde  k  jeho  tvrdé  masáži,  především 
ekonomické,  aby  své  zákonodárství  v  tomto  směru  změnil.  Další  nebezpečí,  které  zde 
existuje, je i tzv. sexuální výchova, která je sice u nás povinná, ale přeci jen nemá ty strašlivé 
parametry, jako je tomu na školách EU. Měl jsem možnost číst jejich směrnice.

Podle nich má být dítě už od 6 nebo 7 let seznamováno s technikami pohlavního styku, s 
antikoncepcí atd. Potom se samozřejmě nemůžeme divit, že stále vzrůstá počet těhotenství 
mladistvých. Když se proti tomu nějaký učitel postaví, protože je věřící, tak se zlou potáže. 
Musí ze školy pryč, což se velmi často stává i v katolických školách. Odstrašujícím příkladem 
je případ řeholních sester v Auerbachu v Německu. Sestry učily na státní reálce. V rámci 
hodin  biologie  se  zde  přednášela  i  sexuální  výchova.  Troufly  si  vytrhat  z  učebnic  různé 
obscénní  obrázky  a  výsledkem  bylo  obrovské  vzbouření  rodičů.  Sestry  jako  údajné 
fundamentalistky  musely  školu  opustit.  Opět  bylo  argumentováno  směrnicemi  EU,  které 
vypracovali byrokraté v Bruselu, že sexuální výchova musí být povinně zaváděna ve všech 
státních školách členských zemí od nejútlejšího věku, čili  od 1. třídy obecné.  Ta sexuální 
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výchova,  která  vede  k  promiskuitnímu chování  a  jednání,  což  je  prokazatelné  statisticky. 
Statistiky o tom, kdy začínají mladí lidé sexuálně žít, jsou děsivé. Věk se neustále snižuje a 
způsob chování mladých lidí někdy 13 až 15letých, o 18letých nemluvě, je přímo otřesný. K 
tomu všemu EU vede. Každý kdo dává EU svůj hlas, hlasuje právě pro toto znemravnění 
společnosti a národa.

Dalším aspektem EU je legalizace tzv. rovnoprávného partnerství, čili homosexuality.

U nás tento zákon neprošel. Jestliže vstoupíme do EU, tak se nevyhneme tomu, že bude u 
nás prosazen. Ať už dobrovolně, ať už nuceně na základě nějaké direktivy z Bruselu. Proto 
kdo odevzdá svůj hlas pro vstup do EU, tak odevzdává hlas i pro registrované partnerství a 
pro to, aby bylo u nás legalizováno. To je další  bod, který nám poskytuje velmi závažné 
argumenty proti EU.

Další  vážnou  obavou  je  zrušení  neděle  jakožto  dne  odpočinku,  protože  ve  většině 
evropských zemí už platí, že jím nemusí být právě ona. Když si tedy nějaká firma chce zavést 
nepřetržitý provoz, podmínkou je pouze, že zaměstnanec smí pracovat bez odpočinku pouze 6 
dní a po 6 dnech musí dostat minimálně jeden den volno. Neříká se, který den to je. U nás se 
de facto toto tichou cestou prosazuje. Já jsem byl přímo v domě, kde bydlím, u nás Brně, 
svědkem, že se prováděly opravy fasády. V pondělí a úterý tam nebyla ani noha, ale v sobotu 
a v neděli tam měli řemeslníci plné ruce práce, jezdila tam kolečka s maltou apod. Jenomže 
toto je něco, co EU výslovně požaduje. Před několika lety se Velká Británie velmi ohradila 
vůči zákonům EU, které se týkaly pracovního týdne. Britové jsou pověstní svojí velkou úctou 
k neděli, ještě donedávna tam i hospody měly zavřeno. Soud v Lucemburku ale konstatoval, 
že  EU  nevidí  důvod,  proč  by  dnem  odpočinku  měla  být  právě  neděle.  Vždyť  evropská 
společnost je prý multikulturní a multináboženská. Proto může být kterýkoliv jiný den dnem 
odpočinku.  Jenomže  v  praxi  to  znamená  opět  rozbití  rodiny.  Jestliže  jsou  oba  manželé 
zaměstnáni a jestliže jedna firma dá muži volno v úterý a druhá firma, u níž pracuje manželka, 
zase v pátek, tak kdy se ti manželé vlastně sejdou? Kdy budou mít čas, aby byli alespoň jeden 
den spolu? To povede k vzájemnému odcizení. Tady je další důvod, proč do EU nevstupovat. 
Jestliže se již dnes neděle jakožto den svátečního klidu v mnoha případech nesvětí, tak tím 
spíše, až vstoupíme do EU.

