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Milí čtenáři a přispívatelé,
vítáme vás tímto číslem v novém školním roce a vyprošujeme Boží
požehnání na všech vašich cestách.
Moc děkujeme všem, kdo přispěli a podělili se tak s námi o své
zážitky.
Vaši redaktoři
Lucie a Dominik Grůzovi

Duchovní slovo
Drazí farníci,
Tak už je to tady konec prázdnin. Jak ten čas letí,
pomyslí si starší generace, Těm z vás, kteří ještě
„musíte“ do školy, tedy dětem(a mládežníkům), se
zase z hloubi duše vydere srdceryvný povzdech „ach
jó, zase do školy“. A rodiče si uvědomí, že přibude
starostí s vypravováním dětí do školy, školky atd.,
atd. I já se třesu (ne však strachy), co mi září přinese
nová „práce“, úkoly, včetně výuky náboženství atd,
atd. Ale není důvod hledět do dalších dní s obavou. Pokud jsme dny
prázdnin a dovolených využili k rekreaci a zotavení, zvládneme i úkoly
a povinnost blížících se dnů školních a všedních.
V tomto úvodním slůvku chci ještě hledět na letní slunné dny
a krátce se zamyslet nad významem a symbolem slunce.
Velká většina populace, určitě ta méně letitá, má v oblibě léto, ke
kterému patří neodmyslitelně sluníčko a jeho hřejivé paprsky. Proto
jezdíme do jižních krajin, kde je ještě tepleji a slunněji, než v naší
moravské zemi, abychom si toho sluníčka více užili a také se i zbarvili
více do hněda. Při této příležitosti si vzpomínám na loňskou dovolenou
na Sinajském poloostrově. Při vystoupení na letišti v Sharm El Sheikhu
teplota na slunci 70°C, ve stínu 40°, to bylo panečku sluníčko a teplíčko.
Bylo jasné, že s opalováním budeme muset opatrně. Proto jsem lehl pod
sluníčko až v 15 hod., že na růženec. U hotelu, který zel téměř
prázdnotou, protože sezóna zde bývá spíše na jaře, nebo na podzim
a v zimě, byly dva bazény, slunečníky, lehátka, ideální místo na slunění.
Ale už večer jsem cítil známé pálení. „Aha, půlhodinka byla moc, musím
ubrat,“ říkal jsem si. Druhý den jsem zalehl opět v 15 hod., ale jen na
Korunku k Božímu milosrdenství. Lehl jsem si na kraj bazénu, který se
zvolna svažoval do vody, takže jsem měl půl těla ve vodě, půl nad
hladinou a s pokrývkou na hlavě se „zbožně“ modlil. Ale večer se opět
ozvalo známé pálení. Až pozdě mi došlo, že voda přitahuje sluníčko,
a tak jsem byl už po dvou dnech jako rak. A bylo po opalování.
Nebylo mým cílem vás varovat před sluníčkem, nebo poučovat,
jak se nespálit, spíš naopak. Slunce je v křesťanské tradici symbolem
Krista. Už milánský biskup Ambrož říká: „Kristus je naším novým
Sluncem“. Ježíš přišel na tento svět jako to pravé Slunce, které jediné
může darovat tomuto světu světlo a spásu. Samotné Písmo svaté
označuje očekávaného Spasitele jako slunce spravedlnosti: „Ale vám,
kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na
paprscích“ (Mal 3,20) a v Evangeliu podle Jana se sám Kristus nazývá
„světlem světa“.
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Nebojme se tedy vystavovat paprskům slunce. Nejen toho
hmotného, ale především toho duchovního, samotného Krista.
S blížícím se podzimem bude sluneční svit slábnout, ale ve
svatostánku je slunce, které hřeje celý rok a jehož paprsky
nepůsobí „zrudnutí“, jak se mi přihodilo pod egyptským sluncem.
A tak Vám všem moc přeji, ať se i na Vás naplňují slova známé
křesťanské písně:
Slunce ať svítí, kde jsi ty, slunce ať svítí, kde jsi ty,
ať ozáří celou zemi, všechno zlé ať v dobré změní, slunce ať svítí,
kde jsi ty.
Váš (nový) jáhen Petr
}}}

Poděkování
Jirky
Bůžka
Duchovní hudba
v Brně
- Zábrdovicích
Chrám Nanebevzetí Panny Marie
Neděle 30.9.2012 v 9:45 k svátku sv. Václava
K 50. výročí působení Z. HATINY na kůru
varhaník a ředitel
Vojtěch ŘÍHOVSKÝ
(1871-1950) ČESKÁ MŠE op. 74 Jan Nepomuk VITÁSEK
(1770-1839) ZDRÁVAS MARIA
Zdeněk HATINA
(1941) DVA DUCHOVNÍ ZPĚVY František SUCHÝ
(1886-1932) HYMNUS
Účinkují: Sólisté chrámový sbor orchestr
Neděle 28.10.2012 v 9:45
Eduard TREGLER
(1868-1937) MISSA BREVIS D-dur op. 9 Lajos BÁRDOS
(1899-1986) AVE MARIS STELLA
Účinkují:Sólisté smíšený chrámový sbor housle-sólo
Pravidelné zacílené mše svaté:
Úterý 18:00 dětská mše svatá
Čtvrtek 18:00 mládežnická mše svatá

