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Turista v noci slyší ve svém pokoji škrabání
a šum. Hned zvedne telefon a volá do recepce. „Mám v pokoji myš!“ Recepční odpoví:
„To nevadí, přihlásíte ji až ráno.“…
Vážené čtenářky a vážení čtenáři, dovolte mi, abych na tomto vtípku ilustroval
problém, který už není tak humorný a je
v zárodku různých neporozumění mezi lidmi: pro blém různosti motivací. Na našem
příkladu můžeme pochopit: Nebohému
turistovi šlo o odstranění myši a o noční
klid. Recepčnímu, bezpochyby velmi kreativnímu, však šlo o to, aby zvýšil tok peněz
získaných od nebohého turisty. S takovou
motivací však onomu potřebnému vůbec
nepomohl a ještě jeho problém zhoršil…
Milí čtenáři, milé čtenářky! Zeptejme se na
základě úvodního vtipu sami sebe:
O co jde nám, když se na nás obrátí člověk, který potřebuje pomoc s vyřešením
nějakého problému? O co usilujeme, když
vidíme člověka v nouzi? Dokážeme se vcítit
do jeho nouze a opravdu mu z ní chceme
pomoci? A chceme pomoci, aniž bychom
přitom mysleli na uspokojení sebe, na svůj
zisk? A naopak: Pokud se přistihneme, že
naší motivací k pomoci druhému je vlastní
zisk či vlastní sebeuspokojení…, jsme si
jisti, že i tak bude naše pomoc ta pravá?
Ptejme se na to, bratři a sestry, tváří tvář
Bohu, jehož jedinou motivací k tomu, aby
nám pomáhal v nouzi, je čistá láska k nám.
A prosme pak našeho Pomáhajícího Pána,
aby očistil naše srdce od sobeckých motivací…
Pak můžeme věřit, že až se na nás obrátí
nějaký bližní s problémem a se žádostí o pomoc, budeme schopni mu opravdu pomoci,
aniž bychom ho ve skutečnosti vyzvali…
k přihlášení myši…
P. Jan Kuník, CSsR

Průvod s milostnou soškou
vychází na svoji pouť
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Pravá mariánská úcta nás vždycky vede ke Kristu

Kolikrát jsi byl na Svaté Hoře od doby, co ses stal knězem?
Od té doby, co jsem kněz? Třikrát. Jednou na matiční
schůzi, minulý rok jsem byl na pouti bývalých svatohorských ministrantů a dnes na duchovní obnově. Jestli si
dobře pamatuji, tak třikrát.
A není to ani v takovém velkém časovém odstupu.
Ne pardon, čtyřikrát. Byl jsem tady hned na podzim
po vysvěcení na kněze, někdy v říjnu nebo v listopadu 2006. To bylo ještě za Standy Přibyla a dostal jsem
tady mariánský ornát s pruhem, je na něm vyšité „M“
a lilie. No a vlastně ještě dvakrát na exerciciích, s panem
kardinálem Vlkem. No tak to už máme šestkrát.

U dveří kanceláře generálního vikáře (biskupství HK)
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Kdy jsi tady byl poprvé, pamatuješ si to ještě? Jako
dítě, třeba…
Poprvé jsem byl na Svaté Hoře v sedmi letech. To jsem
tady byl na pouti s rodiči a s babičkou. Pamatuji si dvě
věci, že jsme přišli, vstoupili do areálu Svaté Hory
a u Korunovačního oltáře byla mše svatá. A pak si pamatuji, že jsme jeli dolů do města do Příbrami na oběd a já
jsem tam měl švestkové knedlíky. To je můj první zážitek
ze Svaté Hory.

A podruhé, a to mě velmi ovlivnilo, byla návštěva 24. dubna 1993. Rok
1993 byl vyhlášen v rámci desetiletí duchovní obnovy svatojánským rokem, taky proto, že bylo výročí svatého Jana Nepomuckého. Právě tento
den jsme s naší farností jeli na pouť do Nepomuku a měli jsme tam mši
svatou a pobožnost ke sv. Janu Nepomuckému. Při návratu otec Stanislav
Hájek, který zájezd organizoval, říká: „ No, ale to budeme poměrně brzo
doma, to bychom se měli ještě někde cestou zastavit.“ Podíval se do mapy
a říká: „Cestou je Svatá Hora. Zastavíme se tam, půjdeme se pomodlit
a hned pojedeme domů.“ Všichni s tím souhlasili. Na Svaté Hoře jsme
přišli do baziliky a ve zpovědnici seděl P. Josef Břicháček. Když viděl, jak
celý autobus lidí vchází do baziliky, hned vyšel ze zpovědnice, pozdravil
nás a zeptal se, odkud jsme. Řekl, jak bylo jeho zvykem: „Lidé dobří a já
vás teď ještě zvu v pět hodin na mši svatou, kterou bude celebrovat českobudějovický biskup Antonín Liška.“ My jsme se po sobě podívali: „ Ale
my už jsme na mši svaté byli, v Nepomuku.“ On na to: „No to je krásný,
ale být na mši svaté na Svaté Hoře a s biskupem, to je teprve něco. To
byste měli zůstat.“ A lidé se na sebe zase podívali a říkali - no to je jasný,
to my zůstaneme. On uviděl mě a mé kamarády a vyzval nás, abychom šli
ministrovat. Protože jsme ministrovali velmi rádi, souhlasili jsme. Prožili
jsme tady hezkou
mši svatou s panem
biskupem Liškou.
Když skončila, P.
Břicháček v sakristii ke mně a ještě
ke třem dalším
kamarádům přišel
a říká: „Kluci, vy
byste sem mohli
přijet třeba v létě
na exercicie nebo
nám a sestrám pomoci ministrovat.“
My hned že ano.
No a od té doby
jsem sem začal jezdit poměrně pravidelně s kamarádem
Vojtou Šiklem.
S kamarády Vojtou Šiklem a P. Stanislavem Přibylem
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Kopec zdolám, aniž bych musel šlapat do kopce

Mons. Mgr. Jan Paseka nám ochotně věnoval více než hodinu svého času po
Postní duchovní obnově, kterou vedl 7. března ve svatohorské bazilice. Tento
skromný, sympatický, bezprostřední člověk, bývalý svatohorský ministrant, dnes
zastává řadu významných funkcí v královéhradecké diecézi (generální vikář, moderátor diecézní kurie, sídelní kanovník katedrální kapituly, člen sboru poradců,
člen biskupské rady, člen kněžské rady, biskupský vizitátor, člen ekonomické rady
diecéze, člen liturgické komise a člen redakční rady diecézního časopisu).
Narodil se v roce 1980. Ve dvaceti letech začal svou formaci v Teologickém konviktu, následně v pražském kněžském semináři a na Katolické teologické fakultě.
V roce 2006 přijal jáhenské svěcení a také svátost kněžství. Poté působil jako
kaplan v Poděbradech, jako administrátor v Chrasti u Chrudimě a následně jako
administrátor excurrendo ve Vrbatově Kostelci. Několik let doprovázel animátorské kurzy mládeže diecézního centra a působil jako spirituál Gymnázia Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči. V roce 2016 byl ustanoven rektorem
kostela Panny Marie v Hradci Králové a od října stejného roku zastával funkci
biskupského vikáře pro pastoraci. Od 1. ledna 2019 byl ke dni slavnosti Matky
Boží jmenován novým generálním vikářem královéhradecké diecéze.
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To bylo od roku 1993. Jezdili jsme sem na prázdniny a někdy na víkendy.
V roce 1998, když bylo výročí sošky Panny Marie Svatohorské, jsme sem
jezdili každý týden pomáhat při poutích organizovaných různými diecézemi. Pomáhali jsme sestrám v sakristii.

Takže jsi tu tenkrát byl víc než doma…
Ano. Dost často.
Kde jste tehdy bydlel?
Když jsme sem přijeli, bydleli jsme buď v exercičním domě, nebo tady
v klášteře.
Ale myslím, odkud jste přijížděl?
Pocházím z Hrochova Týnce od Chrudimi. Nejdřív jsme sem jezdili autobusem z Pardubic do Příbrami a potom asi po dvou letech tuhle linku
zrušili, tak jsme jezdili vlakem. Vždycky vlakem z Pardubic do Prahy
a z Prahy do Příbrami autobusem.
Ze stejného kraje jako
David…
David Horáček pochází ze
Slatiňan, to je necelých deset kilometrů od nás.
Ale vy jste se neznali…
Neznali jsme se jako malí
kluci, ale poznali jsme se
tak trochu na zemědělské
škole.
Já – jestli to můžu říct
trošku zeširoka, jsem chtěl
být od svých čtyř let knězem, chodil jsem s rodiči pravidelně do kostela.
A jednou, když mi byly
Se sestrou Vojtěchou
čtyři roky, maminka šla
dát panu faráři na mši svatou a vzala mě s sebou do sakristie. Přišel jsem
do sakristie a uviděl jsem v rohu ministrantské oblečení. Začal jsem se
v něm „hrabat“ a pan farář mě viděl. Šel ke mně a říká: „Bobku (byl
jsem čtyřletý kluk), nechtěl bys taky ministrovat?“ A já jsem řekl: „Moc
rád.“ On na to: „Tak v neděli přijď, budeš ministrovat.“ Musím říct, že
nevím a nepamatuji si, jaké to bylo, když jsem ministroval poprvé, ale
vím a pamatuji si poměrně dobře, jaké to bylo podruhé, protože mi tehdy
svěřili misál, abych ho držel. V sakristii mi řekli, že mi naznačí, kdy mám
jít s misálem. Když pan farář řekl: „Modleme se“, šel jsem a misál jsem
rozevřel. Najednou jsem zjistil, že ho úplně neudržím, že je na mě moc
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těžký, tak jsem ho zavřel a odešel. V sakristii mi říkali: „To nemůžeš, musíš držet misál panu faráři pořád.“ Tak jsem se tam zase vrátil.
Nicméně od čtyř let jsem začal ministrovat a služba u oltáře se mi moc
líbila. Je pravda, že to bylo takové dětské. Každé dítě chce něčím být
a každé dítě si na něco hraje. Já jsem měl čtyři profese. Chtěl jsem být
panem farářem, moc se mi líbily vlaky a chtěl jsem být strojvedoucím.
Protože jsem chodil pravidelně ministrovat ve všední dny a na pohřby,
moc se mi líbili i pohřebáci. Také jsem chtěl být popelářem.

