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V neděli 9.8.2020 se vydalo patnáct bratří a sester z našich farnosti na Kaplicku i z Prachaticka na společnou dovolenou , kterou jsme strávili v Kroměříži a okolí. Ubytování jsme nalezli
v domečku pro hosty kláštera Milosrdných sester sv. kříže (foto vpravo). Klášter (vlevo) je
zároveň domovem seniorů, převážně ze zmíněného řádu, který vznikl ve Švýcarsku v 19.st.
s hlavní náplní pomoci chudým a potřebným. Políčko, na kterém sestřičky pracovaly, a které
je součástí areálu zahrnující i velkou zahradu, jakoby připomíná, že bez obdělávání pole,
kterým je i naše farnost, ráj nevznikne. A k zúrodňování vztahů může napomoci i náš pobyt.

Prvním naším výletem byla návštěva Sv. Hostýna. Název připomíná hosty i hostinu - obojí
jsme zakusili – byli jsme zde hosty Panny Marie a zakusili i hostinu – tu duchovní, totiž mši
svatou. A podobně jako Maria iniciovala Kristův zázrak proměny vody ve víno, něco podobného můžeme zakusit, když jí svěříme své starosti. I ony se mocí Krista za účasti jeho matky

mohou proměnit v zážitek Boží pomoci. Každá mše sv. připomíná zázrak na svatbě v Káni.
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Po duchovním občerstvení následovalo i to tělesné. Pak
jsme se vydali kolem kostela k prvnímu zastavení křížové cesty. Vrch, na kterém je areál vybudován, byl
osídlen již v pravěku (1200 let před Kr.). Do 13. stol.
je situována legenda o záchraně lidí, kteří se zde ukrývali před Tatary a byli zachráněni Pannou Marii, která vyprosila pramen vody a bouří, která
zahnala útočníky. Proto má P. Maria na zdejším obraze, v rukou blesky. Událost můžeme

brát i duchovně: P. Maria nám může pomoci k objevení pramenu života a k ochraně před zlem
Jurkovičovou křížovou cestou se vydáváme k druhému vrcholu areálu. Prvním je ten, na
němž stojí kostel z 18. století a jezuitský klášter. Druhým je rozhledna. I v životě dojdeme

k vyšším skutečnostem a k výhledům svého života až po průchodu křížovou cestou. Otevřené
okno nového poznání i nové lásky za námahu výstupu jistě stojí.
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Po návratu do městečka stojícího pod kopcem – do Bystřice jsme zamířili do krásného bazénu
kde jsme se v parném počasí příjemně zchladili. Večer jsme se sešli k popovídání i zpěvu.
Nechyběly gratulace oslavencům ani soutěže a hry.

V úterý jsme vyšli do středu
města Kroměříž. V názvu
je skryto slovo žir (říž) znamenající život, jídlo. Duchovních pokrmů jsme zde ochutnali opravdu hodně.

K náměstí vstupujeme kolem
kostela sv. Jana Křtitele.
Podloubím pak míříme k
Arcibiskupskému zámku,
který byl postaven koncem
17. a začátkem 18. stol. jako

reprezentativní sídlo olomouckých arcibiskupů. Na zámku se scházeli s olomouckými biskupy
čeští králové rakouští císařové (byla zde i Marie Terezie) a uskutečnilo se zde i setkání ruského
cara Alexandra III. s císařem Františkem Josefem I. v roce 1885. Spojenectví však dlouho ne4

trvalo. Nad luxusem zámku
i nad kontakty církve s mocnými
tohoto světa můžeme být rozpačití. Vždyť Kristus se obracel
především k chudým. Ale musí-

me uznat, že i do světa politiky má proniknout Krisrova vláda. Bohatství a
krása tohoto místa nyní
slouží všem lidem.

