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Hlucký kostel, křest 16. června 1946



Rodný dům

V první třídě



S rodiči a babičkou

V Hluku s Pražským Jezulátkem
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Rok 1960−1966

Atmosféra v Hluku a ukončení školyV roce 1960 se v našem městečku odehrálo více událostí. V létěproběhla tzv. kolektivizace vesnice. Znamenalo to, že lidem byla se-brána půda a zároveň i všechen dobytek a byli nuceni vstoupit dokolchozu či tzv. JZD. Rok byl dramatický. V té době se jeden občani se svým otcem postavili na odpor. Když vyváděli jejich dobytekz domu, střelil z ručně vyrobené flinty místnímu policajtovi do boty.Pak i se svým otcem utekl do humna, a když byla zavolána posilapolicie i vojska, nemohli je najít, ač je hledali několik dní. Vzpomí-nám si, jak jsme na ulici i ve škole prožívali hrůzu z této policejnírazie. Nakonec je našli; byli v jedné chatě ve Starých horách. Bohu-žel otec tam zemřel a syn byl odsouzen na více než deset let do vě-zení. Tenkrát šlo do vězení více Hlučanů.V tomto období nevydržel psychologický tlak také jeden otectří dětí. Našli ho oběšeného v lese na Kobylici. Rovněž náš soused
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z téže příčiny náhle zemřel, zřejmě na infarkt. Mým rodičům sebraličtyři krávy a asi čtyři hektary půdy. Vzpomínám, jak potom v létěcelý den vyhrávala hudba na „oslavu“, že socializace vesnice bylaukončena.V té době jsem chodil do 8. a 9. třídy. Hrával jsem fotbal jak zažáky, tak za dorost. Kromě toho jsem občas chodíval pomáhat zvo-nit místnímu kostelníkovi Jakubu Ovsíkovi. Byl vděčný, když jsemvyběhl po schodech na věž a odzvonil poledne, a mě to zase bavilone z důvodu nějaké zbožnosti, ale líbilo se mi, že mohu rozhoupatvelký zvon a pak se vždycky podívat z věže do dalekého okolí.Tak to byla asi moje činnost jako žáka 8. a 9. třídy mimo školu.Kromě toho jsem samozřejmě ještě v 8. třídě, dokud jsme měli půdu,musel pracovat a pomáhat při posledních žních, než nastala kolek-tivizace. V 9. třídě jsem musel po kolektivizaci pomáhat tatínkovinosit vodu pro krávy a pak odvážet mléko do mlékárny. Odváželose od sousedů, kde byly provizorní stáje, protože kolchoz ještě ne-měl vybudovaný kravín.Skončil školní rok, a tím i docházka do naší hlucké školy. Nás,spolužáky, spojovalo mnoho zážitků a drobných přátelství, kteréjsme zde za devět let prožili. Pro mě vyvstala otázka: Co teď? Mé



10

jméno bylo zaznamenáno mezi těmi, které nikdo do žádného učenínemohl vzít, ani na zedníka. Po ukončení školy v roce 1961 jsembyl totiž povinen nastoupit do zemědělské školy a pak pracovat v kol-chozu jako nová pracovní síla. Já jsem ale do kolchozu jít nechtěl,zůstal jsem doma a nevěděl, co dál. Jistě, přicházela i myšlenka utéctdo Rakouska, ale když jsem zvážil, jak ostře jsou střeženy hranice,přestal jsem nad tím přemýšlet.
KamenolomV té době dost Hlučanů jezdívalo pracovat do Ostravy. Většinouz neděle na pondělí už o půl druhé v noci odjížděli autobusem doKunovic na nádraží. Pak pokračovali vlaky na Ostravu anebo někteřísměrem na Olomouc a dále. Skupina Hlučanů našla práci u Lesosta-veb, které měly ředitelství v Olomouci. Pracovali většinou na budová-ní lesních cest na severní Moravě. Přes týden spávali v maringotkách.Jeden z dělníků mi řekl o možnosti jít tam pracovat. Domluvili jsmese a v pondělí 17. července 1961 jsem cestoval s nimi. Stavil se semnou na ředitelství blízko olomouckého nádraží a domluvil, abychmohl s ostatními Hlučany jít hned pracovat do Šumperku. Budovalitam za městem v lese cestu. Nemyslel jsem, že to bude domluvenotak bleskově. Hned mě tam přijali a už první týden jsem pracoval.Pracovní doba byla od šesti hodin ráno do šesti hodin večer. Mělijsme krumpáče a lopaty a kopali jsme příkopy. Jeden z chlapů jakoparťák zodpovídal za odvedenou práci. Týden mi připadal mimo-řádně dlouhý. V pátek kolem poledne jsme skončili a vraceli se vla-kem zpět domů, do rodiště.Tak to pokračovalo týden za týdnem. Ale pak – buď to bylo kon-cem srpna či začátkem září – mě chlapi poslali do opuštěného lomunedaleko naší maringotky donést vodu, aby měli na vaření polévkya čaje. V lomu byl pramínek, ale voda tekla pomalu. Aby se naplnilovědro, bylo třeba čekat i půl hodiny. Bylo to v pracovní době, takžejsem nespěchal. Přišel jsem těsně před polednem, postavil vědrona zem a nechal vodu natékat. Myslím, že jsem se tehdy modlil na-učené modlitby z dětství, abych využil čas. Bylo horké poledne, vopuštěném kamenolomu bylo ticho, a najednou přišlo něco neoče-kávaného. V tu chvíli jsem zažil zvláštní stav, který se dá těžko po-psat. Prostě hluboce jsem si uvědomil marnost, krátkost lidského
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života a zároveň neodvratnou realitu věčnosti. Přišla hluboká úzkosta můj duch začal úpět k Bohu. Něco podobného člověk zřejmě pro-žívá v hodině smrti. V tu chvíli mi bylo naprosto jasné, že Bůh je nadevším stvořením a najednou jsem Ho vnímal i hluboko v duši. Bylo toúplně něco jiného, než když jsem zvykově chodíval v neděli do kos-tela nebo když jsme si jako děti dělaly první pátky v měsíci. Prostěto všechno náboženské snažení se zdálo jako něco umělého, spíš ja-ko nějaké břemeno, ale tento moment, který trval několik minut, byltak silný, že člověk mohl povědět: Já nevěřím v Boha, já vím a mámzkušenost, že On je živým Bohem a Stvořitelem všeho!Po této zkušenosti jsem začal hledat Boha, spíše hledat způsobsvědectví, jak se o Něm vyjádřit, protože v tu chvíli jsem cítil potře-bu o Něm svědčit. Doma jsme měli několik brožurek, které vydávalexerciční dům ve Frýdku. Nikdy předtím jsem je nečetl. Jednu či dvěbrožurky jsem si vzal, abych si cestou vlakem mohl prohloubit ná-boženské vědomosti. Brožurky byly psány živou formou, obsahovalyvždy nějaký příklad, přirovnání, takže to bylo i zajímavé a zároveňpovzbudivé. Byl v nich podán jasný pohled na křesťanské pravdy.Vzpomínám, že jedna brožurka se jmenovala Lék proti smrti, druhá
Nač se zpovídati. Jiné měly názvy: Nebe, Peklo, Blízká příležitost ke
hříchu a podobně. Postupně jsem je všechny přečetl.
Smrt spolupracovníkaKoncem měsíce září byla část dělníků poslána na budování ce-sty za Krnovem, do opuštěné vesnice Dlouhá Voda. Bylo to možná15 km za městem Albrechtice. Na konci vesnice Dlouhá Voda stálahájenka a u ní tekl malý potůček. Tam nám postavili maringotku, tak-že jsme měli dokonce i elektrické osvětlení z hájenky. Odtud jsmeměli budovat cestu do lesa, tedy většinou kopat příkopy. Horší to by-lo s dopravou. Vlakem jsme přijeli do Krnova a tam nás před nádražímčekával náklaďák. Nasedli jsme na vlečku a vozíval nás přes městoAlbrechtice a vesnici Hynčice do Dlouhé Vody. Na podzim to ještě by-lo dobré, ale v zimě bylo cestování dosti obtížné, zvláště když foukalstudený vítr nebo byl mráz či dokonce padal sníh. V pátek kolem po-ledne náklaďák znovu přijel a odvezl nás do Krnova na nádraží.Když byl venku mráz, museli jsme v maringotce topit. Kamnavyhřála malý prostor maringotky velmi prudce. Tomáš Dominik le-
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žel na horní posteli. Otevřel si ventilačku a usnul. Já jsem tehdy spalna opačné straně, také nahoře, ale ventilačku jsem neotvíral. Tomášdostal zápal plic. V pátek večer jsme se vrátili domů a hned v sobotumě zavolal jeden spolupracovník a říká:– Pojď se rozloučit s Tomášem, umírá.Ležel v posteli, byla sobota večer, chvíli předtím ho navštívilmístní lékař a už jen konstatoval, že v nejbližších chvílích nastanesmrt. Po lékaři ještě přišel kněz, přinesl mu svaté svátosti a pakjsme přišli my – tři spolupracovníci, abychom se s ním rozloučili.Stál jsem tam, za mnou stála jeho žena a dcera, s kterou jsem cho-dil do školy, byla se mnou v jednom ročníku. Měl jsem s nimi soucit,ale nijak jsem jim nemohl pomoci. Tiše jsem se modlil, aby mu Pándal milost šťastné smrti. Brzy poté, co jsme odešli, vydechl naposled.Bylo mu 54 let. Hned v pondělí odpoledne byl pohřeb.Psal se únor roku 1962.
Zasvěcení se Matce BožíVzápětí přišel další zásah neviditelné Boží ruky, nešlo o žádnounáhodu. Když jsem po pohřbu odjížděl a vracel se do práce, v auto-buse si ke mně přisedl jeden Hlučan, který pracoval ve Zlíně. Hnedse mnou začal mluvit o Bohu. Pozval mě do Zlína a dal mi nějakoubrožurku o úctě k Panně Marii, ale chtěl, abych mu ji pak zase vrátil.Koncem března jsem se s ním znovu setkal a on mi dal 30denní po-božnost zasvěcení se Panně Marii podle sv. Ludvíka Grignona z Mont-fortu. Řekl mi, že je dobré se Panně Marii v nějaký mariánský svátekzasvětit. Rozhodl jsem se, že to udělám na svátek Panny Marie, Pro-střednice všech milostí, 8. května. Přijel jsem do Zlína a vykonal sisvatou zpověď. Šel jsem k svatému přijímání a po svatém přijímáníjsem se pomodlil zásvětnou modlitbu k Panně Marii. Zdánlivě se nicnedělo, avšak opak byl pravdou. Ač jsem nikdy neuvažoval o kněž-ském povolání, ještě v tom měsíci – zasvěceném Panně Marii – jsemdostal povolání, a to v takové síle milosti, že jsem nikdy, ani v nej-těžších zkouškách, o něm nepochyboval. Navíc jsem vnímal zvláštnímilost v celém svém kněžském a řeholním životě i v boji za pravo-věrnost jako biskup psanec.Na ni jsem se obracel, když lidé prosili o přímluvu a modlitbuza jejich nemoci a problémy. Těch vyslyšení bylo velmi mnoho. Já
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jsem ale jen s důvěrou předával ty prosby své Matce, kterou mi dalJežíš před svou smrtí na kříži slovy: „Hle, tvá Matka!“

Navrácení ukradených věcíNevím přesně odkdy, ale stalo se tak pod vlivem četby starénáboženské literatury, že jsem si sestavil určitý duchovní řád. Pra-videlně, každý den, jsem se modlil růženec a v sobotu a v neděli jsemšel na liturgii a zároveň i k svatému přijímání. Když jsem si tehdyv květnu pročetl podrobnější zpovědní zrcadlo, zasáhla mě tam jednamyšlenka: pokud jdeme ke zpovědi, měli bychom dát do pořádkusvou minulost. To znamená, že pokud jsme hřešili, máme přestathřešit, nevyhledávat příležitost ke hříchu, a pokud jsme něco ukra-dli, máme se snažit to vrátit anebo nahradit.Tuším, že to bylo v 7. třídě, když jsme ještě s jedním kamará-dem vylezli po schodech do podkroví Šumpolcova domu. Podkrovímělo ve správě ROH Autopal a na chodbě byla velká skříň s Lenino-vými spisy a jinými podobnými knihami. Bylo toho asi na půl metrua tehdy jsme to ukradli. Zřejmě ty spisy nikdo nepotřeboval, ani jenikdo nečetl, protože se po nich nikdo nesháněl. Zodpovědný za tumístnost byl jistý muž, jehož žena byla sestřenicí mé matky. Bydleliv domě na kopečku, kde se narodil můj dědeček. Když jsem chtělpřed zpovědí vrátit knihy na místo, zjistil jsem, že dveře, které vedlyna schodiště, jsou už zamčené. Nemohl jsem se tedy dostat na chodbua ukradené knihy vrátit. Uvažoval jsem, co dělat. Rozhodl jsem se,že odnesu knihy přímo tomu muži. Byl to duševní boj, ale nakonecjsem se přece jen s dvěma taškami blížil k jeho domu a prožíval vnitř-ní muka. V duchu jsem slyšel, jak mi bude nadávat do zlodějů... No,ale – říkal jsem si – má pravdu. Dopustil jsem se hříchu a je třebanést následky. Nelze utíkat před zodpovědností. V duchu jsem semodlil a připravoval se na studenou sprchu. Jeho žena mě srdečněuvítala, a když jsem řekl, že bych chtěl mluvit s jejím manželem, od-pověděla, že není doma. Pověděl jsem jí tedy celou historii. Ona toale poslouchala tak jedním uchem, a když vzala do rukou spis Le-nina, řekla, že jsem to neměl vracet, prý jsem to měl hodit do pece,nač jim to nosím do domu. Já jsem ale naléhal, že to je pro jejího man-žela, a prosil jsem ji, jestli by mu to nepředala. Dala najevo, že se tímnemíní zabývat, snad prý mu o tom poví, jestli nezapomene. Tašky
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s knihami odložila někde v průjezdu mezi nepotřebné věci. Měl jsemstrach, aby na to nezapomněla, ale už se víc naléhat nedalo, tak jsemse vydal nazpět domů. Spadl mi těžký kámen ze srdce. Šel jsem ko-lem toho domu u Šumpolců, který je naproti staré školy, a tu najed-nou – nechápu, proč právě tam – vzpomínám si, jako by to bylo dnes:naráz jakoby uhodil blesk z nebe – rovněž nedokážu vyjádřit slovy,co se odehrálo – ale najednou mi bylo jasné, i když jsem o tom nikdypředtím neuvažoval, že Pán Ježíš mě povolal, abych byl knězem!Když se v létě v Hluku objevil onen horlivý muž, jmenoval seCyril, zeptal jsem se ho, co bych měl dělat, abych se mohl stát kně-zem. Měl z toho velkou radost. Řekl, že je třeba, abych se hned napodzim přihlásil na večerní školu, abych si mohl udělat maturitu,protože bez ní se do semináře nedostanu. Cyril byl mimořádný hor-livec, také toužil být knězem. Byl, tuším, o 15 let starší než já, ale ačzkoušel dokončit večerní školu, nějak mu to nešlo. Zjišťoval jsemmožnosti, kde bych mohl večerní školu začít. Nejideálnější by tobylo v Olomouci na nábřeží Jiřího z Poděbrad. Výuka probíhala jed-nou za týden, a to odpoledne od jedné hodiny až do půl sedmé čido půl osmé večer. Jenže tam, kde jsem pracoval, nebyla možnostjet ve středu do Olomouce a pak zase zpět do práce, prostě to ne-připadalo v úvahu.
Noc v chrámu a pak...Koncem září roku 1962 několik z nás přeřadili z Dlouhé Vodydo Heřmanovic. Postavili nám maringotku blízko kostela a mělijsme upravovat cestu, která byla přímo ve vesnici. Heřmanovicejsou v pohraničí a do chrámu tam chodilo málo lidí. Bylo tam ještěi několik Němců, kteří nebyli odsunuti s ostatními z důvodu, že mě-li za manželky Češky. Jeden z Němců byl kostelníkem. Přes den bylchrám otevřený, a když jsme skončili práci a uvařili si večeři, šeljsem tam. Klečel jsem u bočního oltáře a modlil se. Najednou jsemslyšel, jako by někdo chytil za dveře, a ty se prudce zavřely. Já se všakmodlil dál. Po určité době, když jsem chtěl z chrámu odejít, zjistiljsem, že jsem tam zamčený. Zvažoval jsem, co dělat. Nakonec jsem serozhodl, že se budu modlit. Tu noc jsem strávil v chrámu. Ráno jsemvylezl na věž a z věže volal na chlapy, kteří vycházeli z maringotky,aby poslali kostelníka, ať mi otevře. Ten přišel celý udivený a odemklmi. Co se ale po této noci stalo? Byl to historický den, 11. říjen 1962.
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Začínal II. vatikánský koncil, ale to nebylo vše. Ten den odpoledneprojížděl přes Heřmanovice i vedoucí nad instalatéry a elektrikáři,pan Ličman. Byl to srdečný člověk, jen bohužel měl trochu rád alko-hol. Shodou okolností se narodil v Hluku, ale rodiče se brzy odstě-hovali do Olomouce. Když se dozvěděl, že zde pracuje několik Hlu-čanů, dal se s nimi do srdečného rozhovoru. Když uviděl mě, chvílise na mě zahleděl, zamyslel se a řekl:– Tebe je tady škoda. Mohl bys pracovat jako pomocný elektri-kář v Olomouci. Sbal si všechny věci a hned začátkem příštího týdnemůžeš nastoupit.Byla to zdánlivá maličkost, ale byl za ní další Boží impuls udělatkrok, skrze který pak Bůh dál vedl můj život.
Učněm a studentem v OlomouciV Olomouci Na Bělidlech měl elektrikářskou dílnu starší pán,kterému jsem měl pomáhat s výrobou rozvaděčů a jinými pracemi.Bydlel jsem v jedné z dřevěných ubytoven pro učně. Bylo to jiné nežbydlet v maringotce. Než jsem se vzpamatoval, pomalu končil pod-zim. Vzpomněl jsem si, že bych se mohl zkusit přihlásit na středníškolu pro pracující. Jenže byl už listopad, a když jsem přišel na ře-ditelství, oznámili mi, že škola je výhradně pro pracující a že já bychmohl snad po přijímacích zkouškách začít denní studium. Tedy dve-ře se v tom roce zabouchly.Přišel rok 1963. Byl jsem přeřazen do party dvou elektrikářů,s nimiž jsem po domech prováděl nové elektroinstalace. V měsícikvětnu naše pracoviště navštívil pan Ličman a najednou přišel s no-vým návrhem:– Mohl bys jít na stavební učiliště na Střední Novosadské, tamjsou zedníci, instalatéři a elektrikáři.Vděčně jsem nabídku přijal. Hned začátkem školního roku jsemnastoupil jako učeň elektrikář do 1. ročníku. Od ostatních spolužákůjsem byl starší o dva roky. Brzy po zahájení školního roku jsme byliposláni na bramborovou brigádu. Z učiliště jsme se v sobotu odpo-ledne vraceli domů a v pondělí přijížděli zpět.

Krok víryBylo to v druhé polovině měsíce září. Byla sobota k večeru, vrá-til jsem se domů a klečel jsem před sochou Panny Marie. V rohu míst-



16

nosti jsem totiž vysekal díru, vyložil ji kameny a vložil tam asi 60 cmvysokou sochu Panny Marie Lurdské. Za ni jsem dal světlo a tam jsemse v sobotu, když jsem přijížděl domů, modlil. Když jsem se tak mod-lil růženec a pak se zastavil, uvědomil jsem si: Dobře, já se nyní mohuučit na elektrikáře, ale po ukončení tří let maturovat stejně nebudu,a tím pádem do semináře jít nemohu. Do školy pro pracující v Olo-mouci mě také nevezmou, protože teď už jsem navíc učeň. Chvíli jsemzůstal ve smutku a pak jen bezmocně předával celou neřešitelnousituaci skrze Pannu Marii svému Spasiteli. Najednou mi přišla my-šlenka a s ní veliký pokoj: Zkus to, udělej krok víry!V pondělí tedy, když jsme byli na bramborové brigádě, podařilose mi z ní uvolnit a jel jsem přímo do školy na nábřeží Jiřího z Podě-brad. Znovu jsem přišel na ředitelství, ale neřekl jsem, že jsem uč-něm, jenom, že bych měl zájem o večerní studium. Sekretářka se namě chvíli dívala a říká:– Nejde to, vy nejste pracující.Řekl jsem:– Ale já jsem.Začala se dívat do různých papírů na stole a odpověděla:– No, jestli donesete potvrzení z vašeho podniku, že jste praco-val nejméně dva roky, máte nárok nastoupit nyní do školy.Pak dodala:– Je tu ale ještě problém s přijímacími zkouškami.S tím jsem odešel. Znovu jsem se modlil a uvažoval, co dělat. Do-stal jsem odvahu zajít přímo na ředitelství Lesostaveb, kde jsem po-věděl, že si nyní dělám učňovskou školu a že bych si chtěl zároveňudělat maturitu. Úředník, který tam tehdy byl, řekl:– No, a jaký máš problém? Tak si ji udělej, je-li to možné.– Potřebuji k tomu potvrzení, že už dva roky pracuji a že mipodnik dovoluje večerní školu navštěvovat.Ten úředník sedl za psací stroj a napsal mi doporučení ke stu-diu na střední škole. Dal k tomu razítko a podpis. Měl jsem pevnýbod! Problém byl už jen s těmi přijímacími zkouškami. Hned ve stře-du kolem poledne, když jsem se uvolnil ze školy, přijel jsem i s dopo-ručením do školy na Jiřího z Poděbrad a předal dokument sekretářce.Ta ho prohlédla, chvíli uvažovala a pak řekla:
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– Dnes právě probíhá výuka dálkařů. Přijímací zkoušky sice ne-máte, no ale u dálkařů jsou různé výjimky… Víte co? Zkuste to. Běžtedo třídy, ve které je 1. ročník.Počkal jsem na přestávku a vešel do třídy. Rozhlédl jsem se, kdeje volné místo, a sedl si. Zrovna byla čeština a profesor Horčička pro-vedl se všemi studenty zkouškový diktát. Byl jsem tedy nucen psát.Bohužel právě v češtině a v matematice jsem měl velké díry.Vrátil jsem se na internát až večer a oznámil, že ve středu odpo-ledne budu chodit na střední školu na Jiřího z Poděbrad. Vychovatel,který měl na starosti více než 100 učňů, to vzal jako samozřejmost.Dopolední výuku školy jsem tím nenarušil, ani praxi, která probíha-la rovněž dopoledne v dílnách učiliště.
Studium a apoštolátKdyž jsem za týden přišel do večerní školy, čekala mě pořádnásprcha. Profesor Horčička četl známky, jaké kdo z diktátu obdržel.Bylo tam, tuším, i několik pětek, ale já jsem měl pětku třikrát pod-trženou. K tomu ještě pan profesor dodal svůj bouřlivý komentář.Snažil jsem se proto pak zvlášť věnovat češtině a matematice, takžeo pololetí jsem byl už z matematiky nejlepší. S češtinou však, i kdyžnastal rapidní posun k lepšímu, to ještě nebylo ono. Bylo to ale užaspoň v normě.Druhý půlrok uběhl velmi rychle a následující školní rok 1964/65jak na učňovské škole, tak i na večerním studiu rovněž. V tomto rocejsem týden chodil do školy a týden dělal praxi u Lesostaveb. Pak při-šel 3. ročník, ve kterém jsem měl ukončit učňovský obor elektroin-stalatér a zároveň maturitou i večerní střední školu pro pracující.Za ty dva roky jsem se seznámil s okolnostmi i s lidmi; jak s učni nainternátě, tak s dálkaři. Myšlenka apoštolátu byla silná, ale protožejsem musel sledovat cíl, a to ukončení školy, nebylo možné misiirealizovat. Snad jsem mohl vydávat jen drobná svědectví mezi dvě-ma či třemi chlapci, na nichž bylo vidět, že mají alespoň minimálnízájem o hledání životních pravd týkajících se reality věčnosti, kteránás čeká. Jeden z nich se jmenoval Vladimír Hlásenský. Byl jen o rokmladší a měl smysl pro studium. Nestačil mi ale, tak trochu záviděl,že dokáži vytrvale a systematicky studovat a vedlo ho to k jakésikonkurenci. Měl jsem před očima cíl, a proto jsem se snažil pro stu-dium využít každou volnou chvilku, i při práci jsem se učil slovíčka
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z němčiny a snažil se využít všechen čas, abych bez překážek ukon-čil obě školy.Vzpomínám, jak občas, když chlapci byli na internátě a nudilise, jsem jim vyprávěl o vesmíru. Říkal jsem některé údaje o vzdále-nostech a velikostech kosmických těles i poznatky o stvoření, a z tohose rozvinula spontánní diskuze. Protože jsem byl starší a zároveňchodil ještě i na druhou školu, brali mě jako určitou autoritu a duchateismu, který na ně působil, se v těch chvílích jaksi nemohl proje-vit, takže i některé pravdy spojené s vírou přijali.Ve 3. ročníku jsme měli už jen dva dny školy a čtyři dny praxe,a to každý týden. Nebyli jsme už proto nějak moc vychovatelem hlí-dáni. Prakticky jsme na internátě přenocovali jen jednu noc, takžejsme tam byli už více méně jako hosté. Využil jsem tu šanci a věno-val se krátkým rozhovorům. Přesvědčil jsem chlapce, aby jedno ráno,myslím, že to bylo úterý, všichni přišli do blízkého kostela, kde bylP. Polášek, rodák z Kyjova. Domluvil jsem s ním, aby je vyzpovídala zároveň aby byla za náš ročník mše svatá. Prakticky všichni až namalé výjimky přišli i ke zpovědi. Už předtím jsem je připravil a pří-mo jim stručně pověděl, z čeho se mají zpovídat, takže zpověď šlavelmi rychle. Tak jsme začali 3. ročník na učňovské škole. Možná seo tom dozvědělo vedení školy, ale nikdo nám nedělal problémy.
Druhý vánoční svátekV tomto roce jsem se rovněž rozhodl udělat misii i ve svém ro-dišti. V Hluku byl starý zvyk, že na druhý svátek vánoční, na Štěpá-na, bývala mše svatá za mládence, tedy za chlapce, kteří už opustiliškolu, ale i za ty starší, kteří byli ještě svobodní. Za tuto misii jsem semodlil už od listopadu. Udělal jsem si seznam všech chlapců podlejednotlivých ulic, kde bydleli, a modlil se za ně. Byl to těžký duchovníboj. Rozvrhl jsem si, kolik z nich stihnu navštívit vždy, když se v so-botu kolem čtvrté hodiny odpoledne vrátím z Olomouce ze školy. Měljsem ještě šanci dělat misii během neděle po mši svaté. Při bohosluž-bách jsem tehdy dělal lektora. Asi měsíc předem jsem šel chlapcezvát osobně, aby přišli a podpořili starou tradici. A aby měli zásluhu,řekl jsem, že zároveň vybírám peníze na mši svatou. Bylo to tak nějakna hraně. Chlapci, ač pocházeli z křesťanských rodin, byli už nabiti
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duchem ateismu a jakéhosi zesměšňování křesťanství, takže jsemmnohdy čekal, že mi někdo vynadá a zesměšní mě. Vzpomínám si,jak těžký boj s duchem ateismu to byl. Abych v tu sobotu vůbec vy-šel a šel do domů jednotlivých chlapců, musel jsem se několikrátmodlit i dvě hodiny. Jednak za ty chlapce, ke kterým jsem chtěl prá-vě jít, a jednak za sebe, protože jsem vnímal tak silný tlak, že jsemměl doslova hrůzu vykročit a jít tuto misii dělat. Měl jsem už připra-vené formulace, co říci. Jednak jsem pověděl o mši svaté na Štěpána,spojené s tradicí, a zároveň jsem dělal kratinkou evangelizaci o Vá-nocích, o Kristově narození i o Jeho smrti na kříži a o tom, že jsmebyli všichni pokřtěni v hluckém kostele. Prostě snažil jsem se říctto tak, aby se to těch chlapců dotklo. Byli to většinou starší chlapci.Mně bylo tehdy 19 let a jít za nimi byl pro mě velký sebezápor adoslova vnitřní hrdinství. Jít za těmi, kteří byli spolužáci či chlapcio čtyři roky mladší, bylo snadnější.Přišly Vánoce. Zvláště Štědrý den jsem ještě využil a konal misiimezi čtyřma očima. Navštěvoval jsem tenkrát odvážně i ty chlapce,jejichž oba rodiče byli komunisté a nikdy do náboženství nechodili;zřejmě byli jen pokřtěni. Vzpomínám, jak jsem stál přede dveřmijednoho takového domu, a když asi o tři roky starší chlapec vyšela já mu stručně pověděl, oč jde, byl tak překvapen, že nevěděl, comá na to říct, tak jen vyhrkl, že rozhodně přijde. Byl to pro mě znakmimořádné Boží milosti, protože jsem nečekal, že právě tam se dve-ře lidského srdce otevřou pro Ježíše.Přišel svátek sv. Štěpána a chrám byl plný chlapců! Mnozí přišliuž hodinu před tím, aby mohli přistoupit i ke zpovědi. P. Pastušantím byl přímo šokován. Nikdy v chrámu neviděl tolik mladých chlap-ců, a už vůbec, aby mnozí ještě i přistupovali ke svátostem! Byl toopravdu boj s duchem ateismu.
MaturitaKoncem května byl uzavřen závěrečný ročník a 6. června mělyzačít maturity. Před tím byl tzv. svatý týden, tedy volno, kdy jsme seměli připravovat na maturitní zkoušky. Plánoval jsem udělat misiii mezi těmito spolužáky. Někteří byli i o dvacet let starší. Jeden bylpracovníkem přímo na okresu, jiný měl vedoucí funkci ve věznici
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a ještě jiní, kteří byli členy komunistické strany. Věděl jsem, že předmaturitou budou mít všichni strach a že je třeba to využít pro spásujejich duše. Zatím nikdo nevěděl, že mám na podzim nastoupit dosemináře. I to bylo důvodem k misii. Zjistil jsem si adresy spolužáků;byli většinou z Olomouce. Když začal svatý týden, rozhodl jsem se,že budu jezdit a navštěvovat je osobně a hned udělám evangelizaci.Naše škola byla kousek od katedrály. Kněze v katedrále jsem dobřeznal, protože jsem se tam v pondělí stavoval, když jsem jel do školynebo na praxi, a ministroval jsem při mši svaté. Domluvil jsem ses nimi, že by mše svatá za maturanty byla v pondělí 6. června v sedmhodin ráno. Termín byl stanoven a já začal konat misii. Jezdil a běhaljsem po Olomouci a hledal byty spolužáků. Všichni se připravovalina maturitu a byli pod psychickým tlakem. Měl jsem připravenoukrátkou misijní promluvu, v níž jsem jim nejprve oznámil, že jsemse rozhodl vstoupit do semináře a že z toho důvodu bych je, jako spo-lužáky, rád pozval na mši svatou, která bude sloužena i za požehnánípro naše maturitní zkoušky. S každým jsem vedl asi čtvrthodinovýrozhovor. Přibližně po dvou hodinách běhání po těchto návštěváchjsem potřeboval jít do chrámu a modlit se. Byl to tvrdý duchovní boj.V chrámu jsem se už předem modlil za konkrétní spolužáky, kteréjsem měl v další etapě naplánované navštívit. Bylo třeba velkéhosebezáporu, protože jsem počítal s tím, že všichni spolužáci jsouprakticky nevěřící. Pán dokonce dal tu svatou drzost, že jsem navští-vil i profesory u nich doma a rovněž jsem s nimi hovořil na duchovnítéma s tím, že jsem se rozhodl jít studovat na kněze, a také je jsempozval na naši svatou liturgii. Všichni to brali s vážností. Já jsem tov jejich případě bral spíš jako formalismus a nepočítal s tím, že bytam někdo z nich vůbec přišel. Byl to skutečně týden tvrdého boje.Přišel 6. červen a před katedrálou ve svátečním oděvu stáli spo-lužáci a spolužačky! Vešli do katedrály a u bočního oltáře byla za něsloužena liturgie. Mezi studenty stáli i dva profesoři, což bylo velkýmhrdinstvím, protože je to mohlo stát vyhazov ze školy. Rovněž ně-kdo objednal i houslistu, který po mši svaté zahrál Schubertovo Ave
Maria. Duší přítomných studentů se to v té atmosféře velmi dotklo.Mezi prvními jsem šel k maturitě já a nasbíral jsem ty nejlepšíznámky. Pak jsem ještě profesorům o přestávkách dělal obsluhus pohoštěním, zač byli velmi vděční.