Ještě bych se zmínil o dalším aspektu a sice, že EU odmítá ve své Ústavě jakoukoli zmínku 
o Bohu a každé přihlášení se ke křesťanským základům Evropy. Už v říjnu r. 2002 papež Jan 
Pavel II. vyjádřil své obavy o obsah Evropské ústavy a výrazně připomenul, že Bůh má být v 
této preambuli jmenován. Jenomže EU ústy bývalého francouzského prezidenta se odvolávala 
na to, že prý v Evropě nežijí jen křesťané, ale že jsou tu i muslimové atd. EU počítá s tím, že 
se dříve či později stane součástí EU také Turecko, které velmi krutě pronásleduje křesťany. 
Jejich  počet  se  za  několik  let  zredukoval  na  několik  tisíc,  protože  křesťané  byli  nuceni 
diskriminací a tvrdým policejním šikanováním k emigraci. Tady je vidět jasně protikřesťanský 
tón celé sjednocovací  politiky.  Nevypadá to,  že by se v evropské Ústavě zmínka o Bohu 
objevila,  naopak  je  to  možno  chápat  jako  jednoznačné  odmítnutí,  jednoznačné  vítězství 
odpůrců. Navíc je třeba ocitovat článek 21.  odst.  1 Charty základních práv EU: obsahuje 
zákaz diskriminace na základě sexuální orientace. Přináší to značné nebezpečí i pro Církev, 
protože jestli bude Církev chtít být věrna svým principům, tak se bude muset tomuto vzepřít, 
protože se po ní bude chtít, aby neodepřela členství lidem, kteří propagují homosexualitu a 
potažmo i jiné sexuální praktiky, jež Bible nazývá perverzitami neboli zvrácenostmi.
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Také by to znamenalo, že i přes všechny své kánony by byla Katolická církev povinna 
zaměstnávat ženy na místa kněží, jak bylo řečeno i ve zprávě Evropského parlamentu

„O ženách a fundamentalismu“ z roku 2000. Pod č. 10 této správy přikazuje politiku, která 
omezuje  vliv  fundamentalistů.  Objevuje  se  tu  okřídlené  slovo,  že  fundamentalisté  jsou 
nebezpečím demokracie a svobodné společnosti. Přitom kdo jsou to fundamentalisté? Jsou to 
podle této představy křesťanské církve a hnutí, které se drží doslovného znění Bible a proto 
neschvalují homosexuální vztahy a potraty. Křesťané by tak mohli být v duchu této filosofie a 
v duchu této politiky, která je prováděna a bude tvrdě vyžadována, v zákonech EU velmi brzy 
postaveni na roveň teroristům nebo dalším odbojným skupinám a proto by bylo třeba počítat v 
budoucnu s jejich pronásledováním, jako tomu bylo v pohanských společnostech, ať už za 
starého Říma nebo v některých azijských zemích.

Držet se Bible a Božích přikázání, držet se nauky Církve by bylo v EU velmi nebezpečné, 
z  důvodů  boje  EU  proti  „fundamentalismu“  a  „terorismu“  hrozí  další  pronásledování 
křesťanů. Myslím, že toto jsou dostatečné důvody k tomu, aby katolík řekl EU své jasné ne 
bez ohledu na to, co říkají jednotliví biskupové nebo i celé biskupské konference. Biskupské 
konference nemají pravomoc cokoli v této věci přikazovat, mají právo pouze radit. A jestliže 
radí hlasovat pro vstup do EU, potom katolík může vyjádřit pouze své politování nad tím, že 
biskupové nemají v této věci jasno a že nezvažují všechny tyto aspekty. V žádném případě 
nemají  biskupové  právo  požadovat  v  tomto  poslušnost,  protože  se  nejedná  o  záležitost 
náboženskou,  ale  politickou.  Nicméně  i  politická  záležitost  má  ve  svém podtextu  i  jisté 
morální hodnoty, ke kterým se křesťan musí vyjádřit  a jež se musí stát  jeho motivací při 
hlasování  o  EU.  Tady  je  katolická  nauka  mnohem  důležitější  hodnotou  než  biskupské 
konference  nebo  konference  jiných  hodnostářů.  Základem  je  katolická  nauka,  obsahující 
pravdy víry a naší katolické etiky. Ty nám musí být jednoznačným kritériem.