Olomoučtí biskupové toho udělali
velmi mnoho pro celé město – zvl. po
třicetileté válce, kdy bylo velmi poničeno, Karel II.Lichtenstein. V letech 1848
-49 se na zámku ve Velké jídelně (viz
foto vlevo) konalo zasedání Říšského
sněmu, které sem bylo přesunuto kvůli
revolučním událostem a účastnil
se ho též lekárník
z Kaplice Schüt
zenberger. Na
fotografii uprostřed jsou znázorněny lavice, které v sále byly instalovány.
Po prohlídce zámku jsme se na kroměřížském
náměstí naobědvali.
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Odpoledne se někteří vydali na
nedaleký zatopený lom, kde se
dříve těžil vápenec. Místo je
nyní přírodní památkou. ale
koupání je zde – za poplatek
umožněno. Zelená voda připomíná Plitvická jezera v Chorvatsku. V čistém průzračném

jezírku jsme si krásně zaplavali.
V této lokalitě se nachází
chránění obojživelníci a plazy.
Objeveny zde byly i fosílie
z přelomu jury a křídy – vápenaté
destičky, které uzavíraly komůrky
prehistorických měkkýšů.
Nádherné bylo také pozorování hejn ryb.
(obrázek vlevo) Působivé setkání se
zdejší přírodou nás naplnilo radostí. Rozmanité přírodní útvary i živočichové

obohacují náš svět i naše individuální prožívání
Svět je jako prostřený stůl k hostině, ze kterého

můžeme svým zrakem
přijímat stravu pro svou
duši. Bůh nás k tomuto
stolu zve jako do svého
království a když toto pozvání
přijmeme, zažijeme něco krásného. Jen nesmíme tuto krásu
svým sobeckým a kořistnickým

způsobem ničit, jako v
jako v příběhu v němž
hejno hus zničilo čistotu
průzračného jezírka.
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Po návratu na místo ubytování jsme se sešli k eucharistii (tj. k díkůvzdání) za Boží lásku
projevující se v Kristově oběti i v krajině a všem živém.
Texty z Písma
vybíráme náhodně a vždy
se velmi hodí
do situací, které
prožíváme.
Za oltářem stála
socha P. Marie
Lurdské upomínající také

na životodárnou přírodu
z níž vyvěrá uzdravující
pramen. Tím je i Kristovo
tělo které přijímáme a měli
bychom se sami stát místem
pramene, který oživuje.

Takovým pramenem
jsou i schůzky přátel
- společenství,
v nichž můžeme
vnímat sou sounáležitost s druhými,
to že jsme skutečně
jedno tělo, jeden
organismus, jeden chrám, v němž každý jednotlivý díl
podpírá toho
druhého a zajímá se o něj.
Na fotkách je
kroměřížský
hl. chrám sv.
Mořice založený koncem
13. st. biskupem Brunem
ze Schauenburka
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Ve středu ráno se nejprve scházíme,
jako každý den k modlitbě a k plánování dne. Každý si může vybrat kam
a se kterou skupinkou se vydá.

Většina jde do nedaleké Květné
zahrady. Zbývá na mapě ukázat
místo, kam je možné i zajet autem
Počasí nám přeje a tak nás vítá

sluncem prozářená velkolepá
zahrada, založená koncem 17. st.
zmíněným biskupem Karlem II.
z Lichtensteina. Obdivujeme

zeleň i květiny vysázené do
nejrůznějších obrazců, které
vyniknou zvláště při pohledu
z výšky ochozu.

I zde můžeme vnímat, že bohatství církve, z něhož byla zahrada (dnes zapsaná na seznamu
Unesco) vybudována nebylo samoúčelné, ale nyní slouží nejširší veřejnosti. Zde může člověk
načerpat krásu a sílu harmonie do svého nitra.
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Jsou zde četná jezírka s vodotrysky. Na některých se objevuje
duha – znamení naděje. Kéž
by také z církve prýštil ještě více

oživující proud Ducha
a dával život všemu
uschlému a odumřelému.
Záleží na každém z nás.