21

Byl to skutečně zázračný den! Na mši nepřišli jen dva ze spolu-žáků, a jen oni dva shodou okolností neudělali maturitu. Když poobědě maturity skončily, nejprve jsem šel do katedrály a tam jsemasi dvě hodiny klečel a děkoval Pánu za tu sérii zázraků, kterou vy-konal! Plně jsem si uvědomoval i to, že jsem splnil všechny podmín-ky, abych mohl být přijat na bohosloveckou fakultu; tou hlavní bylaprávě dnešní maturita.Pak jsem ale ještě musel navštěvovat další týdny učňovskouškolu. Praktické zkoušky jsme dělali až v červenci. Zaváděli jsmenovou elektriku v budově pedagogické fakulty, bývalé teologickéfakulty, která byla později, po mnoha letech, navrácena církvi.Rovněž jsem využil příležitost, že nám má být slavnostně pře-dán výuční list, a udělal jsem další misii. Řekl jsem chlapcům, že bybyla možnost svaté zpovědi i mše svaté za náš ročník, tuším, že tobylo poslední týden v červenci anebo dokonce první týden v srpnu.Spolužáci byli před rokem na liturgii v chrámu na Nových Sadech,a tak bylo lehké je zorganizovat i na tuto mši svatou. Předtím jsemvšak také ještě navštěvoval některé spolužáky, kteří byli z Olomouce,a vedl s nimi rozhovory o náboženských otázkách. Zároveň jsemjim pověděl, že jdu do semináře a že by se se mnou mohli přijít natu domluvenou mši svatou rozloučit. Pro ně to byl lidský motiv, alemně šlo o Boží užitek.
Před nástupem do LitoměřicKoncem června jsem v Hluku ještě zorganizoval osvědčenoumisii s ročníkem 1951, který končil základní devítiletou docházku.Rovněž přišli ke zpovědi a na závěr za ně byla sloužena liturgie. Na-vštěvoval jsem většinou chlapce a vedl s nimi rozhovory, spojenés osobní evangelizací, o životě, který je před nimi.Začátkem září jsem navštívil odvedence, spolužáky z ročníku1946, protože měli koncem září nastoupit na vojnu. Opět jsem tovyužil k misii a povzbuzoval je, aby přišli na mši svatou, která zaně bude sloužena. Tato tradice u nás už byla, takže k tomu nebylotřeba nic mimořádného, přesto to však vyžadovalo určitý čas.22. září jsem měl nastoupit do Litoměřic. Chtěl jsem se rozloučiti s podnikem, kde jsem se učil a prakticky pět let byl jeho zaměst-nancem – učněm. V podstatě šlo o to, rozloučit se s vedením podniku.
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Uvažoval jsem, jak to udělat, a přišlo mi na mysl nechat vytisknoutpozvánku s oznámením, že odcházím do Litoměřic a že je zvu narozlučkovou liturgii do chrámu sv. Václava – do katedrály. Oznámeníjsem si napsal, ale v tiskárně mi ho nechtěli vytisknout. Báli se, prýje to náboženská agitace a za to jsou tresty. Smutně jsem odešel.Zastavil jsem se v nejbližším chrámu a modlil se, co mám dělat dál.Přišla mi myšlenka, abych zajel přímo na okres a požádal, aby midali dovolení, že tento text může být vytištěn. Vzpomínám, s jak vel-kou vírou jsem tam šel a modlil se. Překonával jsem přitom stracha vzbuzoval víru i důvěru, že Bůh učiní další zázrak. Se zázraky jsemměl v tomto roce hodně zkušeností, takže jsem měl i teď víru, žeBůh i zde zvláštním způsobem zasáhne. Když jsem na okres přišel,nějaký vedoucí úředník na mě překvapeně hleděl, no ale nemohl nicnamítat. To, že chci jít studovat na kněze, nebylo nic protizákonného,státní úřady to dovolovaly. Několika slovy jsem s ním záležitost pro-hovořil, on vzal do rukou nějaké paragrafy, kroutil hlavou a říkal, žeto není tak jednoduché. Ptám se:– A co byste mi radil?Zamyslel se a říká:– Přece byste to nějak mohl udělat, ale víte, nejlépe by bylo, kdy-byste šel na pohřební službu. Oni tisknou různá parte, a tak mají zezákona zvláštní dovolení, že to není propagace náboženství. Tam byvám to mohli vytisknout bez problémů.Dobrá rada nad zlato! Spěchal jsem tedy na pohřební službu.Zeptali se jen, jaké množství chci, a letáčky hned vytiskli. Nechal jsemjich udělat větší množství a pak jsem některé rozdával a některé po-sílal poštou. Nešlo ani tak o pozvánku na liturgii, jako o boj s tímspojený, o postavení se proti duchu ateismu. Osobně jsem pak v kan-celáři na ředitelství Lesostaveb pozval jednotlivé úředníky a pozván-ku jim dal. Už to, že bylo něco k dobru církve napsáno, bylo samoo sobě pokládáno za velké hrdinství a povzbuzení pro lidi, kteří bylizastrašeni a na veřejnosti se nedokázali ve prospěch křesťanství pro-jevit. Liturgie byla pozdě odpoledne, těsně před odjezdem do semi-náře, takže mnozí přišli. Hned nato jsem odjel do Litoměřic. Ještěpřed odjezdem z domu jsem požádal svého tatínka, aby mi dal po-žehnání. Vzpomínám, že jsem si klekl, přijal od něj požehnání, vzaltašku a šel na autobus. Cestoval jsem do semináře.
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Vzpomínky na seminář (1966−1971)

Studijní rok 1966/67

První ročníkV prosinci 1965 skončil II. vatikánský koncil.22. září 1966 jsem vstoupil do litoměřického semináře. Naplňo-vala mě vnitřní radost. Téměř čtyři a půl roku od chvíle, kdy mě Pánpovolal, jsem směl s Jeho pomocí překonávat překážky, aby nastaltento moment. Byla to série zázraků. On připravil cestu k tomuto dni!Povolání zůstalo dlouhou dobu tajemstvím jen mezi mnou a mýmdobrotivým Pánem a Bohem. Jen Cyrilovi jsem se tenkrát zmínil,abych věděl, jaký udělat první krok. A teď – konečně seminář! Jednaetapa je za mnou, nyní mě čeká pět let studia a formace a pak ještědva roky povinné vojenské služby. Tedy dá-li Bůh, za sedm let mohubýt knězem, přistoupit k oltáři Božímu a veřejně hlásat Boží slovo!
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Do semináře se tenkrát každý uchazeč nedostal, byl stanovenvelmi omezený počet těch, kteří směli být přijati. Navíc uchazeči ostudium bohosloví byli tvrdě prověřováni. Do našeho ročníku na-stoupilo ze všech diecézí celkem 22 zájemců. Tři z nich už vysokouškolu měli, byli starší – Karel Cikrle, jehož bratr Vojtěch se pozdějistal biskupem v Brně, František Radkovský, pozdější biskup v Plzni,a MUDr. Jiří Slabý. Ti mohli už po prvním ročníku postoupit rovnoudo třetího.Duch ateismu byl v té době silný. Bylo nemožné, aby mladý člo-věk vystupoval na veřejnosti a hájil víru v Boha. Kdo věřil, musel sivíru uchovat tajně. Student nemohl žádným zevnějším způsobemsvou víru projevovat. Hrozilo nebezpečí vyhození ze školy. Tehdejšíateistický režim usiloval o likvidaci křesťanství. Z toho důvodu bylyuž v roce 1950 zrušeny semináře a pro všechny diecéze byl ponechánpouze jeden seminář, a to v Litoměřicích. V olomoucké diecézi umí-ralo ročně asi třicet kněží a noví přicházeli většinou jen tři. Stav bylsmutný. Pro všechny diecéze Čech a Moravy byl jen jeden biskup.A jaká byla duchovní situace? Kéž by platilo: Málo, ale zato vzo-roví!Rektorem semináře byl P. Josef Poul, člověk dobrého srdce. Spi-rituálem byl P. Karel Sahan, starší kněz, který měl potíže se zdravím.Seminář i fakulta byly v jednom domě na Komenského 4. Dohlednad fakultou a seminářem měl státní zřízenec, který bydlel na Dóm-ském náměstí v budově, z níž část byla v dalším roce přebudovánana fakultu.Co se týče profesorů, každý z nich měl nějakou farnost a kromětoho přednášeli na fakultě. Všichni byli kněží, kromě učitele latinya řečtiny, který byl zbožným laikem a zároveň varhaníkem v kated-rále. Na hodinách nás povzbuzoval v těžké atmosféře ateistickéhotlaku svědectvím života z víry. U ostatních profesorů, kněží, tomutak nebylo, suše přednášeli tzv. vědecké disciplíny.Brzy po nástupu do semináře nás bohoslovci z vyšších ročníkůuvedli do seminárního života a do atmosféry, která v semináři byla.Za mnou přišel bohoslovec 3. ročníku Stanislav Jordán, který stejnějako já pocházel z Moravského Slovácka – z nedalekých Polešovic –a staral se o spirituála P. Sahana. Zvlášť v zimním období topil v jehomístnosti uhlím. Po určité době jsem po něm službu topení převzal.



25

Začátkem roku 1967 přijel pan biskup Tomášek z Prahy, abynám udělil svátost biřmování. Většina bohoslovců totiž ještě u biř-mování nebyla, protože pro nedostatek biskupů neměli možnost.V prvním ročníku jsme také dostali bohoslovecké kleriky s kněžskýmkolárkem a k nim cingulum. Byl to široký pás kolem beder, který kně-ží nosili jako součást kněžského oděvu. Cingula měla různé barvypodle toho, z jaké diecéze bohoslovec byl. Pražská diecéze měla mo-drou a olomoucká červenou. Nevím, proč bylo to barevné rozdělení,asi jakési dědictví minulosti, dostal jsem tedy červené cingulum.Z prvního ročníku si vzpomínám na dvě věci. Ta první byla, žejsem cítil velkou potřebu se modlit. Když všichni ulehli, ještě jsemse modlil, samozřejmě tak, abych nikoho nerušil. V místnosti, kdejsme spali, nás bylo 14 bohoslovců.Druhá věc vyplynula z toho, že při rozhovoru se jeden boho-slovec zmínil, že známý hudební skladatel uměl nazpaměť celouknihu Následování Krista. To se mě dotklo, a když jsem se v kaplimodlil, dostal jsem inspiraci, abych se začal učit zpaměti evange-lium, a tak jsem začal. Denně jsem tomu věnoval jednu až dvě ho-diny a snažil se každý den učit zpaměti jednu kapitolu. To bylo asiv polovině druhého semestru.
Prázdniny 1967Přišly první prázdniny, které trvaly tři měsíce. Dal jsem si proně pevný řád. Ráno byla v mém rodišti, v Hluku, mše svatá v 7 ho-din. Po mši jsem měl ještě asi půlhodinové díkůčinění, pak jsem šeldomů, posnídal a znovu se vrátil do chrámu. Bral jsem s sebouněkteré knihy, a hlavně jsem se učil zpaměti Písmo svaté. Na ty prázd-niny mi vyšlo evangelium sv. Jana, Skutky a část listu Římanům. Sna-žil jsem se to nejen učit nazpaměť, ale hlavně se učit hlouběji vnímatpodstatu Božího slova. Modlil jsem se zvláště křížovou cestu, kteránejprve trvala hodinu, později dvě hodiny i více. Vnímal jsem stálev duši bolest, že duch nevěry, ateismu, lidské lhostejnosti i nábožen-ské povrchnosti drží duše, takže nejdou k podstatě. Podstatou jepravá moudrost – počítat s věčností, se smrtí, která může přijít ne-čekaně, a proto je třeba dávat své hříchy pod Kristův kříž a rozjímato Kristově utrpení i o Jeho lásce k nám a snažit se Ho následovat, jakOn sám to vyžaduje.
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Večer jsem se vracel domů, povečeřel jsem a znovu jsem šel dochrámu. Měl jsem totiž k dispozici klíče. Modlil jsem se tam a předpůlnocí jsem se vracel domů. Modlíval jsem se i za konkrétní lidi.
Kdo neopustí všechno, co má, nemůže být mým učedníkem(Lk 14,33)Protože to byly první prázdniny poté, co jsem ukončil první roč-ník bohosloví v Litoměřicích, chtěl jsem je intenzivně využít jednakk modlitbě, jednak k prohloubení nejzákladnějších znalostí, a po-případě si přečíst nějakou duchovní knihu.Hned v prvních dnech jsem si dělal rozjímání pod velkým kří-žem. Hleděl jsem do ran v probodených Ježíšových rukou, nohoui srdci, díval jsem se do Jeho tváře a uvažoval nad Ježíšovým slovem:

„Kdo neopustí všechno, co má, nemůže být mým učedníkem.“– Pane Ježíši, proto jsem přišel do semináře, abych byl Tvýmučedníkem, abych mohl účinně jako kněz hlásat Boží slovo a svěd-čit o Tobě!Vnímal jsem velkou bezmocnost.– Jak mám hlásat mladým lidem spásu v Kristu, když nakonecukáží na špatné příklady kněží a na pohoršení, které dávají? Nejvícevždy argumentují místním knězem, protože miluje peníze.Tak jsem hleděl do Kristovy tváře a opakoval si Jeho slovo: „Kdo
neopustí všechno...“– Pane, tak aspoň já všechno opouštím. Plně to ale nechápu,a zvláště nechápu, že mám pro Tebe ztratit i svou duši. Tys řekl: „Kdo
by chtěl zachránit svou duši, ten ji ztratí, a kdo ji ztratí pro mě a evan-
gelium, ten ji zachrání.“ Pane, dej mi milost, světlo, abych aspoň chvílihlouběji poznal, co mám opouštět, a dokázal to opustit. Ano, opustiljsem tento svět a chci jít za Tebou! Chci zachraňovat duše! Nechcihledat nějakou kariéru, ta je nakonec v dnešní době komunismuv kněžské oblasti prakticky nereálná.A když jsem tak uvažoval, najednou přišly konkrétní věci:– Pane, já chci být knězem, chci Ti sloužit, ale co když Ty po mněchceš ještě nějakou větší oběť?A uvědomil jsem si: Co kdyby mi Pán odňal zrak? Důsledkem bybylo, že už bych nedostudoval, ani bych nebyl vysvěcen na kněze.Slepého kněze nikdo nepotřebuje. A slyšel jsem vnitřní hlas:

Jsi ochoten dát mi svůj zrak?
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To předtím bylo jen mudrování, uvažování, co kdybych byl sle-pý. Ale nyní přichází konkrétní otázka:
Jsi ochoten mi dát svůj zrak? Já jsem ti ho dal, já ti ho mohu ode-

jmout. Souhlasíš s tím? Ale zcela vážně, z očí do očí.Najednou jako by mě bodlo u srdce a uvědomil jsem si, že Pánmůže doopravdy zcela konkrétně vyplnit mou prosbu, abych doká-zal opouštět. Chvíli jsem si znovu uvědomoval, co to bude znamenatbýt slepým. To znamená nevidět už své nejdražší ani své kamarády,nevidět oblohu ani hvězdy ani slunce ani krásný les a přírodu a býtve tmě. Po určité chvíli jsem si ale vzpomněl na věčnost, že dříve čipozději zemřu a že nakonec nejdůležitější věcí je spasit svou nesmr-telnou duši. Uvědomil jsem si, kolik bylo dobrých bohoslovců, badokonce dobrých kněží, a odpadli! Například se pro své mimořádnéschopnosti stali heretiky, jiní skončili v alkoholu, jiní v lásce k peně-zům a k majetku a jiní opustili kněžství z důvodu celibátu. Takžei kdybych měl teď dobrou vůli až na smrt, stejně platí: „Kdo vytrvá
až do konce, ten bude spasen.“– Tedy oč mi jde? O kněžství, anebo o spásu? Ne, Pane, to špatněkladu otázku. Já předpokládám, že pro mě znamená být spasen spl-nit podmínku být dobrým, ale to je málo, být horlivým a, Pane, bojímse to vyslovit, Ty chceš, abych byl svatým knězem. Ale co to v dnešnídobě znamená? Don Bosco byl vzorem svatého kněze v situaci, v ja-ké žil. Zachraňoval duše mladých lidí. Farář z Arsu, ten byl v jiné si-tuaci, a jako asketa a pak jako zpovědník konal misii svým způsobem.Stát se mučedníkem, to bych bral. V současném komunismu by bylanaděje dojít tak svatosti. Ale ve všednosti života současného knězenevidím konkrétní vzor. Ano, velmi mě oslovuje život otce Šuránka,který pochází ze sousední Lhoty a nyní žije v Uherském Hradišti.Ale vnímám, že to nějak není má cesta. On už nepůsobí jako kněz. Jedůchodce a žije v domku se svým rodným bratrem, kde koná misiitím, že za ním chodí lidi pro duchovní rady. To bych snad mohl ažna stáří, ale co teď?Jak jsem tak uvažoval, znovu přišla otázka:

Tak co s tím zrakem? Jsi ochoten mi ho dát?Znovu jako by mě bodlo u srdce. Uvědomil jsem si realitu smrti,realitu věčnosti, realitu Kristovy oběti na kříži za mě i realitu svýchminulých hříchů, kterými jsem zraňoval dobrotivého Spasitele, a to
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právě skrze svůj zrak. Znovu jsem se zahleděl do Ježíšovy tváře a řeklzcela jasně:– Pane, buď Tvá vůle! Chceš-li, abych byl slepý, i já to chci!Z očí se mi vylily slzy, potůčky slz, jako by oči oplakávaly sebei to, že už mi nebudou sloužit. Chvíli jsem si ještě uvědomoval dů-sledky a po určité době přišla další otázka:
A co ruce? Kolik lidí má ochrnuté ruce.A hned na to:
Ale mnozí mají ochrnuté i nohy, jsou na vozíčku.Vzpomněl jsem si, jak jsem navštívil na blízkém Velehradě Vin-centinum a viděl tam různé mrzáčky, někteří měli místo rukou je-nom pahýly, někteří ani nemluvili, jenom vydávali skřeky. Pak jsemtam viděl mnoho těch, kteří byli na vozíčcích. Živě jsem si představil:Kdybych byl paralyzován a nemohl ovládat ruce ani nohy, musel bymě někdo krmit, protože bych nemohl vzít do rukou lžíci. Nemohlbych chodit a uvědomil jsem si i konkrétní důsledky spojené s otáz-kou potřeb lidské přirozenosti. A k tomu ještě slepota! V duchu jsemsi říkal: To je stokrát lepší zemřít, než mít takový život. Ale potomjsem se znovu zamyslel: Ale je tu věčnost a Bůh ví, co je pro mě tonejlepší. Do smrti to nějak vydržím a pak bude věčnost. Chci spasitsvoji duši! A když jsem znovu slyšel vnitřní hlas:
Tak co, jsi ochoten dát mi své ruce a nohy?I když obranný reflex přirozenosti volal: „Jenom to ne, Pane!“řekl jsem:– Jestliže Ty to chceš, tak právě jenom toto chci i já! Ano, chciplnit Tvou vůli! Svůj život dávám Tobě, abych byl Tvým služebníkem,abych nesloužil marnosti a hříchu. Cele se vydávám Tobě!Když jsem si uvědomil to své ano, jako bych se vzpamatovala znovu se chtěl bránit a rozhodnutí odvolat, že bylo urychlené. Alepak jsem znovu řekl:– Dobře, i kdyby bylo urychlené, tak teď si chci znovu, Pane,před Tvou tváří uvědomit všechny důsledky paralyzování. A znovuchci s plným vědomím a dobrovolně, pokud Ty to chceš, přijmouttuto variantu.Slyšel jsem o lidech, kteří po úrazu páteře ochrnuli na polovinutěla, a dokonce měli ochrnuté i ruce. Uvědomil jsem si v duchu ta-kové nešťastné lidi na vozíčku, znovu se zadíval Ježíšovi do tváře
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a znovu vnímal Jeho utrpení na Golgotě za mne a za spásu mé duše.Vnímal jsem krátkost života, té kratinké zkoušky. Uvědomil jsem sivěčnost – realitu věčného štěstí v nebi i realitu věčného zavrženív pekle. Pak jsem se z této perspektivy věčnosti podíval na svůj kra-tinký život a s pohledem upřeným do Kristových ran jsem řekl:– Pane, buď Tvá vůle! Co víc mohu udělat pro svou spásu a spá-su nesmrtelných duší, než plnit Tvou vůli! Pokud Ty chceš, abychbyl paralyzován – a Ty víš lépe než já, co je pro mne i pro mnohé,za které mohu přinést tuto oběť, užitečné – pak Ti před tváří andělůzde přítomných, kteří neviditelně sledují tento můj duchovní boj,říkám své „ano“. Buď Tvá vůle!Nevím, jak dlouho tento rozhovor trval, asi něco kolem dvouhodin. Vím, že jsem ještě v poslední chvíli, když už jsem všechnoodevzdal Pánu a byl připraven, že On bude brzy realizovat mou ode-vzdanost, zaslechl vnitřní hlas:
Tys mi nedal všechno. Nedals mi ještě vztahy k těm, které máš rád.Chvíli jsem se zarazil a odpověděl:– Pane, s žádným děvčetem jsem neměl vztah, protože Jsi měpovolal už v 16 letech, já nemám žádnou citovou vazbu v této oblasti.
A to nikoho nemáš rád?– Tebe, Pane, mám rád. Pro Tebe jsem všechno opustil.
A z lidí už nikoho?Jen matně jsem si v tu chvíli vzpomenul na starou babičku asvou matku.– Ale Tys přece, Pane, řekl: „Kdo miluje otce nebo matku nebo

bratra nebo sestru více nežli mne, není mne hoden.“ Ba dokonce jsiřekl: „Kdo nemá v nenávisti...“ Ano, chápu to, vnímám, že to znamenádát na první místo ve svém životě Tebe. To jsem udělal. Samozřejmě,že své rodiče mám rád. Je to možná zvláštní, ale tatínka daleko vícenež mamku.A tím to nějak skončilo.Ještě znovu jsem se vrátil k tomu, že Pán si může vzít v nejbliž-ší době můj zrak, popřípadě že si vezme i mé ruce a nohy a že bududo smrti mrzákem. Snažil jsem se to přijmout. Do srdce přišel hlu-boký pokoj, spojený se zvláštní bolestí.To bylo na začátku letních prázdnin roku 1967.
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Za několik týdnů, když jsem se vracel z Hostýna, kde jsem měljako bohoslovec službu – bylo to v neděli 3. září – si Bůh vzal na věč-nost toho, koho jsem měl na světě nejvíce rád.Oči i ruce i nohy mi sloužily mnohá léta a zřejmě doslouží aždo odchodu na věčnost. Snažil jsem se dát ve svém životě tyto údyJežíši, aby sloužily Jemu. Později jsem si hlouběji uvědomoval prav-du z evangelia: „Kdo neopustí všechno, co má, nemůže být mým učed-
níkem.“ Pochopil jsem, že podstata tohoto slova je ne údy, ale naševůle. Umět svou vlastní vůli znovu a znovu přinášet v oběť živoua svatou a hledat a plnit vůli Boží, to je podstata svatosti.
Smrt tatínka – 3. září 1967Koncem srpna jsem měl určený týden služby na poutním místěSvatý Hostýn. Před odjezdem jsem ještě krátce hovořil s tatínkem.Týden uběhl velmi rychle. Vracel jsem se v neděli a domů přijel mezipátou a šestou hodinou odpoledne. Nevěděl jsem, že tatínek je užmrtvý. Pracoval v místním JZD – v kravíně, a ráno musel být v prácivelmi brzy. Odpoledne tam chodíval kolem třetí hodiny znovu. Vůbecby mě v tu neděli nenapadlo, že se už domů nevrátí. Vzpomínám si,že ten večer, 3. září, jsem si ještě na zahradě dělal hodinové rozjí-mání. Ležel jsem na zádech a díval se na hvězdy. Připomínal jsem sivzdálenosti a velikosti a nechal na sebe působit tu velikost a moud-rost Boží, která se odráží v Jeho stvoření. Když jsem se vrátil ze za-hrady, ptám se maminky:– A kde je tatínek?Matka nechápavě pokrčila rameny a rovněž i babička, s nimižjsem od svého narození sdílel rodinný dům. Všem nám přišla před-tucha, že se stalo něco zlého. Na druhý den jsem obětoval mši sva-tou za tatínka. Stále jsem nevěděl, co s ním je, a do srdce vstoupilahluboká bolest. Když jsem se vrátil z kostela domů, řekli mi, že námpředali zprávu, že jízdní kolo, šaty i hodinky jsou u malé přehradyza kravínem. Poslední dny před nedělí byly chladné a tuto nedělikolem poledne přišlo velké horko. Tatínek se tam občas zajel vykou-pat. V neděli, před tím než nastoupil na odpolední směnu, zajel nabicyklu k přehradě. Nikdo tam nebyl, jen na protějším břehu sedělstarší muž s udicí na ryby. Ten pak svědčil:
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– Viděl jsem, jak někdo z břehu skočil do vody. Nevěnoval jsemtomu v tu chvíli žádnou pozornost, ale po čase mi bylo podezřelé,že tam není.Voda byla tehdy studená, nikdo se nekoupal. Na břehu zůstalyležet šaty, bylo zřejmé, že určitě dostal křeče. A ty se staly příčinoutatínkovy náhlé smrti, měl nedožitých 52 let.V pondělí zase bylo chladněji, foukal vítr a vzdouval vlny, takžebylo nemožné hledat tatínkovo mrtvé tělo. Jeho smrt byla pro měmimořádně velkou ranou. Měl jsem ho rád více než vlastní matku.Znal dobře Písmo, často ho četl a připadalo mi, že ho zná lépe, nežučitelé, kteří nás učili v semináři. Měl klidnou, vyváženou povahu,dovedl moudře rozlišovat a počítat i s duchovní realitou. To u sou-sedů a jiných mužů v takové míře nebylo. Vzpomínám na rozhovor,který jsme vedli asi týden před jeho smrtí. Tehdy jsem mu pomáhals nějakou prací na zahradě. Zamyslel se a řekl:– Lidé jsou v podstatě materialisté. Nepočítají s tím, že jsmezde krátce, vůbec nemyslí na věčnost. Zapomínají na to, aby si shro-mažďovali poklady v nebi, kde je rez nekazí, a zloději nekradou.Pak vzpomenul některé známé osobnosti z našeho rodnéhoměstečka, které měly vztah k církvi a k chrámu. Plně jsem jeho bo-lest chápal. Tehdy jsem si to promítl i na naše profesory a mnohébohoslovce. Moc nás v semináři nebylo, jen 80. Za ten rok ale svýmislovy, jednáním a zdůrazňováním určitých priorit odkryli svá srdce.Zpočátku jsem myslel, že v semináři jsou všichni takoví, kteří žízní poduchovních hodnotách, touží zachraňovat duše, jde jim předevšímo osobní svatost, tedy bojují s různými nedobrými zvyky, leností,světáctvím, marností... Bohužel, duchovní prioritu jsem v seminářiani u starších bohoslovců ani u profesorů nenašel. Bolestně jsemvnímal náboženskou povrchnost a duchovní lhostejnost. Viděl jsem,že Ježíšovo slovo: „Hledejte nejprve Boží království“ je často cizí do-konce i těm, kteří se pokládají za náboženské profesionály.V naší farnosti byl zvyk, že se pravidelně odzvonilo polednea před pohřbem se ještě navíc vyzvánělo dvěma zvony. Hlavou miproletěla vzpomínka na vděčný úsměv stařičkého kostelníka, stojí-cího dole pod věží, když já jako chlapec vybíhám na věž, abych od-zvonil Anděl Páně. Velmi jsem si zamiloval chodit zvonit. Uměl jsemrozhoupat zvon a najednou ho zastavit a rovněž jsem uměl zvonit
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oběma zvony najednou. Po ukončení školy jsem už nezvoníval, pro-tože jsem byl mimo rodiště a přijížděl jsem jen na sobotu a neděli.Starý kostelník byl už mrtev a zvonil někdo jiný. Nyní, když jsem mělzvonit na počest zemřelého tatínka, zvonil jsem déle než jindy a pocelou dobu jsem plakal. Z očí mi tekly proudy slz. Věděl jsem, že hoPán povolal, že to je vůle Boží a že pro něho přišel ten nejoptimál-nější čas, kdy si ho Pán povolal k sobě na věčnost, to všechno jsemvěděl a měl hluboký mír v duši, ale lidskému srdci a citům nešlo po-ručit. Když jsem odzvonil, hned jsem sedl na pionýra a jel jsem zasena přehradu, abych se díval, jestli jeho tělo náhodou nevyplave nahladinu. Chodil jsem po břehu a modlil se, zůstával v bolesti, ale záro-veň i v pokoji. Dobrotivý Pán mi dal v tu chvíli jasné vnímání věčnosti.Mimořádně silně jsem si uprostřed té bolesti uvědomoval marnostvšeho pozemského a zároveň silnou touhu zachraňovat duše!V bolesti a smutku jsem byl sjednocen s 87letou babičkou i sesvou matkou, která se stala vdovou. Měl jsem 21 let, když jsem ne-čekaně ztratil dobrotivého tatínka, který mi byl v mnohém vzorem.Den uběhl a v blízkém sousedství náhle zemřel otec tří dětí,nejmladší z nich ještě chodil na základní školu.Druhý den pak tělo mého mrtvého tatínka vyplavalo a přivezliho domů. Nejprve ho položili na divan, kde ležel, než přivezli rakeva potom ho vložili do rakve.Následujícího dne, ve středu, měl být pohřeb. Tu noc jsem té-měř nespal, klečel jsem před otevřenou rakví, v níž spokojeně leželtatínek. Na stěně visely velké obrazy Božského Srdce a Panny Marie,znázorněné s probodeným srdcem. Uprostřed obrazů byl větší kříž.Tam jsem se často modlíval a občas se při modlitbě díval do Ježíšo-vy tváře i na Jeho probodené Srdce. Od doby, kdy mi Ježíšova Mat-ka vyprosila povolání, jsem prosil, abych miloval Ježíše nade vše vmém životě. Rovněž jsem prosil, abych neúnavně pracoval pro spá-su nesmrtelných duší a nesl po celý život kříž, který mi On dá nést,a zůstal Mu věrný až do smrti. Na krku jsem tehdy nosil medailó-nek na znak toho, že jsem se 8. května 1962 ve zlínském chrámuzasvětil Matce Boží. Ten medailónek jsem dal tatínkovi jako dárekdo rakve, aby mi ho vrátil ve chvíli, kdy i já dokončím tuto životnípouť a pak nás už nic neodloučí, budeme s Ježíšem a Jemu věrnýmispolu navěky.
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PohřebPřišla středa, den pohřbu. Odpoledne se shromáždilo velkémnožství lidí jak před naším domem, tak před domem blízkého sou-seda. Zemřelý byl známým muzikantem, a proto se sešlo mnohomužů. Vrata od našich domů se otevřela a obě rakve byly neseny pohlavní ulici, až do chrámu. Průvod byl velmi dlouhý.Vzpomínám si, když už spustili tatínka do hrobu, a já se podívalna tu masu lidí na hřbitově, zapomněl jsem na svou bolest a vnímalJežíšovu bolest nad mnohými, kterým vlivem ateismu i praktickéhomaterialismu téměř vyhasla víra. Toužil jsem jim zvěstovat Kristovoevangelium, cestu do věčného života tak, jak jsem to hluboko v srdcicítil. Vnímal jsem však svou bezmocnost vyjádřit slovy tu naléhavost,aby si uvědomili krátkost života a počítali se smrtí a věčností. Z hlu-bin srdce jsem se modlil za ně, aby jejich duše nezahynula v mar-nosti a v nevěře.Po pohřbu se shromáždilo v rodném domě několik kněží z okolía někteří bohoslovci. Když jsme se rozloučili, táhlo mě to zpět k hro-bu, být v blízkosti tatínka. Na jeho hrobě byla už nakupena hlínaa několik smutečních věnců. Byl teplý večer a na obloze plno hvězd.Měsíc nesvítil, jen hvězdy zářily. Při pohledu na nebe jsem vnímalvelikost a moudrost Stvořitele, který stvořil nejen ty vzdálené světy,ale který stvořil i mě a tatínka. On do nás vložil nesmrtelný životskrze ducha, který je Mu podoben a kterého smrt zničit nemůže.V tu chvíli u hrobu můj duch v hlubině nitra volal:– Otče můj!Pak jsem pohlédl na hrob, vzpomenul si na tatínka a duch vemně volal:– Otče náš, jenž jsi na nebesích!A znovu opakoval:– Otče, Otče... náš, náš...A hleděl jsem k nebesům.Po delší době jsem se s hlubokým pokojem v duši vrátil domů.Tu noc už tatínek v našem domě nebyl. Jeho tělo bylo na hřbitově aduch přešel do věčnosti. Tam se bude přimlouvat za mou vytrvalostna cestě za Ježíšem, na niž mě Ježíš povolal. Ano, čeká mě boj s hří-chem, světem i ďáblem, boj za spásu své duše i za spásu mnohých!
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Zbývající dny před nástupem do druhého ročníku bohoslovíjsem vždy po svaté liturgii chodil na hřbitov, kde byl čerstvý hrob,nakupená hlína a na ní ještě množství věnců. Hlavou mi procházelyvzpomínky na poslední rozhovory před smrtí i vzpomínky z nejútlej-šího dětství: Možná jsem měl deset let a byly žně. Tehdy jsem pomá-hal jako při každých žních. Tatínek kosil, na nebi už byly červánky,slunce zapadlo, ale ještě nebyla tma. Ukončil práci, vážně se zamys-lel a pak řekl:– Tak, skončil tento den a už nikdy se nevrátí! Tento den byl vlo-žen do věčnosti a jednou přijde i náš poslední den.Když jsem stával u hrobu, tato vzpomínka se mi vracela často.Znovu se vynořil obraz, jak tatínek drží v rukou kosu, kterou kosilobilí, i výraz jeho obličeje i vážnost, s kterou tato slova pronesl. Nahřbitov jsem chodil i večer. Když jsem se tyto zářijové večery vracelze hřbitova domů, vnímal jsem, že všichni ti, kteří jsou v mém rod-ném městečku, budou dříve či později odneseni sem, na kopec, kdeje hřbitov, a rovněž uloženi do hrobu. Ale co jejich duše? Někteří užspali, když jsem se ze hřbitova vracel. A znovu jsem si přál jedno,aby nikdo z nich nezanedbal to nejpotřebnější, a tím je spása svénesmrtelné duše! Bolestně na mě doléhala ta velká lhostejnost, kte-rá u většiny z nich byla.Kolem 20. září jsme opět nastoupili do Litoměřic. Snad ten samýtýden, co jsme nastoupili, přišel za mnou se slzami v očích kamarádz Polešovic, Stanislav, a jen v pláči vyhrkl, že mu rovněž zemřel otec,a to náhle. Požádal mě, abych s ním jel na pohřeb. Rektor i spirituáldali dovolení. Stanislav byl vděčný, že v bolesti nebyl sám. Tak za-čal studijní rok 1967/68.
Studijní rok 1967/68