To je taková klasika, až na toho pana faráře…
Ale panem farářem jsem chtěl být právě ze všeho nejvíc, tak jsem si doma
udělal kostel. Doma máme velkou stodolu. Půlku stodoly jsem tatínkovi zabral a postavil si tam kostel z papíru. Vyřezal jsem ho z takových
velkých kartonů. Těžko se to popisuje, to byste museli vidět. Byla to,
troufnu si říct, věrná replika našeho kostela i svatostánku. Měl jsem tam
i monstranci, ciborium, všechno. Nemám žádnou fotografii, ale určití lidé
to viděli. Do mého kostela chodil také náš pan farář.
Když jsem měl primici, tak začal pan farář kázat, že navštívil mnoho kostelů, ale že jen jednou byl v kostele z papíru.
To byl tedy ten pan farář z dětství…
Ano, to byl pan farář, co u nás působil, už když jsem byl malý kluk,
a v kterém jsem
se tak nějak zhlížel a měl jsem
v něm vzor. On
mě v tom maximálně podporoval. Dal mi třeba
opravdové ornáty, malý kalich
a malou patenu,
takže jsem měl
skoro všechno
vybavení.
Moje hra na pana
faráře byla samozřejmě taková
dětská, ale jak
jsem rostl, toto
povolání nebo
tato myšlenka
být knězem ve S P. J. Břicháčkem a sestrou Margitou - přijímání nových členů
Mariánské družiny
mně byla pořád.
SVATÁ HORA
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Co mě nikdy moc nebavilo, bylo učit se. A když jsem se po základní škole
rozmýšlel, kam půjdu, věděl jsem, že rozhodně nechci jít na gymnázium.
V tomhle vidím ve svém životě takový velký smysl pro humor, který má
Bůh. Ale to vám řeknu za chvíli.
Věděl jsem, že na „gympl“ nepůjdu ani náhodou, tam bych se musel učit.
Chtěl jsem jít někam, kde budu mít maturitu, ale nevěděl jsem kam. A kamarád mi říká: „Tak pojď k nám na zemědělku. Tam se nebudeš muset učit
a ještě si uděláš zadarmo řidičák na motorku, na traktor a na auto.“ No
úplně zadarmo ten řidičák nebyl, platili jsme 70 korun za kolek.
Od roku 1993 jsme tedy s kamarádem Vojtou Šiklem začali poměrně
pravidelně jezdit na Svatou Horu. Redemptoristi nás brali všude. Chodili
jsme se s nimi v klášteře společně modlit, společně jsme jedli. A tak jsem
poznával, jak to funguje v klášteře a co obnáší být řeholníkem. Mě ministrovat moc bavilo, ministrovali jsme na pěti šesti mších svatých za den, to
nebyl žádný problém, když byly poutě.

Tady byl tehdy velký provoz…
A moc mě bavilo „motat se“ třeba kolem biskupů… Nebo jsme jezdili
na kola, to bylo nádherné. Třeba v okolí Borotic, na Vojkově, v Kníně…
Vždy jsme měli někde stanoviště a vyjížděli odtud na výlety. Jezdili jsme
se Standou Přibylem, já jsem byl asi třikrát nebo čtyřikrát.
Standa shromáždil skupinu, partu lidí. Bylo to spojené i s hudbou,
zpívali jsme.
Ano, to bylo moc hezké…
Já odbočím. Řehole Vás nelákala, nechtěl jste jít do kláštera?
Určitě lákala. Troufnu si říct, že v té době jsem tím byl nadšený. Svatá
Hora mě ovlivnila i po této stránce, postupně ve mně zrálo rozhodnutí,
že bych měl jít právě touto duchovní cestou. A když se blížila maturita,
volal mi P. Zemánek, tehdejší provinciál redemptoristů, a říká mi: „Tak
co, Jendo, půjdeš k nám? Máme tady pro tebe připravenou přihlášku, tak
jak to je?“ A já jsem mu tenkrát do telefonu odpověděl: „Otče, počkejte, já
se ještě musím rozmyslet, jestli půjdu k vám, redemptoristům, nebo jakou
cestou se vydám.“ Upřímně řečeno jsem v době maturity věděl nebo cítil,
že bych měl jít duchovní cestou, ale nevěděl jsem, jestli mám jít do kláštera k redemptoristům anebo jestli mám jít do semináře a stát se diecézním
knězem. Protože jsem byl na střední zemědělské škole v Chrudimi a tam
byla ještě dvouletá vyšší škola, nástavba se zaměřením na ekologii, udělal
jsem s Pánem Bohem takovou smlouvu a řekl jsem mu: „Tak, Pane Bože,
já půjdu ještě na dva roky na vyšší odbornou školu a během těch dvou let
mně snad dáš nějak poznat, jestli mám jít do kláštera nebo jestli se mám
přihlásit do semináře za diecézi anebo se třeba oženit. Na vyšší odborné
škole nás bylo asi třicet sedm, z toho sedm kluků. Vznikla tam taková
8
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hezká parta. Děvčata mě chodila vyprovázet k vlaku, ráno na mě čekala
u vlaku, jedna se mnou vlakem jezdila. Bylo to prostě moc hezké.

Tam už se muselo rozhodnout…
Já si pamatuji, že jsem šel jednou v zimě po chodbě a najednou mi bylo
jasné, že zde mám skončit a podat si přihlášku do semináře.
Takže už jsi školu nedokončil…
Ne, ne, byl jsem tam jen pár měsíců.
A teď se mě začali ptát, proč odcházím. „No, protože budu knězem.“
Začali se ptát, jakým knězem, jestli tím, který se může ženit. Řekl jsem,
že tím, který se ženit nemůže. Byla to chvíle, kdy jsem rozpoznal, že se
mám přihlásit do diecéze. Těch pár měsíců na VOŠce pro mě bylo velmi
důležitých v tom slova smyslu, že jsem poznal, že to není něco, co bych si
vysnil v dětství. Že to není něco, co bych si představil já, ale něco, k čemu
mě volá Pán Bůh. Že to je prostě jeho dílo a jeho přání. Často jsem o tom
přemýšlel a mluvil, ať už to bylo při
pohovorech do semináře nebo potom jako kněz při různých příležitostech. Nebo teď když mě zvou na
různé akce, různé besedy a padne
otázka mé cesty ke kněžství. Takže
jsem na VOŠce skončil. Musel jsem
počkat až do příštího září, abych si
mohl podat přihlášku do semináře.
Šel jsem za panem biskupem Dominikem Dukou, to byl náš tehdejší
biskup královéhradecký. Přijal mě,
pak jsem šel do konviktu, to bylo
tehdy ještě v Litoměřicích, a potom
jsem pět let studoval v Praze. Moje
první kaplanské místo bylo v Poděbradech, a jak se mezi kněžími
občas říká „zlatý kaplanský roky“,
tak to já bohužel říct nemůžu. Ne že
bych se na kaplanském místě měl
špatně, to vůbec ne. Každé ráno mi
pan farář P. Novák připravil snídani, lidé zde byli velmi hodní, prostě
jsem se měl „jako v bavlnce“, ale
už po deseti měsících pan biskup
Dominik uznal, že bych mohl jít
samostatně. Já jsem nekaplanoval
vlastně ani rok a už jsem byl ustaS panen nunciem Giovanni Coppou v liturgickém průvodu
novený do Chrasti u Chrudimi.
SVATÁ HORA 3/2020
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Potřebovali tě jinde…
Teď se dostanu k tomu, v čem vidím ten obrovský Boží humor, jak jsem
prve zmínil… Když jsem byl ve farnosti Chrast u Chrudimi, každý rok mi
něco přidali. Jeden rok jsem začal sloužit mše svaté pro děti v Chrudimi,
další rok mi přibyla péče o animátorské kurzy na Vesmíru u nás v diecézi
a další rok mě pan biskup Jan Vokál jmenoval spirituálem na gymnáziu
ve Skutči.
Na gymnáziu?
Ano, na gymnáziu. Mě, který jsem nikdy nechtěl na gymnázium, abych se
nemusel učit, a proto jsem šel na zemědělskou školu…
Učil jsem tam a vykonával duchovní službu.
Co jsi učil?
Učil jsem religionistiku a základy křesťanské kultury. Byl jsem tam
pět let. Když jsem odcházel, pan biskup mě totiž povolal do Hradce,
říkal jsem si: „Pane Bože, ty máš smysl pro humor, nechtěl jsem jít
na čtyři roky na
gymnázium jako
student, tak jsi
m ě p ovo l a l n a
gympl jako spirituála a dal jsi
mi k tomu rok
navíc.“
Bylo to církevní gymnázium.
Mám takovou
perličku. Za těch
pět let jsem na
gymnáziu zažil
dvě inspekce, takové, troufnu si
říct, drsné. Oni
chodili do všech
předmětů, třeba
i na výtvarku, na
tělocvik, do všePoděkování při primiční mši svaté
ho. A všichni ti
učitelé z nich byli
jako na trní a já jsem jim říkal: „Nebojte, já je odlákám.“ Protože se mnou
inspektoři byli v kabinetu, přesvědčoval jsem je a prosil, aby šli ke mně.
Strach jsem z nich neměl. Oni mi říkali: „Pane spirituále, ne, tomu my
nerozumíme, to není náš obor, k Vám nepůjdeme.“ Ať jsem se snažil, jak
10
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jsem se snažil, nikdy jsem je na hodinu nedostal. Nikdy nepřišli. Vždycky
mi řekli, tomuhle my nerozumíme, to ne, do toho se plést nebudeme. Chodili na všechny předměty, ale na religionistiku a na základy křesťanské
kultury nikdy.

Celou tu dobu jste měl podporu rodiny?
Měl, protože pocházím z věřící rodiny. Jak už jsem říkal, udělal jsem si
jako malý kostel ve stodole, myslím, že tatínek byl v tom velmi trpělivý,
že mi nechal půl stodoly. A maminka, ta s tím taky tak nějak počítala.
Když jsem potom přinesl přihlášku do semináře, nijak je to nepřekvapilo
a určitě mě v tom podporovali. I během studií.
Máš ještě nějaké sourozence?
Mám jednu starší sestru.
Kdo Vás vysvětil?
Když to vezmu i s jáhenským svěcením, tak jsem byl vysvěcený na jáhna
24. června 2006 a pan biskup Dominik uznal nebo chtěl, abych byl vysvěcený ještě téhož roku i na kněze. Kněžské svěcení jsem přijal z jeho rukou
16. září 2006 taktéž v Hradci Králové.
Je to běžné - obě svěcení v jeden rok?
Úplně ne, ale tehdy to u nás nebylo zas až tak neobvyklé. Z naší osmičlenné skupiny jáhnů jsme byli na kněze vysvěcení ještě téhož roku dva.
Když se vrátím zpátky ke Svaté Hoře, máš nějaké zážitky, vzpomínky na
sestřičky?
Sestřičky byly velmi laskavé. Troufnu si říct, že sestry taky mohly za to,
že jsem si toto místo zamiloval. Když jsem na Svatou Horu přijel na první prázdniny v roce 1993, tak se na nás v tom dobrém, pozitivním slova
smyslu vrhla hned sestra Margita a referovala nám o mariánské družině,
co to je mariánská družina, že ji tady mají na starosti. A tak jsem se stal
taky jejím členem. Mnoho hezkých zážitků bylo se sestrou Bazilianou
v bazilice, protože právě zde jsem se hodně pohyboval a ona měla na
starosti sakristii. Později tam s ní byla ještě sestra Vojtěcha. Těch zážitků
byla celá řada. Že bych si zrovna teď přímo vzpomínal na něco veselého,
to úplně ne, ale vím třeba, že když jsme připravovali jednou Korunovaci, vše nám zmoklo. Vysávali jsme pak vodu z koberce, ale nakonec se
všechno povedlo. V roce 1997 navštívil Svatou Horu pan kardinál Gantin,
tehdejší prefekt kongregace pro biskupy. Z Vatikánu přišly pokyny, jak
má všechno vypadat. Bylo v nich třeba napsáno, kolik centimetrů má
mít krajka na oltáři. Tak jsme to dávali všechno dohromady. Pan kardinál
potom přijel a na tyhle věci vůbec nehleděl a bylo mu úplně jedno, kolik
krajka na oltáři měří.
S Mons. Janem Pasekou hovořili M. Štefaniková, I. Dušková a P. Dušek
Dokončení příště
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O putování aneb Cesta nejen na Svatou Horu

Dokončení z minulého čísla
O kus dál se náhle zjeví rozsáhlý zpola zaplavený lom, kde v klonícím se
slunci a tetelícím se horkém vzduchu stíny a barvy odtěženého vápence vytváří obrazy úchvatné krásy. Jednomu se ani nechce věřit, že se stále nachází
v mírném pásmu středních Čech. Je však třeba probudit se ze sna a bedlivě
sledovat turistické značení. Není totiž radno v tomto prostoru sejít ze správné
trasy.