Každá zahrada připomíná v něčem obraz rajské zahrady. Tedy prostor krásy, radosti a pokoje.
Připomíná, že tento prostor ať už se nachází v reálné zahradě, nebo v lidském srdci, v rodině,
v mezilidských vztazích se musí kultivovat, udržovat, a také střežit (Gn 2.kapitola) před chaosem, který by sem chtěl proniknout. Přemýšlejme jak opečovávat naše vztahy, aby byly krásné

Uprostřed zahrady je rotunda v níž v dřívější době byly umístěny stovky trubiček s vodotrysky
Voda však narušovala stavbu a proto se došlo k úpravám. Dnes je tu bohatá výzdoba a je zde
nainstalováno kyvadlo, které vychýlením dráhy kmitu dokazuje otáčení naší planety.
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Odpoledne jsme vyrazili směrem k Tovačovu.
Nedaleko města se nachází několik velkých
rybníků. Koupání je povolené v části Skašovského rybníka. Rozlehlá vodní plocha poskytuje působivý zážitek z koupání. Každé ponoření nám může připomenout ponoření do
Božího života, které se odehrálo také při
našem křtu. Každé ponoření nás může přivést
k touze neustále se očišťovat v Boží lásce.
Krásný dojem
z vody a úžas
nad krásou
tohoto místa
zkalil menší
úraz nohy
jedné naší
sestry po
zakopnutí.
Je to jakoby
upozornění
že v našem světě stále působí zlo a přichází bolestné situace. Jakoby vše dobré bylo stále vykupováno nějakým
trápením.
Po vykoupání jdeme alespoň zvenku si prohlédnout zámek
o němž je i známá písnička. Jeho věž se vypíná do výšky
96m. Původní hrad byl dle legendy založen v polovině
11. stol. a za posledních Cimburků byl renesančně přestaven. Každá
věž ukazuje směrem
vzhůru. Je tedy znamením, které nás povzbuzuje, abychom pozdvihl svůj zrak k vyšším
ideálům a především k Bohu.

Do duchovních
výšin jsme hleděli
navečer při adoraci
Monstranci jsme
neměli, tak posloužil kalich a květina.
Živou monstrancí jsme také my lidé a naše společenství.
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Ve čtvrtek se jedna parta vydává na pěší túru na hrad
Cimburk a druhá do Holešova. Cesta ke hradu z parkoviště není moc
dlouhá-asi 3km,
a navíc celá probíhá bukovým lesem, kde je chládek. Stejně tak to platí
i pro další pokračování naší túry.
Hrad Cimburk je nyní zřícenina. Byl postaven na křižovatce obchodních cest Bernardem z Cimburka někdy
kol. r. 1330.
Po roce 1700 je
již uváděn jako
zpustlý.
Přesto je jeho
prohlídka zajímavá.
Potkáváme dělníky
kteří hrad opravují
Jsou to dobrovolníci, kteří se snaží zříceninu udržet v co nejlepší podobě
Z vyhlídek obdivujeme hezké lesy kolem.

Podobné zříceniny nás vedou k zamyšlení nad pomíjivostí všeho. I sebekrásnější lidské výtvory jednou zaniknou. Je tedy třeba zaměřit s zvláště na to co nestárne a nepomíjí – na věci
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Boží. Bůh ale může dát nový smysl i tomu co je již rozpadlé a zřícené. Tak, jako my lidé,
opravujeme rozpadlé hrady – z lásky k nim i k lidem, kteří na tato místa přijdou, tak Bůh opravuje lidská srdce a rozpadlé vztahy, pokud mu je svěříme a pokud se otevřeme jeho působení.