Desatero – agere contraBylo to na začátku 2. ročníku v roce 1967. Duch ateismu vytvá-řel velmi silný tlak a bylo ho cítit nejen v semináři, ale i v běžnémživotě. Vůbec jen na veřejnosti povědět, že člověk věří v Boha, bylopomalu totéž, jako by o sobě prohlásil, že je blázen. A právě v tomto
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roce to nějak vrcholilo. Když jsem se ještě večer u postele modlil,velkou pomůckou vzbuzení víry mi bylo heslo „Agere contra“ –jiný-mi slovy: „Udělej opak“ neboli „Jdi proti proudu“. Tímto způsobemjsem se pomalu modlil Desatero:1. přikázání: „V jednoho Boha věřiti budeš.“ Uvědomil jsem si sil-nou nevěru ve školství, v literatuře, v denním tisku. Vzpomněl jsemsi na tváře lidí, kteří se sugestivně vysmívali z víry i z Boha. Zvedljsem ruce a potichu řekl:− Pane, věřím, že Tys stvořil tento vesmír. Věřím navzdory to-muto tlaku nevěry, že Ty jsi Stvořitel! Ty jsi Bůh!A v duchu jako bych viděl ty posměšné tváře mnohých, posta-vil jsem se proti nim a volal:− Ano, já věřím! Stvořitelem vesmíru je Bůh! Já věřím v jednohoBoha, Stvořitele nebe i země!Pak jsem si pomalu zopakoval 2. přikázání: „Nevezmeš jména
Božího nadarmo,“ a vnímal jsem, jak i mezi křesťany i mezi mládežíje Boží jméno zneužíváno a hrubě uráženo. Znovu jsem se postavila volal:− Ať je Boží jméno oslaveno! V Tvém jménu, Bože, je naše spása!Tvé jméno je svaté!A cítil jsem, jak se musím stavět proti duchovnímu mraku tem-noty, který silně působil a doslova až svíral hruď.Následovalo 3. přikázání: „Pomni, abys den sváteční světil.“ Vní-mal jsem znesvěcování dne zasvěceného Bohu, jímž je v Novém zá-koně neděle, kdy si připomínáme vzkříšení Krista a seslání Duchasvatého. Uvědomil jsem si, že zvláště v českém pohraničí, kde je i nášseminář, jsou v neděli prázdné kostely a neděle je různými způsobyznesvěcována. Opět jsem nad českým národem volal:− Abys den sváteční světil!A vnímal jsem ten tlak, který se postavil na odpor.Potom bylo 4. přikázání: „Cti otce svého i matku svou.“ Rovněžjsem vnímal přestupování tohoto přikázání a v duchovní oblastijsem ho hájil:− To platilo a platí i dnes! Cti otce svého i matku svou!Pak přišlo na řadu 5. přikázání: „Nezabiješ!“ Uvědomil jsem simnohé hříchy, nenávist, pomstychtivost, ubližování na zdraví dru-hým, ubližování sobě, alkoholismus, hazardní způsob života, zabíjení
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nenarozených dětí… Znovu jsem se postavil proti tomuto duchu aopakoval:− Bůh řekl, a to platí, a já za tím stojím: Nezabiješ!Pak jsem přešel k 6. a 9. přikázání: „Nesesmilníš a nepožádáš
manželky svého bližního.“ Znovu jsem si uvědomil celou škálu hří-chů i důsledky a velké utrpení, které přináší přestupování tohotopřikázání. Bolestně jsem vnímal i smrtonosný dopad činnosti libe-rálních teologů, kteří místo toho, aby hájili Boží přikázání, konajíopak. A znovu jsem volal:− 6. přikázání platí a tečka! Bůh řekl: Nesesmilníš! Pane, já vy-hlašuji Tvá přikázání proti všem, kteří po nich šlapou, proti tomutoduchu ateismu!Bylo to, jako by člověk tlačil nějakého obra.Pokračoval jsem ale dál 7. a 10. přikázáním: „Nepokradeš! Nepo-
žádáš statku bližního svého!“ Připomenul jsem si nepoctivost, zloděj-ství v malém i velkém i pozitivní heslo: „S poctivostí nejdál dojdeš.“A zase jsem se postavil proti tomu duchu, který jakoby visel nad na-ším národem, a volal:− Bůh řekl: Nepokradeš! A to platí!8. přikázání: „Nepromluvíš křivé svědectví!“ I toto přikázání jsemvyhlašoval nad celým národem:− Tomu, kdo zachovává Boží přikázání, Bůh dává své požehnání!Kdo je přestupuje, sám sobě škodí a v hodině smrti všechno ztratí!Podstata této bojové modlitby byla v tom, že Bůh dal konkrétní,jednoduché heslo a člověk se postavil v Boží moci proti síle zla a há-jil Boží zákony i Boží čest. Byl to zvláštní zážitek. Ta modlitba trvalaasi hodinu. Mohlo by se to přirovnat k zápasu Jákoba u Fanuel.
Ty kdo jsi?Ještě před Vánocemi, těsně před Adventem, mi Stanislav ozná-mil, že starý spirituál už odchází a místo něho má přijít nový, takžeslužbu novému ať už převezmu já. Novým spirituálem byl ustano-ven kněz z pražské diecéze Josef Hermach. Měl citlivou duši a byldobrým kazatelem. Jeho příchodem jako by do celého semináře při-šel nový duch. Kázání, které měl na první neděli adventní, se měhluboce dotklo. Mluvil o Janu Křtiteli, několikrát řečnicky zopakovalotázku, kterou mu dali farizeové, a nakonec ji vmetl do tváře každého
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z nás: Ty kdo jsi? Ta slova dlouho rezonovala v mé duši. Dotkla sekaždého. Mohli jsme si uvědomit svou vnitřní bídu, kdo skutečnějsme a za koho se uměle pokládáme. Znovu zněla otázka: Ty kdo jsi?Jsem člověk, smrtelník, často zapomínám, že jsem hříšník. To najedné straně, ale na druhé straně také zapomínám, že jsem Božímdítětem. Bůh mě z lásky stvořil, On dal za mě svého jednorozenéhoSyna. Ježíš se i kvůli mně narodil v chudém Betlémě a zemřel naGolgotě, aby mě zachránil od věčné smrti. Je třeba vědět, kdo jsema že jako Jan Křtitel mám slovem i příkladem připravovat cesty Páně.Mám být Kristovým učedníkem, Jeho svědkem, mám být ochoten proNěho položit i svůj život, jako On za mě položil svůj. Mám být hlasemvolajícího na poušti, na poušti tohoto světa. Uvědom si, kdo jsi!Když jsem potom přijel na vánoční prázdniny domů a skupinamládeže se starým zpěvákem chodili po ulicích a zpívali koledy, ještěstále mi zněla v uších slova našeho nového spirituála: Ty kdo jsi?

Poslední věci člověkaV tomto školním roce přišli noví bohoslovci a zdá se, že ve vět-ším počtu než před rokem. Fakulta byla přemístěna na Dómské ná-městí, nedaleko katedrály. Rovněž přišli i někteří bohoslovci, kteříještě dříve studovali v Olomouci, mezi nimi i krajan Bedřich Jagoš.Na počátku druhého semestru jsem dokončil učení Nového zá-kona zpaměti. Dostala se mi do rukou kniha od nějakého mnicha av rámci duchovní četby jsem si ji četl. Obsahovala rozjímání a mod-litby vztahující se k posledním momentům lidského života. Bylo tampopsáno umírání. Tuším, že to začalo uvědomováním si, že umírají-címu začínají tuhnout nohy a přicházející smrt činí pomalinku bez-vládnými i ruce a tak začíná být paralyzováno všechno svalstvo. Očiztrácejí zrak, lidský duch pomalu opouští tělo. Poslední údery srdce,které nám celý život sloužilo..., až nastane moment, kdy poslednímvýdechem duch přechází do nového světla a před Boží soud. Tamjsou v knize života zapsány všechny dny prožité zde, v čase. Je zazna-menáno i každé prázdné slovo, jak říká Písmo: „Z každého prázdného
slova budete skládat účty“ a „nic není skryto, co nebude odkryto“, jakoby neviditelné kamery zachytily všechny momenty našeho života,nejen naše skutky a slova, ale i naše myšlenky. Nyní je lidský duchproniknut Božím světlem a do tohoto světla je pohrouženo vše. Zde
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se náš duch setkává s Nejvyšším, který nás stvořil, když do hmotyvložil nesmrtelného ducha. Ukáží se i všechny utracené milosti, kdyJežíš nadarmo klepal na naše srdce. Skrze anděla nám byly vkládányušlechtilé myšlenky, které jsme buď přijali, nebo odmítli. U lidskéhosoudu se dá leccos zatajit, maskovat se nějakou polopravdou, ale zde,u Božího soudu, to nejde, zde se nedá nijak vymluvit. Prostě, nic nenískryto, co nebude odkryto. Realitě, která mě čeká, neuniknu. A ne-unikne jí žádný člověk. Život je jen zkouškové období, které rozhodneo naší věčnosti.Myšlenka na poslední věci je opravdu velmi užitečná a potřebná.Je spojena i s realitou hříchů, kterých se dopouštíme, a také s reali-tou, že Ježíš zemřel za naše hříchy, protože nás miluje. Snažil jsemse často rozjímat křížovou cestu, alespoň půl hodiny, a znovu si uvě-domovat Kristovu lásku ke mně, projevenou ve velkém ponížení autrpení, které vytrpěl, aby mi byly hříchy odpuštěny.Myšlenka na poslední věci: smrt, soud a věčnost i myšlenka nautrpení a smrt Božího Syna na kříži byly pro křesťany vždy pilířirozjímání.
Svátek Dona BoscaPo svém obrácení, k němuž došlo mezi 15. a 16. rokem méhoživota, jsem četl náboženské knihy. Cítil jsem potřebu hledat pravdu.Mezi knihami, které mě nejvíce oslovily, byl životopis Dona Bosca.Vnímal jsem zvláště hlubokou touhu jeho duše zachraňovat mladélidi před mnohými svody světa, které z nich dělají otroky hříchůa mnohdy i zločince a nešťastníky.Bylo to 31. ledna roku 1968. Dodnes si vzpomínám i na konkrét-ní místo v kapli, kde jsem tehdy klečel. Když jsem se vrátil od sva-tého přijímání a snažil se vnímat Kristovu přítomnost ve svém nitru,najednou, jako když uhodí blesk, přišlo slovo, kterého jsem se velmilekl: Ty budeš biskupem! Nikdy jsem na to nemyslel, nikdy nad ničímpodobným neuvažoval. Mým snem bylo stát se svatým knězem povzoru Dona Bosca. On nebyl žádným biskupem a ovoce jeho činnostibylo větší než několika biskupů dohromady. Snažil jsem se tu my-šlenku odehnat, ale nějak to nešlo. Možná jsem si to zapsal i do zá-pisníku a pak se na to snažil zapomenout.
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Václav TurzaKdyž jsem nastoupil do prvního ročníku, Václav byl ve druhém.Byli jsme krajané. On pocházel z nedalekých Havřic u UherskéhoBrodu. Vzpomínám, jak jsme se občas během studií modlívali na za-hradě růženec; v roce 67 bylo zrovna výročí 50 let od zjevení PannyMarie ve Fatimě. Václav byl ode mne starší asi o osm let. Když jsmev Pokraticích v rámci vycházky hráli fotbal, většinou jsem hrál s ním.Václav dříve hrál v dorostenecké lize, takže byl vlastně profesionál-ní fotbalista. Dokázal s míčem kličkovat od jedné brány k druhé anenechal si ho vzít. Byl zde ale jeden problém: nebyl schopen dávatgóly. Bořek Bělík, který byl o dva roky nade mnou, se většinou pohy-boval na hranici ofsajdu, ale čekal, kdy mu někdo přihraje, a větši-nou to byl on, kdo dával góly. Dal jsem mu přezdívku „Bořek gólař“.Václavovi jsem občas vyčítal:– Co pomůže ta tvoje profesionalita, když neumíš dát gól?!Tak je to i v životě. Je třeba, abychom věděli, co je náš cíl, skóro-vali do nebeské brány a získali život věčný.
Pražské jaroBylo to začátkem roku, kdy vedení komunistické strany rozdě-lilo funkce prezidenta, který byl do té doby zároveň i generálním ta-jemníkem ÚV KSČ. Tímto prvním tajemníkem se stal tehdy neznámýčlověk A. Dubček. Začal tzv. Pražské jaro, vnitřní obrodu komunis-tické strany. Nastalo velké uvolnění, a to samozřejmě zasáhlo i nášseminář. Vzpomínám, jak skupina aktivních bohoslovců, mezi nimiMUDr. Jiří Slabý a Miloslav Vlk, bojovali proti katolickému knězi Jo-sefu Plojharovi, aby odstoupil z politické funkce ministra zdravot-nictví za lidovou stranu. Nakonec se jim to podařilo. Toto obdobíuvolnění přispělo k tomu, že se mohli vrátit do svých diecézí bisku-pové J. Skoupý do Brna, J. Hlouch do Českých Budějovic a Š. Trochtado Litoměřic. Byla to velká radost, že se po 18 letech mohli znovuujmout svého pastýřského úřadu. Olomouc zůstala bez biskupa, ne-boť zemřel v domácím vězení. V Hradci Králové nebylo biskupovidovoleno ujmout se úřadu.Zbytek semestru, co se týče studia i formace, byl těmito udá-lostmi velmi narušen.
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Prázdniny 1968Přišly prázdniny a my jsme se rozjeli do svých domovů.Začátkem prázdnin jsem byl na primici Bedřichu Jagošovi vevesnici Louka, což bylo kousek od mého rodiště. Tehdy byl vysvěceni Miloslav Vlk a zakrátko se stal sekretářem biskupa Hloucha.Pak jsem jel navštívit P. Šuránka, abych se ho zeptal, v čem bychmu mohl během prázdnin posloužit. On tehdy bydlel už několik letv Uherském Hradišti, blízko nemocnice. Za ním jsem ještě před vstu-pem do semináře jezdíval na duchovní rozhovory. Návštěvy bylyopravdu duchovní. Nejprve jsme se společně pomodlili, pak mi dalprostor, abych mohl hovořit o svých problémech, na které hned i od-povídal, pak on řekl duchovní slovo, zřejmě vždycky to, co už určitoudobu prožíval, a nakonec se zase modlil za problémy, o nichž jsemhovořil. Na závěr mi dal požehnání. P. Šuránek byl muž živé víry.Požádal mě, abych mu pomohl organizovat opravu zchátralékaple nad městem na kopci Rochus. Potřebovali jsme cement, jenžeten nebyl nikde k sehnání a bez něho se nemohlo pracovat. Objeljsem několik vesnic a navštěvoval různé domy, jestli někdo nemárezervu. Přitom jsem se modlil a vnímal to jako vůli Boží. Když ses velkými námahami a oběťmi podařilo cement sehnat a přivézt,rychle mizel, protože chlapi ho potřebovali na nějaké úpravy doma...Ze zbývajícího se dalo udělat jen to nejnutnější.
Tehdy jsem ještě nevěděl...Vzpomínám si také na jeden den, kdy na kopec přišel proutkař.Byl to zbožný člověk z jedné vesnice z okolí a „proměřoval“ celý ko-pec, protože bylo potřeba, aby na kopci byla voda pro poutníky. Uká-zal na jedno místo. Tam vrtali několik metrů hluboko, ale na vodunenarazili. Bylo to velmi namáhavé a neúspěšné. Když pak přišel podelší době, modlil jsem se, aby Bůh ukázal, kde je voda. Procházeljsem s ním možná 50 metrů od toho vrtu, zastavil jsem se a říkám:– Tady roste nějaké rákosí, a to roste tam, kde je voda.On se zarazil a řekl, aniž by použil proutek:– Tady je třeba kopat.Chlapi vykopali asi dva metry a byla tam voda. Co se týče prout-kaření, nevěděl jsem tehdy ani já, ani P. Šuránek, a zřejmě ani ten
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zbožný pán, že tato činnost spadá do jedné z forem věštění, kteréBoží slovo zakazuje.Když jsem byl na vojně, vzpomněl jsem si na toho proutkařea požádal ho, aby přijel do Znojma, kde jsem tehdy na Načeratickémkopci pásl jako voják ovce a nebylo tam vody. Přijel, prohlédl celýkopec, určil místo, a když jsme kopali, rovněž jsme nic nenašli.Vzpomínám, když už jsem byl později farářem ve Slušovicích,že jeden mladý muž pozval na kopec nad farou kněze, aby rovněžpomocí virgule hledal prameny vod. Ten mu určil proutkem, kdekopat. Muž kopal hluboko, možná víc než 15 metrů, a nic nenašel.Kněz znovu chodil s proutkem, určil jiné místo, znovu kopali a nic.Dotyčný to nakonec vyřešil jiným způsobem i bez proutkaře.
Proutkaření – jedna z forem věštěníTo, že proutkaření je formou věštění, jsem se dozvěděl až poz-ději. Obzvlášť se to projevilo na fámě o tzv. geopatogenních zónách.Přicházeli různí proutkaři, proměřovali byty a lidé měnili polohypostelí, protože prý jsou tyto zóny škodlivé a způsobují rakovinu.Proutkaři měli k posouvání lůžek své argumenty, které se zdály logic-ké, ale ve skutečnosti byly ireálné. Podezřelé bylo už to, že dokázalibyt takzvaně proměřit i na dálku. Stačilo, když zájemce namalovalplán bytu. Oni kyvadlem nad plánkem určovali, kde prý jsou ty geo-patogenní zóny a kde nemůže být postel. To už se příčilo přirozenýmzákonům i zdravému rozumu. Kromě toho používáním proutku nadfotografiemi lidí rozpoznávali, zda je daný člověk ještě živý, nebouž mrtvý, takže nakonec měl takový proutkař dva sloupce nasklá-daných fotografií, na jednom byli živí a na druhém mrtví. Proutekv této věci ukazoval celkem spolehlivě. A právě toto je závažný ar-gument potvrzující, že proutkaření je jednou z forem věštění, kteréPísmo svaté zakazuje!Později jiný kněz hledal pomocí proutku hrob sv. Metoděje, pak„proměřoval“ olomoucký seminář a i do stěn nechal zabudovat pen-tagramy, popřípadě si je měli bohoslovci dávat pod postele, aby od-rušovaly tzv. negativní energie. Toto nemá s přirozenými zákony nicspolečného, jde přinejmenším o pověru a dávání své víry formě věš-tění. Bylo zajímavé, že v této věci, tedy v oblasti věštění, magie a spi-ritismu, měli kněží i lidé velké temno.
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Později jsem v rámci rekolekcí těm, kteří se nechali oklamatnějakou formou falešného duchovna či okultismu, vysvětloval, jakje třeba se negativních duchovních vazeb odříct a přijmout na osvo-bozené místo v duši Ducha svatého. Jednoduchý způsob odřeknutíse vypadal takto:Dotyčný, pokud možno před dvěma svědky, nejlépe vkleče, svírou odpovídá na otázky:
− (jméno) zříkáš se síly temnoty, která na tebe přešla skrze

(jmenuje se konkrétní forma okultismu), a duchovního poza-dí, které je za tím?Odpověď: Ano.
− (jméno) přesekáváš v moci Ježíše Krista toto duchovní pouto?Odpověď: Ano.
− Přijímáš na uvolněné místo ve své duši Ducha svatého?Odpověď: Ano.A tak se probírá jedna forma po druhé.Rovněž důležité je pak žít životem pravdivého pokání, aby dušemohla být plně uzdravena.
Zámek PepčínTyto prázdniny roku 1968 P. Šuránek s velkým nadšením mluvilo zámku Pepčín, který byl v lese mezi Vlčnovem a Uherským Brodem.Chtěl z něho učinit rekolekční středisko. Já jsem ho vyposlechl a ptalse, co bych pro to mohl udělat. Odpověděl, že je třeba někde najít do-kumenty, komu vlastně ten zámek patří, abychom pak mohli dělatdalší kroky. Pátral jsem na úřadech v Uherském Hradišti i v Uher-ském Brodě, ale nikde žádné informace neměli. Říkali, že dokumentrozhodně musí být v Praze v nějakém archivu anebo na nějakém úřa-dě. Jel jsem tedy do Prahy. Když jsem tam přijel, dvě hodiny jsem sev jednom chrámu modlil a prosil o světlo. Nevím už, jak to přesněbylo, ale ještě ten den se mi podařilo dokumenty najít. K dispozicijsem neměl žádný telefon, ani jsem se v Praze dobře neorientoval.Brzy přišel 21. srpen 1968. Když jsem se ráno probudil, vidím,jak pod okny projíždí jeden tank za druhým. To přijela vojska Var-šavské smlouvy, aby zastavila proces Pražského jara. Nedlouho potése ruští vojáci nastěhovali na kopec do kaple, kterou jsme opravo-vali, takže jsme už drobné práce nemohli dokončit. Vstup byl i námzakázán. Tím padla naděje na rekolekční dům na Pepčíně.
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Studijní rok 1968/69 a různé souvislostiPrázdniny skončily a začal školní rok 1968/69. Hned na počátkujsme se dozvěděli, že do Olomouce byla prosazena pobočka litomě-řické teologické fakulty. Ti bohoslovci z Moravy, kteří měli nyní na-stoupit do druhého ročníku, přešli do Olomouce. Otec spirituál siposteskl, že jsme ztratili dobrého varhaníka, kterým byl bohoslovecJosef Hrdlička. Ten vždy s velkým nadšením poslouchal promluvyspirituála Hermacha. Dával pozor, aby mu neuniklo ani slovíčko. No-ví zájemci o bohosloví z Čech a Moravy mohli nastoupit do prvníhoročníku i v Olomouci, takže tam byly už dva ročníky. K nám do třetíhoročníku přišlo asi dvacet nových bohoslovců, byli to většinou řehol-níci, jezuité a saleziáni. Náš počet se tím zvýšil na více než čtyřicet.
Realizace II. Vaticana v LitoměřicíchNaše kaple v Litoměřicích měla pěkný dřevěný oltář s obrazemKrista Spasitele. Mnozí bohoslovci ale s velkým nadšením četli růz-né směrnice a návrhy, které byly spojeny s liturgickou reformou.Myslím, že vedení semináře tím nebylo nadšené, ale po koncilu sevytvořilo veřejné mínění, že je třeba realizovat změny. Už byly pro-vedeny zásahy do liturgie, a hlavně se zdůrazňovalo, že nyní je litur-gie v mateřském jazyku, že ji bude možné lépe prožívat než dříve,než ji prožívali naši předkové. To byly pěkné fráze, jistě, byly zdeurčité pozitivní prvky, ale nehovořilo se o těch negativních. Já osobnějsem tím žádné hlubší prožívání liturgie nezískal. Snažil jsem se jakdříve latinskou liturgii, tak i tu reformovanou prožívat ve víře a vní-mat podstatné prvky. Hlavně jsem se na osobní prožívání soustředilve třech základních momentech: Při obětování jsem kratince dávalsvé problémy. Při proměňování jsem vyznal víru, že Ježíš je zde pří-tomen a uvědomil jsem si Jeho smrt na kříži za mě a za mé hříchy.Při přijímání jsem prožíval, že pod způsobou chleba Ježíš přišel domého nitra. Zvláště svaté přijímání bylo jakýmsi vyvrcholením. Ještěpo ukončení bohoslužby jsem prožíval spojení s Ježíšem pomocí ob-razu, že jsem nad hlubokou propastí, na jejímž kraji je na skále Kri-stův kříž. Z kříže je spuštěn provaz. Já se asi metr pod křížem držímza provaz a dívám se na Ježíše ukřižovaného. Pod sebou vidím svoubídu a démonské síly. Uvědomil jsem si, že zlo, které je ve mně – síla
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dědičného hříchu, dává možnost, aby se síly zla napojily svými pro-vazy na mne a tahaly mě dolů. Úpěnlivě jsem hleděl na Krista a vzývalJeho svaté jméno, protože kdo by vzýval jméno Boží, bude spasen.Zároveň jsem Ho prosil, abych ten den a až do další svaté liturgievydržel a nedopustil se žádného vážného hříchu. Opakoval jsem:– Nepustím! Ještě sekundu... nepustím... držím se Tě, Ježíši!...Neopouštěj mě!Tak nějak ten způsob modlitby vypadal. Časem se měnil úměr-ně víře, ale byl rámcem, který mě vedl k hlubokému soustředění ak uvědomování si spojení s Ježíšem ukřižovaným. Tento obraz mipřipomínal Jeho lásku ke mně, a na druhé straně sílu zla, která otra-vuje mou duši i tělo, a také démonské síly, které skrytě svádějí dootroctví hříchu. To otroctví, to, co z člověka udělá hřích, jsem vidělna mnoha lidech, kteří se mu otevřeli.Nicméně v liturgické reformě nebyla ani kapka, která by vedlak hlubšímu prožívání liturgie či k hlubšímu soustředění. Jen se ma-nipulovalo tvrzením, že nyní máme liturgii v českém jazyce, tak jaknám ji svatí Cyril a Metoděj už dříve předali. Jenže ani tato fráze ne-odpovídala pravdě. V podstatě mi nevadila změna liturgického jazyka,ale trochu mi vadilo, že nastala změna liturgického prostoru. V semi-náři byl z kaple vyhozen krásný oltář. Byl pak dán do jiné místnosti.Kaple byla podlouhlá, takže doprostřed se dal de facto obyčejný stůla naň se jako svatostánek postavila malá bednička oblečená do látky,aby nebylo vidět, kde jsou dvířka. Kněz nebyl otočen ani na jednu anina druhou stranu, ale směrem do stěny. Po pravé straně měl jednokřídlo, po levé druhé a bohoslovci tím pádem stáli z jedné i z druhéstrany, takže sledovali jeden druhého. Byla to úžasná dispozice k to-tální roztržitosti, tedy k vybití přirozených podmínek k soustředění.Samozřejmě liturgické fráze byly tak silné, že nebylo možné mít ně-jaké logické námitky. Před zadní stěnou se vytvořilo místo s křeslempro kněze. Nad ním visel takový černý obraz a vycházela z něho si-lueta Panny Marie. Prostě, umělci potřebovali projevit svou fantazii.Ve skutečnosti se tam vlastně kněz neobrátil čelem k lidu, ale čelemke stěně a lid stál po jeho pravici a levici. Já jsem tu situaci nijak ne-řešil ani žádný čas neztrácel k diskuzi či ke kritice, tím méně ke chvá-le. Prostě mě to nezajímalo, protože nebylo mou povinností to řešit.Byli zde představení, a co oni udělali, bylo na jejich zodpovědnosti.