Ježíš v monstranci

antifona: Ježíš volá
„Pohleď na mne!“
Jsem zde a vidím tě.
Jsem zde a slyším tě.
Jsem zde a toužím po
tobě.
Jsem zde a piju tvůj kalich.
Jsem zde a volám tě.
Jsi zde a vidíš mne?
Jsi zde a slyšíš mne?
Jsi zde a toužíš po mně?
Jsi zde a piješ můj kalich?
Jsi zde a voláš mne?
Ve vzájemnosti je střetnutí.
V setkání pohledů je
spojení.
Ve večeři je sblížení.
Ve volání je zájem.
V nazírání je jednota.
Já v tobě, ty ve mně:
tajemství cesty s Bohem.
Já v tobě, ty ve mně:
nejzdravější závislost.
K.K.

Společenství a možnosti setkání v naší farnosti
Momentálně probíhají domluvy, v případě zájmu se ptejte
v sakristii.

Osobní příběh našeho jáhna: Povolání ke kněžství
Protože mě otec Jiří požádal, abych se dnes i představil, chtěl bych vám nyní
přiblížit na začátku své první „misie“ ty velké věci, které Bůh konal v mém životě, chci vám představit
Ježíše, který je stále mezi námi, který starostlivě pečoval nejen o své první učedníky, ale stará se o
dobro a spásu i každého z nás.
Vždycky platilo a i já to svou zkušeností mohu potvrdit, že si povolání ke kněžství člověk nevolí
tak, jako v případě ostatních světských povolání. Kněžství je dar, kterým Bůh obdarovává jedince,
aby se mu dal celým svým životem k dispozici.
Tato cesta Božího povolání u mě začala obrácením, které jsem prožil v r. 1994 = v 25 letech.
Začal jsem pak chodit do křesťanského společenství a rozvíjel život víry. Toto obracení a očišťování
trvalo 7 let. Už po první pouti do Medžugorje, rok po obrácení, jsem nabyl pevného přesvědčení, že to
nejlepší, co mohu se svým životem udělat, je cele se odevzdat
}}}
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}}} Bohu, hledat Jeho vůli a pak ji ze všech sil naplňovat. Ale myšlenka na kněžství mi byla cizí,

to mě ani ve snu nenapadlo. Bůh měl ale s mým životem jiné plány a začal mi je poodhalovat.
Když jsem se tady v Brně nastěhoval do nového bytu, poprosil jsem o. Bláhu, aby mi jej
vysvětil. Souhlasil a já se mu přitom chlubil, že dělám teologický kurz, že ze mě bude akolyta.
Ale otec Jan zcela samozřejmě spustil, že to nic není, že aby ta služba byla posvěcená, chtělo
by to alespoň jáhenské svěcení! Nevěřícně jsem na něj hleděl, ale celý večer nemluvil o ničem
jiném. Milost Boží začala působit, a tak už po 14 dnech od setkání s otcem Janem jsem se
hlásil na Provozní techniku. Pán mi to usnadnil tím, že tento obor otevírali poprvé, a proto
přijímali bez přijímaček. Tak jsem v září nastoupil do prvního ročníku dálkového studia a po tři
roky každé úterý odpoledne zasedal do školních lavic. Škola nebyla těžká, ale už ve druhém
ročníku mi to „došlo“. Pěkně jsem si to naplánoval: udělám si maturitu, stále budu mít svůj byt
(zařízený jako kapličku), svou práci, která mě bavila, a přitom bych se pokusil o dálkové
studium teologie (abych byl tím jáhnem). Ale to bych se Pánu dal jen napůl a On mě asi nechce
jen polovičku, On mě chce celého! A tak jsem řekl Pánu: „Pane, ty mě překvapuješ, já se na to
vůbec necítím, vždyť mám už 36 let, obyčejný dělník a ty mě chceš mít knězem? Je-li to tak,
pak mě musíš „přesvědčit“, nějak to povolání potvrdit. A tak jsem nastražil uši srdce a čekal, co
se bude dít. A dělo se! První „vlaštovkou“ byl sen paní, která se u minoritů starala o květinovou
výzdobu. Jednou v sobotu po mši svaté mě zastavila, a povídá: „Zdál se mně s tebou sen,
viděla jsem tě, jak u minoritů sloužíš mši svatou. Ty už jsi 4. a 3 chlapci, o kterých se mi toto
zdálo před tebou, už jsou kněží. Tak o tom uvažuj“.
A další a znamení na sebe nedala dlouho čekat. Po jiné sobotní mši svaté u minoritů
jsem se dal do řeči s ministrantem, který se zde objevil poprvé. Svěřil jsem se mu, že uvažuji
o kněžství, dělám si maturitu a on mě překvapil sdělením, že je na tom podobně. Zašli jsme si
posedět a na ukončení hovoru o povolání jsem otevřel tento verš Písma: Anděl Páně řekl
Filipovi: “Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy.“ Ta cesta je opuštěná.
(Sk 8,26). V tu chvíli nám bylo jasné, že nás Pán volá právě na tuto cestu ke kněžství, která je tak
často opouštěná. Na zelený čtvrtek, kdy kněží obnovují své kněžské závazky a děkují za dar
kněžství, jsem zašel na mši svatou do kostela sv. Máří Magdalény. Byl tam nějaký nový mladý kněz
a mluvil tak zaníceně a vroucně o kněžství, že během kázání brečel. To jsem ještě nikdy neviděl, silně
se mě to dotklo a šel jsem po mši k němu ke zpovědi a svěřil se mu se svým rozhodováním o kněžství.
Velmi mě povzbudil a ujistil, že se toho nemusím bát.
O prázdninách jsem se účastnil kněžského svěcení
v Brně u minoritů, kde byl vysvěcen na řeckokatolického
kněze Jiří Pleskač, statný padesátník, otec rodiny.
Po oslovující mši jsem se ho ptal, jak se tak pozdě mohl
rozhodnout. Jeho odpověď byla víc, než výmluvná. Řekl mi:
„Když tě volá Bůh, pak se takové volání neodmítá“. Když se
neodmítá, tak se neodmítá a šel jsem se poradit na
biskupství, co mám jako s tím svým voláním ke kněžství dělat.
Otec Jarek Čupr mi doporučil, abych si našel nějakého kněze,
se kterým bych si o mém povolání mohl promluvit, abych
nebyl na takové rozhodování sám. Ihned mě napadl otec
Slouk, děkan od svatého Jakuba, kterého jsem vídával občas
u minoritů. A cestou z biskupství jsem ho potkal! Byl dál mezi
lidmi, tak jsem k němu hned nezamířil, ale ta niterná radost a „tetelení srdce“ pro mě byly jasným
znamením Boží prozřetelnosti, že jsem na správné cestě. Těch znamení bylo mnohem víc, ale vybral
jsem pro vás jen těchto pár střípků.
Tak jsem ani já neodolal tomu jasnému Božímu volání a po přijetí žádosti otcem biskupem
Vojtěchem vstoupil do teologického konviktu nultého ročníku v Olomouci a poté absolvoval
teologickou fakultu a 7. července přijal jáhenské svěcení.