12

Ve Vinařicích opustíme zelenou turistickou stezku a po silničce se vydáme
do Všeradic, městysu s vícero možnostmi ubytování, a tedy cíle naší dnešní
cesty. V obci kromě noclehu a doplnění zásob můžete navštívit i kostel
svatého Bartoloměje, Zámecký dvůr Všeradice a při něm v přilehlém
špýcharu vybudované Muzeum a galerii zdejší rodačky M. D. Rettigové.
Den 5. - Všeradice - Buková u Příbramě, 18 km
Tento den nás čeká putování úplně mimo civilizaci. Půjdeme stále hlubokými
lesy, ačkoli zdaleka nepůsobí tak neprůstupně jako některé hvozdy minulého
dne. I proto myslete na dostatečné zásoby jídla a pití. Ve Všeradicích je dost
možností, jak se na dlouhou cestu vybavit. Pokud byste zapomněli, nezoufejte. Na konci obce u trati je restaurace a cukrárna Somnium, kde ještě můžete
nutné zásoby doplnit. Jen si ověřte otevírací hodiny.
Poté se již ponoříme do lesů přírodního parku Hřebeny a modrá turistická
trasa nás povede strmě vzhůru na hřebenovou cestu. Na vrcholu na rozcestí
Stožec opustíme modrou a budeme pokračovat po 5 kilometrů dlouhém
rovném úseku červené. Poněkud nepatřičně zde působí opuštěná asfaltová
silnice, která jakoby vede odnikud nikam. Nejedná se o nesmyslně vybudovanou rekreační dráhu pro in‑line bruslaře či cyklisty. Je to pozůstatek ještě
nesmyslnější a o to obrovitější investice minulého režimu - příjezdová cesta
k 11hektarové raketové základně Stožec, lidem přejmenované na Klondajk.
Areál byl budovaný od roku 1981, aby byl v roce 1990 zrušen a konečně,
v roce 2001, definitivně opuštěn. Včera jsme míjeli památný dub zasazený
v témže roce na posvátném místě. Dnes jdeme okolo míst, kde sama příroda
se rozhodla vzít do vlastních rukou zkázu nesmyslného lidského díla a obnovu lesa v prostorech, kam patří jen stromy, keře, divoká zvěř a snad tak akorát
tichý poutník či ten, kdo se potřebuje v tichu soustředit. V části areálu Klondajk se v současnosti se nachází Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš,
které podporuje firmy usilující o uvedení nejnovějších vědeckých poznatků
a technologií do praxe.

modré na místo, kde se rozcházejí čtyři cesty (zleva: červená, zelená, modrá
a ta naše bezejmenná). Vede pod úpatím hřebenů, podél Přírodní rezervace
Hradec, za níž se napojí zpět na naši červenou. Rudka nás povede stále dál,
pouze několikrát změní směr.
Pod Studeným vrchem konečně opustíme pravoúhlé silnice a panelovky a dostaneme se na krásnou lesní cestu, na kterou skrze stromoví prosvítají paprsky slunce. Na rozcestí U Kuchyňky se k nám ze žluté přidají poutníci z další
části české Svatojakubské cesty. Přírodní rezervace Kuchyňka je suťový svah,
kde se stále vyskytuje přirozený suťový ekosystém čítající prastaré exempláře
dubů, buků, javorů a lip. Na konci tohoto velmi zajímavého terénního útvaru
se nám naskytne nádherný výhled do kraje a my po deseti kilometrech zanecháme červenou trasu svému osudu a odbočíme doleva po zelené.

V tuto chvíli se budete muset rozhodnout, kolik máte sil a jak postupovat
dál. Je několik možností. Buď sejdete z cesty nyní a vyhledáte ubytování
v některé z přilehlých obcí jako je Buková či Pičín, případně za pár kilometrů Hluboš. Nebo se vybičujete a dojdete zbývajících deset kilometrů až do
Příbrami. Nutno podotknout, že v současnou chvíli jsou ubytovací prostory
v těchto obcích spíše nejisté a zajdete si po silnici místo hezkou lesní cestou
dál po zelené.
Pojďme se ale pro tentokrát zastavit v Bukové. Přeci jen po tolika kilometrech
divokou přírodou možná uvítáme připomínku civilizace, občerstvíme se ve
zdejší restauraci či Čechově stodole a zítra vyrazíme odpo čatí na poslední úsek
cesty. Není radno spěchat, neboť jakmile vkročíme do svatohorských ambitů,
bude nás dělit už jen pár okamžiků od návratu do každodenního života. A ten
zpravidla nebývá snadný.

Je tu ještě jedna varianta této trasy, místními označována za nejkrásnější cestu Brd. Oficiálně ale není značená. Dostali bychom se na ni, pokud bychom
na rozcestí Stožec uhnuli ze zmíněné asfaltky a pokračovali ještě kousek po
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Den 6. - Buková - Svatá Hora, 10 km
Probouzíme se a máme před sebou závěrečný den našeho putování a zbývá
už jen 10 km. Minimálně polovina cesty opět povede hlubokými lesy. Máme
tak naposledy příležitost nechat k sobě promlouvat místa, která jsme cestou
navštívili a jež měla zásadní význam ve vývoji naší země. Myšlenky nerušeně
plynou a my si můžeme znovu připomenout, proč jsme se vlastně rozhodli
vydat se na pouť. Posledních několik kroků, než vkročíme do rušného města.
A po návratu z baziliky, svatostánku, opět do ruchu všedních dní.
Chcete‑li si užít nerušeného ticha, vydejte se z Bukové od zámku po modré
okolo obory Lhotka kousek zpět na zelenou. Ač si trochu zajdeme, stojí to
rozhodně za to. Pokud byste volili raději kratší cestu po silnici, vydejte se
směr Pičín. Tady, v domě zvaném „Pohádková země“, tvořila svá strašidla
a skřítky známá výtvarnice Vítězslava Klimtová. Cirka o kilometr dál se obě
cesty sejdou. Občas zde potkáváme kříže a kapličky, které jsou pozůstatky
minulých, nyní již leckde zpřetrhaných svatohorských poutních cest.
Projdeme kolem kopců Malý Chlum, Dráska, Strážný, Květná a Pichce. Pomyslná horizontála nás tak vede pomalu k našemu cíli. Za zmínku jistě stojí
poslední z nich, vrch Pichce, kde se v posledních letech podařilo vybudovat
motýlí rezervaci - unikátní biotop stepních a lesostepních stanovišť přecházejících do vlhkých luk, který skýtá podmínky k životu mnoha druhům motýlů,
vážkám, ale i jiným chráněným živočichům jako je třeba čolek horský. Dříve
se jednalo o mnohem větší oblast, kterou však přeťal dopravní obchvat okolo
Příbrami. Ten teď musíme opatrně překonat i my.
Mineme původní židovský hřbitov, Šibeniční vrch, bývalou prvorepublikovou hvězdárnu a po pravé ruce necháme Sad vzpomínek současného příbramského hřbitova. Vstupujeme do jednoho z rozlehlých městských parků.
Za ně vděčíme někdejším architektům kdysi významného báňského a vysokoškolského města Příbrami. Odtud přes Cabryk Hornickou ulicí dojdeme do
Mariánského údolí. Nyní již zbývá opravdu jen poslední cílová rovinka, která
je ovšem v duchu této nelehké cesty zatraceně strmá.
Teď už Vás opustíme a necháme Vás v tichu a pokoji ambitů a baziliky…
Možná se ptáte, proč je tato cesta tak krátká. Pouze šest dní a přibližně sto
kilometrů? Máte pravdu. Jedná se ale jen o koncovou část trasy ze severu.
Ve skutečnosti putování bude začínat mnohem dál. O tom zase až příště. Teď
snad jen malá nápověda. Prošli jsme stěžejními místy české historie. Se kterým bájným bodem naší minulosti asi spojíme naše kroky příště?
A pro ty z vás, kteří by náš projekt rádi finančně podpořili,
uvádíme i náš bankovní účet: 2401482361/2010.
Jitka Lipovská, Pouť na Svatou Horu
Jitka Lipovská, Eva Šikolová, Tereza Lipovská, Pouť na Svatou Horu
Autoři fotografií jsou Ondra Pěnička, Šimon Pešta, Marek Kraus a autorky článku
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Zprávy
ze Svaté Hory
 Ve středu 24. června odpoledne se konalo na Svato‑
horském náměstí předávání vysvědčení studentům
Gymnázia pod Svatou Horou.
 V sobotu 27. června se P. David Horáček, CSsR, spolu
s regenschorim Pavlem Šmolíkem a se třemi sboristy
vydali do Horní Police na Českolipsku, kde byl po
generální rekonstrukci slavnostně otevřen poutní
areál Navštívení Panny Marie. Tento areál spravuje
P. Stanislav Přibyl, CSsR, bývalý farář ze Svaté Hory,
nynější generální sekretář České biskupské konfe‑
rence. Při slavnostní mši svaté účinkovali svatohorští
zpěváci s varhaníkem.
 V týdnu od 30. června se do kláštera redemptoristů
na Svatou Horu stěhoval P. Jan Doležal z Písku.
V červenci absolvoval duchovní cvičení na Slovensku
a od 14. srpna zahájil roční noviciát v Podolínci na
Slovensku. Prosíme o modlitby za P. Jana.
 V sobotu 4. července dopoledne natáčela na Svaté
Hoře CNN Prima News krátkou reportáž pro letní
cestovatelský speciál.
 Ve čtvrtek 9. července dopoledne zde natáčela Česká televize pro pořad Vše, co mám ráda.
 V úterý 14. července jsme se na‑
posledy rozloučili s dlouholetou
svatohorskou kuchařkou Ivanou
Kolářovou. Zemřela po těžké nemoci
ve věku 53 let.
 V úterý 21. července pan zvonař Voráček se svým
synem instalovali v sakristii nové ovládání zapínání
zvonů. Můžeme tak znovu zapínat zvony pohodlně
podle aktuální potřeby, například na konci svateb‑
ních obřadů.
 V letošním roce se 22. července mše svaté nekonaly
v krápníkové kapli sv. Máří Magdalény, ale v bazilice.
 V sobotu 25. července večer a v neděli 26. července
dopoledne jsme na Svaté Hoře poprvé uspořádali
zážitkový pobyt s názvem Zážitková noc. Přihlášení
zájemci se mohli podívat do prostor, které jsou jinak
veřejnosti uzavřeny a být při událostech, které jsou
na Svaté Hoře doslova tajemstvím. Tato událost,
omezená počtem účastníků, se setkala se zájmem,
a tak jsme ji opakovali v termínech 31. července – 1.
srpna, 25. – 26. srpna, 25. – 26. září a 9. – 10. října.
 V neděli 26. července byl natáčen na Svaté Hoře doku‑
ment Pozvánka na cesty, a to pro francouzsko-německou veřejnoprávní televizi Arte. Reportáž o Antonínu
Dvořákovi mapovala místa spjatá s jeho životem.