„Zvedněte brány své klenby, ať může vejít Král slávy“ píše se v Žalmu 24,9.A můžeme myslet
na brány svého srdce a na naši otevřenost Pánu i lidem. Dalším cílem našeho putování je

zajímavý skalní útvar „Kozel“ Je nejen cílem turistů, ale
i horolezců. Naštěstí horolezecké touhy se u nikoho z nás
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neprojevují,
jistě též z obavy z pádu.
Podobné je to
i v životě: kdo
se povyšuje,
bude poníže.
Pýcha předchází pád.
Zajímavá je
zde průrva ve
skále. Jakoby varování před rozpolceností v duši i vztazích.
Po další cestě jdeme i kolem studánky. I na našich životních cestách, byť jsou sebetěžší, najdeme občerstvení, které
nám poskytne
Bůh či lidé v
našem okolí.
Spolehněme se
na to a buďmě
i my takovými
občerstvujícími
studánkami.
Zanedlouho
se dostáváme
k jiné skále.
Nazývá se „Kazatelna“ Jsou do ní vytesány schody a tak je
její vrcholek snadno přístupný. Na chvíli si odpočineme
a občerstvíme. A to nejenom tělesnou stravou, ale i duchovní
Jedna naše
sestra se
u „Kazatelny“ ujímá
„kázání“
a promlouvá k nám
na duchovtéma.
Díky!
Potom se
vydáváme na další, již poslední etapu našeho
výletu. Vnímáme jak k nám promlouvá příroda, svou krásou i svým
poselstvím. Stromy nám např. připomínají na potřebu zakořenit v životě
i růst. Připomínají nám, že je třeba se také zajímat o kořeny našeho
národa, tedy o jeho historii i o dějiny dalších zemí, protože nám to
umožní pochopit pozdější události, nebo i současný stav. Zakořenit je
třeba také v Bohu, v hlubinách vztahu k němu, odoláme všem bouřím.
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Po jídle v nedaleké obci Koryčany jsme zamířili na koupaliště, kde máme možnost si
zaplavat i poležet na trávě pod slunečními paprsky. Podobně se můžeme slunit a při adoracích před Nejsvětější svátosti v monstranci, které konáme v Kaplici o prvních pátcích
v měsíci mezi 14. a 18. hodinou. I takovéto „slunění“ přinese pohodu do naší duše. Kristus
je naším Sluncem, které nám dodává životní energii.

Jeho sílu zakoušíme také při mši sv. kterou tentokrát konáme v domečku, kde jsme ubytováni.
Sedíme u jednoho prostřeného stolu. Prostřeným stolem je však i celý svět, který nám poskytuje nejrůznější potravu pro tělo i pro duši. A za vším také můžeme vidět Pána a hledat ho
ve všech věcech. Náš stůl, kolem něhož se setkáváme, se skládá vlastně ze čtyřech dílů.

Tak jako svět je tvořen čtyřmi světovými stranami. Ty, když si je nakreslíme, vytvářejí
kříž. A ten také všechny strany spojuje. Jaká hezká symbolika, připomínající ideál
jednoty, jehož uskutečnění se neobejde bez oběti kříže a bez Krista, který je uprostřed.
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Druhá parta ve čtvrtek navštívila
kostel v Holešově. Zde působil
jako farář po roce 1616 Jan Sarkander. V době českého stavovského povstání byl obviněn, že
povolal za svého pobytu v Polsku

kozáky, kteří zpustošili sousední
obce kolem Holešova. Byl pak
r.1620 mučen a odsouzen k smrti
Za svatého byl prohlášen r.1995
Může nás inspirovat statečností
neprozradit zpovědní tajemství.

Skupinka navštívila ještě zdejší
zámek a také synagogu ze 16.st
Večer jsme se chystali navštívit
kroměřížskou hvězdárnu, která
dle internetových stránek měla
mít otevřeno. Bohužel, nebylo
to tak a tak jsme se vydali na
náměstí a ve svitu pouličních
lamp jsme ho i zámek obešli.