Petr Václavek
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Návštěva trapistického kláštera v Sept-Fons
Bim, bam, bim…
vyťukával znovu a znovu zvon z věžičky kostela
kláštera bratří trapistů v Sept-Fons
v Burgundsku na jihu Francie, když jsme v sobotu 23.
června po šestnáctihodinové cestě zastavili před
klášterní branou. Dostali jsme totiž pozvání na neděli
24. června, kdy měl po tříletém pobytu v klášteře
trapistů složit časné sliby náš synovec - bratr Adam.
Po chvíli čekání nás vítá bratr Maria-Jáchym
(jeden ze 7 českých bratří, který se v klášteře věnuje
přijímání hostů). Ihned nás ubytovává v malém
hostinském domku u madame Madlen. Dům je součástí
klášterní zdi a dýchá na nás vůní francouzského
venkova. Spěšně vykládáme z auta do kuchyně proviant pro bratry (pivíčko a české buchtičky)
a netrpělivě se těšíme na setkání s našimi třemi synovci.
Naše touha ale není uspokojena okamžitě. Nejprve je potřeba povečeřet. A po té nás klášterní zvony
vyzývají ke společnému slavení mše svaté.
Řád trapistů cisterciáků přísné observance, na tomto místě působí, v počtu kolem 100 členů.
Mladí, starší i staří muži; černí bratři ze Senegalu či Ameriky, asiaté z Číny či Koreje a hojné
zastoupení států Evropy jakoby se celý svět zde na jednom místě spojoval v práci i modlitbě.
I kostel (postavený v jednoduchém stylu za použití pouze kamene a dřeva) se přizpůsoboval
potřebám mnichů. Vepředu velmi jednoduché presbyterium se svatostánkem, další 2/3 kostela
zabírají podél zdi 2 řady dřevěných lavic (moderní pojetí zábrdovických štal) a následně dřevěná
mřížka, oddělující klauzuru od prostoru pro laiky.
Bylo úžasné sledovat, jak se lavice 5 minut před začátkem mše svaté zaplňují zhruba 80
mnichy v bílých pláštích s kapucí (zbytek zůstával někde v prostorách kláštera při plnění
neodkladných povinností). Než zaujali svá místa, hluboce se poklonili Svátostnému Spasiteli.
Varhany udají tón a chrámovou lodí se linou překrásné zpěvy „a capella“. Člověk má v tom okamžiku
pocit, že se náhle ocitnul v jiném světě. Jednoduché melodie znějící v libozvučné francouzštině nám
lahodí uchu. Přestože neovládáme francouzský jazyk, bezpečně víme, že jejich cíl je stejný jako naše
české modlitby za církev, farnost a rodinu k větší cti a chvále Boží.
Obřad mše svaté je časově delší, než bývá u nás obvyklé, ale nikdo z nás si nestěžuje. Vnímáme
velikost a krásu Boží…
Po skončení mše svaté nám umožňuje otec Opat setkání s našimi třemi synovci: bratrem Maria-Rémi
(Tomáš), Adamem a Michaelem. Setkání proběhlo ve studovně při kostele. Společně s otcem
Učitelem nás přišli pozdravit. Doslova: podali nám všem ruku, jedna zdvořilostní otázka: „Jak se
máš?“, poté otec Učitel mrknul okem, kluci se uklonili a odešli.
Musím se přiznat, že se nám všem trochu více protáhl obličej a vyvstaly otázky v mysli: Tak to je
všechno? … Hmm? … Po tolika hodinách jízdy? … Snad zítra …
A nadešla neděle 24. června 2012 - Den D…
Po snídani byla mužská část naší rodinné delegace odvedena do kapitulní síně.
Naše ženy zůstaly v jídelně a mohly skládání slibu ve francouzštině poslouchat
z reproduktoru. Existence klauzury neumožňuje totiž ženám (a to ani matkám) vstup do vyhrazených
prostor. Bratr Maria-Rémi (nejstarší synovec Tomáš) nám k tomu se smíchem vyprávěl, jak se jedna
řádová sestřička pokusila, v domnění že na ni se jako osobu zasvěcenou zákaz nevztahuje, projít do
prostor klauzury. Ve dveřích ji jeden z bratří otočil čelem vzad a se slovy „ ženská jako ženská“ ji
vypoklonkoval ven.