 V sobotu 1. srpna obnovili svatohorští redemptoristé
při mši svaté v 7.00 své řeholní sliby.
 V neděli 2. srpna se v Letech u Písku zúčastnil P. Jan
Kuník, CSsR pietního aktu na místě pohřebiště obětí
koncentračního tábora. Přednesl duchovní slovo při
události konané Spolkem pozůstalých po romských
obětech nacizmu a Výborem pro odškodnění romské‑
ho holocaustu v ČR. Událost se konala s podporou
Ministerstva kultury ČR, Nadačního fondu obětem
holocaustu a Muzea romské kultury.
 V pátek 7. srpna se konala Pouť bez bariér. Letos
byl počet nemocných nižší. Mši svatou sloužil P.
Jan Kuník, CSsR. Po mši svaté, při níž bylo udíleno
pomazání nemocných, následoval program a oběd
pro klienty Charity Příbram.
 V pátek 14. srpna zde prožily den duchovní obnovy
ženy z Vietnamské katolické komunity v Praze
pod vedením P. Josefa Nguyen Dat Tan, CSsR. Tento
vietnamský redemptorista z USA nyní žije v Praze,
v minulosti žil několik let v klášterní komunitě na
Svaté Hoře.
 V sobotu 15. srpna jsme slavili vigílii poutní slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním celebrantem ve‑
černí mše svaté v 19.30 hodin byl P. Stanislav Přibyl,
CSsR. Hlavním celebrantem nedělní poutní mše svaté
v 9.00 hodin byl P. Petr Beneš, CSsR.
 V neděli 16. srpna proběhla v 11.00 hodin u Koru‑
novačního oltáře přednáška pana Libora Zajíce,
autora výstavy o relikviích. Výstava s názvem Svaté
relikvie a jejich kult byla otevřena po přednášce, a to
v klenotnici v horním patře proboštství.
 V pondělí 17. srpna dopoledne přijeli technici z SKS
Blansko kvůli opravě některých již nefunkčních kamer. Kamerový systém byl v celém areálu instalován
v letech 2005 až 2007.
 V pátek 21. srpna vyrazil P. Jan Kuník, CSsR s du‑
chovním programem na tábor charity do Ohrazenice
u Jinec.
 Ve středu 26. srpna se zúčastnili P. David Horáček,
CSsR a Jan Kuník, CSsR události s názvem Silent
Night v Líchovech na Sedlčansku. Konal se zde
kemp Maltézské pomoci a redemptoristé byli požá‑
dáni o večerní zpovědní službu.
 P. Vladimír Jedlička, CSsR oslavil poslední den v srp‑
nu své 88. narozeniny. Oslava byla skromná, pouze
v klášterní komunitě.

SVATÁ HORA

3/2020

15

INFORMACE

INFORMACE

Boží služebník

redemptorista Ján Ivan Mastiliak (1911–1989)

(pokračování)
V krátké vzpomínce na Jána Ivana Mastiliaka psal redemptorista P. Rudolf Chytil, působící v té době na Bílé Vodě u Javorníka, viceprovinciálovi řeckokatolických redemptoristů
Štefanu Lazorovi: „Vzdělával jsem se jeho příkladem. V Obořišti býval vždy ráno po
probuzení první hotov a konával si ještě před společným rozjímáním křížovou cestu na
chodbě. Nikdy se mi nepodařilo ho předběhnout. – A prospěch ve studiu? Na konci roku
čítával P. prefekt Suchomel prospěch u jednotlivých studentů. U frátra Mastiliaka jednou
řekl: Ten to má velmi jednoduché, to ani číst nebudu, samé eminenter. – Co se týče hudby,
neúčinkoval ve sboru ani v kapele, kde se zkoušelo každý čtvrtek. – Zato už jako teolog,
tuším, uveřejnil v Hlubině nebo v jiném časopise hodnotnou studii o Solovjevovi.“

Student v Obořišti

Páter Chytil studoval v Obořišti ve stejné době jako Mastiliak, a proto se velmi dobře
znali. Vzpomínku však napsal až 6. listopadu 1989, krátce po smrti otce Mastiliaka, což
bylo přibližně šedesát let od doby jejich studia. V některých konstatováních se páter Chytil
mýlil, některá byla zase velmi výstižná. Zkusme si to tedy projít postupně.
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Bohoslovecké učiliště redemptoristů v Obořišti
Po založení pražské provincie v roce 1901 se stalo nutností najít vhodný
domov pro filozoficko‑teologickou formaci studentů. Nakonec byl vybrán
bývalý klášter řeholníků svatého Pavla poustevníka v Obořišti, ke kterému
patřil i kostel sv. Josefa. V prosinci 1901 redemptoristé podepsali smlouvu o zakoupení budovy a v lednu 1902 se stali jejími majiteli. Teologický
řádový ústav byl zřízen podle výnosu c. k. ministerstva záležitostí duchovních a vyučování z let 1850 a 1858 a schválen místodržitelstvím pro Čechy
dne 17. března 1903 a výnosem Arcibiskupského ordinariátu v Praze dne
10. června 1903.

Ačkoli bohoslovci museli zachovávat poměrně striktní režim, vždycky si
našli čas na kulturní a společenské aktivity, ba i na sport. Při různých příležitostech se konaly akademie či divadla, do kterých se podle svých možností
a schopností zapojovali téměř všichni studenti, a to buď jako herci, zpěváci
a hudebníci nebo přípravou kulis a kostýmů. Podíleli se také na přípravě
a realizaci výzdoby společných klášterních prostor během církevních a národních svátků.
Společné výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, obzvláště během letních
prázdnin, měly několik důvodů. Procházky do přírody byly samozřejmě
dobou odpočinku, ale zároveň i příležitostí k utužování bratrských vztahů,
k neformálním rozhovorům a poznávání se. Objevování nových míst, hradů
a památek bylo zároveň i obdobím pro prohlubování znalostí z církevních
i národních dějin. Poutě na známá i méně navštěvovaná poutní místa dávaly
prostor k prohloubení zbožnosti, úcty ke svatým, ale hlavně k posílení osobní
víry v Boha.
Příjezd do Obořiště
Třída pro budoucí prváky na filozofii byla připravena vedle sborovny. První
ročník tvořili Arnošt Holubníček, Alois Novák, Josef Bombík, Jan Blesík
(z důvodu zdravotních problémů musel opakovat ročník) a řeckokatolík Ján
Ivan Mastiliak, jenž měl přicestovat ze Stropkova, kde absolvoval roční noviciát a 2. srpna 1929 složil řeholní sliby.

