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ahrajte si nejprve tuto hru: Rozdělte se po dvojících (trojicích), každá dostane papír a propisku. Představte si, že stojíte
na jednom místě ve vaší obci nebo městě, například na nádraží nebo
zastávce. Dvojice
si tajně vylosují
některé důležité
místo v obci nebo
v její blízkosti, třeba kostel, hřbitov,
škola apod. Potom
popíše cestu k cíli.
Nesmí ale kreslit
a ani cíl nijak naznačit. Vedoucí
pak tyto itineráře („popis cesty“)
sebere, rozdá jiným dvojicím a ty
musí vypátrat cíl.
Potom následuje
zhodnocení hry:
Jak přesně a výstižně dokázaly
dvojice cestu popsat a jak tento
popis pochopili
další soutěžící.
Hodnocení:
Je zřejmé, že
není snadné popsat cizímu člověku cestu, kterou domácí dobře
znají. Někdy je lepší místo psaní itineráře připojit se k návštěvě
a doprovodit ji.

Synoptická
evangelia
Proč jsou si některá evangelia tak podobná?
Neopisoval jeden evangelista od druhého?
Matěj, 15 let

M

Náš život je také cesta, navíc cesta neznámá. Sice víme, že máme
přijít do cíle – což je život věčný s Pánem Ježíšem a všemi svatými.
Kudy ale k němu dojít, to sami od sebe nevíme, k tomu potřebujeme pomoc.
Dostali jsme naštěstí od Pána Ježíše itinerář, Boží
Slovo. Když se jím
budeme řídit, dojdeme bezpečně
k cíli. Pán Ježíš nám
však dává mnohem
víc! Je ochotný nás
celý život doprovázet. S ním už nemůžeme absolutně
zabloudit. Je s námi
dokonce i tenkrát,
když ho neposloucháme a jdeme
špatnou cestou. Je
ochotný nás vždycky znovu zorientovat. Na něho se
můžeme vždy a ve
všem spolehnout,
nikdy nás nepodvede. Sice nás někdy
může vést těžkou
cestou, ale vždycky správnou! Proto není jen obyčejný průvodce,
ale je dokonce naše cesta, pravda a život.

ilý Matěji, blahopřeji k dobrému
postřehu! Evangelia mají opravdu mnoho společného, zvláště Matouš,
Marek a Lukáš. Nejenže vyprávějí mnoho shodných příběhů, ale někdy to dělají
dokonce stejnými slovy. Tato podobnost
vnucuje myšlenku, že od sebe opisovali.
Lukáš sám v úvodu ke svému evangeliu
přiznává, že dříve, než ho napsal, důkladně prozkoumal, co před ním o Ježíšovi napsali už jiní (1, 3). Ovšem není jednoduché
určit, kdo od koho opisoval, protože přes
podobnost, ba často dokonce doslovnost,
jsou mezi evangelii také jasné odchylky,
které brání považovat dílo jednoho evangelisty za pouhé opsání díla jednoho, popřípadě obou svých kolegů.
Už od prvních dob se touto otázkou
křesťané zabývali a zvláště v 19. a 20. století problém vzájemné literární závislosti

otec Jiří Kaňa

tří evangelií byl předmětem pečlivého bádání. A musíme přiznat, že se nikomu ještě
nepodařilo úplně jednoznačně určit, kdo
od koho opisoval. Podle hodně rozšířené
teorie před evangelii, která dnes známe,
existovaly jakési první záznamy o Ježíšově životě a učení, které naši evangelisté
znali, ale asi ne všichni všechny – proto
se od sebe liší. Nejspíše ale aspoň jeden
ze zdrojů, z něhož čerpali, znali všichni,
proto se jejich díla nakonec podobají. Zdá
se, že Matouš a Lukáš znali Markovo evangelium nebo nějaký spis, jehož přepsáním
potom toto evangelium vzniklo. K němu
potom Matouš a Lukáš připojili další příběhy z Ježíšova života a hlavně mnoho
z jeho slov, výroků, podobenství apod.

P. Vojtěch Brož,
vyučující biblistiky na UHK

Máš-li nějaký dotaz, napiš nám ho na e-mail: vrtak@tarsicius.cz

Premonstráti,
Nová Říše a opat

Foto: archiv Nové Říše

Otče opate,
kdo je to vlastně opat?

Znění celého rozhovoru najdete na www.tarsicius.cz v rubrice Archiv článků.