Vlastnímu obřadu časných slibů (obláčce) předcházelo vyjádření a hlasování všech mnichů v
klášteře. Museli souhlasit s tím, že mezi ně vstoupí nový bratr. Tato skutečnost probíhala asi
14 dní před naším příjezdem. Synovec Adam nám sdělil, že pro něj proběhlo hlasování
příznivě.}}}
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}}} V kapitulní síni mladý novic Adam ležel před otcem Opatem na podlaze obrácený tváří
k zemi. Nejprve krátce promluvil otec Vychovatel, který svého svěřence ke složení slibu doporučil.
Poté otec Opat vyzval bratra Adama, aby povstal a složil svůj slib.
Opat: CO ŽÁDÁTE?
Adam: Milosrdenství Boží a tohoto řádu.
O:
POVSTAŇTE VE JMÉNU HOSPODINOVĚ.
A:
Ano, otče, s Boží milostí a s pomocí vašich modliteb.
O:
NECHŤ BŮH DOKONČÍ, CO VE VÁS ZAPOČAL.
AMEN
A:
Otče, slibuji poslušnost podle pravidel svatého Benedikta a norem církevního práva.
O:
KÉŽ BŮH DÁ, ABYSTE VYTRVAL.
------MODLEME SE K HOSPODINU:
PANE, NÁŠ BOŽE,
POHLEĎ NA NAŠEHO BRATRA MARIA-ADAMA S LASKAVOSTÍ.
CHCE SE TI DNES PŘED CÍRKVÍ ODEVZDAT V KLÁŠTERNÍ ŽIVOT
PODLE PRAVIDEL NAŠEHO OTCE SVATÉHO BENEDIKTA.
DEJ MU, SKRZE SVÉHO SVATÉHO DUCHA,
AŤ TĚ PRAVDIVĚ HLEDÁ VE VÍŘE A VYTRVALOSTI:
PODEPŘI HO V KAŽDODENNÍCH ZKOUŠKÁCH
A AŤ JEHO VĚRNOST VE TVÉ SLUŽBĚ DODÁ SLÁVU
TVÉMU JMÉNU A SLOUŽÍ KE SPÁSE CELÉHO SVĚTA.
SKRZE JEŽÍŠE KRISTA, NAŠEHO PÁNA
AMEN
-----Na znamení přijetí mezi řádové bratry dostává mladý mnich na bílou řízu černý škapulíř
a kožený řemen.(Škapulíř je pruh látky splývající přes prsa dolů jako zástěra a na zádech přes
lopatky, opatřený kapucí.) Otec Opat pronáší při obláčce malé kázání:
„Když si někdo klade otázku, proč a jak odpovědět na Boží povolání, může se beze strachu, že
se zmýlí, opřít o text svatého Pavla (2.Kor 5, 6-9), který jste si vybral, můj bratře, ve chvíli, kdy
vyslovíte Vaše první sliby.
Je to totiž víra, která je skutečně na počátku a která doprovází rozvoj našeho křesťanského,
tedy mnišského života. Tato víra, o které tak krásně hovoří list Židům, je také tou, která skromněji, ale
skutečně vede každého z nás, takže se s ní může vydat na cestu, na kterou by se sám nikdy neodvážil
a kterou by bez ní nikdy nebyl schopný uskutečnit.
Tato víra je Božím darem. Díky ní je naše ubohá inteligence osvětlena, takže může skutečně,
i když v temnotě, poznat osobu našeho Pána a setkat se s ním. Tato víra v nás zůstává křehká
a chvějící se, ale přesto nám umožňuje následovat Krista na cestě, kterou nám ukázal, a která vede
k našemu štěstí.
Samozřejmě, že k tomu jsou nezbytné určité podmínky:
† otevřené srdce
† zvídavá inteligence bez předsudků
† jistá šíře ducha, díky níž jsme schopni vidět jak naši maličkost, tak velikost toho, k čemu
jsme povoláni
† trpělivost, abychom byli schopni snášet Boží pomalost
† vytrvalost, jako hlavní důkaz naší lásky k Bohu
Úžasné je, že Bůh nám dává nejen víru, abychom v něj uvěřili a přilnuli k němu, ale také prostředky,
díky nimž můžeme tuto víru přijmout a vytvořit jí v nás příznivé prostředí.
Je třeba a stačí, abychom těmto Božím darům nekladli do cesty překážky.
A právě zde nám mnišský život přináší to, co by nám mohlo krutě scházet v tomto dobružství
}}}
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† pevný a osvědčený rámec života
† jednoduché prostředky, které nám umožní získat a uchovat si otevřené a pozorné srdce
†osoby, které nám ukazují, jací skutečně jsme, a tak nám umožňují bojovat proti