Filozoficko‑teologické studium v Obořišti se opíralo o nauku sv. Tomáše
Akvinského, trvalo pět let a probíhalo v latině. Morální a pastorální teologie
byly vyučovány v duchu svatého Alfonse de Liguori, zakladatele kongregace
redemptoristů. V čele bohosloveckého učiliště stál rektor kláštera, ale přímými představenými studentů byli prefekt a jeho socius. Učební osnovy, tedy
jednotlivé předměty a počty hodin, byly přizpůsobovány státní i církevní
legislativě.
Bohoslovci se učili a zdokonalovali v posvátných obřadech, v liturgickém
zpěvu, ve hře na varhany a hudební nástroje, pěstoval se sborový zpěv
a dobře fungovala i kapela. Horlivě pěstovali studium cizích jazyků, zvláště
němčiny, italštiny, francouzštiny a ukrajinštiny. Realizovali se také v různých kroužcích, zvláště v řečnickém, divadelním a včelařském. Vydávali
studentský časopis Alfons s německou přílohou Klemens.
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Jak je známo, díky misionářům Dominiku Metoději Trčkovi a Stanislavu
Nikolaji Nekulovi, redemptoristé pražské provincie začali od podzimu 1919
působit mezi řeckokatolíky - dva roky na Haliči (dnešní území Ukrajiny), od
Vánoc 1921 na východním Slovensku. Zde se k nim přidali i další římskokatoličtí redemptoristé, kteří přijali východní obřad. Mastiliak byl však prvním
rodilým řeckokatolíkem, který nejen vstoupil do pražské provincie, ale složil
v ní řeholní sliby a po absolvování potřebné formace se stal i řeholním knězem.
Do Obořiště přicestoval 6. srpna 1929. V ten den byli studenti na výletě
u Vltavy. Setkání s ním, které se odehrálo na zpáteční cestě z výletu, kronikář
popsal: „V lese nad rybníky nás očekával R. P. socius s frátrem Mastilákem,
který dnes ráno přijel ze Stropkova, kde konal svůj noviciát pod vedením
R. P. Musila. Při setkání jsme mu zapěli ‚Mnohaja lit’. Je to nejvyšší student
ve Studentátě u nás.“
Filozoficko‑teologické studium a formace
Cílem filozoficko‑teologického studia bylo nejen získat základní znalosti
z oboru, ale také připravit se prakticky na apoštolát, který byl charakteristický
pro misionáře redemptoristy. K dosažení tohoto cíle sloužily například veřejné diskuse, psaní článků a vydávání seminárního časopisu v češtině s německou přílohou, příprava akademií s hudbou, písněmi, básněmi a scénkami, ale
i příležitostná účast na apoštolských pracích.
V rámci vyučovacího procesu se konaly i takzvané veřejné disputace, jejichž
téma určoval představený. Diskutovali nejen studenti, ale často se zapojil
i někdo z profesorského sboru. Tyto debaty, v nichž jeden student představil
téma a další dva se snažili jeho argumentaci podkopat, měly za cíl, aby se
studenti zorientovali v tématu a uměli o něm na úrovni diskutovat. Například
9. prosince 1930, v rámci apologické disputace, přišla v tomto cvičení řada
i na Mastiliaka. Tezi „Hominum sanctificatio est finis ecclesiae proximus“
hájil Arnošt Holubníček, odporovali mu Jan Blesík a Ján Mastiliak. O rok
později, 24. listopadu 1931, kronikář ve studentátě zapsal: „Aby čtenář nemyslel, že jen chodíme do kina, pijeme čaj a zpíváme, dnes ve filosofické aule
se kříží zbraně. Projednává se otázka: ‚Ježíš Kristus a sociální otázka’. Stanovisko Ježíše Krista hájí frater Mastylak a proti němu útočí fratres Panuška
a letopisec [Čelůstka].“ A do třetice, kde je přímo zmiňovaný Mastiliak, se
pod datem 30. dubna 1935 z kroniky dozvíme: „V refektáři slavná disputace
z teologie pastoralis: Tesis: Sigillum sacramentale rogatur naturali – Divino
estque tam infrangibile, ut nullam admittat exceptionem. Defensor P. Mastylák, obiciens P. Holubníček a P. Novák. Vzor disputací. Šla skvostně.“
Na základě kronik můžeme konstatovat, že se Mastiliak nezapojoval do přípravy a realizace akademií s hudebním programem, takže je pravděpodobné,
že neuměl hrát na hudební nástroj. Nebyl ani výjimečný herec a komik, ale
podle svých možností a schopností se zhostil menších rolí. Například na „tuč18
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ný“ čtvrtek dne 27. února 1930 si studenti kromě zpěvů nacvičili i několik
humorných scének. Ve večerním programu ve výstupu o „Císaři Tiberiovi“
účinkoval v malé roli, kde hrál římského vojáka. Už 2. března připravili
studenti program pro P. Josefa Pejšku, který slavil 60. narozeniny. Ve scénce
„Pan asistent“ hrál strážníka Ostrého.
Když přišel do Obořiště, bohoslovci
měli pěvecký sbor
Alfons, který v té
době jako dirigent
vedl Vojtěch Metelka, po něm v letech
1930 až 1935 Jan
Blesík. Mastiliak
sice neměl výjimečný hlas, ale ve sboru
zpíval v I. base. Sbor
měl v repertoáru
i skladby z byzantské liturgie, takže na
velmi dobré úrovni
odzpíval sborově
svatou liturgii Jana
Zlatoústého, přičemž Mastiliak příležitostně zpíval některé části i sólo.
V semináři měli studenti rozdělené služby a úřady, což se obvykle dělo na
začátku akademického roku. Prváků se to obvykle netýkalo, protože se potřebovali seznámit s novým prostředím a fungováním semináře. I Mastiliak
proto dostal úřad až ve druhém ročníku. A opravdu se představení trefili, když
mu svěřili úřad administrátora studentského časopisu Alfons. Rychle totiž
zhodnotili, že rád sedí nad knihami, tedy že je „studijní typ“. Tento úkol plnil
i následující akademický rok. Poté byl i redaktorem časopisu. Jako student
psal básně a také přispíval do časopisů Alfons, Klemens, Apoštolát sv. Cyrila
a Metoděje, Jitro, Muzeum, Svatá Hora, Vestník Sdruženia svätého Jozefa na
podporu slovenského kňazského dorastu redemptoristov a Věstník Sdružení
svatého Josefa na podporu kněžského dorostu redemptoristů. Na jednu stranu
se sám učil psát text dávající smysl, ale zároveň se při psaní hodně naučil,
protože to, co mu nebylo jasné, musel dostudovat. Svou pozornost věnoval
i křesťanskému východu.
Když od 10. do 17. února 1932 konali redemptoristé z Obořiště lidové misie
v sousední Dlouhé Lhotě, přišlo při zakončení misií i na asistenci kleriků, mezi
nimiž byl i Mastiliak. Už jako studenti potřebovali mít zkušenost s apoštolskými pracemi. Účast na lidových misiích, byť krátká, měla jistě svůj význam.
Mastiliak se tam zúčastnil poslední den misií pobožnosti misijního kříže.
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Láska k byzantskému obřadu a křesťanskému východu
Když v roce 1922 vstoupil spolu se svým bratrem Michalem do juvenátu
redemptoristů v Hlučíně, přišel tam pravděpodobně jako římskokatolík. Jelikož je maminka vychovávala sama, protože otec tragicky zahynul v USA,
vedla je k víře v římskokatolickém obřadu, ve kterém sama vyrůstala a který
praktikovala. Až v juvenátu, asi pod vlivem studia a spolubratrů východního
obřadu, si Mastiliak plně uvědomil, že podle kanonického práva je po otci
řeckokatolík. Další jeho duchovní formace sice pokračovala v římskokatolickém prostředí, ale on už studoval s vědomím, že patří do byzantského obřadu.
I proto, když se rozhodl zasvětit svůj život Bohu a vstoupit do noviciátu,
jeho kroky směřovaly na východ Slovenska do Stropkova, kde řeckokatoličtí
redemptoristé otevřeli noviciát pro kandidáty byzantského obřadu. Tam ho
formoval P. Vojtěch Vasiľ Musil, asketa a velký nadšenec byzantského obřadu. Přechod do filozoficko‑teologické formace v Obořišti byl pro Mastiliaka
dalším krokem vpřed, a to jak v teoretickém, tak i v praktickém poznávání
svého liturgického obřadu i křesťanského východu.
Během téměř šesti let, kdy studoval
v Obořišti, příležitostně navštívilo
tento klášter několik redemptoristů
východního obřadu
z východního Slovenska a odsloužili
tu i svatou liturgii.
Nejčastěji z nich
přijížděl otec Dominik Metod Trčka. Když v úterý
28. ledna 1930
sloužil v Obořišti
svatou liturgii otec
Ján Cyril Zakopal
ze Stropkova, kronikář kláštera zapsal: „Pěvecký sbor činili studenti na kůru.
Zpěvy měli opsané od P. Vítka z Prahy. Epištola, Věřím zpíval na kůru Fr.
Mastyľak (a ještě jeden zpěv t.zv. tropar). P. Zakopal byl se zpěvem studentů
velmi spokojen.“ Kronikáři zapsali několikrát, že liturgii v Obořišti sloužil
i Dominik Metod Trčka, přičemž studenti zpívali se „svatým nadšením pro
unii“. Velmi zajímavou informací byl zápis z 5. května 1934: „P. Fail a fr.
Mastylák cvičí místo zpěvu v sobotu u P. Trčky východní liturgii.“ Bylo to
v době, kdy P. Fail byl jako novokněz určen do Michalovců pro apoštolát
mezi řeckokatolíky a Mastiliak byl tři měsíce před kněžským svěcením.
20
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Zážitkem, a to nejen pro Mastiliaka, bylo setkání s redemptoristou Nikolajem
Čarneckým, biskupem a Apoštolským exarchou Volyně, Polesí a Pidljašja.
Obořiště navštívil ve čtvrtek 9. června 1932, kdy byl účastníkem jubilejních slavností na nedaleké Svaté Hoře. Podruhé navštívil Obořiště v sobotu
8. září 1934. Večer sice odjel na Svatou Horu, ale hned následující den se
vrátil. Odpoledne si se studenty pořídil společnou fotografii, vyprávěl jim
o Rusku a s ukrajinským a latinským komentářem jim ukazoval fotografie ze
svých pastoračních cest. Studenty jeho vyprávění potěšilo a velmi zaujalo.
Po kněžském svěcení v Užhorodu a primici v rodném Nižném Hrabovci se
v neděli 2. září 1934 vrátil zpět do Obořiště. Z kroniky se nedozvíme, kdy
zde sloužil první sv. liturgii, ale můžeme se domnívat, že to bylo hned druhý
den po příjezdu, tedy v pondělí 3. září. Kronikář však zaznamenal, že poprvé
kázal, a to „bez rochety s širokou štólou“, v neděli 17. února 1935. Druhý
záznam o jeho kázání je z Velikonočního pondělí, tedy z 22. dubna 1935.
Mastiliak, zdá se, slavil sv. liturgii soukromě a pouze příležitostně sloužil pro
celý seminář. V liturgickém slavení se přizpůsobil gregoriánskému kalendáři.
Když 31. března 1935, na zakončení měsíce zasvěceného sv. Josefovi při večerní pobožnosti předzpěvoval, sbor bohoslovců odpovídal: „Ó, nejsvětější
Srdce…“ Na svátek sv. Cyrila a Metoděje sloužil v Obořišti svou první veřejnou zpívanou liturgii, což bylo zaznamenáno i v kronice: „5. července, pátek.
K poctě našich věrozvěstů P. Mastyľak zpíval řeckoslovanskou mši sv. Dva
ministranti [Nedbal a Žižkovský] byli oblečeni v alby. Studenti zpívali na
kůru. Tradice byla poněkud přetržena, neboť výborní slovanští zpěváci jsou
již ze studentátu, takže, jak podotýká můj zpravodaj, „neznalost textu překážela poněkud plynnosti zpěvu“. Bohoslužba trvala od 7 do ½ 9.“
Příkladný student
Ze studentských dob Mastiliaka se dochovalo málo svědectví, ale díky archivnímu výzkumu a nekompletně zachovaným kronikám můžeme konstatovat, že vynikal dobrými studijními výsledky. Studium pro něj nebylo cílem,
ale prostředkem. Jistě nebylo jen nutným zlem, které je třeba absolvovat, aby
mohl být knězem. Skrze studium se snažil lépe poznat Boha a Církev, a ještě
více si je zamilovat. Můžeme říct, že coby student se snažil dávat důraz na
následující skutečnosti:
* živý vztah s Bohem, protože dar víry není něco automatického, co
jednou získáme, dojdeme do určitého okamžiku, dosáhneme jisté
úrovně, a řekneme si: „To mi stačí“. To určitě nebyl jeho případ!
Mnoho času věnoval duchovní formaci, tedy osobní modlitbě, čtení
Písma svatého a duchovní literatury, a samozřejmě pravidelnému
přijímání svátostí;
* horlivost ve všem, co dělal, protože můžeme mít spoustu různých
aktivit, ale nemůžeme všechno dělat na stejné úrovni. Prostě nejsme
schopni být ve všem specialisté. Proto jistě i on nejednou stál před
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rozhodnutím, čemu věnovat svůj čas, síly, námahu, čemu dát přednost. Prvním kritériem nebylo to, zda z toho má materiální prospěch.
Na prvním místě se ptal, jaký je z toho užitek duchovní, zda ho to
přivede blíž k Bohu. Když už udělal rozhodnutí a pro něco se rozhodl, snažil se to dělat na sto procent. Plnění si povinností nebylo
pro něj jen splněním závazků, ale byla to cesta k vypracování si
správných návyků, jistého vnitřního řádu;

Podruhé se na Svatou Horu vydal dne 29. června 1930. V ten den vrcholila
slavnost tzv. Korunovace, takže i někteří páteři a studenti z Obořiště tam
vypomáhali. Škoda, že kronikář studentátu neuvedl další podrobnosti, protože svatohorský kronikář se o studentech dokonce ani nezmiňuje. Kronikář
komunity otců však píše, že tam šli už v sobotu 28. června, a že tam putovali
čtyři páteři a jedenáct studentů jako asistence. Studenti se vrátili už v neděli
večer, protože od pondělí jim začínalo zkouškové období.

* využíval čas, podobně jako zakladatel kongregace redemptoristů
svatý Alfons de Liguori, především k práci a modlitbě. Měl jasný
denní řád, který se snažil dodržovat. Nebyl však otrokem řádu, který
si vytvořil, ale jeho dodržování mu pomáhalo naplňovat stanovené
cíle;

Před školními prázdninami se Mastiliak spolu s ostatními studenty vydal
v pondělí 21. července 1930 poděkovat Matce Boží za pomoc a ochranu, což
kronikář zaznamenal: „Všichni spěcháme na sv. Horu, abychom vzdali díky
svaté Panně za uštědřené milosti ve školním roce. Na sv. Hoře jsme stanuli as
v ½ 8 hod. Po díkučinění bylo chutné snídaní. Po něm byl čas volný. Každý
si prohlížel, co ho zajímalo. Protože v basilice se pracovalo, ani jsme veřejné
pobožnosti nekonali. Při obědě jsme zpívali četné písně. Ve ½ 4 jsme se opět
sešli v refektáři, abychom se posilnili na zpáteční cestu. Dříve než jsme dali
s Bohem sv. Hoře, byli jsme ještě přítomni při požehnání, při kterém velmi
úspěšně svými hlasy studenti účinkovali. Jako na rozloučenou daroval P.
Rektor svatohorský našemu studentátu ‚Dějiny sv. Hory’ od Holasa ve vzorní
úpravě. Současně nás pozval,
abychom opět
tam zavítali.“
I svatohorský
kronikář chválil studenty za
překrásný zpěv.
Obořišťský pouze konstatoval,
že byli na pouti
na Svaté Hoře.