45

To byl seminář, kde měla takzvaně „vzorově“ proběhnout litur-gická reforma, abychom pochopili, že první věcí, poté co nastoupímejako kaplani a faráři, je, abychom usilovali ne o duchovní obnovuBožího lidu, ne o reevangelizaci, ne o vyřešení morálních problémůspojených s krizí víry, která byla už tehdy vidět, ale abychom všech-nu energii koncentrovali, tedy na první místo naší snahy postavili –úpravu liturgického prostoru podle Secundum Vaticanum!
Úprava liturgického prostoruKdyž jsem byl kaplanem ve Zlíně, vyřešili tam reformu tím způ-sobem, že zvedli prostor pro liturgii asi o 70-100 cm a postavili tammramorový oltář. Byl mohutný, na sedmi úzkých plotnách, prý zná-zorňujících sedm svátostí. Vzadu za oltářem bylo vyvýšené sedadlopro kněze. Po jeho bocích byly sedačky pro ministranty. Svatostánekbyl přemístěn k bočnímu oltáři a zapuštěn do stěny, na níž byla mo-zaika. Někdo to okomentoval, že ze zlínského kostela udělali stodo-lu. Nastala desakralizace neboli liturgická úprava. Já jsem to tehdynekomentoval a vůbec mě to nezajímalo. Staral jsem se o své pro-blémy a povinnosti.Když jsem nastoupil jako farář do Slušovic, bylo to v roce 1975,děkan na mě tlačil, abych zrealizoval reformu liturgického prostoru.Můj předchůdce byl nějak donucen postavit asi čtyři metry předstávajícím oltářem se svatostánkem dřevěný stůl. To bylo tzv. pro-vizorium. Ve Slušovicích žili rodiče saleziána P. Vinklárka, který bylmimořádně nadaný technický typ. Celkem zdařile provedl liturgickouzměnu v Napajedlích; snažil se, aby oltář se svatostánkem zůstal ja-ko centrum chrámu. Všechna čest mu za to! Hned při první návště-vě svého tatínka, který bydlel kousek od fary, navštívil i mě. Šli jsmei s jeho otcem do chrámu. Zůstal stát vzadu, chvilku se zamyslel a pakpronesl svou vizi. Navrhl snížit asi o metr kazatelnu a dát na ni pul-tík jako ambon. Pak řekl, že je třeba, aby se svatostánek na oltářizvedl asi o 30 cm. Mramorová mřížka, aby se částečně rozebrala,ale neodstranila, protože by to lidé nesli velmi těžce, a také ani ne-byl důvod, proč ji celou odstraňovat. No a pak, aby se od hlavníhooltáře částečně prodloužilo pódium, kde by se umístil nový oltář,nakonec dodal:
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− Máte tu mramorovou desku, to se dá využít. Bylo by dobré,aby nohy oltáře ladily s dvěma velkými sloupy v pozadí. Mramorovésloupky můžeš použít na čtyři nohy, jen si nechej vyformovat hla-vice, ze spodu stačí kruhy, a bude to ideální.Tak jsem to tedy udělal. Potom mi ještě řekl, abych nechal udě-lat velký kříž a pod kříž dal sedadlo. Poradil mi velmi dobře, ale i takto bylo spojeno s velkou obětí času, který jsem tomu musel věnovat.Když jsem byl později přeložen do pohraničí, nechal jsem tam všech-no tak, jak bylo. V některých chrámech se sloužilo dál zády k lidua čelem ke svatostánku, někde už byl daný před oltářem provizornístůl, tak jsem to tak nechal.
Zpovědní místnostDále byl na nás kněze vyvíjen tlak vyhodit zpovědnice a zavésttzv. zpovědní místnosti. Tam měl být stůl, penitent si měl sednoutza stůl a měl být veden „dialog“. Na konci na něho kněz měl vložitruce a udělit mu rozhřešení. Rovněž se při tom mělo také prý čístPísmo svaté. Když jsem si představil nedělní ráno, jak do Slušovicpřijíždějí autobusem lidé z Veselé, Březové, Hrobic a Neobuze, a tojen asi půlhodinu před započetím liturgie, a pak čekají v řadě nazpověď, tak podle tohoto modelu bych vyzpovídal možná dva lidi.Věděl jsem, že ti lidé prostě jindy nepřijdou. Vždycky kolem prvníhopátku to byl velký stres, protože brzy po liturgii zase hned jely auto-busy a pokud bych prodlužoval bohoslužby, lidé by příště na liturgiinepřišli, zvláště ti slabí.Kněží se bouřili, ale skrze děkana byl vyvíjen stálý tlak. Modliljsem se a prosil o světlo, co s tím. P. Vinklárek jen nad vším kroutilhlavou, rozpínal ruce a dával najevo, že prostě neví, jak to řešit. Ko-mentoval to i trošku vulgárně. Děkan byl v sousední vesnici, a ačko-liv měl dobré srdce, snažil se plnit příkazy svých nadřízených. Tlakuse zpovědní místností jsem byl nejvíce vystaven já. Nakonec jsemto vyřešil tak, že jsem sám udělal ve stěně velkou díru a z ní takovoumalou místnost. Vedly do ní dvoje dveře a samozřejmě jsem tamzavedl světlo. V obojích dveřích bylo sklo, měřilo asi 15 cm na šířkua asi 1 m na délku. Sklo bylo průhledné, aby nevznikalo podezřenía z toho pohoršení, co se vlastně v té zpovědní místnosti děje. Mojesedadlo bylo otočené dopředu. Vedle mě, ve vzdálenosti možná 30 cm,
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bylo pevné sedadlo pro penitenta. Mezi mnou a penitentem jsem po-stavil asi metrovou stěnu širokou přibližně 15 cm, tedy tak na cihlu,a to měl být ten stůl. Na stůl jsem ale nechal udělat dřevěný rám ašikmo nabít úzké laťky, čímž vznikla mříž mezi mnou a penitentem.To proto, abych při rozhřešení mohl dát ruce jen nad hlavu peniten-ta a nemusel se ho dotýkat. Sledoval jsem otázku určitého odstupu,zvláště když ke zpovědi chodily mladé ženy. Nevím, proč tuto otázkuneřešili ti nahoře, kteří s tím jakoby vůbec nepočítali. Před mřížkouměl ještě penitent dřevěnou desku, takže si mohl kleknout. Sedadlopro penitenty pak nikdo nepoužíval. Bylo to jen pro dojem, že v tak-zvané zpovědní místnosti je. Když lidé přicházeli, každý si klekl a jájsem se jim nedíval do tváře, díval jsem se před sebe a nakonec jsemvstal a dal jim rozhřešení. Co se týče Písma svatého, to jsem tam proformu dal, aby byli nadřízení spokojeni, že reforma ohledně zpověd-ní místnosti byla provedena. Ostatní kněží zřejmě viděli měnění zpo-vědnic jako něco, co vlastně nemá smysl. Pokud někdo chtěl, přišelse na to do Slušovic podívat jako na určitý model, aby ho to inspiro-valo k zavedení tzv. zpovědní místnosti. Myslím, že po určité dobětlak přestal a už se zpovědní místnosti neřešily. Zpovědnice zůstalytak, jak byly; byly praktické a ta nová reforma nějak neuspěla.Reforma samozřejmě zasáhla i ostatní svátosti, ale nejvíce ško-dy vzešlo z obrácení oltáře takzvaně tváří k lidu. Nevedlo to k tomu,aby se srdce obrátila k Bohu. Toto falešné obrácení suplovalo nej-větší potřebu doby, a to pravdivé obrácení k Bohu, pravdivé pokání.Jasně měly být označeny hereze, které už začaly působit, měly býtkonány misie a kněží vychováváni tak, aby na prvním místě usilo-vali o spásu nesmrtelných duší. K tomu bylo potřebné hledat živézpůsoby systematického vyučování s konkrétními pobožnostmi, kte-ré vedou k osobnímu vztahu ke Kristu a které upevňují víru v bojis hříchem a světem a dávají sílu, aby ji křesťané dokázali hájit jakslovem, tak životem.
Kristova tvářDo sousedních Boršic, které několik let spravoval ex currendohlucký farář Pastušan, byl v čase náboženského uvolnění (1968)přidělen kněz, který do té doby bydlel u svého bratra v UherskémBrodě. Byl to františkán Janča. Snažil se opravit celý chrám a zároveň
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i nenásilně provést reformu po konzultaci s mistrem Peňázem, kterýradil, jak nařízení shora provést co nejcitlivěji. Mistr Peňáz byl přede-vším malířem. Na přání místního kněze namaloval Kristovu tvář. Bylto asi dva metry vysoký obraz a velmi se mi líbil. Ještě jako bohoslo-vec jsem o prázdninách občas chodíval pěšky do Boršic a tam se ho-dinu i dvě díval na ten obraz. Snažil jsem si ho vštípit hluboko donitra a zároveň rozjímat o Kristově utrpení a Jeho lásce k nám.Mistr Peňáz namaloval více obrazů Kristovy tváře, ale myslím,že ten v Boršicích se mu podařil nejvíce.Po mnoha letech, když už jsem byl jako řeholník v klášteře, po-žádal jsem jednoho našeho řeholního bratra, aby upravil obraz ukři-žovaného Krista, který namalovala naše řeholní sestra. Když jsem setotiž před tím obrazem modlíval, vnímal jsem potřebu obraz upra-vit a také Kristovu tvář. Šlo o to, vyjádřit velikou bolest a zároveňodevzdanost Bohu ve chvíli, kdy se blížil moment Ježíšovy smrti.Tehdy jsem si vzpomněl na obraz v Boršicích. Jistá paní z Hluku udě-lala snímek originálu a poslala několik fotografií. Fotografie jsemdal našemu řeholnímu bratru. Spolu jsme se modlili, a když udělalmalou úpravu, sledovali jsme, zda to v celkovém pohledu nenaru-šuje proporcionalitu a neodvádí od podstaty. To se týkalo i bareva jejich sytosti. Jemně přemalovával a používal k tomu i počítačo-vou techniku. Znovu jsme se snažili vnímat, jestli zde něco chybí,anebo zda se něco příliš nezdůraznilo. Ježíš byl ten den před ukři-žováním bičován a trním korunován. Bratr velmi citlivě zachytil naobraze mnoho ran. Když potom paní v tiskárně vytiskla asi metrovýobraz, chvíli naň hleděla, do očí ji vstoupily slzy a řekla:– To bylo hrozné utrpení! A ty rány!Obraz je v elipse, z níž vyzařuje nebeská obloha. Na okraji elipsapřechází do tmavé barvy, znázorňující smrt. Pod křížem v černémokraji je v jednom rohu malá rakev se svíčkou a v druhém rohu leb-ka a dvě kosti. Denně sloužím před tímto obrazem svatou liturgii,a když v anamnézi potichu vyslovuji slovo hrob, uvědomím si hrobKristův i můj a podívám se na rakev se svíčkou, pak se podívám nasvůj církevní oděv a vnímám, že takto oblečen budu ležet v rakvi.Vzpomenu na ty známé kněze a biskupy, kteří už jsou tam, na věč-nosti. Pak kratince pohlédnu na lebku dole na obraze a uvědomujisi: toto už je z nich a to bude brzy i s mým tělem. Ještě mám chvíli
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času zde sloužit Bohu a přinášet malé oběti, které mají pro věčnostvelkou cenu. Tou největší obětí je však Kristova oběť, zpřítomňovanána tomto oltáři – a to za mě i za mnohé!Ještě co se týče Kristovy tváře, bratr zkusil překrýt původní tvářna obraze fotografií Kristovy tváře namalované mistrem Peňázem.Ta nás po malé úpravě nejvíce oslovila.
Celopal HospodinuKdyž jsem byl asi tak ve 3. ročníku, někdo mi v dopise poslal100 Kčs. Zvažoval jsem, co s nimi. Jídlo i ubytování v semináři stejnějako studium, to vše bylo zdarma. Co se týkalo zakoupení skript, nazačátku ročníku jsem si koupil, co bylo třeba, a tak jsem zjistil, žety peníze vůbec nepotřebuji. Uvažoval jsem, komu by posloužily. Jenějaký chudý bohoslovec, který potřebuje peníze? Zjistil jsem, žejsme na tom všichni stejně. Byl jsem zvyklý na skromnost a měl bychteď druhého rozmazlovat penězi? K jeho škodě? Ani jeden bohoslo-vec žádnou nouzi neměl. Někteří dokonce chodili na vycházky dohospůdky a zbytečně utráceli peníze. V tomto způsobu rekreace jepřece nebudu podporovat. Sám jsem ji využíval tak, že jsem šel buďna hřiště, nebo do přírody, jak bylo určeno seminárním řádem. Bez-domovci na ulicích tehdy nebyli a ať jsem uvažoval jakkoliv, nepři-cházelo mi na mysl, komu bych mohl pomoct. Najednou vyvstalamyšlenka obětovat peníze Bohu – myšlenka celopalu. Když Izraelitéobětovali za své hříchy Hospodinu beránky či jiné oběti, kněz přiná-šel celopal, to znamená, že všechno bylo spáleno, obětováno, nikdoz toho neměl žádný užitek. A tak jsem se i já rozhodl pro celopal.Ve chvíli, kdy v pokoji nikdo nebyl, jsem otevřel kamna a hodil donich 100 Kčs. Pak jsem to v duchu obětoval za milost ke svatosti,především v našem ročníku.
Chardin, či stvoření?Tuším, že to byl kněz z Belgie, co přijel do semináře a měl pronás přednášku. Už nevím, co všechno říkal, dokonce i maloval ba-revnými křídami obrázky na tabuli, ale na závěr řekl zhruba toto:– Nebudu diskutovat o darwinismu, kterému dal církevní kabátjezuita Chardin a který církev odsoudila. Přesto má však mnoho stou-
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penců, kteří dále prosazují Chardinovy myšlenky. Ať to bylo tak čionak, bez Boha to nebylo. Podívejte, představte si, že by ve vašemměstě byla vybudována továrna, která by vyráběla nejlepší značkyautomobilů. V druhém městě by byla jiná továrna, která by vyrábělamalá autíčka a k nim by dodávala návod, například: malé autíčkonechte po určitou dobu v garáži v určité teplotě, za tři dny změňtepodmínky podle návodu a daný postup pětkrát zopakujte. Nakonecby vám z toho malého autíčka vyrostlo stejné auto, jako vyrábělafirma ve vašem městě. Kladu otázku: Ke kterému šéfovi podniku,prvnímu či druhému, byste měli větší úctu? Zřejmě k tomu druhému,který tak důmyslně promyslel i okolnosti, které vytvoří dokonaléauto postupným vývojem. Samozřejmě, ten vývoj by nebyl náhodný,ale byl by přesně určen. Můžeme to přirovnat k Bohu, který celýtento vesmír i naši malou Zem stvořil přímo tak, jak je, anebo mohldát prostor k určitému vývoji. Je však pokrytectvím zamlžit miliar-dami let a různými jinými frázemi realitu, že pokud nějaký vývoj byl,řídila ho nejvyšší a rozumná bytost a nebyl výsledkem nějakéhochaosu. Je tedy klamem hovořit o vývoji z toho pohledu, že BohaStvořitele postavíme do role někoho nepodstatného, ba dokonceHo ze stvoření vesmíru, života i člověka vyřadíme!Tuto přednášku jsem si zapamatoval, protože v době ateismubyl tak silný tlak darwinismu, a to už od základních škol, že kdo byvyznal víru v Boha Stvořitele, byl by pokládán za člověka, který ztra-til rozum. Tak abnormální tlak byl vytvořen! Je zajímavé, že špičkovívědci v různých oborech se darwinismu smějí a pokládají ho za po-hádky pro malé děti. Tito vědci věří, a mají k tomu pádné argumenty,že Bůh stvořil tento svět takový, jaký je, svým mimořádným zása-hem, a nemají o tom žádné pochybnosti.Samozřejmě, otázka víry v Boha Stvořitele i v Boha Spasitelenení jen otázkou rozumu. Rozum pouze připravuje cestu, ale nako-nec musíme i tyto pravdy přijmout jako tajemství víry. Tajemstvívíry, to není jako matematická poučka 2×2=4 a klidně si jdu dál svoucestou, tajemství víry mě v mém morálním životě zavazují. A to jehlavní problém, proč se jim člověk vzpírá. Chce totiž odstranit Bohaze svého života, jít širokou cestou hříchu a nemyslet na to, kde skon-čí. Sám se činí bůžkem, který chce dokonce vládnout i druhým. Tímtopostojem se však stává otrokem lži a zla a škodí sobě i druhým.
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Buď Tvá vůleV Otčenáši se modlíme: „Otče... buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na
zemi!“ Když v semináři o půl šesté ráno zazvonil budíček, někteříještě chvíli pospávali, protože program v kapli začínal od šesti hodin.Hned od 1. ročníku jsem vždy okamžitě vstal, klekl si u postele a po-malu se modlil myšlenkou modlitbu Páně. Přišel jsem k prosbě: „Buď
vůle Tvá,“ zastavil se a v duchu si uvědomil určité situace toho dne,které mě čekají, zvláště ty nepříjemné. U těch jsem zůstal a znovuopakoval ta slova:– Otče, buď vůle Tvá!A snažil jsem se tu situaci už předem vnitřně přijmout. To tr-valo asi deset minut. Pak jsem ještě vyběhl na zahradu, celou ji oběhla pak si udělal takovou razantní rozcvičku. Na zahradu nás chodilona rozcvičku asi jen deset. Nikdy mezi námi nechyběl Jan Kutáč z na-šeho ročníku. S ním jsem si v mnohém rozuměl, byl i zbožný, alevnitřní jednotu jsme nějak nevytvořili. Poté, co nám dával P. Pilíkduchovní cvičení, mezi prvními se s nadšením stal fokolarínem.Ten desetiminutový model: Buď Tvá vůle jsem určitou dobupoužíval, nevím, jak dlouho. Během duchovního růstu nešlo stálerealizovat všechny modlitební modely, člověk musel po čase mnohépustit a to, co Bůh dal jako živé pro dané okolnosti, z toho nějak du-chovně žít. Ta myšlenka: „Buď Tvá vůle“ se však v jiných formáchpromítala v celém mém kněžském životě. Dal jsem si ji i na obrázek,vytištěný na vzpomínku na mou první biskupskou mši.
Bedřich JagošBedřich pocházel z Lipova blízko mého rodiště. Začátkem škol-ního roku 1967 se mu podařilo dostat do litoměřického semináře.Dříve absolvoval už několik ročníků v Olomouci, ale v roce 1950 bylseminář v Olomouci zrušen, podobně jako další diecézní semináře,a bohoslovci propuštěni. Čekal vytrvale 17 let. A nyní stojíme předbudovou semináře Komenského 4, je sychravé ráno a bohoslovci vmalých skupinkách po dvou, po třech, odcházejí úzkou uličkou na bo-hosloveckou fakultu a hovoří spolu. Když jsem stál před budovou aohlédl se, vyšel Bedřich, a tak jsme šli na přednášky tou úzkou uličkouspolu. Byl o 19 let starší. Měl už 40 let a mnohé životní zkušenosti.
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Také měl přímou povahu a smysl pro zbožnost. Byl však zaměřenvíce technicky; to jsem poznal v dalších letech.Tehdy jsem dostal do rukou knížku, byla opsána na stroji a bylv ní popsán život jednoho bohoslovce. Před svěcením dostal těžkounemoc a zemřel. Zůstalo po něm svědectví živé víry, zachované v téknize. S velkou vděčností jsem ji přečetl jedním dechem. Byly tampraktické pohledy na modlitbu i na život. Vyprávěl jsem Béďovi o ně-kterých zkušenostech, které se mi velmi líbily. On se vším souhlasil.Vzpomněl jsem téma morální čistoty. Ve své knize ten bohoslovecpsal, že se snažil uchovat si čisté myšlení a na každou ženu se dívat,pokud byla starší, jako na svou matku, a na mladá děvčata, jako byto byly jeho sestry. Rovněž v knize vzpomněl příklad ze života Jin-dřicha Suso. Šel po zablácené stezce na osamoceném místě a protiněmu šla prostá žena. On uhnul a zamazal si tak svůj bílý domini-kánský hábit. Když to žena uviděla, zabolelo ji, že byla příčinou toho,že si tento řeholní kněz zašpinil oděv. On jí však řekl:− Nedělejte si starost. Udělal jsem to z lásky k naší nebeskéMatce; kvůli ní mám velkou úctu ke každé ženě.Pak se náš rozhovor prodloužil na téma cudnosti, velké škodli-vosti nečistých filmů, vtipů, nečistého oblečení a podobně. Bedřichse zamyslel, tak jsme ještě chvíli stáli před fakultou a hovořili, abydokončil myšlenku. Vyprávěl o smutných osudech některých kněží,kteří se otevřeli nečistotě. Některé byly šokující. Byly výstražnýmpříkladem pro mnohé. Totiž mluvil o tragickém úmrtí, které až otřá-slo duší, když si člověk uvědomil, kam asi v hodině smrti tito kněžíšli. Bedřich dodal:− Začalo to maličkostí. Pouze maličkostí. Nevyhýbali se blízképříležitosti ke hříchu. Byli nemoudří, nepřijali osvědčené principy,které jsou spojeny se zdravým duchovním životem a se zdravýmduchovním vedením. Rozhodli se pro svou cestu. Učinili nešťastnýmisebe, nešťastnými druhé osoby a dali velké pohoršení farnostem,a to mnoha generacím. Kořenem všeho byla jejich pýcha. Nechtělise poučit.A pak znovu zopakoval:− Nechtěli se vyhýbat blízké příležitosti ke hříchu.Potom zcela otevřeně hovořil o tom, jak on sám byl vystavenzkoušce. Nevyhledával nebezpečí, ale dostal se při plnění pracovních
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povinností do situace, z níž se nedalo vyváznout. Když viděl, k čemuse schyluje, hned udělal radikální krok i za cenu, že ho to stálo ztrátudobrého pracovního místa.Tak skončil náš rozhovor. Bedřich měl smysl pro pravověrnéučení a liberální směr radikálně odmítal. Rovněž byl ctitelem svatéBohorodičky.Vzpomínám také na naše setkání po ukončení semináře. Jednakjsem v jeho ex currendo farnosti, kde byla opuštěná fara, začal v ro-ce 1971 duchovní cvičení, a později, v roce 1987, jsem nastoupil doDvorců, kde předtím mnoho let působil.Vybavuje se mi ještě jedno setkání, když jsem ho navštívil v jehofarnosti u Zábřehu. Bylo to někdy v 80. letech. Když jsem zazvonilna zvonek na faru, bylo to v sobotu dopoledne, řekl, že má důležitounávštěvu, ať se jdu chvíli pomodlit do kostela, že pak pro mě přijde.V chrámě jsem se snažil modlit, ale bylo to velmi těžké, jako by bylpřede mnou jakýsi velký mrak. Měl jsem už zkušenost, že většinouto tak je, když jde o boj s nějakou formou okultismu, tedy o duchovnísílu spojenou s věštěním, magií či spiritismem. Snažil jsem se bojo-vat a prosil Pána o světlo.Asi za hodinu mě Bedřich zavolal a představil mi jednoho vyso-koškolského učitele, který se zabýval akupresurou. Jistá žena z far-nosti prý měla pozitivní zkušenosti s uzdravením a pozvala ho, abyudělal akupresuru více lidem. S nadšením to pak líčila Bedřichovi,takže pozval léčitele na faru na rozhovor. Já už jsem měl tehdy, cose týká akupunktury i akupresury, jasno. Bedřich byl ovlivněn pozi-tivními svědectvími jednak té ženy a jednak toho profesora, kterýs velkým nadšením vyprávěl, že zázračně uzdravil 140 lidí. Líčil, žemá úžasné zkušenosti s akupresurou i s akupunkturou a Bedřichs nadšením přikyvoval. Položil jsem léčiteli otázku:− Jak to, že když tuto čínskou metodu, která nemá s vědou nicspolečného, dělá jeden člověk, tak nefunguje, a když to samé dělástejným způsobem někdo jiný, tak to funguje? Kde je problém?On se spokojeně usmál a řekl:− To se musí dělat tak, jak to dělali čínští mniši.Mně bylo jasno. Totiž to, co takzvaně léčí – lépe řečeno, co pře-souvá nemoci –, není nějaká zevnější technika, ale jde o duchovno,které za metodou je. Člověku „napojenému“ na toto duchovno skrze
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tzv. meditace a sjednocování se s tzv. energií „ki“ to „funguje“. Jenžetou energií „ki“ není žádná fyzikální energie, ale je to duchovno, pro-stě řečeno, jsou za tím démoni, protože se jedná o oblast magie. Věcbyla jasná. Po odchodu léčitele jsme měli s Bedřichem ještě delšírozhovor na toto téma.Naposledy jsme se setkali, když jsem ho navštívil v roce 2011v jeho farnosti Popovice mezi Uherským Brodem a Uherským Hra-dištěm. Tehdy měl už přes 80 let. Hovořili jsme o beatifikaci JanaPavla II., k níž došlo 1. května 2011. Bylo jen několik týdnů po ní amluvil jsem s ním zcela otevřeně. Řekl jsem mu, že tím dnem jsemjá i několik spolubratří řeholníků a biskupů i s věřícími přešli dostavu „sede vacante“, tedy že už neuznáváme Benedikta XVI. za řád-ného papeže. Vysvětloval jsem mu, že se Jan Pavel II. svým gestemv Assisi dopustil zločinu proti církvi a de facto postavil křesťanstvína stejnou rovinu s pohanskými kulty, které uctívají démony. Totogesto otevřelo dveře synkretismu do celé církve. Rovněž jsem při-pomenul, že tento papež přijal zednáře do církve, a hlavně že mlčelk tzv. pokoncilnímu duchu, který vnesl na všechny teologické fakultyherezi neomodernismu. Tím, že Benedikt XVI. povýšil Jana Pavla II.na stupeň svatosti, měli bychom přijmout všechny tyto hereticképostoje jako model k následování, a to je nonsens! Bedřich smutněmlčel, protože věděl, že mám pravdu a že mi leží na srdci dobro cír-kve tak, jako jemu. Měl sklopenou hlavu a řekl:− Já už jsem starý, mám 84 let, za chvíli budu na věčnosti. Comám dělat?Povzbudil jsem ho a řekl:− Zachovej tu víru, kterou jsi celý život měl.Teprve dva roky po jeho smrti jsem se dozvěděl, že se dožil 89let a odešel k Pánu.
Blahoslavený NabuchodonozorBylo to ve školním roce 1968/69. Jako obvykle jsem zaklepals dvěma vědry uhlí na dveře pracovny spirituála J. Hermacha a vešeldovnitř, abych udržoval oheň v klubkách, kterými byla vytápěnamístnost, kde seděl za stolem a pracoval. Měl otevřené dveře do ma-lé místnůstky, kde byla postel a skříň na šaty. Spirituál něco psal.Před sebou měl otevřenou knihu, a když jsem přišel, přestal psát
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a sledoval, jak jsem celý jeden kbelík vysypal do klubek a zabouchldvířka. Připravil jsem se k odchodu, ale zadržel mě slovy:− Počkej chvíli, rád bych ti pověděl něco, co jsem nyní četl.S bolestí začal hovořit o herezích, které se začaly už tři léta poskončení II. Vaticana nebezpečně šířit. Mluvil o tom, že v Německuse šíří přímo lavinovitě, a též o rafinovanosti německých teologů,kteří prudký jed herezí maskují do takových pojmů, že jsou pro mla-dé studenty velmi přitažlivé.Povzdechl si:− Nechtěl bych se dožít hrozného ovoce, jaké to pro Německoi pro celou církev za několik let přinese.Bylo vidět, že měl velkou bolest, s níž se potřeboval sdělit, a teďmi to mohl povědět. S mnohými bolestmi se sdílel ve svých promlu-vách, které nám každý večer dával jako tzv. punkta – náměty k roz-jímání. Věděl ale, že některé věci by bohoslovci nesnesli. Povzdechljsem si a on řekl:− Hned po Pražském jaru se dostalo mnoho německé literaturyi do našeho semináře a jsou lidé, kteří tyto myšlenky šíří. Naštěstí jenmálokdo z bohoslovců umí německy a naštěstí tato literatura nebylaještě překládána do češtiny, i když mnohé překlady jsou už rozmno-žovány na psacích strojích či cyklostylech. Je to duchovní jed a bo-hoslovci to nerozlišují. Je to pro ně velmi přitažlivé a fascinující.Prosebně jsem se na něho podíval:− Otče spirituále, а co by se dalo dělat?Bolestně se zahleděl před sebe a povzdechl si:− Jsme bezmocní.Nahlas jsem přemýšlel:− Pražské jaro nám přece přineslo uvolnění z tvrdých okovů ko-munismu. Mohli nastoupit někteří biskupové, nastalo velké uvolnění,sice pak přišel 21. srpen 1968, přijely tanky Varšavské smlouvy a za-čala tzv. normalizace...Znovu se zamyslel a řekl:− Tanky Varšavské smlouvy...A zadumaně dodal:− Blahoslavený Nabuchodonozor!Věděl jsem, co tím myslí. Už nebude svoboda, ale tím také budeomezeno svobodné šíření herezí ze Západu, především z Německa.
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Německá návštěvaUčitelé v seminářích v Německu samozřejmě nebyli všichni he-retici. Na návštěvu do našeho semináře přijela skupina profesorů i sestudenty. Někteří stáli před kaplí, kde byl na nástěnce vyvěšen dennířád, a pečlivě si ho opisovali do svých zápisníků. Když hovořili s naši-mi představenými, dávali najevo velké nadšení a radost, že v našemsemináři je jiný duch, než který nyní vane do všech německých semi-nářů. Vanul tam duch tzv. aggiornamenta, který v kořeni rozkládá mo-rální principy tím, že odbourává prostředky k solidnímu duchovnímuživotu a k solidní duchovní formaci. Vnímali, že Československo jechráněno před tímto aggiornamentem tzv. politickou normalizací ko-munistické vlády. Zcela upřímně jim to pověděli i naši představení.Jeden německý profesor s nadšením pronesl:− Vás je málo, ale zato je zde kvalita. Nás je hodně, ale jdemedo rozkladu.Když nám spirituál stručně pověděl obsah rozhovorů s němec-kou návštěvou, smutně jsem se na něho podíval a v duchu jsem simyslel: Kéž by byla pravda, že je nás málo, ale jsme kvalitní. Vnímaljsem duchovní povrchnost většiny bohoslovců. Nebyli zlí, jaksi udr-žovali strukturu, ale chyběla jim jedna věc: většina z nich nebylaobrácená. Nebyli to mladí lidé s probodeným srdcem, kteří by žíznilipo spáse duší a intenzivně šli za tímto cílem.Vzpomněl jsem si tehdy, jak jsem navštívil ještě před seminá-řem biskupa Tomáška v Praze a on mi řekl:− V pražské arcidiecézi je málo kněží, ale vidím, že to není hlav-ní problém. Hlavní problém je, že nemáme svaté kněze. Kéž by jichbylo alespoň tolik, že by se dali spočítat na prstech jedné ruky.A pokračoval:− Problém je, že chybí pravdivé obrácení, pravdivé pokání! Po-kud kněz neprožil obrácení před vstupem do semináře ani v semi-náři, v pastoraci se už těžko obrátí.Dodnes mi zní v uších:− Spíš se obrátí deset prostitutek, než by se obrátil jeden kněz.A když jsem mu smutně položil otázku:− No, a co máme dělat?On odpověděl:− Modlit se, aby nám Bůh dal svaté kněze.
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Velká přestávkaVelká přestávka trvala čtvrt hodiny. Téměř vždy jsem ji využilna to, že jsem šel z fakulty po chodníku přímo do katedrály naproti.Býval tam otevřen hlavní vchod. Předsíň oddělovaly od chrámovélodě skleněné dveře, přes které bylo dobře vidět na svatostánek,takže i když je někdy nechali zamknuté, dalo se pomodlit i tam. Bylonás několik bohoslovců, co jsme využívali tento čas k modlitbě. Ně-kdo se pomodlil buď dva či tři desátky růžence nebo jiné osobnímodlitby, ale důležité bylo, že to byl pro ostatní příklad. Bohu díky,později se nás chodilo o přestávce modlit do katedrály deset a někdyi dvacet. Na vzájemné rozhovory mezi bohoslovci stačily i malé pře-stávky, a navíc jsme na ně měli čas při povinných vycházkách, kterébývaly třikrát za týden.
„Hledejte nejprve Boží království...“Ježíš v evangeliu vyslovil důležitý princip: „Hledejte nejprve

Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Na toto slovoale velmi rychle zapomínáme a hledáme nejprve pravý opak. Z tohoje v našem životě zmatek a nemáme správnou hierarchii hodnot.Stanovit si ji vyžaduje určitý sebezápor a ochotu hledat, co v danésituaci hoří, tedy co je potřeba dělat nejprve, pak, co je užitečné, po-tom, co je dobré, a nakonec, co je pro zábavu a odpočinek. Nás to aletáhne postavit na první místo to, co je pro zábavu, anebo všechnomožné, jenom ne to, co v dané situaci máme dělat a co je pro násvůle Boží. Pokud se člověk nenaučí realizovat Kristovo slovo: „Hle-
dejte nejprve Boží království,“ nikdy k životní moudrosti nedozrajea v hodině smrti, i když si uchová víru, bude s bolestí oplakávat časutracený v marnostech a svévolnostech, ten drahocenný čas, kterýnám byl dán k osobní spáse i k spáse druhých!
Holandský katechismusO přestávce mezi přednáškami jeden bohoslovec s velkým nad-šením horlil pro „Holandský katechismus“. Většina bohoslovců nevě-děla, oč jde. Možná se někdo nadchl a začal si ho číst, nevím. Já jsemho nikdy nečetl ani neměl potřebu ho číst. Když nám spirituál v se-minární kapli dával punkta, jednou se také zmínil o tomto katechis-mu. Dal najevo, že pro jeho nejasné formulace a dvojznačné pojmy
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není vhodné ho brát v úvahu, a už vůbec ho nelze použít pro užiteč-nou misii, i když slovník katechismu je velmi přitažlivý.Jaké ovoce přinesl tento katechismus v Holandsku po padesátiletech? Hotová katastrofa! Mnohé chrámy v Holandsku se proměnilyv bary a restaurace, nastal masový odpad věřících. Země, z níž, po-dobně jako z Irska, vyšlo snad nejvíce misionářů, se několik let poII. Vaticanu stala odstrašujícím příkladem masového odpadu odkřesťanství. Perspektiva je taková, že morální rozklad, který je dů-sledkem herezí obsažených v Holandském katechismu, dojde do ta-kového stupně, že se brzy tato původně katolická země sama vnitřnězničí anebo se stane muslimským územím. Toto je ovoce Holand-ského katechismu i vatikánského programu aggiornamenta!
Alkoholismus a abstinenceVzpomínám na jeden rozhovor s P. Šuránkem ještě před vstu-pem do semináře. Říkal:− Když jsem byl studentem a jedno pondělní ráno jsem jel nakole do školy, v příkopě ležel opilý kněz. Dospělí lidé i děti chodilikolem a bylo to velké pohoršení.Pak dodal:− Ten den jsem si dal předsevzetí, že budu abstinentem.Když jsem ve svých 16 či 17 letech četl knihu od F. Tomáška
Mladý muž se dívá do života, kromě mnoha drahocenných rad v níbyla doporučena i abstinence od alkoholu. Po jejím přečtení jsem sirovněž dal předsevzetí, že budu abstinentem. Alkohol mě rozhodněnelákal a ani nikdo v naší rodině k němu neinklinoval. Jako chlapecjsem viděl opilé muže, kteří po cestě z hospody buď z plna hrdla zpí-vali, anebo vrávorali od jedné krajnice cesty k druhé, což nám dětembylo velmi směšné. Někdy jsme na ně pokřikovali a oni nám odpo-vídali ještě větší hlouposti a nesmysly, než jsme si my jako děti vy-mysleli. Vzpomínám, jak nám jeden piják odpovídal:− Jdi domů! Maminka ti vaří psí nohu.A pak začal bujaře zpívat.Hned v 1. ročníku přijel do semináře jeden lékař od Brna, kterýbojoval proti alkoholismu. Dal nám přednášku a mluvil o mnohakněžích, kteří měli s alkoholem problémy. Dokonce nám s velkou
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bolestí, jako upřímný katolík, ukazoval i fotografie, jak nějaký knězleží ve zvratcích. Bohoslovci ho poslouchali tak na půl ucha, většinaz nich, jak potom vyplynulo z rozhovorů, vůbec nebrala vážně, kdyžnás vyzýval, abychom si dali předsevzetí radikální abstinence.Vzpomínám na bramborovou brigádu. Bylo to hned začátkemškolního roku 67/68. Vedení zemědělského družstva bylo vděčné, žejsme udělali kus práce a přivezli nám pohoštění. Zároveň každémudali láhev piva. Já jsem si samozřejmě pivo nevzal. Toho si všiml je-den bohoslovec z Moravského Slovácka, odkud také pocházím, a říká:− Co jsi to za chlapa? Ani pivo nepiješ?!Já jsem však ze svého postoje necouvl. Snažil jsem se mu k tomuněco říct, ale bylo to jako házet hrách na stěnu.Když jsem měl primici, na faře v Hluku bylo několik kněží i bo-hoslovců. Před slavnostním obědem jsme si měli ťuknout na zdraví.Se všemi jsem si přiťukl, pak jsem pohár položil a nechal ho stát.Mnozí si toho všimli, ale tenkrát mi nedali najevo odsuzující postoj.Byl to zvláštní tlak, jako by člověk doslova nesměl být abstinen-tem. Bohoslovci samozřejmě hned citovali Písmo svaté, jak apoštolPavel radí Timoteovi, aby se napil i vína, protože má nemocný žalu-dek. Musím přiznat, že později v životě, když přišel nějaký probléms žaludkem, také jsem si vzal hlt vína, ale jen jako lék. Dokonce přichřipce jsem si klidně vzal jako lék i slováckou slivovici. Vlil jsem jítrošku do hrníčku, popřípadě tam dal i med a nakrájel cibuli a pakto jako lék použil. Samozřejmě jako kněz v každé liturgii po celádesetiletí používám víno, ale to je něco zcela jiného. Abstinentemjsem zůstal po celý život.Hned jako chlapci mi bylo jasné, že v životě je spousta psychic-kých tlaků a tyto tlaky i napětí se nevyřeší tím, že člověk nabude tzv.veselou mysl alkoholem. Získal jsem zkušenost, že jediným správnýmřešením je zapřít se a najít si čas na hlubokou modlitbu, kde svůjproblém předám Bohu. Bůh ho pak vždycky řešil! On mi dal světloi sílu, takže jsem nikdy nepotřeboval hledat falešné cesty v alkoholu.Myslím, že slib abstinence by si měli dát zvláště ti, kteří ať užz hlouposti anebo z dědičných vlivů mají k alkoholismu sklon, a tonejen kněží, ale každý křesťan. Apoštol Pavel jmenuje mezi těmi, kteřínebudou mít účast v Božím království, i opilce (srov. 1Kor 6,10).
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Jóga v seminářiNejen v roce 1968, ale i určitý čas předtím, pronikaly do našehonároda ideje tzv. zdravotní jógy neboli hathajógy. Politickým cenzo-rům to nějak uniklo, ačkoliv jógu pokládali za určitý buržoazní prvek,který se neshoduje se socialistickým člověkem. Hned po Pražskémjaru vyšlo několik knížek, které popularizovaly hathajógu, a některébyly přímo návodem i s obrázky, jak jógu cvičit. Při každém cvikuse popisovalo, jaký prý má úžasný vliv na zdraví, a autoři také ne-opomněli zdůraznit, že jde o „psychickou hygienu myšlenek“, a do-konce že se člověk otvírá i určitým nadpřirozeným schopnostem.Bohužel nebyl nikdo, kdo by nás pravdivě varoval před touto du-chovní pastí; propagace jógy totiž harmonizovala s dokumentemNostra aetate o tzv. úctě k jiným náboženstvím. Indické pohanstvíuž nebylo podáváno pravdivě – jako to, před čím si musíme dávatpozor. Už se nezdůrazňovalo, že je ohrožena podstata naší víry, alenaopak, jóga se stala určitou módou. Také ti, kteří strádali pod du-chovním terorem tvrdého ateismu spojeného s materialismem, bra-li nabídnutou duchovní cestu jógy jako velký přínos.Už ani nevím, který bohoslovec mi nabídl malou knížku o józe.Beze všeho podezření jsem si ji upřímně přečetl a začal hathajógurealizovat. Tuším, že to bylo koncem 4. ročníku a ještě i v 5. ročníku.Cvičil jsem ji, kromě neděle, každý den půl hodiny. Pokládal jsemto za užitečné. Jenže jsem nebyl sám. Mnozí další bohoslovci se vhledání duchovních cest a konkrétních návodů tehdy nadchli protzv. nevinné cvičení hathajógy. Nevím přesně kdy, ale po skončeníteologické fakulty jsem s tím prostě přestal a už mě to nezajímalo.Asi deset let po kněžském svěcení jsem se setkal s charismatickouobnovou, a to opět skrze literaturu. Když jsem po jednom rozhovorus horlivým křesťanem uslyšel, že jóga je něčím zlým, byl jsem šoko-ván. Přece jsem ji něco víc než rok denně cvičil, a že by v tom bylanějaká čertovina? Připadalo mi to přehnané. Vyposlechl jsem vážnéargumenty a musel jsem přiznat, že dotyčný má pravdu. Hathajógaje totiž součástí osmi cest, jež končí duchovním sjednocením, kteréje součástí pohanského hinduismu. Dochází však ne k sjednocenís Bohem, ale s andělem světla – s ďáblem.Jóga je jen trojským koněm, který otvírá cestu pohanskémuhinduismu do křesťanské Evropy. Proč nám to někdo neřekl hned
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na počátku? Protože aggiornamento II. Vaticana prosazovalo úctuk jiným religiím. Silný duch, silný džin to byl, co nedovolil zvěsto-vat záchrannou pravdu. Ba ještě naopak byly propagovány knihyo křesťanské józe, křesťanském zenu apod. Chiara Lubich, zaklada-telka fokoláre, rovněž nabízela křesťanskou jógu, s nadšením mlu-vila o vibracích a tvrdila, že je třeba tvořit „univerzální bratrství“.Vibrace prý při meditacích sjednocují všechny, ať jsou to křesťanéči hinduisté, všichni prý tvoříme univerzální bratrství.Později jsem dostal do rukou brožurku od Matky Basilei Schlin-kové, protestantky, která založila na protestantské půdě řeholi „Ma-riiny sestry“. Ta, jako prorocký hlas, napsala o józe: „A celý svět šel za
tou šelmou.“ Vysvětlovala, že je energie Boží shora, to je Boží milost,a je energie zdola, to jsou tzv. síly universa neboli démonské síly.Jóga otevřela cestu transcendentální meditaci, popularizaci růz-ných guruů, pronikla do tělocvičen i medicíny, lákala tzv. psychotera-piemi a v křesťanském prostředí v postkoncilní době velmi ovlivnilamyšlení. Všeobecný postoj vůči józe byl pozitivní. Byly popularizová-ny jogínské mediace, které se po době ateismu braly jako duchovnípostup vpřed. Nedošlo tedy k pravému obrácení, po němž žíznily dušepřesycené materialismem, ale k sejití na scestí falešné mystiky, kterábojkotovala pravdivé pokání i pravdivé obrácení. Odváděla od jedinépravé duchovní Cesty, kterou je Ježíš. On je Cesta, Pravda a Život.
Profesor F. KotalíkStarý zákon nám přednášel profesor Kotalík, o němž se vyprávě-lo, že umí 17 jazyků a že se hravě naučí i další. Zřejmě byl génius najazyky, ale bohužel, či možná i Bohu díky, nedokázal vědomosti, kteréze Starého zákona měl, předat účinným pedagogickým způsobem.Možná proto to bylo i dobré, neboť už tehdy se začaly šířit hereze,které zasáhly především Starý zákon. Prof. Kotalík totiž přednášel takmonotónně, že po několika okamžicích studenti vypínali a pod lavi-cí si četli něco, co je zajímalo, a vůbec neposlouchali. Měl však dobrésrdce, studenty netrápil, a co se týkalo zkoušky, tak tu vlastně řídilvedoucí ročníku jako přísedící. Dával předem otázky, takže každý užvěděl, kterou bude mít, a měl ji připravenou. Já jsem na tu hru ne-chtěl přistoupit, ale vedoucí ročníku mi jen oznámil, že tu otázkudostanu a tečka. Jestli prý chci, mohu se naučit i všechny ostatní, to
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už je má věc. Profesor to rozhodně tušil, ale byl velmi decentní, takženechtěl dát najevo, že ví, že je jen zapojen do určité hry. Jistě, bylo tonefér, ale bylo to daleko lepší než se učit nějaké hereze či vstřebávatškodlivé informace, které by spíš posloužily k narušení víry.Samozřejmě, učit Starý zákon by bylo třeba úplně jiným způ-sobem, než ho učí současní liberální teologové. Měl by být vykládántak, aby student mohl později doslova každou přednášku o určitýchosobnostech či událostech Písma svatého Starého zákona podávatdětem i mládeži tak, aby byl posílen jejich vztah k Bohu. Zároveň byinformace –i ty, které objasňují historii z mimobiblických pramenů –měly být předkládány živým způsobem, aby se po každé přednášcečlověku otevřely oči i srdce k hlubšímu pochopení Písma svatého.Písmo svaté, a obzvlášť Starý zákon, to není pouze nějaká historickákniha. Je to kniha, která má za cíl posílit naši víru a ukázat na velkévzory víry, ať už to byl Abrahám, Mojžíš, David, Nehemiáš, Daniel,Izaiáš a jiní proroci, popřípadě osobnosti z období makabejskýchválek. To všechno by se mělo podat živě, asi tak, jak by to uměl podatprofesor Novák či jezuita Kučera, který nám ve 4. ročníku dával exer-cicie a velmi živě přiblížil poslední události Kristova života, zvláštěJeho historické a reálné vzkříšení. Vzpomínám, že tehdy jsem byl taknadšen, že jsem ho navštívil v Moravských Budějovicích, kde půso-bil v klášteře sester jako duchovní. Kéž by všichni jezuiti byli takoví,jako byl on.
SkautingKdyž v roce 1968 proběhlo Pražské jaro a nastalo uvolnění, bylomožné obnovit i junácké hnutí. V semináři jsem se dozvěděl, že jelesní škola pro vedoucí skautingu a že na té škole bude také katolic-ký kněz, který dříve, než přišla 50. léta, ve skautingu působil. Po prázd-ninách přišel do našeho 3. ročníku také jeden horlivec, bývalý skautMirek Brtva. Byl duší i tělem junákem a dovedl se dětem tak přizpů-sobovat, jako by byl velkým dítětem, ač byl od nás starší téměř o dva-cet let. Malá skupina bohoslovců jsme se sdružili kolem něho a onnás s nadšením zasvěcoval do práce s mládeží ve skautingu. Už vtémž ročníku, když jsem přijel na prázdniny, našel jsem v naší far-nosti několik chlapců, kteří měli o skauting zájem. Pomáhal mi MatějJelínek, který byl asi o 20 let starší a také měl ještě živé vzpomínky
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na skauting. V létě jsme měli junácký tábor na mýtině vedle lesazvaného Kobylí hlava (Kobylica). Tábor se celkem vydařil a chlapciměli pěkné vzpomínky. Těšili se na další prázdniny a na další tábor.Během roku pokračovali v práci v malých kroužcích.Na Silvestra jsme se skupinou junáků jeli vlakem do Bystřicepod Hostýnem a v noci jsme šli lesem na kopec. Bylo to napínavé,protože bylo hodně sněhu a trefit ke chrámu bylo dosti těžké. Nako-nec jsme uviděli světlo a přišli jsme k vodní kapli. Standa Palásek,salezián, který byl rovněž v našem ročníku a pracoval s mládeží, ra-dil, aby si chlapci vzali z domu ručník a u vodní kaple se do půl tělaumyli studenou vodou. Pro některé to byl velký sebezápor. Potomjsme šli nahoru a v chrámu byli účastni slavnostního ukončení rokua zároveň jsme první hodiny nového roku prožili na Hostýně.Po ukončení semestru nás znovu pustili domů a byla možnosts junáky vyjít na Kobylici, kde byl ještě sníh, a vystavět ze sněhu tzv.iglú – eskymácký příbytek.V dalším roce jsme měli několik kilometrů za Velehradem v hor-ském terénu stanový tábor. Před námi už tam někdo stanoval, a taknám dali k dispozici i velký stan, který sloužil jako kuchyně. Jenžehned druhý den po příjezdu nastal prudký déšť, který neustával.Byli jsme nuceni být celý čas jen pod stany a to velmi omezilo nášprogram. Nakonec, když ani na třetí den déšť nepřestával, rozhodlijsme se tábor ukončit. Jak jeden, tak druhý tábor byl však spojens mnohými zkušenostmi a zážitky chlapců, na které nyní už jakomuži pokročilého věku poeticky vzpomínají.Ještě si vzpomínám, že na Bílou sobotu jsme se po hodině stří-dali u Božího hrobu. Chlapci v junáckém stejnokroji zbožně klečeliu hrobu a drželi stráž. Mezi junáky byli upřímní chlapci, a obzvlášťjeden z nich je vždy předčil v horlivosti a v disciplinovanosti. Jme-noval se Jenda. Když jsem byl po letech farářem ve Slušovicích a bylapouť, vzpomněl jsem si na něho a pozval ho. Přijel. Tehdy jsem se hozeptal, jestli by se chtěl stát knězem. Chvíli váhal. Protože na poutibyl i františkán P. Juřík, který už byl důchodového věku, pověděl jsemmu, aby s Jendou ještě pohovořil, protože Jendu znám už jako juná-ka, a navíc jsem se za něho mnohokrát modlil, aby mu Bůh dal kněž-ské povolání. P. Juřík se usmál a promluvil s ním. Jenda se rozhodl,že se stane knězem, ale že nepůjde do Litoměřic. Chtěl přijmout tu
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formaci, kterou mu představil P. Juřík. Ten den byl pro Jendu histo-rickým dnem; nasměroval celý jeho život za Kristem.
Úpění k BohuBylo to v postní době ve 3. ročníku. Tehdy jsem si vzal jako du-chovní četbu život sv. Kateřiny od Jörgensena. Velmi se mě ta knihadotkla. Když jsem ji však dával druhým, většinou je neoslovila, cožmě překvapilo. Uvědomil jsem si, že člověk musí dostat milost, abyskrze určitou událost, skrze knihu nebo skrze slovo z Písma přijalBoží světlo, jinak je všechno jakoby mrtvá litera. Mě ta kniha velmioslovila, až vyprovokovala. Byl jsem hluboce zahanben svou vlažnostíve srovnání s horlivostí Kateřiny ze Sieny; jednak s její tvrdou askezía jednak s její vytrvalostí v modlitbě.Jednoho dne, když už všichni ulehli, jsem si opět klekl u postelea ještě se modlil, tuším, růženec a obětoval každý desátek na určitýúmysl. Po skončení jsem rozepjal ruce do tvaru kříže a potichu, my-šlenkou, se pomodlil Otčenáš, pak pomalu Věřím v Boha, potom De-
satero, dále Zdrávas Královno a při této modlitbě jsem zvedl rucenahoru a poprosil Matku Boží o horlivost, aby mi vyprosila milostpodobně jako sv. Kateřině, abych se mohl modlit s takovým nasaze-ním jako ona. Nevím, jak to přesně bylo, ale když jsem pronesl slova:
„Otče náš,“ najednou jsem se zastavil a cítil jsem, že nemám pokra-čovat dál. To oslovení Boha jako Otce se mi stalo živým a slovo „náš“se stalo velmi osobním. Vždyť „náš“ znamená i můj. Bůh je i mýmOtcem. Při uvědomění si slova „náš“ se protáhla samohláska „ááá“,jako by z mého nitra vytryskl světelný či ohnivý paprsek, do něhožjsem dal všechno, a cele se v tu chvíli odevzdal Bohu tak, jako by tobyla poslední minuta mého života. Trvalo to pár sekund, byla to alezvláštní zkušenost, kterou lze těžko slovy vyjádřit. Skončil jsem a nachvíli si sedl na paty, abych si odpočinul. Zvláště závěrečné voláníbylo vyčerpávající, ale i předcházející modlitba s rukama ve tvarukříže vyžadovala určité nasazení.Potom jsem se pomodlil do pěti ran Kristových, uvědomovaljsem si jednu ránu za druhou, měl jsem roztažené ruce do tvaru kří-že a modlil se Otčenáš. Po páté, když jsem se zaměřil na Kristovoprobodené srdce a potichu pronesl „Otče náš“, znovu jsem zvedl rucenahoru a v tom dechu jsem se úplně vydával Bohu. Doslova jako bych
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vydal svého ducha do náruče Otcovy, jak to učinil Ježíš v hodině smr-ti. K této duchovní zkušenosti jsem se znovu a znovu v pozdějšímživotě vracel a vlastně ji zapojil do různých modelů vnitřní modlitby.
Ty jsi StvořitelKoncem 3. ročníku na mě někdo požaloval, že se večer modlím,a proto mi bylo řečeno, že je třeba zachovávat řád a nemodlit se teh-dy, kdy se modlit nemáme, že je třeba spát a odpočinout si. Děkovaljsem Pánu, že tak dlouho dovolil, abych s Ním mohl hovořit v osob-ním kontaktu. Předepsané modlitby byly sice krásné, jenže když secelá kaple sborově v rychlém tempu modlí, asi nikdo není schopense soustředit, ne tak rozmlouvat s Bohem. Přijal jsem ale i tento zá-kaz jako vůli Boží, o které se nediskutuje. Prosil jsem však Pána,abych našel místo, kde se budu moci modlit, a přitom nepřestupo-vat seminární řád. Ještě před ukončením 3. ročníku, brzy poté, cojsem tento zákaz přijal, mi na modlitbě přišla myšlenka: přece je od-polední přestávka, kdy každý může dělat, co chce. Může odpočívat,je dobrovolné studium, do určité míry rekreační čas. Využil jsemto. Hned po obědě jsem šel z jídelny do kaple a tam asi hodinu a půlzůstával, než začal další program. Klekl jsem si na svém místě a sna-žil se modlit. Byl to beton. Asi tři čtvrtě hodiny to byl boj s roztrži-tostí a člověk by nejraději doslova vystřelil pryč z kaple. Všechnomožné by dělal, jen ne tam klečet a nemít žádný užitek z modlitby,jenom se brodit vnitřním odporem a roztržitostmi, a navíc i fyzickouindispozicí. Otlačená kolena bolela a člověk by si nejraději sedl. Potři čtvrtě hodině nastalo jakési zklidnění, ale vnitřní vztah s Bohema zůstávání v Jeho přítomnosti a Jeho slově, byly mlhavé. Takto jsemvytrvale bojoval asi týden. Až potom Pán dal berličku, určitý model,kterým když jsem procházel, došlo skrze něj k vnitřnímu sjednocenís Ním. Vždy ale bylo třeba dát jako daň tři čtvrtě hodiny boje.Později, to už bylo ve 4. ročníku, jsem přešel k jednoduchémumodelu, skrze nějž nastalo hluboké ztišení a sjednocení s Bohem.Uvědomil jsem si, že Bůh je Stvořitel. V duchu jsem si procházel in-formace o vesmíru, o velikosti nebeských těles, jejich vzdálenostiod naší Země... To vše jsem si opakoval, jako bych se díval oknem čidalekohledem do vesmíru, a po uvědomění si určitých faktů, kterévzbuzovaly úžas, jsem vyznával víru:
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− Ty jsi Stvořitel! Žádná náhoda! Žádný darwinismus! Ty jsiStvořitel!Pak jsem si uvědomil tajemství života na této Zemi. Představiljsem si malou rybičku, potom několik větších ryb, až velkou velrybua znovu si krátce prošel poznatky o nich. Pak jsem zaměřil pohledk Bohu a znovu opakoval:− Ty jsi Stvořitel!V tom jsem několik sekund zůstával.Pak jsem si představil malého mravenečka, některá větší zvířát-ka, až velikého slona. Uvědomil si, jakými smysly jsou zvířata obda-rována, například mimořádný čich u psů, a u jiných zvířat zase jinézvláštnosti, nad nimiž žasneme, i ty podivuhodné instinkty, jimižjsou řízeny, a znovu jsem se obrátil vzhůru, chválil Boha a vyznával:− Ty jsi Stvořitel, nikdo jiný! Ty jsi můj Bůh!Dále jsem si vybavoval různé druhy ptáků a například to, že orelmá tak ostrý zrak, že vidí z velké výše v zelené trávě zelenou žábu.Představil jsem si plavné pohyby ptáků v letu, v duchu jim záviděl,že se ve vzduchu pohybují tak svobodně, od malého vrabečka čivlaštovky až po velkého orla, a znovu jsem s nadšením chválil Bohaa vyznával:− Ty jsi Stvořitel!Potom jsem si uvědomil stvoření člověka i to, že Bůh vložil donaší tělesné schránky nesmrtelného ducha, který nikdy neskončí,a že tímto svým duchem, který je podstatou našeho duchovního ži-vota, jsme podobni Bohu. Uvědomil jsem si schopnosti lidského tě-la, své oči, ruce, srdce, nervový systém, imunní systém v organismua znovu chvíli stál v úžasu a děkoval Bohu, že On mě stvořil, že jájsem Jeho dítě! Mnohdy mi přicházely i různé výroky z Písma jako tom, že Ježíš je v nás přítomný, tak jindy zase z Izaiáše: „Ty jsi můj,
já jsem tě stvořil.“ Cítil jsem v těch chvílích hlubokou pravdu: „I kdyby
matka zapomněla na své dítě, já na tebe nikdy nezapomenu“. V nitruse probouzelo radostné vědomí:− Bože, Ty nejsi jen Stvořitel celého vesmíru, ale Ty jsi můj mi-lující Otec, který jsi i za mě dal svého vlastního Syna!Později se slova měnila, ale vždy to bylo réma, jako světlo, kteréproniká celou duši. Kdybych mohl v tu chvíli promluvit s nějakýmateistou, cítil jsem, že mi přímo z tváře vychází síla víry, že i kdyby
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ateista cokoliv namítal, stačil by jen úsměv a gesto, a ten duch ne-věry by od něj odešel. Samozřejmě to bylo jen několik sekund. Pakjsem musel vstát od modlitby a plnit si své povinnosti.
ToníkTuším, že to bylo ve 3. ročníku. Bohoslovec Antonín měl křestníjméno jako já. Byl už ve 4. ročníku a uměl navazovat velmi přátelskékontakty, zvláště s mladšími bohoslovci. Mezi nimi byl i František,Jiří a asi tři další. Zval je na vycházky a často skončili v hospodě,kde si dali nějaký alkohol. Samozřejmě jejich duchovní rozhovorya program byl takový, že vnášeli zvláštní atmosféru a ovlivňovalislabší bohoslovce, kteří ještě nebyli zakořeněni ve víře.Toníkova síť se zvětšovala a veselých bohoslovců přibývalo.Bylo mi jich líto, vždyť šlo o ztrátu jejich povolání! Modlil jsem seza ně a prosil Pána o světlo. Vnímal jsem totální bezmocnost. Ažjednou, když jsem se po skončení večerky modlil u své postele, mipřišla Boží inspirace. Šlo o jednu krátkou větu. Snažil jsem se ji od-hánět, ale přicházela znovu a znovu. Z mnohých zkušeností jsemuž dovedl rozlišit, co je a co není Boží hlas, a zde jsem vnímal, že jeto skutečně Boží hlas. V modlitbě jsem vedl rozhovor s Hospodinem:− Máš odvahu říct Toníkovi mezi čtyřma očima jednu větu? Vzpo-
meň na proroka Nátana, když řekl králi Davidovi: „Ty jsi ten člověk!“
jaká byla reakce Davida? Řekl: „Zhřešil jsem.“− Pane, Ty víš, že on je ale člověk lživý, pyšný a mstivý.Znovu přišla otázka:− Čeho se bojíš? Já po tobě chci, abys mu řekl do očí: „Ty jsi vrah
duší, čiň pokání!“ To po tobě chci. Jsi ochoten to udělat?Následovalo několik hodin duchovního boje. Tu noc jsem spalsnad jen tři hodiny. Byl to boj na modlitbě. Modlil jsem se za něho,modlil jsem se za ty duše, které táhne na cestu ztráty povolání. Na-konec jsem před Boží tváří řekl své ANO!− Pane, učiním to. Vím, že Ty to chceš.Pak přišel do duše pokoj.Přišlo ráno, ranní rozjímání, mše svatá a po ní jako obvykleprvní, kdo vždy vystřelil z kaple, byl zmíněný Toník. Já jsem větši-nou z kaple vycházel mezi posledními, ale tentokrát jsem vyběhlhned za ním. Na chodbě před kaplí jsem mu řekl:
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− Toníku, musím ti něco povědět.On se nechápavě otočil a než se vzpamatoval, řekl jsem mu:− Ty jsi vrah duší, čiň pokání!Zůstal stát jako opařený, já jsem se vrátil zpět do kaple a děko-val Pánu, že jsem mohl splnit, co jsem splnit měl. Měl jsem velkýpokoj v duši. Kaple se začala pomalu vyprazdňovat. Kromě mě tamzůstalo klečet ještě asi pět bohoslovců. Tu se najednou otevřely dve-ře, ukázal se rozhněvaný Toník a téměř křikl:− Máš jít k rektorovi!Klidně jsem vstal a šel. Rektor zavolal spirituála a nechali ho-vořit Toníka. Ten se do mě s velkým hněvem pustil. Já jsem jen mlčela snažil se být v tu chvíli v Boží přítomnosti. Nic jsem neříkal. Kdyžze sebe vychrlil všechno, co proti mně měl, rektor mu řekl:− Pane Antoníne, můžete odejít.Odešel a zůstalo chvíli ticho. Rektor Poul mlčel. Ticho přerušilspirituál:− Toníčku, dobře jsi mu to řekl. Můžeš jít.Tento bohoslovec po roce ukončení teologické fakulty opustilkněžské povolání. Tuším, že asi dva z jeho spolku brzy potom učinilitotéž, ale někteří bohoslovci byli zachráněni. Mezi nimi byl i pozdějšíbiskup František Lobkowicz.
Studijní rok 1969/70

Profesor O. MádrVe 4. ročníku jsme se dozvěděli, že morální teologii nám budepřednášet ThDr. O. Mádr. Nic jsem o něm nevěděl, ale někteří boho-slovci hned šířili, že je to velmi vzdělaný kněz, který byl za komunis-mu pronásledovaný, a dokonce byl i několik let ve vězení.Přišly první dvě hodiny morálky. Profesor Mádr dokázal běhemtěchto dvou hodin zesměšnit tradiční duchovnost i zbožnost, některésvětce, kteří byli opravdu hrdiny víry a zesměšnil i knížku Následo-
vání Krista. Když tyto dvě hodiny skončily, většina bohoslovců bylašokována a nastala prudká diskuze. S bolestí jsem v kapli na modlit-bě odevzdával svou bezmocnost vůči tomuto duchu. Vnímal jsem,jak duchovně tráví lidi, kteří se rozhodli jít za Ježíšem.
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V dalším týdnu profesor Mádr lahodnými slovy přednášel svérevoluční pohledy na tzv. obnovu církve. Zřejmě si byl vědom nepří-jemné reakce po prvním vystoupení, takže změnil taktiku, aby sizískal srdce bohoslovců. Chvíli něco odsuzoval, pak to zase z jinéhopohledu pochválil, takže se ho nedalo usvědčit z konkrétního bludu,ale ten duch na bohoslovce působil. Po třetí či čtvrté přednášce sa-leziáni, kterých bylo v našem ročníku asi deset, přinesli několikvelkých magnetofonů, začali si přednášky nahrávat a nadšeně tutoduchovní otravu přijímali. Za krátký čas se už v našem ročníku, kdenás bylo více než čtyřicet, nenašel nikdo, kdo by vnímal, že tentoprofesor zabíjí Krista v našich duších, zabíjí živou víru, odřezávázdravé kořeny, z nichž jedině můžeme čerpat sílu k zapírání sebe,nesení svého kříže a následování Ježíše.Nikdy jsem při rozhovoru se spirituálem nehovořil o bohoslov-cích, abych se mohl každému z nich podívat do očí, když jsem hopotkal na chodbě nebo na cestě na fakultu či na vycházce. Ani o pro-fesorech jsem s ním nemluvil, avšak tentokrát jsem udělal výjimku.Spirituál tehdy něco překládal z němčiny. Když jsem nasypal uhlí dokamen a už jsem se měl k odchodu, najednou mě překvapil slovy:− Toníčku, ty máš něco bolestného na srdci.Otočil jsem se a přikývl.− Ano. Trápí mě přednášky pana profesora Mádra.On chvíli mlčel a pak řekl:− Já to dobře vím, já ho znám. Jenže on zjevně nevyjádří žádnouherezi, ale ten duch, jak sám cítíš, působí jako otrava. Jsme bezmocní.Ani já nic nemohu dělat.Tím rozhovor skončil. Modlil jsem se za své spolužáky, obzvlášťvždy po tom dni, kdy míval prof. Mádr dvouhodinové přednášky. Užvšichni tyto duchovní jedy s nadšením hltali.Druhý semestr se chýlil ke konci a blížily se prázdniny. Měl jsemdělat zkoušku z morální teologie. Den před tím znovu přišel na mod-litbě známý hlas. To nebylo slovo vyřčené, byla to jasná myšlenka,silnější než slovo:− Jsi ochoten povědět během zkoušky či po jejím ukončení profe-
soru Mádrovi jasné slovo?− Pane, Ty víš, že to není tak jednoduché. Ale pokud chceš, takto učiním, i kdyby mě to mělo stát vyhazov. Co mám dělat?
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Vnímal jsem, že před tím, než přijdu na zkoušku, mám požádatPána o znamení. Nevím už, jestli jsem k tomu měl použít los či něcojiného, to nebylo podstatné. Důležité bylo, abych se zcela zřekl svévlastní vůle a úplně se vydal Bohu, jako by to byla poslední minutamého života, a v tomto momentu abych přijal Boží vůli. Variantybyly buď mluv, anebo mlč. Asi hodinu před zkouškou jsem již kle-čel v kapli a vnitřně bojoval, než na mě přijde řada. Spolužáci stálipřede dveřmi, kde profesor zkoušel. Já jsem se na zkoušku napsaljako poslední. Čas ubíhal. Bylo třeba v momentu víry a odevzdáníse přijmout znamení od Pána. Udělal jsem krok víry – bylo rozhod-nuto: Mlč! Já sám budu mluvit. Když bylo dáno toto rozhodnutí, bylomi to líto. Dostal jsem takovou odvahu, že bych raději chtěl mluvit,ale poslušnost víry byla přednější:− Pane, buď Tvá vůle. Budu mlčet.Zkouška skončila, dostal jsem eminenter a zamyšleně jsem od-cházel opět do kaple. Znovu jsem tam opakoval:− Pane, buď Tvá vůle. Udělal jsem to, co jsem udělat měl. Vícjsem nemohl a také neměl.Když jsme nastoupili po prázdninách do 5. ročníku, zjistili jsme,že morální teologii nám už profesor Mádr přednášet nebude. Děko-val jsem Pánu. On to vyřešil lépe, než kdybych já mluvil. Věděl, žev této situaci by mé mluvení bylo spíš ke škodě.− Díky, Pane. Tys prosadil svou vůli skrze mou bezmocnost.
FokolárePřed zahájením druhého semestru v roce 1969 jsme měli v se-mináři týdenní rekolekce. Dával nám je P. Pilík, z farnosti sv. Cyrilaa Metoděje v Praze. V předešlém roce využil čas náboženské svobodya navštívil Itálii. Vešel i do úzkého kontaktu s hnutím fokoláre, mož-ná měl ale s nimi kontakt už daleko dříve. Fakt byl ten, že jeho pro-mluvy byly živá svědectví o lidech, kteří upřímně hledali Boha. Sámse divím, že jsem hned po první přednášce neběžel za ním. Ačkolivto, co bylo řečeno, bylo pro mě velkým povzbuzením, něco mi tamchybělo. Spolubratři z ročníku, Ivan Fišar, Pavel Jančík, Jan Kutáča redemptorista Ján Janok se hned s velkým nadšením rozhodli, žedo tohoto hnutí vstoupí. Mně tam ale něco vadilo, jinými slovy měljsem velký pokoj v tom, že jsem tyto své spolužáky nenásledoval.
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Později jsem si uvědomil ještě závažnější věc, vnímal jsem, že tomutohnutí nějak chybí smysl pro pravdivé pokání. Nebylo to však hnedzpočátku vidět.Po sametové revoluci (1989) představitelé fokoláre v Česku ob-sadili mnohá biskupství. V čele biskupské konference byl dlouhá létakard. Vlk, s nímž biskupové fokoláre tvořili jednotu, ne však v zá-chraně nesmrtelných duší, ale v prosazování majetkových restitucí.Tím nechci tvrdit, že mezi kněžími z tohoto hnutí nejsou duše upřím-né a hledající pravdu.
Josef SochaBylo to ve 4. ročníku, kdy jsem si všímal, jestli je mezi bohoslovciz nižších ročníků, zvláště z 1. a 2., někdo, kdo má smysl pro modlit-bu a pro hlubší duchovní život. Josef Socha, který byl ode mě věkemstarší, ten smysl měl. Civilním povoláním byl muzikant, hrál ve fil-harmonii na housle. Několikrát jsme spolu hovořili o Božích věcecha tehdy vzpomenul, že když hrál ve filharmonii, musel denně osmhodin cvičit na housle. To mě šokovalo. On dodal:− Kdybych jeden den vynechal, snad by to nebylo poznat. Kdy-bych ale vynechal dva dny, už by to poznali ti, kteří mají dobrý hu-dební sluch a jsou odborníci. Kdybych delší dobu netrénoval, tak užby i běžní posluchači poznali, že nejsem v kondici.A tak jsme spolu hovořili, že i naše duše je jako takový nástroja má být skrze denní vnitřní modlitbu v kondici, čili má být citlivák Božím vnuknutím. Pokud člověk nevěnuje vnitřní modlitbě časdelší dobu, ztrácí cit a už to poznají ti, kteří mají kontakt s Bohem.Zanedbáváme-li delší dobu vnitřní život, poznají to i naši poslucha-či, kterým zvěstujeme Boží slovo. Ano, můžeme dál používat citátyz Písma, ale pokud jsme sami nenaladili svou duši na nové a novépřijetí Ducha Božího, Duch Boží za naším slovem, které zvěstujeme,už není v síle. Totiž milost, která je s Ním spojena a která otvírá očislepým či uzdravuje paralyzované, skrze nás už působí jen slabě.Ježíš řekl: „Duch Páně je nade mnou, aby mě pomazal, abych zvěsto-
val zajatým propuštění, malomocným očištění, chromým navrácení
zdraví...“ (Lk 4,18) Tedy je to Duch Páně, který působí, a naše dušemá být jako nástroj, na nějž hraje Duch Boží a dotýká se i nejjemněj-ších strun. Josef osm hodin denně věnoval houslím. Který kněz či
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řeholník věnuje denně jednu hodinu vnitřní modlitbě? Ježíš řekl:
„Nemohli jste aspoň hodinu se mnou bdít? Bděte a modlete se!“