nedostatkům, které bychom sami nechali bujet bez povšimnutí
A to všechno nejen čas od času, ale neustále, neboť se k tomu můžeme zavázat
nastálo. Svatý Jan Křtitel prožil na vlastní kůži naprostý dar sebe sama Bohu od pouště až po
mučednictví. Zakusil nepochopení druhých a své vlastní vůči postavě Pána Ježíše, která ho
mátla. Vsadil však na víru přijatou od Boha a nebyl zklamán.
I Vy můžete následovat jeho příkladu.
Ani Vy nebudete zklamán.
Je-li to Váš úmysl …“
Velmi hezká a povzbuzující byla závěrečná věta otce Opata, kterou česky poděkoval
rodičům mladého spolubratra Adama, zvláště jeho matce, za dar života a křesťanské
výchovy. Tím byl obřad slibu ukončen a my jsme se přesunuli do kostela, kde jsme se účastnili
mše svaté. Nedělní odpoledne, stejně jako i následující dva dny, které jsme v trapistickém
klášteře strávili, byli naši 3 synovci Tomáš, Adam a Michael - k naší velké radosti již častěji
s námi, a tak jsme si mohli dostatečně popovídat. K rozhovorům je zde vyhrazena zahrada pro
návštěvy, za deště pak návštěvní salónek ve stylu Ludvíka XVI.
Nejstarší ze synovců - 34letý Tomáš, řeholním jménem Maria-Rémi, žije v klášteře již
14 let. Již složil věčné sliby a patří mezi „mazáky“. Je mu přidělen mobil pro snadnější
komunikaci s bratry představenými. Má funkci hlavního klášterního zvoníka. Jeho dovednosti
jsme mohli ocenit za náš krátký pobyt nesčetněkrát. Dokáže rozhoupat zvon na věži tak
mistrně, že zvon při pozdvihování pouze třikrát krátce cinkne a umlkne.
Prostřední synovec - 22 letý Adam, kterému jsme při křtu byli za kmotry, žije v klášteře
3 roky. Právě on skládal časné sliby.
Třetí synovec - 26 letý Michael žije v klášteře necelý rok a má svá nejzávažnější
rozhodnutí ještě před sebou. A věru je o čem přemýšlet.
Trapistický klášter v Sept-Fons, jehož pozemky se rozkládají poblíž přístavu
Dompierre-sur-Besbre na řece Loiře, byl založen roku 1132. V době francouzské revoluce
(1789-1799) byl majetek kláštera zabaven a následně rozkraden a zdevastován okolními
obyvateli. Francouzská revoluce též zpřetrhala vazby s ostatními trapistickými kláštery.
Trapisté si svůj majetek museli znovu koupit zpět. „Památku“ na toto nelehké období nesou
budovy kláštera na mnoha místech dodnes. Pracovití mniši se však překážek nebojí,
a přestože je ve Francii odluka církve od státu, svůj klášter postupně na vlastní náklady
a vlastními silami opravují a zvelebují.
Život bratří trapistů je neuvěřitelně tvrdý. Zachovávají řeholi
svatého Benedikta, kterou vystihuje latinské heslo „Ora et labora“
(Modli se a pracuj). V každodenním životě je kladen důraz na
slavnostní slavení bohoslužeb, osobní modlitbu a bratrský život. Žijí
mlčenlivým životem. Stravují se chudě (maso je přidělováno
nemocným, slabým a těžce pracujícím).
Vstávají již ve 3.30 hod. a celý jejich den je protkán každé dvě hodiny společnou modlitbou
v chrámě. Mezitím práce buď v kravíně, nebo na poli (ve zdí oploceném areálu kláštera jsem
viděl snad 40-50 ha polí), v továrně na marmeládu a hořčici, ve stolařské dílně, ve fóliovnících,
úklid kláštera, příprava stravy v kuchyni, péče o nemocné či přestárlé.
Každý den mají též na programu dvě hodiny sebevzdělávání ve formě výuky
francouzštiny i dalších jazyků, odborných i teologických přednášek nebo četby duchovní
literatury.
}}}
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}}} Češi se nejprve zdokonalují ve francouzštině, i když zprvu mohou číst též česky psané knihy,
nebo jsou jim přednášky překládány přes sluchátka do mateřštiny. Kromě modlitby a práce je zřejmě
nejtěžší podmínkou mlčení.
Nejmladší synovec Michael nám vyprávěl, jak před slavností Těla a Krve Páně ho spolu se
skupinkou bratří vyvezli mimo zdi kláštera sbírat po okolí i prosit v zahrádkách o květy na výzdobu
chrámu na tuto slavnost. Tento den při této příležitosti jim bylo zrušeno mlčení.
Michael se tedy zeptal svého mladého spolubratra novice, odkud je. „No já su ze Sokolnic“, zněla
odpověď. Michael na to: „Já z Újezda!“ V tu chvíli se oba téměř po roce dozvěděli, že jsou z Moravy ze
sousedících vesnic. Krajané …
Bim, bam, bim každé dvě hodiny se opakující stejný zvuk …
Třetí den už jsem i nahlas zaprotestoval: „Už zase se jdeme modlit?!“ Za což jsem sklidil zdrcující
pohled své sestry i úsměv své manželky. Nu, vojenskému drilu jsem již vskutku odvykl …
To, co nám se zdá téměř nepředstavitelné, je pro muže za zdmi trapistického kláštera
každodenní dobrovolnou skutečností. Synovec Tomáš nám tiše prozradil, že mezi nejdůležitější
a nejpotřebnější vlastnosti každého z bratří patří pokora. Bez ní zde nelze žít.
I při svém mlčení však mají bratři vytvořenu němou posunkovou dorozumívací řeč. Dovedou si
mlčky provést i nějakou tu drobnou lotrovinu plesknout po ruce zavalitějšího spolubratra, když se
natahuje pro další porci moučníku, hodit po sobě hadr při umývání schodů („Co mi tu šlapeš?“),
posílat létající talíře při utírání nádobí („Postřeh!“), či odchytnout mužskou návštěvu a spěšně ji
nasměrovat do kuchyně k mytí nádobí („Však jste si ho sami zašpinili!“) - což nás také potkalo!
Anebo si za zdmi kláštera plní svá malá přání. Např. bratr Jan od Kříže (kněz od Písku) si na
klášterním pozemku na palouku vysázel malou botanickou zahradu s množstvím palem, skalniček
a dalších cizokrajných květin, které s láskou opatruje. Kromě jiného je též vynikajícím varhaníkem
a zpěvákem. Nacvičuje s bratry chórové zpěvy. Občas to prý umí „parádně rozbalit“ při slavnostních
mších svatých.
Zkrátka, i život za zdmi kláštera velmi přísného řádu, přináší bratrům jeho plnohodnotné
naplnění a i zde dokáží sloužit Bohu s radostí. Vždyť z jejich tváří radost a pokoj opravdu vyzařovaly.
Kéž vám to, kluci, s pomocí Boží, vydrží …
Bim, bam, bim ......
Dodatek:
Pokud byste se chtěli o spiritualitě řádu trapistů dozvědět něco více, nahlédněte do knihy
trapistického mnicha Thomase Mertona „Hora sedmi stupňů“.
Popřípadě si můžete najít na internetu stránky:

Http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/309298380070011-za-mnichy-do-sept-fons/
pořad „Cesty víry. Za mnichy do Sept-Fons“.

J.a S.G.
KONCERT - POSELSTVÍ
nadpis
19. června 2012 se náš kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně-Zábrdovicích
A
stal součástí zajímavého projektu „Krok ke smíření“ (www.krokkesmireni.eu) , jehož cílem
je setkání lidí dobré vůle z různých zemí a oblastí Evropy, které spojuje láska k hudbě, ale
i společné kořeny z historie. Navazuje na historickou událost: uvedení Requiem Giuseppe
Verdiho během 2. světové války v Terezíně samotnými židovskými vězni a je zaměřen výhradně
na amatérská hudební tělesa. Důležitou osobností projektu je dirigent Murry Sidlin. Tento
renomovaný americký umělec se v posledních letech zabývá okolnostmi uvedení Verdiho
Requiem v ghettu během války a díky jeho zájmu o tuto problematiku vznikl projekt s názvem
Defiant Requiem („requiem vzdoru“) a nadace (Defiant Requiem Foundation), která je věnována
památce terezínských vězňů, kteří navzdory velkému utrpení našli naději v umění a humánnosti
(dovoluji si doporučit rozhovor s panem Sidlinem na www.holocaust.cz).
}}}
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}}} Hlavním aktérem všech šesti koncertů (4 v Česku, 2 v Německu) je vítěz národní soutěže
studentských orchestrů Mladí brněnští symfonikové (více na www.orchestr.info) , jehož
šéfdirigentem a hybnou silou je Tomáš Krejčí (abs. JAMU, sólový zpěv, a AMU v Praze, obor
drogování u Jiřího Bělohlávka).
Tématem druhého koncertu (ten první, v Terezíně, řídil, jako čestný host, dirigent Murry
Sidlin), jediného v Brně, bylo: „Krok ke smíření náboženství Mezináboženský dialog“. Pozvání do
Zábrdovic přijali o. Jan Hanák, nám všem známý a milý „HoHa“, za židovskou obec pan Pavel Fried
a za brněnské muslimy byl osloven pan Muneeb Hassan Abrawi.
Za Mladé brněnské symfoniky a spolupracující sbory dodejme, že hudba je krásná i bez
ohledu na původ, formu či texty v ní obsažené. Stačí poslouchat. A to dokážeme všichni, bez ohledu
na náboženské vyznání, i když se jedná o dílo tak silně zakořeněné v katolické liturgii. Uvedení
tohoto Requiem židovskými vězni v Terezíně je toho důkazem.
Nejen tento zábrdovický, ale i všechny ostatní koncerty jsou unikátní svým rozsahem
a provedením. Šedesátičlenný orchestr, dva sbory Lumír a Virtuosi di Mikulov, sólisty (Lucie
Kašparová, Beáta Holá, Ondřej Koplík, Jan Šťáva) řídil Tomáš Krejčí. Pro amatérské těleso velmi
náročný úkol, který studenti zvládli bravurně a s nadšením. Vždyť moci si zahrát tak krásné
a světové dílo v tak inspirujícím prostředí nádherného kostela se amatérům stává párkrát za život.
Nutno dodat, že to jde jen pod profesionálním vedením (je jasné, že dirigovat amatéry je nejen
výkon fyzický, ale i psychický) a po mnoha hodinách tvrdé práce.
Onoho večera byl náš kostel zaplněn do posledního místa. Lidé seděli a stáli, kde se dalo,
tedy i před kostelem naslouchali ti, kteří se nedostali dovnitř. Úžasná atmosféra a neutuchající
potlesk byl zaslouženou odměnou všem účinkujícím. Díky za tento hluboký zážitek s prosbou
„už nikdy žádný Terezín, už nikdy žádný holokaust“.
D.K.

Duchovní cvičení Velehrad 2012
Téma letošních exercicií zábrdovické farnosti,
které proběhly ve dnech 29. 7. - 4. 8. 2012, bylo
„(Moje) otázky kladené Ježíši“.
Stejně jako další účastníci cvičení z minulých let i já jsem
