I přes svou
rozdílnost
máme mnoho
společného

V naší farnosti máme na kraji hřbitova hned za
branou „kněžský hrob“. Vždycky, když jdu z pohřbu, tak se u něj s ministranty zastavíme k modlitbě za zemřelé kněze. Vysvětlím jim, že tito kněží se zasvětili Pánu Ježíši, a nemají proto na světě
žádnou svou rodinu, která by na ně po smrti pamatovala. Jejich rodinou byla – a stále je – naše farnost. Proto se máme za své zemřelé kněze modlit,
i když už je vůbec neznáme. A na Dušičky se postaráme o krásnější výzdobu hrobu a o zapálené
svíčky.

Základním místem každého hřbitova je však hlavní kříž – byl totiž postaven jako první pomník při založení hřbitova. Připomíná nám lásku
Pána Ježíše až na smrt a příslib vzkříšení.

Každý z nás jistě někdy slyšel zpívat „taizovky“ – jednoduché modlitební melodie s texty
z Bible v různých jazycích. Místo, kde tyto modlitby vznikly, nám dnes představí bratr Wojtek
z komunity Taizé.

hroby

Foto: wikipedia.org

Témata k diskuzi:

* Pokud se běžný člověk dostane o prázdninách do přírody a nebo do
cizích měst, snaží se většinou navštívit co nejvíc pamětihodností a zajímavostí. Jsou to zámky, zábavné parky, zoologické zahrady a nevím co
ještě. Sdělte si navzájem, kolik takových míst jste o letošních prázdninách
navštívili právě vy.
* Dále ať se přihlásí, kdo s rodiči nebo táborem navštívil o prázdninách
nějaký hřbitov. Hřbitovy totiž, pokud to není zrovna Slavín, mezi turistické atrakce přímo nepatří. A přesto by si právě ministranti měli cestu na
tato posvátná místa najít. Proč? Na to zkuste najít odpověď.
* Ověříme si, že všichni ministranti naší farnosti vědí, kde je hřbitov
(a nebo další hřbitůvky naší farnosti) a kde je na něm „kněžský hrob“
a nebo jednotlivé hroby kněží a kde je ústřední kříž.
otec Jiří Kaňa
Bratr Wojtek

Duše

Milý Ondro,
začnu Tvojí poslední, nejjednodušší otázkou. Když si na internetu
najdeš stánky www.biblenet.cz a do vyhledávače
zadáš požadovaný výraz,
objeví se Ti z obou částí
Písma hned 161 odkazů.
Jak si duši představit? Podle Katechismu
katolické církve, paragraf 363, označuje duše
v Bibli často lidský život,
nebo celou lidskou osobu. Mně osobně hodně
pomáhá myšlenka na poslední chvíle Pána Ježíše,
kdy na kříži říká nikdy
nesvatořečenému zločinci, a přece prvnímu
svatému, sv. Dismasu:
„Dnes budeš se mnou
v ráji“ (Lk 23, 43). Duši
tedy vnímáme jako to,
co oživuje naše tělo, a to
od chvíle našeho početí.
Zároveň však mantinely fantazie mohou být od sebe hodně daleko,
protože duše není hmotná. Jak si ale představit ducha/duši, když si
neumíme představit ani anděly? Natož Boha Otce a Ducha Svatého? Mantinely jsou tedy od sebe daleko, ale to je tak vše. Rovněž

Ahoj redakce,
jak si mám představit duši a kde se v těle
nalézá? Píše se o ní někde v Bibli?
Ondra, 16 let
je hned jedním dechem potřebné neopomenout rovnici, která říká,
že duše + tělo = člověk. Tato rovnice je možná jenom podle tohoto
zadání.
Tím jsme se dostali i k pátrání po tom, kde
v těle se duše nachází. Na
pomoc si můžeme přizvat
dnes již emeritního papeže Benedikta XVI. Ten
k tomuto tématu jednou
poznamenal, že tak jako
není možné geograficky
určit sídlo Boha, ani duši
není možné někam umístit, třeba do srdce nebo
mozku. Zeměpis duše
prostě neexistuje, a to
proto, že proniká celým
člověkem. Avšak i podle
Benedikta XVI. je mnohem důležitější to, že
Tebe, Ondro, všichni ve
Tvém okolí znají jako Ondru. U nás v České repubFoto: Goodfon.com lice nosí toto jméno dalších více než 70 000 mužů a kluků. Každý z vás však byl, je a bude
jediný a neopakovatelný a v tom je smysl jednoty těla a duše, který
dává opodstatnění i našim modlitbám za zemřelé.
otec Martin Lanži, Broumov