MaruškaBylo pozdní odpoledne koncem prázdnin. Modlil jsem se v hluc-kém kostele u bočního oltáře před sochou Matky Boží. Dveře dochrámu byly otevřené. Najednou jsem uslyšel, jak někdo vběhl dochrámu a zajíkavě plakal. Byl to ženský hlas. Ta žena si klekla kou-sek za mne, možná dva či tři metry, chvíli se ztišila a z celého srdce,naléhavě, dávala svou bolest modlitbou Panně Marii. Po malé chvílise zvedla a odběhla. V tu chvíli, kdy za mnou klečela, jsem vnímal tuvelkou bolest, kterou prožívá. Nevěděl jsem, co se stalo, ale snažiljsem se sjednotit s jejím voláním víry, kterým se obrátila na JežíšovuMatku, zřejmě, aby se stal zázrak. I když jsem nevěděl, oč jde, v tuchvíli jsem s ní vytvořil jednotu ve vnitřní bolesti a z hlubin dušejsem prosil, aby Pán vyslyšel volání této ženy. Prosil jsem o přímluvui Matku Boží, na niž se s vírou obracela. Bylo to několik okamžikůhluboké víry, podobné té, o jaké hovoří Ježíš v evangeliu – ať už tobyla Syrofeničanka, která Ježíše prosila za svou posedlou dceru,nebo ten tatínek, který prosil za svého syna, jehož démon házel doohně či vody, a apoštolové mu tehdy nemohli nijak pomoci. Ježíš dalza příklad ženu, která obtěžovala svou prosbou bezbožného soudce.Ten se jí nakonec jen proto, aby na něj už přestala naléhat, zastal.O lidech, kteří se s vírou obrátili k Bohu v největší nouzi, žalmistaříká: „Ubožák zavolal a Hospodin vyslyšel.“Po odchodu té ženy jsem ještě asi čtvrt hodiny znovu prosil,možná už ne s takovou intenzitou, aby Bůh vyslyšel její volání.Kolem osmé hodiny večer jsem se vrátil domů a první, co mimatka pověděla, bylo, že se stalo neštěstí. Nákladní automobil s vleč-kou vjížděl do Hluku ulicí zvanou Hradišťská, kde si blízko cesty hrá-ly malé děti. Šofér zřejmě přibrzdil a nevšiml si, že vlek se přiblížilk dětem, zachytil malou holčičku a táhl ji pod sebou. Ostatní děti sedaly do křiku. Nějaký muž, který šel po chodníku a viděl to, začalprudce mávat a šofér zastavil. Všichni byli přesvědčeni, že asi pěti-letá holčička je mrtvá. Byla zalita krví, když ji vytáhli zpod vleku, aleještě v ní byl život. Co nejrychleji ji zavezli do nemocnice, avšak lé-kaři konstatovali, že to už je jen otázka zlomku času a dítě vydechne
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naposled. Zřejmě v tom čase, kdy děvčátko odváželi do nemocnice,zoufalá matka běžela ulicí kolem hřbitova do chrámu. Byla to ta že-na, která tam vběhla, když jsem klečel u bočního oltáře před so-chou Panny Marie. Ještě ten večer, když jsem se vrátil do chrámu,znovu jsem byl doslova nucen modlit se a volat k Bohu za toto umí-rající dítě. Samozřejmě přišly i myšlenky, že modlitba už je zbytečná,že dítě je mrtvé. Snažil jsem se bojovat s těmito myšlenkami, ode-vzdávat celou záležitost do vůle Boží a zároveň věřit, že u Boha ne-ní nic nemožného.Když jsem se druhý den k večeru vrátil z chrámu domů, prvníotázka byla:− Žije ještě Maruška?Baběnka odpověděla:− Nic jsme neslyšeli. Zřejmě ještě nezemřela.Tak to pokračovalo i další dny. Asi za týden k nám přišli děde-ček s babičkou Marušky. Hledali mě, že přišli poděkovat, že jsem seza ni modlil a že prý je naděje, že jejich vnučka bude žít. Lékaři všakvyjádřili vážné obavy z následků, takže se začalo říkat, že by bylolépe, kdyby zemřela, protože prý po úrazu hlavy bude buď celý ži-vot ochrnutá, anebo bude mít narušené zdravé myšlení. Na jednéstraně radost, na druhé straně velmi reálná negativní vize. Tito stařírodiče byli s naší rodinou vzdálení příbuzní, a tak přišli nejen podě-kovat, ale také poprosit, abych se jako bohoslovec –tedy člověk, kte-rý jde za Bohem a je mu blíž než oni – za ni modlil. Povzbudil jsemje k modlitbě a společně jsme se pomodlili celý růženec, aby Bůhvedl mysl i ruce lékařů a aby sám zasáhl a dítě bylo zachráněno bezvážných následků. Tak jsme se rozešli. Za několik dní jsem odjel dosemináře, denně jsem se modlil a vzbuzoval úkony víry v Boží vše-mohoucnost a v mocnou přímluvu té, která stála pod křížem a kte-rou nám Ježíš dal za Matku a přímluvkyni u Něho.Čas rychle uběhl a já přijel domů na vánoční prázdniny. Hnedjak jsem otevřel dveře a pozdravil, matka s babičkou mi s radostíoznámily, že Maruška se zcela zdravá vrátila z nemocnice a že všich-ni lékaři v té době ateismu jednohlasně oběma rodičům oznámili:− Stal se zázrak! Děkujte Bohu!Když jsem asi po třiceti letech už jako kněz navštívil své rodištěa pomodlil se u hrobu obou rodičů, zastavil jsem se v kostele. Ženy
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tam pracovaly na výzdobě a rozmísťovaly květiny na oltářích. Kdyžskončily a mnohé už opustily kostel, jedna starší paní se ještě zdrže-la. Osobně jsem ji znal, její dva syny jsem vedl v Junáku. Když jsmestáli před sochou Bohorodičky, vzpomněl jsem si na Marušku. Zeptaljsem se:− Vzpomínáte si na událost, která se stala před mnoha lety súrazem Marušky?Ani jsem nestačil otázku dokončit, skočila mi do řeči a řekla:− Jakpak by ne! Velmi dobře si na to vzpomínám.Položil jsem jí druhou otázku:− Už je nyní dospělá žena. Kde žije a jak se jí daří?Tvář jí zazářila radostí a řekla:− Žije v nedalekém Slavkově, vdala se tam. Je úplně zdravá, ne-má vůbec žádné následky. Všichni tenkrát věděli, že se s ní stal velkýzázrak. Ještě bych ale chtěla dodat, v té vesnici ji mají všichni velmirádi. Matka jejího manžela měla obzvlášť těžkou nemoc a ona se o nis velkou láskou několik roků starala, dokud ji ta choroba nesklátilado hrobu. Ani vlastní dcera by se s takovou láskou o svou matkunestarala, jak to dělala ona. Je opravdu zbožná a hodná žena, je pří-kladem mnohým.Ještě jsem chvíli stál v chrámu na místě, kam asi před třiceti letypřiběhla její matka a kde jsem klečel i já. Znovu jsem zde děkovalBohorodičce nejen za to, že jí vyprosila život, ale i za poklad nejdraž-ší, za živou víru, která nás spojuje s Jejím Synem, Ježíšem Kristem.
Tonek M.Stalo se to o prázdninách po 4. ročníku. Modlil jsem se v chrámu,už nevím, jestli to bylo u sochy Panny Marie či před svatostánkemči pod velkým křížem, který visel na pravé straně od hlavního oltáře.Najednou jsem si vzpomněl na jednu rodinu. Měli dva chlapce: Jožku,který byl dříve ministrantem, a mladšího Tonka. Ten byl sice trochunezbedný, ale držel se v rámci normy. Prostě, nedalo se o něm říct,že je vzorný a poslušný. Občas něco vymastil, ale nebyly to nějakévážné věci. Když jsem přijížděl ze semináře na prázdniny, hned od1. ročníku jsem vždy zval Jožku, aby si přišel popovídat a povzbu-dit se ve víře. Nastoupil totiž do učení a tam na něj měli chlapci zlý
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vliv. Nyní jsem si při modlitbě vzpomenul právě na něho. Vnímaljsem silný vnitřní hlas, abych co nejdříve přerušil modlitbu a šel honavštívit. Bylo pozdní odpoledne. Vešel jsem k nim domů a pozdra-vil. Za stolem smutně jako hromádka neštěstí seděla jeho matka.Zarmouceně hleděla před sebe a na pozdrav mi téměř ani neodpo-věděla. Kousek od ní seděl na divanu její manžel. Jožku jsem neviděla už jsem se ani neptal, kde je. Chvíli jsem hleděl na oba nešťastnérodiče a pak z úst tatínka vyšlo:− Náš nešťastný Tonek!A zase zavládlo mlčení. Když jsem se tak díval na oba nešťastnérodiče, mrak smutku dolehl i na mě.Po malé chvíli jeho matka řekla:− Už před dvěma týdny jsme se obrátili na policii, aby ho hledali.Ztratil se. Nevíme, kde je, není po něm ani vidu ani slechu. Tušímeto nejhorší. Už jistě není mezi živými.Zavzlykala a znovu se ponořila do bezradného hoře. Chvíli jsemmlčel a úpěnlivě myslí vzýval Pána Ježíše, aby přišel potěšit tyto ne-šťastné rodiče. V tu chvíli mi jako blesk přišla myšlenka: zřejmě po-dobnou bolest jako měla Přesvatá Bohorodička, když se Ježíš ztratilv Jeruzalémě a tři dny ho hledala, prožívá i Tonkova matka s otcem.Vnímal jsem, jaké to asi byly noci beze spánku, jaká duševní bolestze ztráty nejdražšího pokladu, kterým byl Ježíš. Pak mi přišla my-šlenka, zřejmě mi ji Duch Boží vnukl, proto jsem tiše, ale s vírou řekl:− U Boha není nic nemožného. On vám může vrátit Toníka je-ště dnes.Potom jsem rodiče vybídl, abychom se společně pomodlili as-poň desátek růžence: Kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla. Před desát-kem jsem pověděl krátké rozjímání o ztrátě Ježíše a o Jeho nalezenía o velké radosti Ježíšovy Matky, když se s Ním setkala. Pomalu jsmese modlili. Z očí obou rodičů tekly slzy, ale když jsem předříkával,odpovídali. Skončili jsme desátek slovy Sláva Otci i Synu i Duchu
svatému, a v tom někdo prudce zabouchal na dveře. Dveře se otevřelya v nich stál v ušpiněných šatech Tonek. Každý si dovede představittu velkou radost obou rodičů. Prožíval jsem ji spolu s nimi. Když seuklidnili, Tonek krátce vyprávěl aspoň to hlavní. Přišla mu myšlenka,aby utekl do Rakouska, a tak se rozhodl, že na určitém místě přeplaveDunaj a tím se jeho sen naplní. Čekal na vhodnou chvíli, odhodlal
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se, skočil a myslel, že řeku přeplave. Nebyl ještě daleko od břehu,ale vytvořil se silný vír a táhl ho dolů. Když už nebyla žádná nadějena záchranu, v zoufalství zvolal:− Svatá Maria, Matko Boží, zachraň mě!Najednou se mu podařilo z víru vyplavat a z posledních sil sedostal zpět ke břehu. Vylezl na břeh a vysílený klesl do trávy. Dlouhoděkoval Panně Marii za záchranu a s vírou se modlil. Cítil, že má oddalších pokusů upustit a vrátit se domů. Protože však neměl žádnépeníze, šel pěšky a vrátil se až nyní. V duchu jsem prosil Matku Boží,aby když ho zachránila od smrti, zůstal na životní cestě, která je předním, věrný Bohu, nikdy nezapomněl, kdo ho zachránil, a byl uchrá-něn především před věčnou smrtí.
Baběnka z NadkostelíNad kostelem je ulice nyní zvaná Vyšehradská, kde se narodilmůj otec a kde žila i moje babička. Jako bohoslovec jsem ji vždy, kdyžjsem přijel domů, navštěvoval.Obě dvě babičky se narodily roku 1880, takže už byly pokroči-lého věku. Tato babička, na rozdíl od maminčiny, s níž jsem žil v jed-nom domě, se snadno nechala ve víře zviklat. Ovdověla, když tatín-kovi byly tři roky. Tehdy končila 1. světová válka, psal se rok 1918.Zůstala sama s třemi chlapci, ale brzy nato si ji vzal asi o dvacet letstarší starý mládenec jménem Matěj Kupec, který byl velmi zbožný.Vodil hlucké procesí dvakrát do roka pěšky na pouť na Svatý Hostýn.Znal všechny nábožné písně a byl to muž víry. Jenže jeho dobrý pří-klad na matku mého otce nějaký velký vliv neměl. Měla kostel velmiblízko, mohla by ve svém stáří klidně chodit každý den nejen na mšisvatou, ale i přes den se tam kratince zastavit v modlitbě, ale nevy-užívala to. To druhá babička, ta každý den vystupovala po mnohaschodech do chrámu, a to až do svých 92 let. Nebyl den, kdy by ne-byla na bohoslužbě. Žádnou pochybnost ve víře nikdy neměla. Kdyžse jí kdysi jeden ateista posmíval, mávla rukou a vůbec se s takovýmčlověkem nebavila. Za celý život jsem u ní neviděl ani sebemenšíkrizi víry. Měla švabachem napsanou knihu Nevěsta Kristova a rov-něž tlustou knihu Devět stupňů ke spasení, a když měla chvilku čas,četla si, ale většinou jsem ji viděl s růžencem v ruce.
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Když jsem ještě v 1. ročníku semináře navštívil o prázdnináchtatínkovu matku, našel jsem ji v těžké depresi. Řekla mi:− Šel tady pan X.Y. Stála jsem venku na ulici a on se do mě pus-til a tvrdil, že žádný Bůh neexistuje, že to všechno jsou báchorky a žemám být rozumná a nemám už takovým hloupostem věřit.Prostě lapla toho ducha! Hledím na ni a nechce se mi věřit –vždyťmluví jak rodilá ateistka! Zesměšnil jsem toho vychytrálka a vyčiniljsem jí, že vůbec takové hlouposti poslouchá. Řekl jsem jí, že samamu měla povědět tvrdé slovo o smrti, o Božím soudu a o pekle, kterého čeká, jestli nebude konat pokání. Jenže k tomu, aby se proti tako-vému duchu postavila, by potřebovala Boží sílu víry. Viděl jsem, žetoho sama není schopná, že to musím udělat za ni. Pár větami jsemjí toho ducha ateismu vybil.Vzpomínám ještě, bylo to v zimě roku 1970, když jsme skončilisemestr a měli pololetní týdenní prázdniny. Jeden den vpodvečerjsem se modlil hodinu či dvě hodiny křížovou cestu a pak jsem vní-mal, že mám jít povzbudit tuto mou osamělou babičku. Když jsempřišel, zase tam visel jakýsi duch nevěry. Nebyl jsem schopen svěd-čit o víře. Cítil jsem se jako v nějakém cizím světě. Vnitřně mě to roz-hněvalo a postavil jsem se proti tomu duchu nevěry. Zaměřil jsemse na to, o čem jsem dvě hodiny rozjímal – na utrpení Kristovo – azačal jsem jí ukazovat na Boží lásku k nám. Hovořil jsem, že Bůhkonkrétně nám dal svého jednorozeného Syna, který za nás vytrpělbolestné bičování, trním korunování, bolestnou a ponižující křížo-vou cestu a potupnou smrt na kříži uprostřed hanby a urážek ne-přátel. Duch nevěry potom odešel, ale byl to těžký boj.Přišly Velikonoce a rovněž jsme měli několik dní volno. Na Bí-lou sobotu byl krásný den a cesty do polí byly suché. Toužil jsemvnímat realitu Kristova vzkříšení spolu s celou přírodou, která seprávě probouzela. S nadšením jsem sedl na malý motocykl a jel zavesnici. Zastavil jsem blízko lesa nazývaného Kobylí hlava a chvilkujsem se tam procházel. Příroda jako by na každém kroku svědčilao novém životě. Modlil jsem se, uvažoval o Kristově vzkříšení, o Jehovšemohoucnosti a radoval se, že této noci oslavíme Kristovo vítěz-ství nad smrtí! Boží všemohoucnost se projevila tak, že Kristovotělo bylo nejen vzkříšeno, ale i proměněno. Uvědomil jsem si pravdu,že i my, kteří zůstáváme věrni Kristu, se nemusíme bát smrti, pro-tože nás čeká štěstí věčné, které nám Ježíš připravil.
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A když jsem tak chválil Pána, najednou přišla myšlenka: A na
baběnku jsi zapomněl? Kratince jsem se za ni pomodlil. Hned jsemnastartoval pionýra a jel přímo do jejího domku za kostelem, kdežila. Nevěděl jsem, že tyto minuty už umírá. Přijel jsem, otevřel dve-ře a ona seděla za stolem. Ruce měla složené a hlavu položenou nanich. Když jsem ji oslovil, neodpovídala. Přiblížil jsem se, dotkl sejejího čela a bylo ještě teplé. Viděl jsem však, že už nedýchá. Vzpo-mněl jsem si na promluvu profesora Wolfa, který mluvil o dokonalélítosti v hodině smrti. Přistoupil jsem a do ucha jí pomalu opakoval:− Ježíši, já Tě miluji, že jsem zhřešila, lituji.Pak jsem několikrát pomalu s vírou vyslovil jméno Ježíšovo aznovu zopakoval:− Ježíši, já Tě miluji, že jsem zhřešila, lituji.Tak jsem to opakoval asi čtvrt hodiny, a když jsem se potomdotkl hlavy i rukou, byly už chladné.Věděl jsem, že to, že jsem mohl přijít přesně ve chvíli smrti té,která dala život mému otci, nebyla náhoda. Tatínek už dva rokypřed ní odešel na věčnost, věřím, že se tam oba setkali.
JožkaJeště předtím, než jsem vstoupil do semináře, byl to rok 1966,jsem se snažil konat osobní misii mezi mládeží. Velmi mě k tomuinspiroval životopis Dona Boska a jeho mimořádná horlivost za zá-chranu mladých duší. Mezi deváťáky byli ve Hluku tři horliví chlapci,kteří v neděli chodili do kostela, a mezi nimi zvlášť zbožný byl Jožka.Já jsem tehdy dělal lektora v chrámu P. Pastušanovi. Vybídl jsem Jož-ku, že by mohl při nedělních bohoslužbách také občas přečíst epiš-tolu a v době postní, když bývaly v neděli křížové cesty, že by mohlu některého zastavení přečíst rozjímání. Jožka to s velkou ochotoupřijal. Jeho rodiče byli nábožní a měli z toho radost, že Jožka má zá-jem o duchovní věci. V duchu jsem si přál, kéž by mu Pán dal takémilost povolání. Zároveň jsem však vnímal, že to zřejmě není vůleBoží, že má jinou cestu.Přes tyto tři chlapce jsem se dostal i k těm ostatním, nakonecbyli jen o pět roků mladší než já. Měl jsem u nich i jakousi autoritustaršího. Snažil jsem se s nimi hovořit o Božích věcech, o velikostivesmíru, o stvoření a vím, že někteří to s vděčností přijímali. Doba
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ateismu nás už jako žáky základní školy, i ty, co přišli po nás, velmisilně poznačila.Tuším, že to bylo před Velikonocemi anebo na konci školníhoroku. Podařilo se mi chlapce zorganizovat s tím, že končí školu a žeza ně bude v chrámu sloužena svatá liturgie, aby všichni přišli kesvaté zpovědi. Každého jsem osobně navštívil. Pan farář byl ocho-ten, ačkoliv jiný kněz by měl asi strach, že mu bude komunistickávláda dělat problémy. Všechna čest, v této věci se nedal ovlivnit.Chlapci přišli ke zpovědi a po mši svaté jsme se vyfotili. Na fotogra-fii byl P. Pastušan a chlapci z ročníku 1951.

Brzy na to jsem jel navštívit pana biskupa Tomáška do Prahya přinesl jsem mu jako dárek velkou fotografii místního kněze spolus asi 20 patnáctiletými mládenci. Biskup držel fotografii v rukou asipět minut a stále kroutil hlavou, jak je možné, že v době ateismu senašlo tolik mladých lidí, kteří přišli u příležitosti ukončení školnídocházky ke zpovědi. Sám dobře znal velký tlak ducha ateismu i vy-hrožování všemožnými postihy za vliv na mládež.V této misii měl největší zásluhu Jožka. S velkou radostí proží-val, že spolužáci opravdu přišli jako jeden. Brzy nato jsem vstoupil

S P. Pastušanem a chlapci z ročníku 1951 (třetí zprava stojící)
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do semináře, a když jsem přišel domů na prázdniny, nezapomněljsem navštívit Jožku. Nastoupil do učení jako zámečník. Při setkánímě uvítal svým milým úsměvem, ale měl zalepené oko. Na praxi mupři svařování železná špona vletěla do oka a on o ně přišel. Prožívaljsem bolest s ním i s jeho rodiči. Jožka dělal věrně službu lektora ne-jen po celou dobu mého studia, ale i tehdy, když už jsem byl knězema kdy jsem byl ze svého rodiště vzdálen. Slyšel jsem o něm vždy jento nejlepší. Mohl se oženit, ale zůstal svobodný.Po mnoha letech mu náhle zemřeli oba rodiče a on zůstal sám.Našel si kamarády, kteří milovali alkohol. Když jsem se to dozvěděl,velmi mě to zabolelo. Do rodiště jsem nejezdil, protože oba rodičeuž byli na hřbitově. Až jednou, když jsem navštívil vzdálené příbuz-né, zeptal jsem se, co je s Jožkou. Jeho kamarád Zdenek smutně sklo-pil hlavu a řekl:− Už není mezi živými. Tragicky zahynul.Vzpomněl jsem si, že jsem Jožku vedl k tomu, aby se zasvětilPanně Marii. Nosil na krku medailku na znak, že Ji přijal za Matku.Často také chodíval na poutě na Svatý Hostýn. Věřím, že Pán mu od-měnil jeho službu a že mu dal i po období bloudění milost šťastnésmrti.
Pavel JelínekBylo to o prázdninách po ukončení 4. ročníku. Dozvěděl jsemse smutnou zprávu: Pavel přijel jako voják na svatbu někoho z jejichrodiny, a když jel ještě něco vyřizovat autem, vrazilo do něj jiné autoa on byl na místě mrtev. Měl 20 let. Jeho tatínek byl horlivý katolíkjako málokterý z mužů v Hluku. Přistupoval v neděli ke svátostema byl i ctitelem Božského Srdce Páně. Kromě toho jsme spolu připra-vovali junácký tábor a on jako starý skaut vzpomínal na své dětstvía velmi horlivě pomáhal v obnově skautingu. Zpráva o smrti Pavlabyla pro mě bolestnou ránou. Vžil jsem se do situace jeho otce. Ztra-til milovaného syna. Při svých modlitbách jsem jeho bolest dávaljako oběť a spojoval s ní i svou bolest. Pak mě naplnil velký pokoja hluboce v nitru jsem vnímal, že i za tím byla Boží láska. Bůh přecePavla miloval více než jeho rodný otec a matka a Bůh ví, který čas bylpro Pavla nejoptimálnější, aby byl spasen. Uvědomil jsem si tisíce
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nebezpečí pro mladého člověka a přímo jsem vnímal, že je to velképrivilegium, když si Bůh vezme člověka ještě nezkaženého světem,který má morální principy a víru v Boha v srdci. Vnímal jsem zde aleještě i jinou věc. Totiž na tento pohřeb mělo přijít mnoho mladýchlidí, navíc i mnoho vojáků, aby Pavla doprovodili na jeho poslednícestě. Budou to mladí chlapci převážně ve věku 20 let. Je to úžasnášance k evangelizaci, k misii! Když jsem na sebe nechal působit tutoatmosféru, vnímal jsem přímo průlom do věčnosti i průzračná slovaevangelia, kde Ježíš mluví o smyslu života. Všechno mi bylo tak jas-né! Čas pohřbu se blížil. Napsal jsem si jen několik citátů z Písma,abych měl orientační body, až budu mluvit k mladým lidem. Na hřbi-tově mohl nakonec promluvit kdokoliv, za rodinu, za občany a samo-zřejmě privilegium měl kněz. Já jako bohoslovec 4. ročníku jsem měltuto možnost rovněž. Čas se blížil. Když jsem se modlil, naplňovalamě touha po záchraně duší, po tom, abych jim mohl povědět jasnéslovo o smyslu života, o jeho krátkosti, ukázat na Pavla, aby se za-stavili, zamysleli, všechno bylo tak jasné, že psát na papír mi připa-dalo jako zmenšovat tu sílu Ducha, kterého jsem vnímal.Přišla chvíle pohřbu. Všichni dokončili své proslovy a byla řadana mně. Vystoupil jsem v klerice, abych pronesl misijní promluvuk duším. Jak to dopadlo? Totální, ale totální fiasko. Zakoktal jsemse, když jsem začal mluvit, slova mi uvázla v hrdle, zopakoval jsemněkolik frází a viděl jsem, že to prostě nejde. Skončil jsem. To bylovelké poučení. Jak těžko se vyjadřuje vnitřní zkušenost Ducha! Slovajsou jen literou, která ubíjí. Vyjádřit pravdivě Boží slovo v moci, nato musí být určitá zakořeněnost v Kristu. Na druhé straně je třebai jakési řečnické rutiny, aby člověk uměl používat náboženskou ter-minologii. Jako hudební skladatel, když dostane inspiraci, musí ovlá-dat i techniku hraní na klavír, aby to, co prožívá, mohl nějak předatdruhým, tak i pro každé kázání člověk potřebuje Boží slovo a záro-veň Ducha Božího, který literu prorocky vyjádří konkrétním lidem,aby je to zasáhlo. Kromě toho musí být milost, aby dotyční Boží slovopřijali. Ano, sloužit slovu Božímu, aby se stalo tělem, aby se skrzeně rodily duše, to není jen otázkou teologického vzdělání či kazatel-ské praxe. To všechno má pomáhat, ale hlavní je, aby kazatel byl za-kořeněn v Kristu. Pak skrze něj bude moci Duch Boží působit v síle.
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Studijní rok 1970/71