* nevybíral si nejjednodušší a nejlehčí řešení na úkor kvality, takže
během studia nehledal cesty, jak podlézat nastavenou laťku, jak si
za každou cenu ulehčit život. Nezůstal na povrchu problému, ale
šel do hloubky, aby se čím více naučil. Žádné plagiátorství, žádná
co nejdříve dokončená práce na úkor kvality, ale právě naopak. Nesoustředil se na sbírání citací a vyplňování kolonek ve statistických
výkazech. Tento postoj si zachoval nejen jako student, ale i jako
profesor;
* nehleděl jen na sebe a na své cíle, viděl i potřeby druhého člověka.
Rozlišoval, co je v životě podstatné a co méně podstatné. Studium
a vynikající výsledky pro něho nebyly modlou.
Poutník na Svaté Hoře
Bohoslovci v Obořišti měli velmi pěknou tradici. Akademický rok začínali
poutí k Panně Marii na Svatou Horu, aby se poděkovali za prožité prázdniny,
ale zároveň i prosili o potřebné milosti a dary pro studium a formaci. Na
konci akademického roku se zase přišli poděkovat za prožitý čas ve školních
lavicích a prosit, aby si v době prázdnin dobře odpočinuli a načerpali nové
síly. Účastnili se i velkých akcí a slavností, kde sloužili jako asistence při
bohoslužbách nebo obohacovali bohoslužby liturgickým zpěvem.
Nevíme, jestli Mastiliak, ještě jako juvenista, byl někdy na Svaté Hoře. Poprvé se však jako čerstvý bohoslovec vydal na starobylé mariánské poutní
místo, které redemptoristé spravovali od roku 1861, v pondělí 23. září 1929.
Jak bylo zvykem, celý studentát začátkem akademického roku vykonal pouť
na Svatou Horu, které se zúčastnil i on. Kronikář to zapsal takto: „Vyšli jsme
v 5. hod. ranní. Cestou rozjímání… jak obyčejně. Po 9. mši sv. zazpívali jsme
na kůru: ‚Sv. Václave, české kníže…’ od Jindřicha Jindřicha. O 11. hod. jsme
si vykonali pobožnost v basilice. Při obědě zazpívali jsme ‚Sv. Václave…’ od
J. Jindřicha a ‚Chorál’. Při požehnání jsme zpívali na kůru 4. hl. litanie loretánské od P. Štěpána, CSsR, a jako vložku: ‚Chorál sv. Václavský’ od Vránka
(4. hl.). Pak jsme vyšli domů.“
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Mastiliak se podle kronik v akademickém roce
1930 / 31 dostal
na Svatou Horu
alespoň třikrát.
Nejprve to bylo 9. září 1930, kdy se konala pouť na začátku akademického
roku. Vše probíhalo zažitým způsobem. Překvapivou událostí byla otevřená
proboštská hrobka mezi Dušičkovou a Plzeňskou kaplí. „Svatohorská hrobka
se otvírá jednou za dlouhou dobu. My právě jsme tam přišli, kdy byla otevřena a se provětrávala. Sestoupili jsme do jejich stínů a vážným pohledem
pozorovali prchavou světskou slávu. Rakve se již hroutí a v nich lze zříti
rozpadlá a setlená těla zde klidně dřímajících.“ Podruhé byl na mariánském
SVATÁ HORA

3/2020

23

INFORMACE

SPIRITUALITA

poutním místě jako výpomoc na svátek Nanebevzetí Páně. No a potřetí to
bylo 27. července 1931, na konci akademického roku, v rámci děkovné pouti.
Z hlediska poutí do mariánské svatohorské baziliky byl akademický rok
1931 / 32 památný a výjimečný, protože tam studenti putovali několikrát.
31. srpna 1931 se tak rozpršelo, že poutníci museli v klášteře přenocovat a do
Obořiště se vrátili až následující den. Doma je čekal smutný pohled, protože
sousedova stodola byla během bouře zasažena bleskem a do základů shořela.
Klášteru ale nevznikla žádná škoda. Významnou událostí byly jubilejní oslavy 200. výročí korunovace Svatohorské Panny Marie, které oficiálně začaly
v neděli 1. května 1932. Při slavnostní bohoslužbě a odpoledním požehnání
asistovalo také dvanáct bohoslovců z Obořiště, mezi nimi i Mastiliak. Od
4. do 9. června denně přijížděl pro pátery a bohoslovce autobus z Příbrami,
který je večer odvážel zpět domů, neboť na Svaté Hoře nebylo tolik místa
k nocování. Bohoslovci vypomáhali hlavně sborovým zpěvem a asistovali
při bohoslužbách, diakonové také podávali svaté přijímání. Určitě na Svatou
Horu v té době přijížděl i Mastiliak, zvlášť, když tam 11. června celebroval
liturgii v byzantském obřadu redemptorista Nikolaj Čarnecký. Mastiliak je
vidět na fotografii ze závěrečného procesí v neděli 12. června, kdy kráčí
v asistenci za pražským arcibiskupem Karlem Kašparem. Ostatně studenti
putovali na Svatou Horu ještě jednou, a to 18. července 1932, kdy děkovali
za uplynulý akademický rok.
Poutě studentů z Obořiště za akademické roky 1932 / 33 a 1933 / 1934 je
těžké zdokumentovat, neboť tato část kroniky studentátu se pravděpodobně
nezachovala. Víme jistě, že bohoslovci putovali na Svatou Horu 6. září 1932
a 5. září 1933 a že sbor sv. Alfonse zpíval na Svaté Hoře východní liturgie
23. a 24. června 1933. Bohoslovci pak 13. července 1933 provedli i tradiční
děkovnou pouť. Dá se pouze předpokládat, že se jich zúčastnil i Ján Ivan
Mastiliak. Zda se účastnil pouti i v akademickém roce 1934 / 35, kdy už byl
knězem, to už se z kronik a svědectví nedozvíme.
Po svém kněžském svěcení Ján Ivan Mastiliak, na výzvu spolubratra a redaktora časopisu Vestník Sdruženia svätého Jozefa na podporu slovenského
kňazského dorastu redemptoristov, napsal ve stručnosti o svém řeholním
a kněžském povolání. Příspěvek začínal těmito slovy: „Přiznávám se, že
mi bylo nepříjemné, když mě vyzval redaktor ‚Vestníku’, abych popsal, jak
jsem se stal redemptoristou. My se vůbec neradi vracíme k uplynulým vlnám
života, když se nám z nich do očí vysmívá tolik chyb a nevěrností k Bohu.
Ale cesta do kláštera a k Božímu oltáři je Boží dílo a dílo Té, která se vždy
považuje za vychovatelku redemptoristů, Nejsvětější Panny Marie. Proto
„oslavovat budu tebe, Pane, celým svým srdcem“ (Ž. 110, 2)
Mastiliak byl známý svou úctou k Přesvaté Bohorodičce, a jistě i putování do
svatohorské baziliky sehrálo v této mariánské formaci velkou roli.
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Daniel Atanáz Mandzák, CSsR
(pokračování příště)

O úctě svatého Klementa
k Panně Marii
Letos uplynulo 200 let od smrti sv. Klementa Maria
Hofbauera. K této příležitosti vybral a upravil P. David
Horáček, CSsR text z knihy Rozjímání o ctnostech tří
svatých redemptoristů sv. Alfonsa, sv. Klementa a sv.
Gerarda. Kniha byla vydána v Praze v roce 1909 a jejím autorem je P. František Blaťák, CSsR.
část 1.
ÚVAHA
Svatý Klement je pro nás příkladem i v lásce k Panně Marii. Miloval ji tak
vroucně, jako dítě miluje svou matku. Na Pannu Marii často myslel a vroucně
ji vzýval skrze časté povzdechy.
Pannu Marii vždy nazýval svou nebeskou Matkou a také nejblahoslavenější
Pannou. Nechtěl, aby ji kdokoliv bez tohoto přívlastku jmenoval.
Zvláště se cítil být připoután k Neposkvrněnému početí, k Matce Boží bolestné a k Matce dobré rady. U ní nejraději hledal radu a útěchu ve všech svých
strastech a trampotách. Takovou lásku, kterou hořelo jeho srdce, se snažil
vlévat i jiným. Proto bylo jeho stálou snahou nejblahoslavenější Pannu chválit a úctu k ní šířit. To bylo jeho radostí. Všem co nejvřeleji doporučoval, aby
se k této Matce milosrdenství ve všech svých potřebách s veškerou důvěrou
utíkali a o její prostřednictví a pomoc prosili. Zvláště tak činil na kazatelně
a ve zpovědnici. Když kázal o chválách Rodičky Boží, byl plný vroucích
citů a nadšení, jako sv. Bernard. Nejvíce však nabádal hříšníky, aby Pannu
Marii milovali a modlili se k ní denně alespoň jeden Zdrávas a ujišťoval je, že
budou‑li se k ní s důvěrou modlit, jistě se zbaví hříchů a dojdou věčné spásy.
POUČENÍ
Láska k Panně Marii je naším největším štěstím. Nejblahoslavenější Panna
nás všechny miluje jako své děti a svými přímluvami nám u Boha vyprošuje
nejhojnější milosti. Skrze ni dosahujeme všeho, čeho nám je třeba ke štěstí
časnému i věčnému. Ona nás sílí v slabostech, těší v zármutku, dodává nám
mysli v úzkostech a pomáhá nám ve všech strastech duše i těla. Milujme tedy
nebeskou Matku z celého srdce a snažme se ji vždy víc milovat, přivinout se
k ní s dětskou důvěrou a u jejích nohou si vyprošujme hojné milosti.
SVATÁ HORA

3/2020

25

SPIRITUALITA

PŘEDSEVZETÍ
Budu se s dětskou láskou a pevnou důvěrou vždy vroucně modlit k Panně
Marii a v její lásce vždy hledat veškerou svou pomoc a útěchu.