se na velehradský týden pod vedením otce Jiřího Rouse
velmi těšil. Zájem byl veliký a počet přihlášených
cvičenců-exercitantů se dostal na horní hranici
možného počtu 40 lidí.
Po příjezdu a zaparkování na nádvoří poutního domu
Stojanov jsme si v kanceláři u řádových sester vyzvedli
klíče od pokojů a ubytovali se. Vydatně nám v tom
napomohl výtah, trpělivě vyvážející zavazadla i s jejich
majiteli do vyšších a nejvyšších pater. Jeho rychlost nebyla nijak závratná, ale pracoval
spolehlivě a byl nám první připomínkou toho, že všechen spěch zůstal venku. Tady je svět
klidu a ticha - vnitřního i vnějšího.
Program začal nedělní večeří, po ní jsme se dozvěděli základní informace o obsahu
a řádu cvičení. Týden před námi měl být (a opravdu byl) vyplněn každodenně čtyřmi
přednáškami, společnou adorací a mší svatou. Body programu byly odděleny
šedesátiminutovými a devadesátiminutovými časovými okny. To vše zarámované ranními
chválami po probuzení a večerní konferencí před ulehnutím. Tuto kostru jsme pak měli
možnost každý za sebe kousek po kousku odívat masem v podobě osobních modliteb, čtení
Písma svatého, rozjímání a přebývání v Boží blízkosti. Během týdne jsme také měli příležitost
k jednomu půlhodinovému duchovnímu rozhovoru s otcem Jiřím nebo ke svátosti smíření.
}}}
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Jako prostor pro meditaci jsme využívali své pokoje, kapli,
rozlehlou zahradu, blízkou baziliku a celou okolní přírodu. A že bylo o
čem rozjímat. Třiadvacet kvalitních přednášek s otázkami jako např.
„Kde vezmeš tu živou vodu?“ (J 4,11), „Kdo tedy může být spasen?“
(L 18,26), „Kdo je tvůj Otec?“ (J 8,19) nám poskytlo tolik látky, že bylo
nad čím se zamýšlet.
Škoda, že neumím psát rychleji. Myšlenek, které zazněly od otce
Jiřího, bylo tolik, že jsem je nedokázal všechny zachytit. V proudu psaní
jsem je často ani nedokázal třídit na ty hlavní k zápisu do sešitu a ty
ostatní, které, ač nerad, musím obětovat.
Spojení okolností v podobě duchovního vedení, samoty s tichem
pro modlitbu a naslouchání Bohu, krásné velehradské přírody, léta,
které miluji, dobrého ubytování, jídla a bicyklu k rychlému přemístění na
místa rozjímání i k protažení těla - to vše je tím, proč se na exercicie těším a jsem za ně vděčný.
Co mi letos daly? Kromě mnoha stránek zápisů a meditací, k nimž se budu vracet, to byla
příležitost pro inventuru života a např. objev potrojného dialogu
hned v první přednášce.
V přírodě jsem si nenechal ujít vyjížďku do polí kolem
Velehradu. Krajina vypadá jako obří mořské vlny, na něčí povel
ztuhlé v jediném okamžiku divokého pohybu. Sedím na posedu
a nemohu se nabažit toho pohledu. Pole přede mnou vytváří
několik horizontů ve vlnách, ze kterých jde v dalekohledu na
člověka až závrať. Jak krásná jsou tvá díla, Pane!
Přišly i jinak silné okamžiky, například když do lánů vyjely
rozmetače chlévské mrvy. Chrlily hnůj, který létal snad až
padesát metrů daleko. Raději jsem se držel v uctivé vzdálenosti, aby mě neskolila nějaká
zbloudilá střela. Čemu se nešlo vyhnout, byl odér, některými zvaný vůně domova. Ani ten mě s
kola nesestřelil - i když mnoho nechybělo, ale donutil mě následně ke změně ošacení. Když
jsem se totiž na druhý den přiblížil ke svému vyjížďkovému oblečení, zjistil jsem, že síla
okamžiku z něj dosud nevyprchala.
Odjezd a návrat do světa ukončily náš velehradský čas. Myslím, že byl dobře využitý.
Díky Nebeský Pane, díky otče Jiří.
}}}