Životy svatýchSoučástí naší bohoslovecké formace v semináři byla po celýchpět let půl hodina duchovní četby. Měli jsme možnost si v knihovněvypůjčit knížky a v určeném čase se věnovat četbě. Velmi mě oslovi-ly knihy R. Pluse Bůh v nás a Bůh v našich bratřích a také Duše veške-
rého apoštolátu od Chautarda. Byly to však i jiné knihy, které ještěbyly psány s cílem formovat myšlení budoucího kněze tak, aby mělzdravé katolické cítění tzv. sentire cum ecclesia.Přišel 5. ročník a já si uvědomil, že jsem sice četl různé životo-pisy svatých, ale o mnohých svatých jsem nevěděl prakticky nic.Rozhodl jsem se, že se pustím do čtyř svazků životů svatých Církev
vítězná od F. Ekerta, napsaných koncem 19. století. Bylo to velmiužitečné. Jednak člověk získal určitý přehled o živé církevní historiia jednak blíže poznal osobnosti světců a světic, kteří se snažili v da-ných podmínkách hledat vůli Boží se svým životem a realizovat ji.U všech svatých jsem sledoval určitý společný jmenovatel, který bylde facto nutnou podmínkou jejich svatosti. Dalo by se to shrnout dohesla: Svatí se stali svatými modlitbou. Jinými slovy, modlitbu poklá-dali ve svém každodenním životě za něco prvořadého, protože vě-děli, že v ní jde o živý kontakt s Bohem. Zvlášť mě oslovili mučedníci,kteří podstoupili velká muka, aby svědčili o Kristu, a raději obětovalisvůj život, než by Ježíše zapřeli. Na duši to dýchalo. Často mi znělov uších Augustinovo: Mohli jiní, mohly jiné, tak proč ne ty, Augustine?Takovou reakci v Augustinově mysli vyvolala četba životů mnohýchmučedníků. Byli předhazováni dravé zvěři, páleni pochodněmi, za-živa jim strhávali kůži z těla, jako například apoštolu Bartolomějovi.Byli opékáni na ohni, jako v případě svatého Vavřince, a člověk sedivil, kde vzali takové hrdinství překonávat tak hrozné bolesti. V ži-votě sv. Perpetui a Felicity je řečeno, že Felicita byla těhotná a dleřímských zákonů nemohla být usmrcena, až po narození dítěte. Vevězení při porodu sténala bolestí a tehdy jí žalářník řekl:− Teď sténáš bolestí, a co teprve, až tě budou mučit?!Ona odpověděla:− Tam už bude mou silou Ježíš, On mi dá sílu překonat i ta nej-větší muka!
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Ježíše nezapřela. Šla na smrt pro Něho, a tím sama vešla do věč-né slávy.Historicko-kritická metoda se pustila nejen do Písma svatého,aby ho takzvaně demytologizovala, ale pustila se i do životů svatýchs podobným cílem – ubít život, učinit ze svědectví svatých mrtvouliteru, která nikoho neosloví. Liberální teologové se oháněli vědou,ale ve skutečnosti šlo a jde o pavědu. Jenže hrozné ovoce tohotosměru už dnes, padesát let po koncilu, žneme. Církevní úřady, ažna čestné výjimky, obsadili lobbyisté s duchem tohoto světa, kteřípřijali i novou morálku – ve skutečnosti nemorálnost –, která je nesvětlem, ale pohoršením tomuto světu. Kde má dnes mladý člověknajít ideál, vzor pro následování Krista?
Katecheta NovákV 5. ročníku jsme měli dvě hodiny po sobě katechetiku. Před-nášel ji P. Stanislav Novák, který byl farářem v Praze-Hloubětíně.Dovedl ji přednášet tak, že všichni napjatě poslouchali jako maléděti a čas vždy uběhl velmi rychle. On totiž katechetiku nepřednášeljako nějakou vědeckou soustavu, ale přednášel už přímo hotovoukatechezi. Ušetřil nám tím velkou námahu, jinak bychom si museliz mrtvých teorií pracně připravovat na každou hodinu výuky nábo-ženství živý program pro děti. Katechetiku podával velmi poutavě, aždramaticky. Křesťanství a základní pravdy víry se v životních příbě-zích stávaly živým svědectvím, které bylo možno následovat. Navíczpůsob, jakým dovedl tuto nauku podat, byl obdivuhodný. Do výkla-du dával úplně sebe sama. Srdcem to tak prožíval, že strhl všechny;jak lhostejné bohoslovce, tak liberálně naladěné, či ty upřímně tou-žící po své spáse. On nemluvil o evangeliu, ale evangelium přímopřeváděl do života. Vzpomínám, jak živě vyprávěl o tom, jak Kristusuzdravil slepého nebo jak uzdravil malomocného a také deset ma-lomocných. Prostě to zasahovalo duši. Pověděl navíc i to, co v evan-geliu už slovy napsáno nebylo, když ke stručné zprávě dokázal takcitlivě vylíčit atmosféru, v níž se událost stala, že všichni vnímali i to,co každá z osob prožívala.Vybavuji si, jak nám vyprávěl, jak máme dětem podávat zprávuo narození Pána Ježíše a o zjevení andělů. Velmi hluboce nás to za-sáhlo, ač jsme už nebyli děti.
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Když jsem po ukončení semináře pomáhal ve svém rodišti učitnáboženství, použil jsem pro děti z 2. a 3. třídy tento způsob výkladu.Lépe řečeno, snažil jsem se okopírovat, co jsem viděl u P. Nováka.Výsledek byl takový, že i roztržité děti poslouchaly doslova s otevře-nou pusou. Prožívaly zvláště tu událost, kdy se anděl ukázal pastý-řům a oznámil jim, že se jim v blízké jeskyni narodil Spasitel. Dobaateismu byla tak silná, že můj bratranec, jehož syn byl také mezidětmi a jehož víra byla velmi slabá, byl šokován, když mu i jeho ženěsynek s nadšením líčil zjevení andělů. On sám byl pod vlivem méhostrýce, otcova bratra, který byl velkým stoupencem komunistickéhorežimu, ač ve straně nebyl. Tvrdil mi, že andělé neexistují, ale jehosynkovi bylo přesto nad slunce jasnější, že v Betlémě se andělé uká-zali, a tak jako všechny děti o tom ani sebeméně nepochyboval.P. Novák rovněž velmi poutavě vyprávěl jeden příběh s cílem,aby se znovu obnovilo či posílilo užívání křesťanského pozdravu
„Pochválen buď Ježíš Kristus“ či „Chvála Kristu“. Pod tlakem duchaateismu byl pozdrav vykořeňován a nahrazován už pouze světskýmpozdravem „Dobrý den“ a podobně. Příběh vyprávěl, jak jistý muž,který žil na samotě v horách, dostal rakovinu jazyka. Lékaři rozhodli,že k záchraně je nutné, aby mu jazyk vyřezali. Detailně vylíčil du-ševní stav toho muže, když se vrátil z lékařské prohlídky domů a užvěděl, že má rakovinu jazyka a musí podstoupit operaci. Citlivě vyjá-dřil, jak to prožíval on i jeho žena, oba už staršího věku. Pak drama-ticky popisoval, jak mu měli dát narkózu, rozhovory lékařů a moment,když mu pověděli, že už nikdy mluvit nebude. Nakonec mu dali mož-nost, aby –jestli chce –, ještě naposledy sám vyslovil nějaká posledníslova. On se chvilinku zamyslel a potom z hlubin své duše i srdce po-malu a s velkou něžností pronesl: „Ať je pochválen Pán Ježíš Kristus!“Vzpomínám, že když jsem tento příklad pověděl dětem v Hlukua později i na svém prvním místě ve Slavičíně a vyzval děti, aby taktopozdravily, přijdou-li domů nebo k někomu na návštěvu, s velkýmnadšením to tak mnohé dělaly, a navíc svým rodičům povyprávělycelý příběh o tomto prostém křesťanovi, pro něhož bylo všechno,celý jeho život, zaměřeno na jeden cíl, a to na Ježíše Krista.Se Standou Novákem jsem se setkal asi po deseti letech na jed-nom setkání pro užší společenství v Praze. Bylo tam několik kněžíz charismatické obnovy, mezi nimi i Aleš Opatrný, Vojta Kodet, Michal
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Slavík, Michal Špaček. Když jsem vydal svědectví o tom, jak mi Pándal milost přijmout v plnosti Ducha svatého, Standovi zářily oči ra-dostí jako malému dítěti a své nadšení pak projevil i několika slovy.Po určité době jsme se v Praze znovu sešli. Byla tam tehdy spíšpracovní atmosféra. Když přišel čas vydávat svědectví, Standa po-slouchal, ale dal smutným pohledem najevo, že nějak odcházímeod života k teoretizování.
Ukončení studiíJeště před prázdninami bylo rozhodnuto, že do Olomouce užnebude přijímán žádný bohoslovec. Ti, kteří tam studují, mohoudostudovat, ale kandidáti bohosloví z Brna a Olomouce měli opětjedinou možnost, a to Litoměřice. To bylo ovoce tzv. politické stabi-lizace a vyrovnání se s tzv. destabilizací, jak bylo nazváno obdobív 68. roce. Už o prázdninách byli kandidáti pozváni na brigádu, abysi připravili místo k ubytování v kanovnických domcích na Dómskémnáměstí naproti bohoslovecké fakulty. Vzpomínám si, že do 1. roční-ku tehdy nastoupili J. Paďour, A. Opatrný, J. Crla, F. Sedláček, E. Ma-túšú, V. Malý a jiní. Ročník to byl silný, kolem 50 bohoslovců. Měliproto vyčleněného i nového spirituála, který se jim měl věnovat.Náš 5. ročník se už připravoval na jáhenské a kněžské svěcení.
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Někteří bohoslovci, konkrétně saleziáni, nebydleli v semináři, alepřijížděli na přednášky mikrobusem a většina z nich už přijala kněž-ské svěcení anebo už byli vysvěceni dříve a až nyní to zveřejnili. Pros-tě sloužili už liturgie ve své komunitě a přijížděli pouze dokončitteologické studium. Nám, kteří jsme neabsolvovali dvouletou vojen-skou službu, oznámili, že po ukončení fakulty ke svěcení nepůjdeme.Měli jsme nejdříve nastoupit na vojnu a teprve pak mohlo být kněž-ské svěcení. S tím jsem počítal jako se samozřejmostí.Na závěr roku nám dával rekolekce P. J. Koukl a pak jsme se roz-jeli domů na prázdniny. Jedni měli přijmout svěcení a jiní čekat dozáří na povolávací rozkaz.
Duchovní cvičení podle sv. Ignáce z LoyolyKdyž jsme ukončili pětileté studium, rozhodl jsem se, že ještěvyužiji čas a zkusím absolvovat původní duchovní cvičení sv. Ignácez Loyoly. Vzal jsem si knížečku s exerciciemi a oznámil mamince ibabičce, že si jedu do pohraničí dělat duchovní cvičení a že se zaměsíc a půl vrátím. Nejprve jsem si jel na Svatý Hostýn vyprosit protato cvičení požehnání a potom jsem se obrátil na P. Bedřicha Jagoše,jestli nemá ve své správě opuštěnou faru, kde bych si mohl vykonatduchovní cvičení. Ochotně mě zavezl do Bílčic, což je vesnice na ces-tě mezi Moravským Berounem a Opavou. Po necelých třech týdnechmi řekl, že mě prosí, abych cvičení přerušil, protože si všiml, že jsemvelmi zhubl. Moji argumentaci, že jsem se řídil jen instrukcemi sv.Ignáce ohledně postu i pětihodinových rozjímání, přesně tak, jak tosv. Ignác předkládá, nebral v úvahu. Vnímal jsem, že nemá smysl dá-vat další argumenty, protože žádné nepřijímal. Poděkoval jsem mu,vzal jsem tašku s nejnutnějšími věcmi a hledal další možnost, abychmohl v exerciciích pokračovat. Dozvěděl jsem se, že v Andělské Hořeje v lese opuštěný chrám, poutní místo sv. Anny. Přemístil jsem setam a v rekolekcích pokračoval. Dolů do vesnice jsem chodil jen nanedělní bohoslužbu. Duchovní zkušenosti byly velmi silné. Vyžado-valo to určitou vytrvalost a řád. Přesně jsem si ho stanovil a postu-poval podle něj v tom duchu, jak určil sv. Ignác, zakladatel jezuitů.Když už se rekolekce chýlily ke konci, bylo to v neděli a já jsemse vracel z bohoslužby, pan farář Pospíšil mě upozornil, že v Anděl-ské Hoře je několik rodin, které sem přišly po odsunu Němců z mé-ho rodiště. Vzpomínám, že před kostelem jedna taková rodina čekala
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a zvala mě, abych je navštívil. Neodmítl jsem a v srdečném rozhovorujsme vzpomínali na Hluk. Hovořil jsem o událostech i lidech, kterédobře znali, ale jídlo jsem odmítal. Chtěl jsem ještě dodržet půst.Prosili mě, abych se u nich napil aspoň čaje. Čaj byl dosti přeslazený,nevím, jestli to bylo po tom postu příčinou, ale dostal jsem prudkouškytavku. Nedala se zastavit. Zavolali lékaře z Bruntálu, ale ten, kdyžse dozvěděl o postu, hněvivě mávl rukou a odešel. Jenže škytavkapokračovala dál. Navrhl jsem, jestli by byli tak hodní a odvezli mědo mého rodiště, kde byl známý lékař MUDr. Veselý. Zavezli mě s vel-kou ochotou; cítili se nějak zavázáni, jako by měli na škytavce vinu.Když jsme přijeli do Hluku, byla asi jedna hodina v noci. Zazvonilijsme u dveří pana doktora, on ochotně vyposlechl, co se stalo, a na-psal doporučení do nemocnice v Uherském Hradišti. Tam mi dalinějaký lék na utišení a škytavka ustala. Na druhý den mi ještě vy-pumpovali žaludek a musel jsem další tři dny zůstat v nemocnici.
Povolávací rozkazPak jsem se vrátil domů a čekal, že koncem září přijde povolá-vací rozkaz. Nepřišel. Myslel jsem, že přijde o měsíc později. Kdyžnepřišel ani tehdy, hovořil jsem o tom s místním panem farářem, coby radil. Poradil čekat dále, ale řekl, že mu mohu pomoci s výukounáboženství pro 2. a 3. ročník a pak ještě pro 6. a 7. Takže jsem sepřipravoval na hodiny náboženství. Snažil jsem se k tomu využít imožnosti tehdejší techniky, především diapozitivy o utrpení Páně,ale i jiné. Využíval jsem při tom i živé zkušenosti, které nám v kate-chetice předal profesor Stanislav Novák. Povolávací rozkaz však stálenepřicházel. Každý den jsem čekal poštu.
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Rok 1972

SvěceníZačátkem února jsem se obrátil na vojenskou službu v Uher-ském Hradišti a ptal se jich, jestli mě vezmou aspoň 1. dubna, kdybyl také odvod na vojnu. Odpověděli, že nejsem zařazen. Znovu jsempřed svatostánkem prosil Pána, aby mi ukázal, co dělat. Podmínkousvěcení bylo nejprve absolvovat vojenskou službu. Bojoval jsem namodlitbě a prosil o světlo, a Bůh ho dal. Napadlo mě zajet do Olo-mouce, tehdy byl generálním vikářem pozdější biskup Josef Vrana,abych mu oznámil, v jaké jsem situaci. Nápad jsem pověděl i místní-mu faráři a zdál se mu rozumný, tak jsem po modlitbách jel do Olo-mouce na arcibiskupství. Oznámil jsem generálnímu vikáři, že jsempožádal na vojenské službě o informaci, jestli mě vezmou 1. dubnana vojnu, ale odpověď byla zamítavá, a také že nechápu, proč měnevzali hned koncem září, kdy nastoupili na vojnu i jiní bohoslovciz našeho ročníku. On mě vyposlechl a řekl:− No, a co navrhuješ?Odpověděl jsem:− Nevím, jestli by bylo řešením, aby mě vysvětili,a na vojnu bychšel, až dostanu povolávací rozkaz.On se chvíli zamyslel a řekl sekretáři, aby napsal vedení semi-náře doporučující list, aby mě mimořádně vysvětili, i když jsem vo-jenskou službu neabsolvoval. S dopisem jsem přijel do Litoměřica tam představení řekli:− Záleží jen na tobě, kdy si zvolíš termín svěcení.2. dubna měly být Velikonoce, den Kristova vzkříšení, největšísvátek v roce. Navrhl jsem, jestli bych mohl být vysvěcen tento den.Rektor mě poslal za sekretářem pana biskupa Trochty, zda nemánějaké námitky a bude ochoten mě v největší svátek v roce vysvětitna kněze. S velkou ochotou řekl své ano.Znovu jsem si zopakoval exercicie sv. Ignáce, tentokrát bez pos-tu, a 2. dubna jsem byl vysvěcen na kněze.
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PrimiceS panem farářem bylo domluveno, že primice bude za tři týdny,23. dubna v chrámu sv. Vavřince v Hluku. Do té doby jsem měl volno.Hned druhý či třetí den po svěcení jsem se však rozhodl, že prvnímši svatou prožiji v úplném soukromí bez množství lidí. Vrátil jsemse proto domů a oznámil, že první mši svatou budu mít na poutnímmístě u sv. Antoníčka, o jehož zvelebení velmi horlivě usiloval P. Šu-ránek. Klíče od kostela byly na faře v Blatnici. Příbuzný, který mělauto, vzal mě, matku i babičku, přejeli jsme přes kopec do Blatnicena faru a požádali pana faráře Černocha o dovolení slavit tam sou-kromě primiční mši. Se samozřejmostí mi dal klíče a řekl, že mohupřespat v zákristii a až budu ráno odjíždět, ať za sebou zamknu aklíče hodím do schránky, že kostelník je pak vyzvedne. Na této prvnímši tedy byla jen matka s babičkou a náš příbuzný. Když jsem odslou-žil liturgii, oznámil jsem jim, že bych se ještě rád modlil a děkoval, žezde přespím a ráno seběhnu do Blatnice a stopem se dostanu na vlakdo Ostrohu a odtamtud se vrátím zpět do Litoměřic. Po návratu doLitoměřic jsem pak už každý den koncelebroval v seminární kapli.Na oficiální primici v neděli 23. dubna byl kazatelem P. Her-mach. Přijel s ním i profesor Josef Koukl a požádal, aby mohl hrátna primici na varhany on.
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Kaplanem ve Slavičíně (1972)

2. května jsem nastoupil jako kaplan do Slavičína, blízko lázníLuhačovice. Farářem tam byl P. Ignác Flíbort, rodák z Kněžpole. V Lu-hačovicích byl kaplanem můj spolužák František Měsíc, občas jsmese spolu setkávali.Ty dva měsíce, co jsem tam byl, bylo mou povinností učit nábo-ženství šestnáct hodin týdně. Tehdy byly téměř všechny děti z kaž-dého ročníku přihlášeny do náboženství. Bylo to vyčerpávající, alepožehnané.
Primiční daryJednoho dne se ve Slavičíně objevilo nákladní auto z Hluku, ne-boť rodina Pospíškova z Kopečku mi koupila nábytek. Zhrozil jsemse – co s tím?! Abych je nezarmoutil, musel jsem budit dojem, žemám radost a že jsem vděčný, ale v duchu jsem si říkal: Co teď s tím?Čeká mě vojna a já se budu s nějakým stěhovákem motat s nábyt-kem, který nepotřebuji? Stačí mi obyčejná, jednoduchá postel, stůls židlí a kříž na stěnu, víc nepotřebuji.Netrvalo dlouho, a přišel druhý dárek. Spolužáci z Hluku se slo-žili a koupili mi dva ornáty. Jeden bílý a druhý zelený. Prožíval jsempodobnou bezmocnost: Nač mi ty ornáty budou? Vždyť přece v kaž-dém chrámu už ornáty jsou, a pokud budu v tomto ornátu sloužita pak ho odvezu, lidé si budou myslet, že to byl farní ornát a že jsem
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ho ukradl. Nač se dostávat do takových zmatků? Já přece nepotře-buji svůj vlastní ornát.Navíc jsem byl silně ovlivněn exerciciemi sv. Ignáce, kde bylvelmi zdůrazněn jednoduchý styl života, tedy tzv. svatá chudoba.Modlil jsem se, aby mi Pán dal světlo, co s tím. A Pán poslal jed-noho bohoslovce z nižšího ročníku, který mě navštívil a mluvil otom, že P. Vašíček na Velehradě dává novou střechu a že se dělajísbírky. Tu mě napadla spasitelná myšlenka: nenápadně prodat i ná-bytek i ornáty a peníze dát na opravu baziliky na Velehradě.V obchodě jsem se zeptal, zda by nábytek, který byl nedávnokoupen, nevzali nazpět, a náhodou se stalo, že celkem bez nějakéhoreptání nábytek vzali a vrátili peníze. Ornáty jsem zabalil do balíčkua dal bohoslovci, aby je prodal a peníze dal na opravu chrámu. Takjsem se zbavil nepříjemného břemene a výtěžek zároveň posloužilpro Boží dílo. Když jsem se po několika letech stal farářem ve Slu-šovicích, s P. Vašíčkem jsme se často setkávali, protože byl farářemv sousední Všemině. Velmi jsem si ho vážil. Kéž by takovým kně-zem-řeholníkem, jako byl on, byli všichni čeští jezuité.Přišly prázdniny, a já jsem měl možnost více se modlit. V pod-mínkách, které na faře ve Slavičíně byly, jsem si vytvořil modlitebnířád tak, abych nikomu nepřekážel, plnil si své povinnosti, které mipan farář určil, a zároveň maximálně věnoval čas modlitbě. Věřícíz Bohuslavic, které patřily do farnosti Slavičín, mi věnovali asi me-trový kříž, který velmi jímavě vyjadřoval Kristovo utrpení. Z tohotodárku jsem měl velkou radost. Vozil jsem si ho s sebou, až nakonecjsem ho obětoval do zpovědnice ve Slušovicích, když jsem odtam-tud v roce 1981 odjížděl do jiné farnosti.Vzpomínám, že jsem ve Slavičíně po vzoru P. Šuránka vstávaluž ve tři hodiny ráno a v chrámu zasvěceném sv. Vojtěchovi jsemse modlil až do ranní bohoslužby. Tak uběhly prázdniny a najednoujsem dostal povolávací rozkaz do kasáren ve Znojmě. Ještě jsem vprázdninovém období panu faráři pomáhal s přípravou biřmovanců.Biřmování bylo naplánováno na září, na poslední neděli před mýmodjezdem. Kázání měl tenkrát kaplan z Luhačovic, F. Měsíc. Biřmo-val generální vikář J. Vrana, který byl asi půl roku poté vysvěcen nabiskupa.
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Vojenská služba (1972−1974)

Dvouletou vojenskou službu jsem nastoupil koncem září 1972ve Znojmě. Hned v lednu 1973 jsem byl přeřazen do Brna na tř. kapi-tána Jaroše, kde se nacházela Krajská vojenská ubytovací (a staveb-
ní) správa – KVUS. Měl jsem tam ještě s dvěma dalšími vojáky tříditstarý vojenský archiv o vojenských budovách a stavbách. S pobytemv kasárnách se to nedalo srovnat. Ubytováni jsme byli v jiné vojen-ské budově vzdálené asi 3 km. Ráno jsme chodili pěšky a večer jsmese zase do vojenské ubytovny vraceli. Hned jsem to využil a v nejbliž-ších dnech jsem navštívil chrám minoritů. Požádal jsem P. Šperlíka,zda bych u nich mohl soukromě sloužívat mši svatou. S velkou ocho-tou mě zavedl do druhé zákristie, kde byl oltář, a tam mi dal možnostsloužit. Tak to trvalo asi půl roku. Po půl roce mě odvolali zpět doZnojma a na dva měsíce poslali na Slovensko na Duklu. Budovalose tam a já dělal skladníka. Snažil jsem se, když to bylo možné, od-sloužit si soukromě mši svatou ve Vyšném Komárniku. Byl to řec-kokatolický chrám. Pak mě přeřadili zpět do Znojma a poslali naNačeratický kopec, kde vojáci krmili ze zbytků prasata. Byl tam i ov-činec, možná se 70 či více ovcemi. Dva vojáci měli na starosti prasataa já jsem dostal za úkol starat se o ovce. Měl mi je pomáhat hlídatvojenský pes.Vzpomínám na jednu událost, jak se beran, když se ovce páslyna kopci, zničehonic pustil střemhlav dolů a celé stádo za ním. Utí-kaly asi kilometr tak rychle, že jsem jim nestačil. Vrhly se do jeteliny,která už nepatřila k vojenskému objektu, a když jsem doběhl a zahá-něl je holí, nechtěly jít. Nakonec se nějak podařilo je odtamtud dostati s pomocí obou vojáků, ale jetelina byla mladá a ovce se tak naduly,že bylo nebezpečí, že polovina z nich chcípne. Některým museli do-konce propíchnout břicho, aby jim zachránili život. Později jsem siuvědomil, že tak je to i s těmi, kteří se nechají vést falešným beranem,který vede stádo do záhuby pod vidinou „lepší“ pastvy moderníhoučení, obsahujícího nebezpečí duchovní smrti.
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Začátkem roku 1974 jsem byl znovu přeřazen do kasáren a pakv červnu přeložen do Havlíčkova Brodu, kde mě dva lékaři, vojáci,zacvičili do funkce zdravotníka. Naučili mě nejzákladnějším věcemjako dát injekci do žíly, odebrat krev a správně se zorientovat, jaké lé-ky použít na nejběžnější nemoci. Zde jsem vojenskou službu ukončil.
Kaplanem ve Zlíně (1974–1975)

Po ukončení vojenské služby jsem se dostalza kaplana do Zlína. Pan probošt P. B. Přerovskýměl už tři kaplany, já jsem přišel jako čtvrtý. Star-ším kaplanem byl salezián S. Palásek, s nímž jsemv Litoměřicích tři roky chodil do jednoho roční-ku. Práce tam bylo hodně.
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Farářem ve Slušovicích (1975–1981)