ska do Francie. Byla tehdy těžká doba druhé
světové války. Mladý Roger byl zpočátku úplně sám, ale přijel s hlubokou touhou založit malou komunitu mužů, která by hledala
jednotu mezi křesťany a v celé lidské rodině.
Když hledal místo pro takový život, dorazil
na svém kole do Taizé – vesnice s pár starými
obyvateli. Stará žena, se kterou mluvil, mu
řekla: „Zůstaňte tu s námi, prosím. Jsme tu
tak sami.” Roger ihned pocítil, že je to Boží
znamení a rozhodl se zůstat. A tak to vše začalo – v krásné jednoduchosti. Zakrátko se
k němu přidali první mladí muži a také začali
přijíždět první návštěvníci. Bratři se modlili
pomocí zpěvů v místním malém kostelíku.
Brzy však kostel nestačil, aby pojal všechny,
kteří sem přijížděli, a tak bratři postavili větší, který pojmenovali „kostel smíření”.

na www.facebook.com/dnyduvery2013. Rád
bych všechny na toto setkání srdečně pozval!
Za rozhovor děkujeme bratru Wojtkovi z Taizé. A paní Vlaďce Jelínkové za
zprostředkování a překlad rozhovoru.

Kdy je nejlepší se do Taizé vydat?

Prosíme, představte našim čtenářům komunitu v Taizé.
Taizé je malá vesnička ve Francii na jihu
Burgundska. V této vesnici se nachází křesťanská komunita přibližně sto bratří (členů
komunity), kteří pocházejí z více než 25 zemí
světa. Bratři chtějí věnovat své životy modlitbě a společnému hledání. Chtějí žít skutečně
to, co poznali v evangeliu. V tomto hledání
nejsou sami. Mnoho mladých lidí sem po celý
rok přijíždí, aby je v Taizé navštívili. Občas
se zde sejde více než 5000 lidí ze všech evropských zemí i z jiných kontinentů. Přinášejí
s sebou mnoho radosti a svěžesti. Komunita
je ekumenická – to znamená, že bratři pocházejí z různých křesťanských tradic. Tato
různorodost zve členy komunity a mladé lidi
k tomu, aby hledali, co je spojuje, nikoli to,
co je rozděluje. To je důvod, proč se mladí, kteří stráví týden v Taizé, snaží vzájemně
poznat, porozumět si a překonat jazykové
i kulturní rozdíly.
Zjišťují, že i když jsou velmi, velmi rozdílní,
mají zároveň velmi mnoho společného. A to
je opravdu krásné, připravuje to cesty míru.
Kdo je zakladatelem Taizé a kdy
tato komunita vznikla?
V roce 1940 se jeden mladý Švýcar, pětadvacetiletý Roger, vydal na kole ze Švýcar-

Setkání v Taizé se můžete zúčastnit po
celý rok. Připravujeme program pro různé
věkové kategorie. Ti, kteří jsou mladší 14 let,
mohou přijet se svými rodiči během týdnů,
kdy je připraven program pro rodiny – tedy
v létě, na Velikonoce a další větší svátky. Mládež mezi 15 a 16 lety může přijet po celý rok
za doprovodu starších.
Co je potřeba pro to učinit a kam
se přihlásit?
Předtím, než přijedete, je důležité se zaregistrovat na stránkách Taizé: www.taize.fr.
Tam také naleznete další, detailnější informace o setkání.
V listopadu ale budete pořádat setkání i v Čechách...
Od 15. do 17. listopadu se v Praze uskuteční Dny důvěry. Je to víkendové setkání,
během kterého se mohou setkat mladí lidé
mezi 15 a 35 lety z celé České republiky.
Program tohoto setkání bude podobný jako
program v Taizé: společné modlitby, biblické úvody a diskuze v malých skupinách vrstevníků. Odpoledne si účastníci budou moci
vybrat mezi různorodými workshopy. Modlitby, kterých se zúčastní i bratři z Taizé, se
budou konat třikrát denně v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a jsou na
ně zváni všichni. Pokud byste se rádi tohoto
setkání zúčastnili nebo se o něm rádi dozvěděli více, podívejte se na www.dnyduvery.cz,
kde se můžete registrovat jako účastník, či
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Kněžské