Stretnutie s Bohom
Během letošní Katolické charizmatické konference, konané za účasti 6.000
účastníků, dostal jsem k zapůjčení od jednoho z nich DVD se slovenským názvem:
“Stretnutie s Bohom“. Dotyčnému hodně záleželo na tom, abych se seznámil s jeho
obsahem. Na třech na sebe navazujících částech je na nosiči zaznamenáno působivé
vyprávění Novozélanďana Jana (Iana) MC Cormacka o tom, co prožil ve stavu klinické
smrti. V první části vypráví o svém nočním potápění u kteréhosi polynézského ostrova, při
němž byl napaden medúzou, jejíž jed je smrtelný. Ve druhé části popisuje nepochopení
domorodců, od kterých očekával pomoc a kteří potácejícího se bělocha, kterému jed z ruky
postupně zachvacoval tělo, považovali za opilce a odmítli mu pomoct. Třetí, nejzajímavější
část popisuje situaci v nemocnici, kdy jed pronikl téměř do celého těla a duše jakoby se již
od něj odpoutala. Nejprve vidí, co se s umírajícím tělem děje, poté vnitřním zrakem vidí svou
modlící se matku. Duši zachvacuje strach, propadá se do absolutní nebezpečné temnoty,
v níž slyší mezi jinými hlasy výzvu, aby odpustila oněm domorodcům, kteří mu v nouzi
nepomohli.
}}}
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Po chvíli proniká tuto děsivou temnotu paprsek světla, opět jej nebádající k odpuštění,
které je podmínkou k záchraně. Teprve, když se k tomu odhodlá a odpouští, je obklopen
zářivým Světlem, v němž rozpoznává nehmotného Boha, který duši zvolna vrací do těla.
V té chvíli už ležícího v márnici. Jak se odtamtud dostal na nemocniční lůžko, neví. Když je
po několika dnech úplně zdráv a z nemocnice propuštěn, je Jan pevně přesvědčen o Boží
existenci a považuje za svůj nový úkol o svém setkání s Bohem vyprávět jiným. (Původní
text v angličtině si Slováci přeložili).
Jedno mi však v tomto vyprávění chybělo. Totiž jak se po této příhodě změnil Janův
život, zda se začal hlouběji zajímat o náboženství, zda změnil náplň svého života, zda svou
víru proměnil v čin. Už několikrát jsem se setkal s příhodami lidí, kteří přežili klinickou smrt
a měli obdobné vzpomínky na zářivé světlo. I když většina přiznává, že toto setkání změnilo
jejich život, o tom „jak“ mlčí.
Jak velký je to rozdíl mezi nimi a vírou omilostněných vizionářů, v minulosti třeba
Ss. Kateřiny Emerichové nebo kapucína Otce Pia z Pietrelciny, či řeholnice Faustyny
Kowalské, která nám skrze svá vidění zprostředkovala obraz Božího milosrdenství. Setkání
těchto tří s Bohem proměnilo nejen jejich život, ale ovlivnilo pozitivně i náboženský život
těch, kteří se s důsledky jejich setkání s Bohem seznámili. Buďme při poslechu podobných
vyprávění opatrní a ptejme se, jak se prakticky změnil duchovní život těch, kdo prožili
klinickou smrt.
VáM
}}}

50 let pro farnost
Chtěli bychom tímto poděkovat našemu
panu varhaníkovi a řediteli kůru

Zdeňku Hatinovi
za 50-ti letou službu.
Je krásné zažívat při mši doprovod varhan,
zpěvy nebo orchestr.
Myslím, že mohu mluvit za všechny farníky, když říkám:
Velké díky a Pán Bůh zaplať!
LG