část 2.
Jak ctil Pannu Marii svatý Klement
ÚVAHA
Svatý Klement uctíval rodičku Boží různými způsoby. Už jako malé dítě si
zvykl dodržovat vždy v sobotu půst ke cti a chvále Panny Marie. Tento zvyk
zachovával až do své smrti. Svátky Panny Marie oslavoval s velkým nadšením a velkou zbožností. Také obrazy Panny Marie měl ve velké úctě. Modlitbu Anděl Páně se nikdy nezapomněl pomodlit, ať byl ve společnosti nebo
na ulici nebo při nejnaléhavějších pracích. A i když neslyšel zvonit, na tuto
modlitbu vždy pamatoval. Také po celý svůj život konal se zvláštní zálibou
poutě na mariánská místa.
Tak navštívil Loretu v Itálii, Altöting v Bavorsku, Mariazell ve Štýrsku a další
mariánská místa. Na těchto místech nadšením a s vroucími modlitbami až
plakal a vyprošoval hojné milosti. Nejvíce však Pannu Marii uctíval Klement
modlitbou růžence. Růženec nazýval svou knihovnou, protože rozjímáním
o jednotlivých růžencových tajemstvích nabýval útěchy, posily, světla a svatého nadšení, jakého by v knihách sotva našel. Růženec se modlil neustále,
a i když chodil po ulici, měl pod pláštěm vždy v ruce růženec.
K této svaté modlitbě měl veškerou důvěru, zvláště však, když chtěl vyprosit
obrácení nějakého hříšníka. Jednou pravil: „Kdykoliv jsem se za hříšníka
pomodlil růženec, pokaždé jsem dosáhl jeho obrácení.“ Proto když byl volán
k nemocným, cestou se vždy modlil růženec. Také jiným rád rozdával růžence
a povzbuzoval je k tomu, aby skrze tuto modlitbu Pannu Marii neustále uctívali.
NAUČENÍ
Zkoumejme, jakým způsobem jsme my dosud Pannu Marii uctívali a s jakou
horlivostí jsme k ní konali projevy úcty. Nebyli jsme v úctě k Panně Marii
až příliš nedbalí a neteční? Není čas k polepšení? Ctěme nejblahoslavenější
Pannu co nejvíce. Ať nepřejde žádný den, abychom této nebeské orodovnici
neprokázali nějakou zvláštní službu. Ustanovme si, jak ji budeme každý den
uctívat. Tyto, třeba i malé služby jí zbožně a vytrvale prokazujme.
PŘEDSEVZETÍ
Chci denně prokazovat Panně Marii úctu a při modlitbě růžence chci pamatovat na ubohé hříšníky.

Noc

na Svaté Hoře
INFORMACE

Při hledání způsobů, jak přitáhnout na Svatou
Horu ty, kteří touží poznat toto místo netradičně,
jsme sáhli po formátu takzvaného zážitkového
pobytu.

Jedná se o kumulaci zhlédnutí neobvyklých míst
nebo zažití netradičních situací. Samozřejmě se
nemusí jednat o nic drastického. V případě svatohorského poutního areálu jsme návštěvníkům
Noci na Svaté Hoře připravili možnost nahlédnout
za oponu veřejnosti skrytých liturgických příprav,
poodhalili jsme závoj, obestírající desítky zázraků,
resp. milostí Panny Marie, vyobrazených na stropech ambitu. Účastníci akce měli možnost nahlédnout do svícemi osvětlené krápníkové kaple nebo
zažít jedinečnou možnost navštívit podkroví baziliky a užít si výhledu do okolí podbrdské Příbrami.
Podle jejich vlastního svědectví jedním ze silných
zážitků byla i možnost povečeřet v barokním
refektáři za doprovodu živé hudby nebo příležitost rozhovoru se svatohorskými řeholníky. Jako
připomínku Noci na Svaté Hoře si pak každý odnášel vlastnoručně vyrobený růženec. Z ohlasů
řady účastníků, které nám mnozí po absolvování
zážitkového pobytu zaslali, se můžeme těšit
z toho, že netradiční Noc na Svaté Hoře byla pro
ně příjemným a inspirujícím zážitkem, který zažehl
nebo prohloubil jejich zájem o otázky související
s kořeny evropské kultury, k nimž křesťanství
a mariánská úcta bezesporu patří.
Nezbývá nám než doufat, že v časech příznivějších skupinovým akcím budeme moci nabídnout
dalším zájemcům nové termíny konání tohoto
projektu.
Pavel Šmolík
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VEGANSTVÍ VERSUS EVANGELIUM
Podle wikipedie: Veganství je druh stravy, filozofie a životního stylu, postoj,
spočívající v odmítnutí užívání zvířat k lidskému užitku jakožto surovin či
výrobních jednotek. Pojem veganství zavedli v roce 1951 zakladatelé britské The Vegan Society, která zůstává autoritou ohledně definice veganství.
Aktuální česká definice veganství zní: „Veganství je způsob života, jehož
snahou je v co největší možné a praktikovatelné míře vyloučit všechny formy
využívaní zvířat a krutosti páchané na zvířatech kvůli jídlu, oblečení nebo
jakémukoli jinému účelu.“ V praktické rovině se veganství projevuje vyloučením živočišné potravy
z jídelníčku, popř. nevyužíváním žádných
živočišných výrobků
(např. kůže). Mezi důvody, které vedou k veganství, se uvádí environmentální či etické. Tento
termín byl poprvé definován jako „ne‑mléčný
vegetarián“, nicméně od
roku 1951 The Vegan Society termín definovala
jako „princip, kdy člověk
žije bez vykořisťování
zvířat.“
Zájem o veganství postupně roste od roku
2010. Otevírá se stále
více veganských obchodů a existuje více
možností veganského
stravování a potravin,
a to dostupných v supermarketech a restauracích
po celém světě. Průzkum
nicméně ukázal, že 84 %
vegetariánů a veganů
se vrací ke konzumaci
masa. Veganská strava
neobsahuje v dostatečném množství mnohé
životně důležité látky,
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jejichž nedostatek může působit na celkový výkon těla, mozku i na duševní
stav. Panuje shoda na tom, že veganství v těhotenství může způsobit velký
pokles vitamínu B12 a zejména železa, což může vést k anémii, která zvyšuje
riziko výskytu nízké porodní hmotnosti a riziko předčasného porodu.
Avšak například právě železo v rostlinných potravinách není tělem tak snadno absorbováno jako z masa. Bylo dokonce prokázáno, že v těhotenství má
veganská strava na některé matky a vývoj jejich plodu velmi negativní účinky.
Co o tom učí katolická víra? V evangeliu Ježíš řekl: „Nerozumíte, že člověka
nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí? Vždyť to mu přece nevchází
do srdce, ale do žaludku a odchází do stoky.“ Tím (Ježíš) prohlásil za čisté
všechny pokrmy. Ve skutcích Apoštolů je podobný příběh o tom: „Druhého
dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu
domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli: Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší;
podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi. Byly v ní
všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci. Tu k němu zazněl hlas:
„Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ Petr odpověděl: „To ne, Pane! Ještě nikdy jsem
nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje.“ Ale hlas se ozval znovu: „Co Bůh
prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“ A sv. Pavel píše: „Duch výslovně
praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch,
kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch
na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil,
aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. Neboť všechno,
co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.“ Římanům napsal: „Slabého ve víře přijímejte do svého společenství, ne však, abyste rozhodovali
o jeho smýšlení. Jeden je přesvědčen, že může jíst všecko, druhý, ten „slabý“,
však jí jen zeleninu. Kdo jí, ať se nedívá spatra na toho, kdo nejí; kdo nejí, ať
nevynáší soud o tom, kdo jí, vždyť Bůh ho přijal do svého společenství.
Jestliže však jídlem působíš svému bratrovi zármutek, nechováš se, jak vyžaduje láska. Přestaň ho svým jídlem přivádět k záhubě. Vždyť za něj Kristus
umřel.
Boží království nespočívá v jídle a pití, ale ve spravedlnosti, pokoji a radosti,
jaké dává Duch svatý.
Usilujme tedy o to, co slouží k pokoji a k vzájemnému duchovnímu prospěchu.“ V knize Genesis se píše, že Bůh stvořil rostliny, živočichy a člověka
a svěřil mu vládu nad rybami moře, nad ptáky nebes i nad dobytkem a divokou zvěří a nad všemi plazy, kteří se plazí po zemi.
Jak je vidět z knihy Genesis, dobrý Bůh stvořil nejprve všechny přírodniny
a až nakonec člověka. Rostlinné a živočišné druhy uvedl na scénu pozemského života, aby sloužily jeho nejcennějšímu tvoru - člověku, kterému vtiskl
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svůj obraz. Všechny rostliny a živočichy tedy Bůh stvořil pro člověka, pro
jeho pozemské bytí. Vše, o čem usoudil, že to bude člověk na tomto pozemském světě potřebovat pro život, stvořil nejdříve, aby jeho nejcennější pozemské bytosti od počátku nic nechybělo. Každý rostlinný a živočišný druh je tu
tedy pro člověka, a ne člověk pro ně. KKC učí ale taky: Sedmé přikázání
vyžaduje úctu k neporušenosti stvoření. Zvířata, jakož i rostliny a neživé věci
jsou přirozeně určeny k obecnému dobru minulého, současného i budoucího
lidstva. Užívání nerostných, rostlinných a živočišných zdrojů celého světa
nelze oddělovat od mravních požadavků. Vláda nad neživými věcmi a nad
jinými živými bytostmi, kterou dal Stvořitel člověku, není absolutní; musí být
uvedena v soulad s péčí o kvalitu života bližního, včetně budoucích generací;
vyžaduje náboženskou úctu k neporušenosti stvoření. Zvířata jsou Boží tvorové. Bůh je zahrnuje svou starostlivou péčí. Chválí ho a velebí ho už jen tím,
že existují. I lidé k nim mají být laskaví.
Měli by si vzpomenout, s jakou něžností zacházeli se zvířaty svatí, jako
sv. František z Assisi nebo sv. Filip Neri. Bůh odevzdal zvířata do správy
tomu, kterého stvořil ke svému obrazu. Je tedy oprávněné používat zvířat
k zajištění výživy nebo k výrobě oděvů.
Mohou být ochočována, aby pomáhala člověku v jeho pracích i v jeho zábavách. Lékařské a vědecké pokusy na zvířatech jsou mravně přijatelné,
zůstávají‑li v rozumných mezích a přispívají‑li k léčení nebo k záchraně
lidských životů. Odporuje lidské důstojnosti nechávat zvířata zbytečně trpět
a bezohledně nakládat s jejich životem. Stejně tak je nedůstojné člověka utrácet pro zvířata sumy peněz, které by měly být přednostně určeny ke zmírnění
lidské bídy. Zvířata je možno mít rád, ale nemají být předmětem takové lásky,
jaká náleží jen lidem.
Na počátku řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním
mu pomoc jemu rovnou.“ Když vytvořil Hospodin Bůh ze země všechnu
polní zvěř a všechno nebeské ptactvo, přivedl je k člověku, aby viděl, jak je
nazve. Každý živý tvor se měl jmenovat podle toho, jak jej nazve. Člověk
tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale
pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. Co to znamená? Žádný tento tvor
nebyl na úrovni lidské osoby. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až
usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh
utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal:
„Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla!“ Jedině opravdu lidský vztah
lásky osoby k osobě může člověka naplnit a dát mu jistotu: nejsem sám.
Milovat, to znamená chtít něčí dobro. Žádný i ten nejroztomilejší mazlíček
není toho schopen. Ježíš řekl nám lidem: „Milujte se navzájem, jak já jsem
miloval vás.“ Není jiná, větší láska než ta. Není rozumnější ekosystém, pokud
to tak lze říct, než tenhle.
P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR
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Hospodář a nádeník (Mt 20,1–16a)
Kázání při mši svaté 20. září 2020 v 9 hodin, bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře

Dnešní evangelium, myslím, známe všichni velmi dobře. Současně se domnívám, že nás
tak trochu tento příběh trápí, protože to vypadá, že je nespravedlivý. Když si text přečteme
podrobněji, zjišťujeme, že hospodář mohl udělat dokonce několik kroků, aby předešel reptání při výplatě dělníků na konci dne. Mohl samozřejmě vyplatit těm, kdo pracovali celý
den, slíbenou částku, a těm, kdo pracovali menší dobu, její poměrnou část. Mohl také začít
výplatu od prvních k posledním, a tak by ti první nemuseli zjistit, že poslední dostali stejnou
výplatu jako první, on to však udělal naopak. Nebo alespoň neměl slibovat, že dělníkům dá,
co je spravedlivé.
Ve vztahu se svým šéfem, ať jsou to rodiče, duchovní, nějaká civilní autorita, nebo i sám
Bůh, jsme zvyklí pečlivě počítat a jsme velmi citliví na to, co považujeme za spravedlivé.
Žijeme v dojmu, že jsme odvedli vynikající práci, že jsme do toho dali všechno, že jsme
ze sebe vydali to nejlepší a jsme náchylní k tomu si velmi brát to, když si onen šéf toho
nevšimne a dostatečně to neocení. Pokud se tak nestane, velmi nás to mrzí. V takovém podřízeném vztahu umíme velmi dobře počítat a jsme vždy připraveni počítat.
Ale už ve Starém Zákoně – a slyšeli jsme to v prvním čtení – se píše, že: „Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému.“ (Iz 55,8) Člověk by si měl tedy
uvědomit, že jsou kromě toho počítání ještě jiné hodnoty. Například dané slovo nebo možnost, aby ten, kdo je nositelem autority, se nemusel zachovat jen spravedlivě, ale také dobře
či dobrotivě. Bůh v podobě hospodáře se v dnešním podobenství totiž chová dobrotivě a
milosrdně. Těm, které povolává do práce, nechce jen dát almužnu, ale chce jim prokázat
milosrdenství tím, že si budou připadat užiteční a budou mít nějaký podíl na společném díle.
Ta práce nemusí být vůbec plnohodnotná, může být vlastně jen symbolická, což je případ
oněch posledních dělníků na vinici. Vidíme, že pohled hospodáře a pohled nádeníka je jiný.
My jsme v životě nejen nádeníky a dělníky, ale také každý z nás někdy v životě zastával
roli hospodáře, proto bychom si měli uvědomit určitou povinnost být milosrdní. Nejenom
každému odpočítat, co mu patří, ale dát do toho i trochu srdce. A jako dělníci či nádeníci
bychom zase měli být spokojeni s tím, jaké nám bylo dáno slovo a že bylo splněno, protože
hospodář v evangelním podobenství rozhodně nebyl nespravedlivý tím, že by něco slíbil a
nedodržel. Také by nám prospělo, kdybychom se stále nedívali kolem sebe s určitou podezřívavostí a zárodkem závisti, jestli se někdo vedle nás náhodou nemá lépe.
Často se říká, že je v současné společnosti napětí, že je v ní jakýsi výbušný materiál, který
co nevidět exploduje, že jsou všichni velmi rozčarovaní a frustrovaní z toho, co se kolem
nich děje. Čteme to mnohokrát za den v novinách a na internetu, sledujeme to v televizi
a posloucháme v rádiu. Avšak tento problém v podstatě začíná a končí u nás samotných.
Pokud je motorem mého života pocit, že se musím odstrkovat od těch druhých, že ten je
bohužel lepší než já, onen to zkazil, tamten nestojí za nic, jiný nikdy nestál za nic, potom
člověk sice stojí na vrcholu, ale jen díky tomu, že stojí na hlavách druhých. To však nemůže
být ani něco, co bychom mohli nazvat udržitelným stavem, ani nás to nedokáže uspokojit
a dát nám to vnitřní pokoj. Pokud si ovšem uvědomíme, že Bůh nám dává šanci, že jsme
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stejně milováni, ať pracujeme
od osmi ráno nebo od pěti večer,
že se můžeme spolehnout na to,
že s námi Bůh každopádně počítá, tak to je ovšem něco úplně
jiného.
Moc bych se přimlouval, abychom jako křesťané byli stoupenci toho druhého pohledu na
život. Abychom byli kvasem
společnosti, abychom nebyli ufňukaní a nespokojení, stále reptající, ale abychom byli svým
postojem svědky toho, že Bůh
s člověkem počítá. A to je přece
důvod k radosti!

Prosím, zamysleme se nad sebou, zda máme důvod k tomu,
abychom byli vnitřně kyselí, stále naštvaní, jestli je tu
důvod k tomu, abychom se
neustále rozhlíželi okolo sebe
a říkali o druhém, že je takový
nebo makový. Neměli bychom
se spíš podívat nahoru a říci:
„Bože, děkuji ti, že se mnou
počítáš…?“
SVATÁ HORA
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P. Stanislav Přibyl

Poutní areál je již delší čas bez zdrojů příjmu. Píše se mi to nelehce, ale jen pravidelné měsíční platby a náklady na energie činí 124 tisíc Kč. Na tyto platby a na
platy zaměstnanců jsme již vyčerpali veškeré finanční rezervy. Každý příspěvek
je velkým dobrodiním. Přispět můžete na účet 520395309/0800. Prosíme Vás
také o modlitby. Podpořme se vzájemně.
P. David Horáček, CSsR, administrátor

Darujte „Noc na Svaté Hoře“

S dárkovým poukazem na Noc na Svaté Hoře rozhodně nešlápnete vedle. Darujete noční prohlídku ambitu a krápníkové kaple, vyhlídky, o jakých se vám
nesnilo, večeři s živou hudbou v barokní jídelně a nejedno překvapení. Poukaz
(1.900 Kč) platí pro jakýkoliv termín zážitkové noci v roce 2021. Termíny budou
vyhlašovány průběžně.
Objednávejte e-mailem prohlidka@svata-hora.cz

Svatohorský betlém u vás doma

Objednávejte v našem zbrusu novém e-shopu svata-hora.cz/internetovy-obchod

Chápu, že potřebujeme dostatek
prostředků k životu a že jich
někdy není dostatek. Ale přiznejme si, že se vlastně vůbec
nemáme špatně. Nebo ještě
jinak: máme se špatně jen tehdy,
pokud si to myslíme, pokud nás
sžírá závistivý pohled přes plot a
vlastní bohatství nevidíme. Tím
samozřejmě nevylučuji různé
situace lidí, kteří se opravdu
nemají dobře. V jejich případě
jsme povinni přispět jim svým
milosrdenstvím, velkorysostí
a pozorností, aniž bychom je
tím ponižovali.
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Pomozte Svaté Hoře v tíživé situaci

INFORMACE

Pro letošní Vánoce Vám nabízíme svatohorský betlém v komorní vystřihovací podobě.
V následujících letech se ale
můžete těšit na další postavy, jimiž můžete betlém
doplňovat.

CD zpívání
u jesliček
Ať už při stavbě svatohorského betléma nebo
jen tak o vánočním večeru můžete s námi zpívat koledy s CD „Zpívání u jesliček,“ které nyní
vychází jako novinka.
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Otevírací doba a pořad bohoslužeb na Svaté Hoře

Neděle
Areál otevřen 6.30–17.00
Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15. 30. Po každé mši svaté je požehnání milostnou soškou a její uctívání
Po odpolední mši svaté jsou zpívané nešpory. Před mší svatou v 7.30 Anděl Páně a vystavení milostné sošky
Pondělí - sobota Areál otevřen 6.30–18.00
Mše svaté v 7.00, 9.00 a 17.00 (v sobotu s nedělní platností)
Před mší svatou v 7.00 Anděl Páně a vystavení milostné sošky
Požehnání milostnou soškou a uctívání po mši svaté v 7.00, 9.00 a 17.00
Ve čtvrtek
Po odpolední mši svaté půlhodinová adorace
V pátek
Mše svatá v 7.00 obětována za dobrodince Svaté Hory a živé i zemřelé členy Matice Svatohorské
V sobotu
P o mši svaté v 9.00 mariánská pobožnost s přednesením proseb. Můžete je zasílat poštou,
e‑mailem prosba@svata‑hora.cz, formulářem na www.svata‑hora.cz, nebo je předat osobně v sakristii
V postní době V pátek od 16.30 a v neděli od 15.00 křížová cesta
V květnu
Denně kromě čtvrtku a neděle po odpolední mši svaté májová pobožnost s katechezí
Svátost smíření	Příležitost ke zpovědi je půl hodiny přede mší svatou, na požádání kdykoli
Zpovědní služba v bazilice po–so půl hodiny před každou mší svatou
Dále 10.00–11.00 a 16.00–17. 00. V neděli před každou mší svatou
Schody
Svatohorské schody otevřeny 8.00–17.00 (v zimě jen do 15.30)

Úřední hodiny farního úřadu

pondělí & čtvrtek: 10.00–11.30; 13.30–16.00
V případě nutnosti je možné se nepřetržitě obracet na duchovní správu na tel: 731 619 668

Svatohorské poutní muzeum, průvodcovská služba a prodejna

Odpovědná osoba: Martina Jechortová.
Kontakt: +420 731 619 800, +420 318 429 943, e‑mail: prohlidka@svata‑hora.cz
Otevírací doba: neděle: I. – XII: 9.00–17.00 • pondělí – sobota: I.–V. & IX.–XII: 9.00–16.00 • V.–VIII.: 9.00–17.00
Prohlídka areálu s výkladem včetně návštěvy běžně nepřístupných prostor je možná V. - IX. denně v otevíracích hodinách
prodejny, jindy jen po předchozí domluvě. Začátek poslední prohlídky hodinu před zavírací dobou.
Prohlídku větších skupin, zejména cizojazyčnou, je vhodné v dostatečném předstihu objednat písemně nebo e‑mailem.
Prohlídky v zimním období je třeba předem domluvit, min. počet osob je 5. Jako alternativu pro jednotlivce nabízíme v tomto
období prohlídku se zapůjčeným textem. Informace v prodejně v ambitu.
Prohlídka areálu s koncertem. Po předchozí domluvě pro skupiny s min. 10 účastníky je možná prohlídka s průvodcem,
po které následuje půlhodinový koncert na nové velké varhany v bazilice.
Prohlídka nové expozice muzea. Každý den v otevírací době prodejny.
Prohlídka nově zrekonstruovaných sklepních prostor a zvonice. Prohlídky jsou možné ve vybraných termínech/po domluvě.
Nové aktivity na Svaté Hoře Vám nabízíme díky projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci IOP Projekt CZ.1.06/5. 1. 00/24.09583
„Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu“
MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Svatá Hora Vydává a rozšiřuje Matice Svatohorská, o. s., Svatá Hora 591, 261 01 Příbram II, tel: 604 594 925,
e‑mail: casopis@svata‑hora.cz, internet: http://www.svata‑hora.cz, PDA: http://www.svata‑hora.cz/pda.
Od roku 2017 vychází 4x do roka. Registrační číslo MK ČR E 11719. Cena časopisu – dobrovolný dar
(náklady na 1 výtisk činí 15 Kč + poštovné). Řídí redakční rada.
Grafická úprava, sazba a tisk Tiskárna Prima, spol. s r. o. Expedici zajišťuje PostServis.
Bankovní spojení Česká spořitelna, a. s, č. ú. 523967309/0800. Zájemci o pravidelné odebírání pište na adresu redakce.
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Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

ZE SVATÉ HORY

12. 9. 2020

Svatá Hora

10:00 - 23:00

.

Ukázka starých řemesel
Šermířské vystoupení
Středověký trh
Lukostřelba
Ginevra

vstup zdarma salmaj.pribram.eu

Svatohorské „prázdno“
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