Jen velmi krátce pohovořím o argumentech pro EU tak, jak jsou předkládány. Co nejčastěji 
slyšíme, je, že když prý vstoupíme do EU, tak se staneme právním státem. Všichni víte velmi 
dobře, že právním státem nejsme, jak tady kvete tunelářství a jak se rozkradla značná část 
našeho národního bohatství. Je pravdou, že v zemích EU se nevyskytují tyto jevy v takové 
míře. Nevyskytuje se tam např. takový smutný jev, že dělníci nedostávají za svou práci mzdu 
třeba i tři měsíce. To je důsledkem toho, že v evropských státech po druhé světové válce přišlo 
ke  slovu  i  politicky  orientované  křesťanství,  které  si  našlo  odezvu  v  politice  tehdejších 
západních demokracií. Petrifikoval se tu určitý právní stát, ale jakmile v 60. letech nastoupil 
odklon od křesťanství v politice tehdejších západních zemí, ať už v Severní Americe nebo v 
Západní  Evropě,  tak  se  to  promítlo  i  do  EU.  Určitou  setrvačností  tento  právní  stát  ještě 
nějakým způsobem běží a my víme, že zde mají silný vliv odbory, které nepřipustí zneužívání 
vůdčího postavení. Ono to funguje, ale pokud se někdo domnívá, že se toto přenese k nám, 
když vstoupíme do EU, tak je naivní.

Položím jednu otázku na vás všechny. Když budete mít dům a budete si do toho domu chtít 
vzít nájemníky a budete vědět o nějakém, že je to lump, zloděj a opilec, zcela jistě se ho 
budete bát do domu přijmout. Bylo by logické, kdyby EU měla zájem na tom udržet si tento 
statut právního státu, kdyby takto jednala i vůči postkomunistickým zemím, které právními 
státy nejsou, protože je logické, že kdyby si nasadili naše tuneláře k sobě, tak si zaneřádí celý 
právní prostor. Jenže EU dělá něco jiného. Ona přímo tyto východoevropské státy, i když jsou 
po stránce právní tak špatné, doslova tahá do EU. Co to znamená? Že tady má někdo úplně 
opačný zájem. Aby tytéž nepořádky, jako jsou u nás, v Polsku, v Maďarsku, ve Slovinsku atd. 
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se  přenesly  také  k  nim,  protože  tento  stav  koncernům,  které  EU řídí  a  jsou  nadnárodní, 
náramně vyhovuje.

Další takovou iluzí je, že někteří sice uznají všechny tyto námitky, ale řeknou: jaký však 
máme výběr ? Buď nás pohltí EU nebo ruské mafie. Jenomže kdo se domnívá, že v ČR, když 
vstoupí do EU, zmizí mafie, které ovládají Karlovy Vary a jiná města a další objekty u nás, 
toho vyvede z omylu příklad bývalé NDR. Dneska je to součást jednotného Německa. A ty 
ruské mafie se tím domohly významného postavení a významného bohatství v zemi, která je 
členem EU.  Toto  je  doklad  toho,  že  ruské  ekonomické  mafie,  složené  z  komunistických 
funkcionářů a hodnostářů KGB nejen že po vstupu do EU nezmizí, ale propojí se. Jak jsem 
měl možnost nedávno číst v polském Gościu niedzielnym, ruské mafie a společnosti  mají 
významný podíl i ve francouzském, italském, holandském aj. průmyslu. Myšlenka, že buď 
EU nebo ruské mafie, je naivní. Člověk, který toto říká, neví, o čem mluví. Nemá žádné 
informace.

Stejně tak je naprosto naivní domnívat se, že po vstupu do EU vzroste naše ekonomická 
úroveň,  koneckonců ani  naši  vládní  představitelé  to  nehlásají.  Sami  zdůrazňují,  že  se  na 
počátku budeme muset hodně uskromnit. Když si vzpomenu, jak ještě před rokem to byly řeči 
plné optimismu a teď museli slevit, tak to už o něčem svědčí. EU má zájem o nás a o celý 
tento postkomunistický blok jako o jakýsi rezervoár velmi levných pracovních sil a o to, aby 
zde bez jakýchkoli celních a dalších bariér mohli podnikat. Jim se tady velmi dobře podniká, 
protože nemusí brát ohled na žádné právní předpisy jako v Německu nebo jinde a mohou si 
tady de facto v tomto ekonomicky a právně neprůhledném systému dělat,  co chtějí.  Těch 
případů  je  moc,  konkrétně  západních  firem,  které  u  nás  podnikají  a  nevyplácejí 
zaměstnancům mzdy, tunelují atd. Nedomnívejme se, že se tu něco vstupem do EU změní. 
Spíše  to  vypadá  na  všeobecnou tendenci  nadnárodních  koncernů,  za  nimiž  je  třeba  vidět 
nějaké zednářské lóže,  případně hnutí New Age, které ovládá OSN, Mezinárodní měnový 
fond  a  další  organizace,  aby  po  stránce  ekonomického  práva  došlo  tady  k  co  možná 
největšímu chaosu, protože právě chaos vyhovuje lidem, kteří drží v rukou světové bohatství.