Zastavili jsme se také k posezení venku i jedné vinárny. Místo hvězd ve vesmíru, jsme mohli
vidět hvězdu každého z nás. Což Pán v Písmu neříká, že spravedliví budou zářit jako hvězdy
na nebi? Ale o to se ještě musíme pořádně snažit.
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Poslední celý den našeho pobytu jsme strávili na Zlínsku. Nejprve jsme navštívili ZOO.
Podobně jako je součástí našeho života příroda – krajina a rostlinstvo, tak k nám patří
i zvířata. Každý kdo chová doma nějaké zvířátko, potvrdí, že si k němu vytváří i citové
pouto, a to je znatelné i naopak – u zvířat. Prostě jsou to naši bratři a sestry. Někdy jim

i rozumíme a oni nám. Pozorování těchto
tvorů nás obohacuje a přináší radost. Můžeme
za ně chválit Pána a uvědomovat si, že i oni

Pána chválí. Viz žalm 148: „chvalte Pána všechna
zvířata, divoká i krotká“ (10) Z jiných textů Písma
víme, že Pán pomáhá lidem i zvířatům (Ž 36,7) a že
všechno tvorstvo čeká na obnovu světa (Řím 8,19)
16

Bylo by jistě užitečné si někdy
najít ono množství textů, které
v bibli hovoří o přírodě, o živé
i neživé, o horách, nebeských
tělesech a o všelikém tvorstvu.
Asi bychom byli překvapeni, jak Pánu leží na srdci nejen člověk, ale i celý svět. Modlíme se
někdy také za přírodu? Přemýšlíme, jak ji pomoci, jak pomoci zvířatům? Možná bychom
měli také omezit konzumaci masa a jíst více zeleniny. Vzpomeňme na Daniela (Dan 1)

Další naší zastávkou bylo poutní místo Štípa. Už od 14. stol. se zde konaly poutě a milostná
soška se řadí mezi tři nejstarší na Moravě. Až do ½ 17. stol. fungoval starý kostel, stojící
opodál nového. V tom starém se oženil Albrecht z Valdštějna a jeho manželka ho před smrtí
zavázala k postavení nového kostela a kláštera, který měli převzít kartuziáni. Kvůli 30-ti leté

válce se však stavba zdržela a kostel byl posvěcen r. 1765. Z plánovaného kláštera se stala farní
budova, která později velmi zchátrala. V r. 1970 sem přichází Milosrdné sestry sv. kříže a zdevastovanou budovu postupně opravují. Působí zde do r.1995, pak je budova dána karmelitánům
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Po prohlídce a modlitbě ve Štípě zamířila jedna parta do Luhačovic – k přehradě, kde
jsme se příjemně vykoupali.

Do vody jsme pomohli
i Romanovi, který je odkázán na chodítko. Koupání
navečer přerušila silná bouře.

Druhá parta se vydala na Velehrad. Ten byl původně plánován na sobotu, ale protože bylo
třeba, abych v sobotu vedl poslední rozloučení v Malontech s jednou naší sestrou, už bychom
se tam nedostali. Proto několik přátel zamířilo sem. Po prohlídce baziliky navštívili archeo-

skanzen v Modré. Zde si
prohlédli napodobeniny
staveb z období Velké Moravy a mohli si tak názorně
představit dobu působení

svatých Cyrila a Metoděje
Při pohledu na primitivní
obydlí našich předků více
oceníme jejich ochotu zaměnit slunné kamenné
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domy v Řecku za tyto chýše. I zde
je možné setkat se se zvířaty – těmi
domácími – jako jsou kozy
a dobytek.

V sousedství je také areál
Živá voda, kde je možné obdivovat vodní svět s četnými
druhy ryb. Díky skleněnému

tunelu je možné nahlédnout pod
hladinu do vodních hlubin a být
tak nablízku rybám či jiným živo-

čichům. Tím se prohlubuje
naše společenství s nimi
a šíří evangelium lásky.

Po koncertě v Květné zahradě se
ještě rozloučíme při posledním
večírku a ráno v sobotu se ještě
společně vyfotografujeme a pak
se vydáváme na cestu domů.

Díky Pánu za to, že se farní
dovolená povedla, za Jeho ochranu, díky všem za hezké společenství. Těším se zas za rok!
foto ze zastávky v Jindř.Hradci
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Někteří účastníci dovolené před klášterem Milosrdných sester sv. kříže

Květná zahrada
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