Hra

Foto: wikipedia.org
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Slovo opat je odvozeno z latinského
abbas, a to z hebrejského abba, otec. Je
otcem komunity bratří v klášteře. To, že
reprezentuje klášter navenek, není až tak
důležité jako stmelovat bratry uvnitř komunity a vytvářet skutečnou rodinu.

Co znamená
ta zkratka za jménem
– OPraem.
Každý řád má svoji zkratku. Naše zkratka
OPraem. znamená Ordo Premonstratensis
čili řád premonstrátů. Tato zkratka se uvádí
za jménem, aby bylo patrné, do které řeholní rodiny řeholník patří.

Co byste nám řekl
o řádu premonstrátů?
Zakladatel premonstrátského řádu sv.
Norbert, sám kanovník, žil v době, kdy
řády žily mnišským způsobem. On sám vnímal potřebu doby, která vyžadovala řeholní
společenství taková, která by také konala
apoštolskou práci mezi lidem. Proto zakládá řeholní společenství, řeholní kanovníky,
které přijímá řeholi, pravidla, která sepsal
sv. Augustin. Tím vzniká něco nového, tedy
život smíšený, což se stalo charakteristickým znakem premonstrátů – život ve společenství v klášteře nesoucí v mnohém znaky
a formu mnišských řádů, u premonstrátů
v souladu s jejich kanovnickým založením
s důrazem na společnou slavnostní chórovou modlitbu, propojeno s prací mezi lidmi,
jimž to, co sami žijí, chtějí předávat, toho,
se kterým se sami setkávají v modlitbě,
chtějí přinášet. Premonstrátský život tedy
stojí na čtyřech hlavních pilířích: život ve
společenství, život v modlitbě, konat apoštolát jakéhokoliv druhu a být věrný svému
klášteru.

Drazí kamarádi, správný ministrant je podle mého názoru zvídavý, a tak se dnes dozvíme hromadu nových informací. Na vaše četné žádosti budeme zjišťovat něco
o řádech – dnes to budou premonstráti. Seznámíme se
s jedním místem, kde žijí a které vypadá tak úchvatně,
že není divu, že má název Nová Říše, a popovídáme si se
samotným opatem P. Mgr. Marianem Rudolfem Kosíkem,
OPraem.

Jak Vy jste zaslechl hlas ke
zasvěcenému životu a jak
konkrétně ke kněžské službě?
V životě každého jsou určité chvíle, které člověka poznamenají a nasměrují vpřed.
U mě to byla primice, na které jsem byl
přítomen v mých 11 letech. Po ní jsem díky
panu farářovi začal občas uvažovat, zda se
nevydat stejnou cestou. A protože v minulosti v rodišti působili bílí kněží = premonstráti a já se o jejich životopisy a vůbec historii řádu zajímal, bylo mi postupně jasné,
že půjdu v jejich šlépějích.

Ministroval jste jako malý?
Máte nějaký zajímavý nebo
vtipný zážitek z této doby?
V rodišti bylo zvykem začít ministrovat
hned, jak chlapci začali navštěvovat výuku
náboženství. Ani já nebyl výjimkou. Zážitků
bylo mnoho a většinou pěkných.

Kde všude se v ČR můžeme
setkat s premonstráty? Kolik
vás v naší vlasti je?
V Čechách jsou tři kláštery bratří: v Praze na Strahově, v Teplé a v Želivě a jeden
sester v Doksanech. Na Moravě je jediný
klášter bratří, a to je náš v Nové Říši. Na
Svatém Kopečku u Olomouce mají klášter
sestry premonstrátky z kongregace. Bratří
je 136 a sester 35.

Milý otče opate, děkujeme
Vám za rozhovor a přejeme
Vám hodně sil, Božího požehnání a vytrvalosti ve Vaší
službě. A na závěr: Co byste
vzkázal nám, ministrantům?
Služba ministranta je velmi důležitá
a vznešená. Důležitá proto, že má-li bo-

hoslužba mít svou důstojnost, je zapotřebí
služby ministrantů. A vznešená je proto, že
je to služba samému Pánu Bohu. Proto ať
jsou si ministranti tohoto vědomi a ministrují s láskou a zodpovědností.
Jan Lukeš
P. Mgr. Marian Rudolf Kosík,
OPraem
Narozen: 28. prosince 1951
v Šaraticích
Vysvěcen na kněze:
26. června 1983 v Brně
Opatem zvolen:
1. října 1999 v Nové Říši
Oblíbený svatý: sv. Cyril a Metoděj
a následovník Antonín Cyril Stojan
Životní motto:
„Per Mariam ad Jesum“
„Skrze Marii k Ježíšovi“