Počet osob, v jejichž rukou se koncentruje světové bohatství, se neustále snižuje. Je to, jak 
jsem četl, něco přes tři sta rodin, jež rozhodují o světové ekonomice. Ještě více než před 20 
lety to bylo více než 1000 rodin. Jde o proces absolutní koncentrace, proces ekonomického 
diktátu,  proces,  kterému  nutno  čelit  hlasem  zezdola,  nějakou  obranou,  která  by  byla 
garantována právem. Jim naopak vyhovuje absence práva , ta, která vládne u nás a v dalších 
postkomunistických zemích, aby tento neřád zavládl i ve sjednocené Evropě a v celém světě. 
A  samozřejmě  součástí  tohoto  neřádu  je  také  dechristianizace  Evropy  a  zavedení  tzv. 
multikulturní politiky jakéhosi univerzálního náboženství, na němž se podle Hanse Kuenga 
všichni lidé shodnou. To znamená, kdyby zůstalo z každého systému něco, něco z islámu, 
něco z buddhismu, něco z křesťanství,  něco z judaismu, něco i ze satanismu atd.,  taková 
metafyzická kaše, kde by si každý vyznával, co on chce a vůdčí myšlenkou by byla zaštítěná 
tolerance kultu Matky země Gháji, kde by byl jediným nepřítelem ten, kdo by hájil určitý 
nárok na absolutní pravdu. Proti tomu se musí tvrdě vystoupit. Nepřítelem by byl každý, kdo 
by tvrdil, že pravda je jen v Katolické církvi, že jediným Bohem, jenž sestoupil na tuto zem a 
tudíž zasluhuje uznání své autority, byl Ježíš Kristus a nikoliv Budha atd. Na něho pozor, to je 
netolerantní  fundamentalista!  Tak  vypadá  tendence,  která  je  zřejmá  i  v  tomto  procesu 
evropské integrace, jenž má aspekty jak ideologické tak politické.

Zakončil  bych  ale  přesto  trochu  optimisticky.  Adekvátní  reakcí,  i  když  tím  možná 
nezměníme nic, je vhodit do urny lístek s nápisem NE EU. Je to naše vyznání a přesvědčení 
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Jestliže tady bude těchto lidí přes 50 procent, tak ČR do této EU nevstoupí. A i kdyby se to 
nepovedlo, tak pokud budeme skutečně hájit hodnoty, které jsou nám drahé a nejsou jen naše, 
nýbrž univerzální, tak zkrátka a dobře i toto má svůj význam. My krom toho můžeme mít 
naději  nadpřirozenou,  naději  v  Bohu.  Vždyť  dějiny  ukázaly,  že  když  se  projevuje  určitá 
nouze,  tak  je  zde  nablízku  nějaký Boží  zásah.  Ale  i  z  hlediska  přirozeného se  myšlenka 
jednotné Evropy dříve nebo později ukáže být fikcí. Jednotná Evropa se neprosadí, protože 
zájmy  jednotlivých  národů  a  celků  nebo  společenství  spojených  jednou  tradicí,  která  se 
odlišuje  od  ideologie,  již  EU vnucuje,  se  musí  ukázat  jako  nespojitelná  a  potom se  toto 
společenství rozpadne tak,  jako se rozpadly všechny dřívější  snahy sjednotit  diktátem bez 
jakéhokoli  respektování  národní  suverenity  a  etnického  cítění  národní  státy.  To  se  vždy 
ukázalo  jako  chybné  a  dříve  či  později  ztroskotalo.  Stejně  tak  ztroskotá  i  tato  koncepce 
evropské integrace. Ale rozhodující slovo bude mít Bůh, Ježíš Kristus, Jeho evangelium a 
Jeho Církev. Tím si můžeme být jisti. Tímto optimistickým zvoláním bych zakončil. Děkuji 
Vám za pozornost.

Přepis přednášky z jara roku 2004
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