První farnost – SlušovicePo roce jsem byl ustanoven farářem ve Slušovicích, kde bylonejznámější JZD v celém Československu, proslulé svým předsedou.Zde jsem měl více hodin náboženství; učil jsem nejen ve Slušovicích,ale i ve vesnicích, které patřily do farnosti, v Neobuzi, Březové, Vese-lé a Hrobicích. Radil jsem se se saleziánem P. Vinklárkem, rodákemze Slušovic, který často jezdíval domů a velmi detailně znal místní du-chovní atmosféru. Celkem moudře mi radil, co by bylo dobré udělatk ozdravení farnosti.Přede mnou ve Slušovicích rok působil P. Frajt. Ten byl předtímdlouhá léta farářem v Liberci, ale na stáří se chtěl vrátit do rodnéhoSlavičína, a tak po roce ve Slušovicích požádal o menší faru, kteráby zároveň byla blízko jeho rodiště. Dostal ji v Kozlovicích u Luhačo-vic. Jeho dlouholetým předchůdcem ve Slušovicích byl P. Vrzalík.
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Zřejmě první úpravou bylo, že jsem zavedl večerní bohoslužby,a to třikrát do týdne. Třikrát zůstala mše svatá ráno. Večer jsem probohoslužby našel takový čas, aby lidé alespoň ze dvou vesnic mělimožnost autobusového spojení, a to jak přijet, tak se potom zasevrátit zpět. Mezi jednotlivými spoji ale vycházelo přesně půl hodiny,takže jsem musel vždy přesně začít i přesně skončit, aby lidem au-tobusy neujely. To se velmi osvědčilo.
Havárie (1976)První Velikonoční svátky ve farnosti Slušovice jsem prožil v ro-ce 1976. Byly velmi vyčerpávající a já jsem byl unaven. Jeden farník,který mi častěji radil, jak postupovat s autem – měl jsem žiguli –, ří-kal, že on, když je vyčerpán, udělá si krátkou vyjížďku autem a taksi nejlépe odpočine.Touto nesmyslnou inspirací jsem se odpoledne v pondělí veli-konoční nechal vést a vyjel na odpočinkovou projížďku. Za Prostějo-vem jsem odbočil směrem na Boskovice a za obcí Stínava, kde bylyuprostřed lesa serpentiny nahoru do kopce, jsem byl zaskočen au-tem, které se proti mně vynořilo. Špatně jsem zareagoval a došloke srážce. Škoda na autech byla velká. Protijedoucí řidič utrpěl zra-nění a musel být tři týdny v nemocnici v Prostějově. Podle paragra-fů to byl trestný čin. Byl jsem souzen, dostal podmínku jeden rok aodebrali mi řidičský průkaz. Po roce mi ho však vrátili. Byla to tvrdádaň, ale rozhodně za tím byla Boží ruka a varování. Děkoval jsemPánu Bohu hned, jak jsem vyšel z auta, že havárie nebyla smrtelnáa že to dopadlo jen tak, jak to dopadlo. I v tom neštěstí jsem vnímalBoží pomoc a ochranu.
Ukradený mikrofon (1977)Každé zlo je k něčemu dobré. Stalo se to v únoru 1977. Kostelbyl otevřený od rána do večera, protože Slušovice jsou centrální obeca lidé, kteří přijížděli z okolních vesnic, místo toho, aby jen nečinněčekali na autobus, měli možnost i během dne přijít do chrámu a po-modlit se tam. Z toho jsem měl radost. Při jedné večerní liturgii jsemvšak zjistil, že někdo přeřezal šňůru od mikrofonu a drahý mikrofon
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ukradl. Byl to šok. Nevěděl jsem, jak na to mám reagovat. Snažil jsemse zůstat klidný. Po liturgii, když už lidé odešli, jsem se vrátil z farydo chrámu a asi hodinu se modlil. Prosil jsem Pána o světlo, co mámdělat. Zřejmě mikrofon ukradli nějací chlapci. Na jedné straně to mohlbýt impuls, aby už byl kostel přes den uzavřen jako v některých okol-ních farnostech, a to jsem nechtěl. Na druhé straně jsem měl strach,aby – zůstane-li dále otevřený –, nakonec někdo nevyloupil svato-stánek a nedošlo k zneuctění. Toho jsem se bál nejvíce. Bral jsemkrádež mikrofonu jako určité varování, abych se zastavil a řešil ce-lou záležitost před Bohem. Modlil jsem se a snažil se odpouštět těm,kteří mikrofon ukradli. Najednou mi přišla myšlenka, o které jsemnikdy neuvažoval: zavést v chrámu modlitební stráž! Hned jsem sipromyslel jak to zrealizovat. Šlo o to, obsadit modlitebními strážemičas po ranní mši svaté, tedy přibližně od 7. hodiny, až do večera do18. hodiny; znamenalo to 11 hodin. Pokud by stráže trvaly vždy půlhodiny, potřebovali bychom 22 lidí na den. V sobotu byly většinoubuď svatby, nebo se kostel uklízel, takže prakticky stačilo držet strážaž po obědě. Čili 5 × 22 = 110 lidí. Napsal jsem časový rozpis na kaž-dý den a následující neděli oznámil lidem, že stojíme před volbou:buď bude chrám otevřen a budou zde modlitební stráže, anebo chrámbudeme muset z bezpečnostních důvodů uzavřít.
Modlitební strážeVyzval jsem farníky, aby se, kdo může, zapsal na stráž v tomčase, který mu vyhovuje. Mnozí se zapsali, jenže potom chtěli v tomčase i jiní, protože jindy nemohli, takže jsem musel znovu s těmi lid-mi hovořit, zda by si nemohli čas své stráže změnit. Nakonec, asipo měsíci, se celý rozpis zaplnil. Snažil jsem se ve všední dny častotyto modlitební stráže povzbuzovat. V kázáních jsem zdůrazňovalvýznam modlitby i to, že Bůh má zřejmě s naší farností nějaký plán,když se podařilo založit nepřetržitou modlitbu, takže se naše farnostod rána do večera modlí. A skutečně, Bůh vylil svou milost a Slušo-vice se staly první farností, kam přišla obnova Duchem svatým v ro-ce 1981 a vytvořila se zde modlitební společenství.V létě jsem se zúčastnil duchovních cvičení ve Vranově u Brna,kam přijelo více kněží. Krátce jsem jim pověděl o zkušenosti s modli-tební stráží. Někteří nad tím kroutili hlavou, ale našli se i jiní, kterýchse to dotklo.
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V dalším roce, když jsem byl v Praze a náhodou se stavil v kos-tele sv. Antonína v Holešovicích, všiml jsem si, že na nástěnce rovněžvisel rozpis modlitebních stráží.Když jsem po více než dvaceti letech projížděl přes Slušovice,vešel jsem do chrámu a vpředu v lavici se nějaká žena modlila růže-nec. Šel jsem na hřbitov a zastavil se u hrobů mnohých lidí, kteréjsem dobře znal, a u každého se chvilku pomodlil. Potom jsem sezase vrátil do chrámu, kde už klečely jiné dvě ženy a modlily se.Nechci zde mluvit o tom, jaký byl vyvíjen tlak v době komunis-mu ze strany úřadů proti duchovnímu probuzení. Zakoušeli jsme všaki tlaky od církevních osob, a ty byly daleko bolestivější. Jistá paní sipo letech povzdechla: „Ze společenství jsme téměř chodívali kanály.“
Tragická havárieBylo to v létě v roce 1977. Šel jsem do místního obchodu, stálapřed ním skupinka žen a rozrušeně mezi sebou hovořily. Když viděly,že přicházím, hned se ptaly, kdy má být pohřeb. Překvapeně jsemna ně hleděl:– Jaký pohřeb?Ženy začaly vyprávět, že na Veselé se zabil chlapec a v autě s nímzahynuli ještě další tři, jen jedna osoba zůstala naživu. Tragédie sestala v Malenovicích. Vyslechl jsem ženy, a když jsem se dozvěděl,o koho jde, šel jsem do chrámu a chvíli se modlil. Předkládal jsemBohu bolestnou tragédii a prosil o světlo, co bych měl dělat. Přišlami jasná myšlenka, abych povzbudil zarmoucené rodiče. Bylo užpozdě odpoledne, šel jsem a modlil se. Otevřel jsem branku, prošelzahrádkou a vstoupil na verandu... Všude bylo ticho jako v hrobě.Zaklepal jsem na nějaké dveře, ale nikdo se neozýval. Chvíli jsemtam stál a pak nesměle otevřel. Za stolem seděl muž, nepřítomněhleděl před sebe a vůbec nevnímal, že jsem vešel. Pozdravil jsem,ale on se ani nehnul, vůbec neodpověděl. Vnímal jsem, že tento člo-věk – tatínek jediného syna, který ve svých dvaceti letech tragickyzahynul –, ztratil nejdražší poklad, který měl. Tiše jsem stál a v du-chu se modlil, možná čtvrt hodiny. Když jsem viděl, že nemá smyslklást mu nějaké otázky, prosil jsem Boha o světlo, co mám tomutočlověku na povzbuzení povědět. Je vůbec možné, aby někdo z lidí
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mohl tohoto člověka povzbudit? Vnímal jsem totální bezmocnost.A v té bezmocnosti a bídě jsem z hlubin duše volal k Bohu:– Pane, dej mi své světlo! Obrať toto velké utrpení v požehnání!Dej mi své slovo a hlavně svého Ducha!A Pán dal. Najednou se mi vybavil obraz, jak jsem byl ještě v prv-ní farnosti ve Slavičíně. Začal jsem vyprávět:– Vím, že prožíváte velkou bolest nad tragickou smrtí svého je-diného syna. Já jsem místní kněz.On totiž do chrámu nechodil a neznal mě. Nereagoval. Pokra-čoval jsem dál:– Ve Slavičíně, kde jsem byl kaplanem, jednoho sobotního od-poledne přiběhla na faru mladá žena s třemi malými chlapci a velmiplakala. Stále opakovala: „On už nežije!“ Ten nejmladší se jí držel zasukni, starší za ruku a ten nejstarší vedle mámy stál. Všichni plakali.Po určité chvíli, když se trochu uklidnila, pověděla o tragédii, kteráse odehrála před necelou hodinou. Manžel řezal na cirkulárce kula-tinu a házel odřezané kousky na bok. Jakýsi kuláč se mu dostal podnohy, nohy se mu podsmekly a on padl hlavou na pilu. Když manžel-ka s dětmi vyběhla z domu na dvůr, pila mu dále řezala do hlavy, onuž nežil, krev stříkala na všechny strany. Hrozný pohled! Zůstali poněm tři malí sirotci.Opět jsem zmlkl a modlil se. Viděl jsem, že začal vnímat, cojsem řekl, dokonce i mírně pohnul hlavou, jako by kývl, že to slyšel,ale nepromluvil.Znovu jsem se modlil a prosil Pána o další slovo. To znovu při-šlo. Pokračoval jsem:– Na tu faru chodila pomáhat uklízet a pracovat na zahradě paníRaková. Měla pět už dospělých dětí. Ona sama měla kolem šede-sátky. Přemýšlel jsem, proč ji nikdy nevidím v neděli na bohosluž-bách, když tak obětavě chodí pomáhat na faru, a proto jsem se jíjednou zeptal: „Paní, a vy chodíte do kostela?“ Odpověděla: „Ano,ale ne tu, na Velehradě.“ To mě překvapilo. Říkám: „A proč tak dalekojezdíte na nedělní bohoslužbu?“ Ona začala vyprávět: „Mám tam to-tiž v ústavu tři děti. Nejstarší Maruška je slepá. Druhý syn je ochrnutýna polovinu těla, takže nemůže chodit, jen ho občas vyvezou na vo-zíku na vycházku. A nejmladší František, ten je na tom nejhůře. Jeupoutaný na lůžko, nemá ani ruce, jen pahýly, i rozumově je zaostalý,
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nemluví, jenom vydává skřeky. Všem jim je už přes dvacet let, ale jsoujako děti, které celý týden čekají, až přijedu. Nejvíce se těší František.Řeholní sestry, které se o tyto mé ubožáčky starají, mi několikrát ří-kaly, že František, jak jen uběhne polovina týdne, stále se upřeně dívána dveře, kdy už přijdu. A když v neděli přijedu, jako by chtěl, i kdyžmu to nejde, tleskat těma svýma ručkama, a vydává takové radostnézvuky. Má obrovskou radost, že může být chvíli se mnou. Pokaždého nejprve pohladím a udělám mu na čele křížek. Je pro mě vždyckynejtěžší, když musím běžet na autobus a je třeba se rozloučit. Žalost-ně se na mě dívá, jako by prosil, abych ještě chviličku zůstala.Skončil jsem toto vyprávění a modlil jsem se dál. Nastalo zno-vu ticho. Avšak ten děsný mrak zoufalství, který naplňoval celoumístnost, jakoby v tu chvíli praskl a najednou zavládla úplně jináatmosféra. Bytostně jsem to prožíval. Ten nešťastný tatínek se kemně pomalu obrátil a řekl:– Pane faráři, děkuji vám. Vy víte, že já jsem špatný katolík. Dokostela jdu snad jednou do roka. Ale teď najednou jsem si uvědomil,že smrt mého syna pro něho zřejmě byla tím největším dobrem. Onbyl velmi poslušný a hodný chlapec, ale poslední dobou se dostal doparty špatných kamarádů, kteří na něho měli velmi silný vliv. Kdyžjsem viděl, kam to spěje a snažil se ho napomenout, bylo to marné.Už se sunul dolů po šikmé ploše. Nejspíš by ho už nic nezastavilo.Pak přišel tento zásah. Zatím se nedopustil žádného zločinu, ale bylbych nerad, kdybych musel jednou být přítomen na soudu, který bysoudil mého syna jako zločince. A co se týče toho utrpení, o němž jstemi vyprávěl, uvědomuji si, že někteří lidé mají daleko větší utrpenínež já. Já už jsem myslel, že se to nedá vydržet. Ano, přicházely mizoufalé myšlenky, že můj život teď již nemá smysl a že nejlépe by byloho ukončit, ale nyní to všechno odešlo. Mám sice v srdci hlubokoubolest, ale zároveň v té bolesti přišla zvláštní útěcha a pokoj, nedove-du to vyjádřit. Až budu za několik hodin stát nad otevřeným hrobemmého syna a až se budete modlit Otčenáš, jak to kněz dělá na koncipohřbu, tak při slovech: „Otče, ... buď tvá vůle jako v nebi, tak i na ze-mi,“ přidám se už nejen slovem, ale i srdcem. Vím, že Bůh měl méhosyna více rád než já a že si ho vzal k sobě. Měl jsem slabou víru, alenyní, v této bolesti, jako bych vnímal úplnou marnost všeho na světěa jen jediné východisko, jímž je život věčný, který nás čeká po smrti.
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Návrat z rekolekcíKdyž jsme se vraceli z rekolekcí z Vranova, jistý kněz nabídlmně a ještě dalším třem kněžím, mezi nimi si vzpomínám na ToníkaKupku, abychom navštívili jeho známého kněze u Litomyšle. Totižv jeho vesnici je prý člověk, který má zvláštní charisma. Byla to sicezajížďka, ale jeli jsme. Ta vesnice se jmenovala Morašice. Pan farářnám při návštěvě sdělil, jaké zvláštní schopnosti jeho farník ovládá.Prý má zvláštní přístroj, který si sám vyrobil, přiloží ho na člověka,a ten přístroj hned určí diagnózu každé nemoci. Lékaři prý žasnou,jak přesně ji vždy stanoví, takže dokonce někteří z nich posílají ne-jasné případy diagnostikovat k tomuto farníkovi. Dále řekl:– Má i další schopnost. Stačí, když napíšete jedno slovo, můžetemu ho poslat i poštou, a on tím přístrojem zjistí i určité události z va-šeho života a nemoci, jimiž jste trpěli v minulosti.A na závěr dodal:– Je to opravdu zvláštní dar. Tento muž je velmi tichý, trpělivý,obětavý, prostě je to vzorný farník, na kterého jsem velmi hrdý.Pak nás všechny čtyři kněze uvedl k tomuto člověku. Měl jsemtehdy prostuzené ledviny a často jsem během rekolekcí musel běhatna toaletu. A ejhle, přístroj ukázal šipkou na ledviny. Přistoupil dalšía přístroj přesně ukázal nemoc či problém, který dotyčný má. Jakoposlední přišel na řadu Toník Kupka, rodák ze Zlína. U něj zůstal delšídobu. Přístroj nejenže ukázal, jakou má chorobu, což Toník přiznal,ale tento muž i sugestivně řekl:– Zjistil jsem, že vy tři nemáte dispozice, aby vám tento přístrojfungoval, ale u P. Kupky tyto dispozice jsou.Všichni tři jsme se na Toníka dívali s tichou závistí. Já jsem pakdokonce tomu člověku dělal reklamu ve Slušovicích. Učil jsem ná-boženství a občas jsem hovořil s některými učiteli. Chtěl jsem jimnějak svědčit o duchovních věcech, a tak jsem jim pověděl o tomtomimořádném člověku, který má „dar od Boha“. Asi dvě učitelky a je-den učitel napsali na kousek papíru nějaké slovo, já jsem ho poslalpoštou, a on na druhou stranu lístečku, aniž by věděl, koho se to týká,napsal jejich diagnózu. Učitelé žasli, s jakou přesností to fungovalo.Kdyby mi tenkrát někdo pověděl, že je za tím čertovo kopýtko, tedyforma věštění, až na smrt bych se s ním hádal, že to je přece Boží
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dar. Vždyť ten člověk je zbožným katolíkem, a dokonce, jak řekl panfarář, každou neděli přistupuje ke svátostem, což je znakem, že jdeo Boží dar. A přesto tomu tak nebylo. Nešlo o Boží dar, ale o věštění.To jsem se dozvěděl až později, za několik let, když jsem prožil ob-novu v Duchu svatém.
Falešné duchovnoMusím ještě přiznat, že do této pasti falešného duchovna jsemspadl už dříve, než jsem se jako chlapec obrátil. Můj otec si vypůjčilknihu Nové výzkumy experimentální psychologie od Břetislava Kafky.Tuto knihu v době tvrdého ateismu i ti nejzbožnější kněží propago-vali pomalu víc než evangelium. Totiž falešné duchovno zde bylooblečeno nejen do zdánlivé vědeckosti, ale i do křesťanské termino-logie a křesťanské zbožnosti. Vzpomínám, jak některé církevní au-tority – známí řeholníci, doslova martyrové z doby komunistickéhoteroru – na život a na smrt hájili Kafku i jeho dílo. Já sám téměř rokpoté, co už jsem prožil obnovu Duchem Božím, bylo to v roce 82,když jsem napsal strojopis pod názvem Duchovní obnova církve, ča-sto jsem se odvolával právě na Kafku. Vzpomínám, že to byl LudvíkKolek, kterému jsem tuto brožurku dal, aby ji kriticky prošel, a onmě upozornil, že s Kafkou to není tak zcela v pořádku. Řekl, že mnozíukazují na to, že jde o určitou formu falešného duchovna, tedy o okul-tismus, kam patří různé formy věštění, magie či spiritismu.Když jsem se to dozvěděl, bylo to pro mě velkým překvapením,protože činnost Břetislava Kafky jsem v době tvrdého ateismu po-kládal za podporu víry kvůli určitým konkrétním argumentům oexistenci nadpřirozena. Už jako asi 13letý chlapec jsem tuto knihučetl a velmi mě oslovila. Dokonce v období, kdy jsem prožíval obrá-cení, možná v měsíci dubnu 1962, jsem se rozhodl, že Kafku navští-vím. Tehdy jsme pracovali na Severní Moravě a já si vzal v pátekvolno a ve čtvrtek večer jsem jel vlakem z Hanušovic do Letohradua pak do Červeného Kostelce. Přijel jsem tam ráno asi kolem šestéhodiny. Ještě jsem chvíli čekal a modlil se a kolem osmé hodiny jsemse s panem Kafkou setkal. Věnoval mi asi hodinu času, ale po celoudobu byl nějak nervózní. Když jsem se vracel zpět do svého rodiště,byl jsem z rozhovoru zklamán. Přesto, o dva či tři roky později, kdyžjsem jako učeň dělal misii chlapcům na internátě, do detailu jsemjim dokázal s velkým nadšením popisovat konkrétní příklady, které
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byly v knize uvedeny. Snažil jsem se k nim tehdy dát svůj komentář –svědectví o Bohu. Když jsem si v roce 1982 uvědomil, že jde o falešnéduchovno, znovu jsem zkoumal, kde byl kořen. Kafka sám svědčil,že se v roce 1912, při stavbě přehrady v jedné malé vesnici, setkals místním ředitelem jednotřídky. Ten ho uvedl do úzkého společen-ství, kde skutečně fungovalo duchovno na bázi spiritismu. Médiumodpovídalo na různé dotazy a dávalo podivuhodné informace, ba do-konce docházelo i k pohybům předmětů. Kafka přiznává, že tím bylvelmi osloven. Dotyčný učitel konstatoval, že Kafka má zvláštní schop-nosti, aby uvedl médium do hlubokého spánku, kde se potom tytomimořádné schopnosti projevují. Kafka místo „médium“ používá vesvé knize termín „subjekt“, s nímž pak dělal takzvané pokusy. Jsoutam, tuším, dva příklady, kdy hovořil o tom, že subjekt uspal a dalmu příkaz, aby usmrtil sousedova psa, který je při seanci štěkánímrušil. Skutečně se tak stalo. Pak byl popsán ještě jeden podobný po-kus, kdy rovněž subjekt (médium) usmrtil psa, takže svědkové hopřed boudou viděli ležet na řetězu mrtvého. Řečeno stručně, jde ojasný spiritismus, a co se týče usmrcování na dálku, to je spojenos černou magií. Tedy zde jde o kontakt ne s nějakými neznámýmienergiemi či dokonce s energiemi fyzikálními, ale o kontakt, kterýznáme už z historie Starého zákona, o kontakt s démonickými silami,který Písmo svaté na mnoha místech zakazuje a kvalifikuje jako hříchproti 1. přikázání. Nazvat tuto činnost pravým jménem znamenalopostavit se proti veřejnému mínění většiny zbožného katolickéhokněžstva. To jsem učinil veřejným dopisem a rozeslal ho představite-lům tehdejší církve a zároveň určitým dalším náboženským osobnos-tem. Vzpomínám, že hned nato přijel P. Smahel do Budišova a říkal, ževětšina kněží je strašně pohoršena, jak jsem mohl tak urazit duchovníautoritu, kterou by oni pro mnoho tzv. zázraků pomalu navrhli nasvatořečení. Zvláště starší kněžská generace byla velmi pohoršenaa spustila proti mně nenávistnou a pomlouvačnou kampaň.
Práce na chrámuRok 1978 byl zvlášť těžký. Přišly mnohé zkoušky, útoky. Kromětoho jsem se snažil zavést v chrámě elektrické topení na noční proud.V některých chrámech v okolí ho měli už dříve, jenže už několik let
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bylo zakázáno zavádět topení z důvodu, aby v zimě co nejméně lidínavštěvovalo chrám. Protože jsme měli celý den stráže a někdy by-lo v chrámě velmi syrovo, usiloval jsem to nějak prosadit. Byl jsemelektrikářem, a tak jsem našel způsob, jak to provést. Během jednohotýdne jsem vysekal po obou stranách chrámu drážku na kabely, zabu-doval je a omítkou zahladil. Muselo to být hotové, než přijdou v nedělilidé. Měl jsem obavy, že kdyby se to nedokončilo včas, nedokončiloby se to vůbec. A jak už to bude hotové, i kdyby někdo žaloval, nedáse už nic vrátit. Bylo třeba dělat ještě i jiné věci ohledně elektrikya i ty se podařily. Když jsme zaváděli nový kabel a já jsem byl v jáměpřed chrámem u zákristie, dostal jsem velmi silnou ránu elektřinou.To léto jsme se také snažili zdvojit velká okna chrámu. Bylyprázdniny, nebylo třeba chodit do školy, a tak bylo více času. Prak-ticky jsem to dělal jen s jedním mužem a i ten kolikrát neměl čas.Bylo potřeba velkého množství skla i železné konstrukce a lešení.Při práci docházelo i k nebezpečným situacím a mohlo dojít i k váž-ným zraněním. Rovněž v tom roce se na podzim chystalo biřmovánía bylo třeba vést přípravu.
„Zastřelit faráře, protože...“Často jsem tehdy jako divák chodíval na fotbal. Místní chlapicenili, když jsem povzbuzoval jejich manšaft. Dávali najevo velkouradost a dotklo se to i mnoha mužů, kteří do kostela nechodili. Brzyse to však dozvěděla tajná bezpečnost, někdo to udal a byl podánnávrh, abych byl z farnosti odvolán, protože ovlivňuji mladou gene-raci. Později jsem se dozvěděl, jak věc probíhala. Církevní tajemníktotiž navštívil probošta ve Zlíně a ten ho uvítal větším množství al-koholu. Státní tajemník pak prozradil, že ve Zlíně byla zvláštní schůzevedení komunistické strany a že mezi jiným byl vznesen požada-vek, abych byl odvolán z farnosti Slušovice. Tajemník, který shodouokolností pocházel z mého rodiště, byl na schůzi také. Když to usly-šel, řekl:– Soudruzi, to je mimořádně vážná věc! Farář ze Slušovic musíbýt za tuto protistátní činnost tvrdě potrestán!Všichni zmlkli a čekali, co z toho bude. On se obrátil na důstoj-níka StB a řekl:– Soudruhu, přines dvě patrony.Všichni nechápavě hleděli a on pokračoval:
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– Je třeba faráře zastřelit, protože chodí na fotbal.Většina z nich se zasmála a otázka přeřazení vypadla z progra-mu. Tak mi to později vyprávěl pan probošt.
Příprava snoubenců na manželstvíV roce 1979 jsem navštívil v Polsku duchovní centrum takzva-ných oáz v Krościenku nad Dunajcem a byl jsem tam celý týden. Hle-dal jsem nějaký zdroj k pravdivému oživení mládeže, na který bybylo možné se napojit. Až později jsem si uvědomil, že to oživeníjsem na prvním místě potřeboval já sám.Měl jsem mimo jiné za úkol připravovat mladé lidi na manžel-ství. Jenže navštěvovat přípravu bylo pro ně prakticky možné jenv neděli, a to po liturgii, protože byli i z okolních vesnic. Druhá litur-gie začínala v 9:30 a končila v 10:30. To byla ideální příležitost, abychje v rámci přípravy přiměl na tuto liturgii přijít. Mnozí ze snoubencůvůbec na mši svatou nechodili a někteří byli v kostele naposledy,když měli první svaté přijímání. Doba ateismu byla velmi silná. Bylozajímavé, že ten duch byl v některé vesnici silnější a v některé slabší.Tedy od půl jedenácté byla asi hodinová lekce, a protože to byl záro-veň jediný čas i pro přípravu před křtem, měl jsem někdy paralelnědvě přednášky v jednom čase. Abych to zvládl, nahrál jsem si čtyřinebo pět přednášek pro přípravu mladých k manželství na magne-tofon. Použil jsem diapozitivy a k tomu hudbu i konkrétní slovo. Nadiaprojektoru bylo pak třeba vždy jen stisknout tlačítko, jak zaznělzvuk, že nastupuje další obrázek a k němu výklad. Bylo trošku prac-né si tuto přípravu udělat, ale pak to velmi sloužilo. Jednoho mužejsem pověřil, aby stískal tlačítko na diaprojektoru a program řídil.Každopádně jsem se však snažil mít i jednu či dvě přednášky osobně,abych snoubencům mohl předat svědectví živé víry. Uváděl jsem pří-klady ze života zvláště takových manželů, kteří si zůstali přes velkétěžkosti věrni, i když třeba jeden z nich těžce onemocněl. Věděl jsem,že je třeba využít tuto nedělní možnost. Pokud by chodili na přípra-vu přes týden, jednak by z různých důvodů nemohli a vymlouvaliby se, a zároveň by to vzbuzovalo pozornost, že se mládež shromaž-ďuje na faře, a brzy by to někdo udal. V neděli bylo však samozřejmé,že je kolem fary dopoledne ruch.
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Rok 1980

Společenství mladýchV létě jsem se na duchovních cvičeních na Hostýně setkal s Fran-tiškem Měsícem, spolužákem ze semináře. Mluvil o tom, jak se snažípracovat s mládeží. Řekl, že velmi pomáhá zpěv s kytarou. Já jsemhrát neuměl, a tak jsem ho pozval, aby přijel do mé farnosti. Zavolaljsem na setkání 10 či 15 mladých lidí, někteří z nich ještě chodili do8. a 9. třídy na základní škole. František s nadšením zpíval různé mlá-dežnické písně a velmi tím chlapce a děvčata oslovil. Jeden chlapeca děvče uměli hrát na kytaru, písně se jim velmi líbily, a tak jsme sedomluvili, že v pátek bude po večerní bohoslužbě setkání na faře a bu-deme zpívat náboženské písně. Tak vznikla malá skupinka mladých.
Lidská aktivitaJeště mi ležela na srdci jedna věc, hovořili jsme o tom spolus kněžími, když jsme se občas setkali. Byla to otázka neobsazenýchbiskupství v Brně, v Hradci, v Litoměřicích a v Budějovicích. Pape-žem se stal polský kardinál Wojtyla, který měl vztah k Českosloven-sku, a proto jsme se s některými kněžími domluvili, že by bylo dobrévytipovat nejvhodnější kandidáty a nějak tyto informace předat no-vému papeži. Spolu jsme procházeli jednotlivé spolužáky a známékněze a z každé diecéze jsme napsali několik vhodných tipů. Já jsemještě namítl, že člověk se mění, a pokud i dotyčný byl dobrý bohoslo-vec či v počátcích dobrý kněz, mohl se změnit, a bylo by dobré s těmivytipovanými ještě promluvit osobně, jestli vůbec mají odvahu jítdo boje, který je s tím spojen. Nešlo jen o to, aby se stali pomocnýmiči diecézními biskupy, ale hlavně, aby byli ochotni bránit předevšímBoží zákony a vést kněžstvo k duchovní obrodě. Tak jsem postupněs některými hovořil a po dohodě s jedním knězem jsem jel na kon-krétní adresu do Polska, abych tyto tipy dal polskému knězi, kterýbyl v kontaktu s novým papežem. S odstupem času se na to dívámjen jako na lidskou snahu a lidský pohled, protože tehdy z toho nicnebylo. Až asi o deset let později se otevřela možnost svěcení novýchbiskupů, a tehdy byly obsazeny všechny biskupské stolce. Klíčovéslovo v tom měl ThDr. Josef Koukl, který jako fokolarín prosadil více



107

členů tohoto hnutí. Zřejmě to tak všechno mělo být. Když se teď poletech dívám zpět, ač jsme dostali nové biskupy, a přestože se i pravi-delně téměř každý měsíc scházeli, řešit tu nejpodstatnější otázku –pravověrné učení, duchovní život a reevangelizaci – bohužel nějakzapomněli. Místo toho se vrhli na tzv. restituce církevního majetkua zdálo se, jako by jim ujel vlak. Čas už se nedá vrátit. Šance k obro-dě české církve nebyla využita.
Smrt maminkyMoje matka bývala střídavě se mnou na faře ve Slušovicích adoma v rodišti, kam ji to vždy po určitém čase znovu táhlo. Kdyžbyla doma, občas jsem ji navštívil.Bylo to v měsíci září, přijel jsem domů a maminka si stěžovala,že ji pobolívá srdce. Měla tehdy 64 let. Nabízel jsem jí, že ji znovuvezmu s sebou na faru do Slušovic, ale kategoricky odmítala. Nako-nec jsme se dohodli, že ji odvezu do Veselí nad Moravou, kde žilajejí sestra, vdova, se svou nejmladší dcerou, která zůstala svobodná.Zavezl jsem ji tam a rozloučili jsme se. Netušil jsem, že to bylo užnaše poslední setkání v tomto životě. 1. prosince telefonoval do Slu-šovic P. Hefka z Veselí nad Moravou a stručně řekl:– Tvá matka zemřela, pohřeb bude na třetí den.V den pohřbu hustě padal sníh. Ze Slušovic přijel na pohřeb celýautobus a taky pan děkan Jan Krist ze sousední Trnavy.
Náhodné setkání?Několik dní před smrtí mé matky jsem se náhodou stavil na fa-ře ve Zlíně. Hovořili jsme s kamarády kněžími a přijel na návštěvui Michal Špaček, který byl tehdy kaplanem v Hodoníně. Bylo to už ve-čer a mluvili jsme spolu o různých záležitostech v církvi i o známýchkněžích, o jejich činnosti a problémech. Otec Michal měl balíček něja-kých knížek a nenápadně každému z nás půjčil jednu či dvě s tím, žeza měsíc přijede a že bychom mohli na téma, které je v knihách, hovo-řit. Srdečně jsme se povzbudili a on i já jsme se rozjeli každý jinýmsměrem. Když jsem otevřel knížku a začal číst, velmi mě oslovila. Pře-četl jsem ji doslova jedním dechem a stejně tak i druhou. Zvlášť posmrti mé matky se mě to velmi dotklo. Uvažoval jsem o těch věcech
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a vnímal, že nebyla náhoda ani její smrt, ani setkání s otcem Micha-lem. Bůh ke mně zvlášť promluvil, abych se zastavil a uvědomil si,jak jsem postupně uhášel horlivost, kterou jsem měl v semináři, adostal se do jakýchsi stojatých vod. Vyvíjel jsem sice zevnější činnost,ale čas na osobní modlitbu byl zkrácen na minimum, takže jsem sedostal na šikmou plochu. Vůbec jsem si to však neuvědomoval.Michal ve smluvený den přijel na faru do Zlína a já jsem zjistil,že někteří z kaplanů vůbec knížky nečetli, a ti, kteří je četli, tak jenjaksi povrchně. Viděl jsem, že nemá smysl, abych před nimi otevíraltéma, které mě oslovilo, a proto jsem počkal až na konec, kdy Michaluž vyšel z fary a nasedal do auta. Zeptal jsem se ho:– Prosím tě a to dnes vůbec existuje, aby někdo mluvil v nezná-mých jazycích, jak je v té knize napsáno? Vždyť přece dar jazyků do-stali apoštolé v den Letnic a od té doby už ho nikdo nedostal!On se usmál a řekl:– No, podívej, v Hodoníně máme společenství a tam se i několikstarých babiček modlí v jazycích.– Rád bych do Hodonína do takového společenství přijel, abychto slyšel.– To klidně můžeš, můžeme se hned domluvit na termínu.Chvíli se zamyslel a pak řekl:– Ještě máme naplánované setkání kněží na 21. února v Brně,to by bylo pro tebe vhodnější. Myslím, že opravdu nejlepší by bylo,kdybys přijel tam.– No ale moment, já chtěl hlavně slyšet ty lidi, co se modlí v těchjazycích.Usmál se a řekl:– O to se neboj. Pokud můžeš, dám ti adresu, kam bys mohl při-jet.
Devítidenní přípravaDomluvili jsme se a já si hned vypočítal, kdy vychází devět dnípřed termínem setkání, abych si nezapomněl udělat devítidenní pří-pravu. Totiž napadla mě myšlenka, že se budu modlit a poprosími já, aby ten dar neznámých jazyků byl dán i mně. A tak jsem devětdní před stanoveným termínem vždy večer přišel do chrámu a asihodinu klečel před svatostánkem. Prosil jsem, aby – je-li to vůle Bo-ží – i mně Duch Boží dal tento dar tak, jako apoštolům.
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Zvláště poslední dny byla modlitba velmi silná a spojená sezvláštním darem víry. Byla podobná té, o níž hovoří Pán Ježíš u ne-odbytné vdovy, která prosila nespravedlivého soudce. Uvědomil jsemsi, že Ježíš nám dal její neodbytnost jako návod, jak se máme modlitk Nebeskému Otci, a k tomu i zaslíbení: „Což teprve Bůh! Nezjedná
On právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim
s pomocí prodlévá?“ (Lk 18,7) A ještě více mě oslovilo podobenstvío muži,který přišel v noci k svému příteli prosit o půjčení třech chle-bů, protože k němu přišel na návštěvu přítel a nemá mu co dát. Nej-dříve ho chtěl jeho přítel odbít, ať mu dá pokoj, že už spí, ale on dálebouchal, takže už ne proto, že je jeho přítel, ale pro jeho neodbytnostmu dal, kolik potřeboval. A Ježíš k tomu dodal: „A tak vám pravím:
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám
otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo
tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému
synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí
o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary,
čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí!“(Lk 11,5-13) Zvláště ta poslední věta mi zněla v uších: Čím spíše váš
Otec nebeský dá Ducha svatého těm, kdo Ho prosí. Na to slovo jsemse postavil a s vírou jsem prosil. Jestliže Ducha svatého dostali ti lidé,a to v současné době, o nichž jsem četl v těch dvou knížkách, je tovelká šance i pro mne. Nesmím ji ztratit! Je třeba ji plně využít!Těšil jsem se na sobotu 21. února.
Rok 1981

Setkání v BrněKonečně přišel očekávaný 21. únor a s ním i setkání v Brně. Se-šli jsme se v jednom bytě, asi 10 či 15 lidí, z nichž čtyři byli kněžía dva bohoslovci. Nějací mladí manželé a dva horliví muži vyprávělisvé zkušenosti. Svědčili, jak Bůh v poslední době působil v jejich ži-votě. Ty příklady mě velmi oslovily, byly živé. Probouzely vědomí,že Bůh za těmito téměř zázračnými či vpravdě zázračnými událostmiskutečně byl. Vyprávění trvalo asi dvě hodiny a velmi napjatě jsem jeposlouchal. Když skončili, řekli, že se i my všichni můžeme pomodlit
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za ty lidi, kteří by chtěli přijmout Ducha svatého v plnosti. První sikleklo nějaké děvče, a tak jsme se modlili. Za chvíli se otočila celározzářená a začala mluvit v nových jazycích. Byl jsem tím šokován.Pak si klekl nějaký bohoslovec, rovněž jsme se všichni modlili, a zachvíli i on začal mluvit v jazycích. Tuším, že potom se odvážil jedenz kněží, zase jsme se modlili, a začal hovořit v jazycích i on. Už sepřipravoval nějaký chlapec, že si klekne, ale vtom jsem dostal od-vahu i já a přišla alarmující myšlenka: Možná se už Duch svatý vy-
prázdní a na mě nezůstane! Je třeba ho předběhnout! Bylo to jakésisvaté sobectví. Klekl jsem si, modlili se za mě, a nic! Odstoupil jsem,na řadu přišel někdo jiný, ale to už mě nezajímalo. Klečel jsem a vo-lal z hlubin srdce:– Pane, přece Ty jsi to řekl, že dáš Ducha svatého těm, kteří Těprosí. Já Ti věřím!A když jsem se tak soustředěně modlil a nevnímal okolí ani mod-litby za zbývající, najednou mi přišla myšlenka, abych pronesl nějakécizí slovo. Bylo to první slovo z Bible: bara, což znamená stvořil. Na
počátku stvořil Bůh nebe i zemi. Stále se to slovo bara vracelo, a takjsem nakonec pootevřel ústa a potichu je vyslovil:– Bara.

Modlitba a zpěv v jazycíchJak jsem to pověděl, najednou jakoby vyletěl nějaký špunt z láh-ve a přicházela další a další cizí slova. Dal jsem si ruce na ústa, abyto nikdo nezpozoroval, a potichu jsem ta slova vyslovoval tak, jaksama šla. Bylo to zajímavé. Snažil jsem se v tom asi pět minut zůstat,protože jsem měl strach, že už tuto zkušenost nikdy mít nebudu.Skončilo společenství a my jsme se nedlouho před půlnocí rozjelikaždý domů. Když jsem sedl do auta, otevřel jsem ústa, a ono to po-kračovalo. Pak přicházely dokonce prostinké melodie, ve kterýchjsem mohl ta neznámá slova zpívat. Potom jsem zkoušel mluvit rych-leji, a dokonce to šlo tak rychle, jako když mluví nějaký hokejovýreportér, jedno cizí slovo za druhým. Přitom jsem samozřejmě řídil.Mírně začal padat sníh, takže jsem musel dávat pozor na cestu. Nocbyla tichá a prakticky nikdo už po silnici mezi Brnem a Zlínem nejel,jen já. Celou cestu jsem se modlil a zpíval. Dokonce v určité chvílipřicházel takový jazyk, jako když mluví nějaký Arab. Trošku těžkose mi artikulovalo, ale slova vycházela. Pak to zase bylo podobné
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čínštině i jiným jazykům, no bylo to asi pět různých druhů řečí. Šlo tovelmi rychle, vůbec jsem se nemusel namáhat. Navíc u mě byla otáz-ka učení jazyků velmi problematická. Abych se naučil nějaké slovíč-ko, třeba z němčiny, tak jsem ho musel desetkrát zapomenout, než semi vštípilo do paměti, a pokud jsem měl skládat větu, bylo to velmipomalé a namáhavé. Tu jsem však chrlil slova jako nějaký automat.V srdci byl velký pokoj a zároveň chválení Pána. Tak jsem celou ces-tu až do Slušovic Pána chválil. Když jsem přijel na faru, bylo už hod-ně po půlnoci. Nešel jsem ale spát. Řekl jsem si: Možná to všechnouž ráno nebude a budu mít pochybnosti, jestli jsem ten dar vůbec měl.Proto jsem vzal magnetofon a půl hodiny jsem mluvil nejrůznějšímzpůsobem a další půl hodinu jsem zpíval v jazyku. Potom jsem šelspokojeně spát, protože i kdyby už ráno, jak se probudím, nic neby-lo, budu mít jistotu, že to nebyla fata morgána, ale skutečnost. Jenžekdyž jsem se ráno probudil, hned jsem se klidně mohl modlit dálv jazyku či zpívat různé melodie. To byla už neděle 22. února 1981.
Neděle 22. únoraDopoledne byly dvě bohoslužby, v 7:45 a pak v 9:30 jako obvy-kle. Snažil jsem se při kázání přemáhat, abych nevybuchl nadšením.Vyprávěl jsem některé živé příklady, které jsem slyšel předešlého ve-čera v Brně. Byly velmi povzbuzující a mnozí lidé byli nadšeni. Byloto něco úplně jiného než kázání, jimiž jsem se snažil s nejtěžší ná-mahou předat lidem určité základní pravdy víry a vždy je nějak oživitnějakým příkladem, většinou z života svatých nebo daleké minulosti.Na příští neděli jsem se už připravil a podal živé svědectví otom, že Duch svatý působí i tyto dny a že podmínkou přijetí Duchasvatého v plnosti je živá víra a upřímná touha, tak jak o tom mluvíJežíš v evangeliu.Pozdě odpoledne jsem se rozhodl, že navštívím svého přítelev Hnojicích u Olomouce, otce Pavla, s nímž jsme už několik let předtímvedli vážné rozhovory o duchovním probuzení i o práci s mládeží.Možná hodinu, možná více jsem mu s nadšením vyprávěl zážiteks přijetím Ducha svatého v plnosti a hovořil o daru jazyků, kterýjsem dostal. Pavel to s velkým nadšením poslouchal.Navrhl jsem:– Přece bychom mohli jít rovnou do chrámu a já bych se za tebepomodlil, abys i ty dostal Ducha svatého!
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Souhlasil. Byla už tma. Přibližně mezi sedmou a půl devátoujsme klečeli v chrámě a já se za něho intenzivně modlil. V chráměbylo syrovo, bylo tam zřejmě pod nulou. Ale i když nám byla zima,vytrvale jsme se modlili.Když jsme skončili, ptám se ho:– A přijal jsi už Ducha svatého?– Ale já jsem dnes neprosil o Ducha svatého.Trochu mě to nahněvalo. Já jsem se tak snažil, a on pro to nicneudělal! A když jsem na něho tak nechápavě hleděl, dodal:– Já velmi prožívám velikonoční obřady Kristova vzkříšení. Roz-hodl jsem se, že právě v tu noc, kdy Kristus vstal z mrtvých, buduprosit o Ducha svatého.Smutně, ale i s určitým pochopením, jsem to přijal jako vůli Božía vrátil se domů.
On opravdu přišel!Na druhý den v pondělí, kdy bývala večerní bohoslužba, přišlydvě ženy a s velkým nadšením jedna přes druhou vyprávěly:– Včera večer jsme se setkaly a prosily jsme o Ducha svatého.Nejdřív to nějak nešlo. Potom nás ale najednou jakoby naplnila vel-ká síla a měly jsme pocit, jako by nás někdo zvedal snad metr dovzduchu, a když jsme otevřely ústa, obě dvě jsme hovořily v nezná-mých jazycích!Ještě jim zářily tváře nadšením. Zeptal jsem se jich:– A kdy to přibližně bylo?– No, tak před osmou večer.Vzpomněl jsem si, že právě tehdy jsem intenzivně volal k Bohu,aby Duch svatý přišel. Já jsem však prosil za Pavla, který vedle měklečel před svatostánkem. Duch svatý si to asi „zmýlil“ a sestoupilna tyto dvě upřímné ženy, které s dětskou vírou prosily, aby přišel.On opravdu přišel! Chvíli jsem se zamyslel a říkám:– Moc o tom nehovořte, aby se to nedozvěděl nějaký donašeča nepřátelé církve.Tyto dvě ženy, a později se k nim přidaly ještě další dvě, se pakscházely asi dvakrát týdně na modlitbách.Po Velikonocích jsem navštívil otce Pavla a položil mu otázku:– A co Duch svatý? Už je po Velikonocích!On jen významně kývl hlavou a řekl:
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– Když skončily sobotní obřady a všichni lidé opustili kostel,zůstal jsem v chrámu sám. Začal jsem Pánu děkovat, že jsme si mo-hli v pátek připomenout Jeho smrt za nás a za naše hříchy a dnesse znovu vžít do radostné reality Jeho vzkříšení. Sotva jsem začalchválit, najednou jsem si všiml, že mluvím v jiném jazyku.V dalším měsíci, v březnu, se v pátek po mši svaté na faře opětkonalo setkání mládeže. Jenže ten pátek stáli blízko fary dva mužia žádali mládežníky, kteří šli na faru, aby se legitimovali občanskýmprůkazem. Představili se jako pracovníci bezpečnosti. Všichni mladísice přišli na faru, ale duch strachu na nich zůstával. I to však použildobrotivý Bůh ke svým záměrům. Právě ten strach je disponovalk důvěře v Boha, k upřímné a hluboké modlitbě, a tehdy jsem jimznovu podal svědectví o přijetí Ducha svatého. Modlil jsem se za něa myslím, že jsem jim tenkrát i vkládal ruce na hlavu. Když modlitbaskončila, někteří z nich začali chválit Boha v neznámých jazycícha všechny naplnila vnitřní radost. To byly počátky probuzení ve Slu-šovicích v roce 1981.
„Odhmotňování“V měsíci dubnu se mi znovu zvýraznila potřeba jednoduchostive stylu života tak, jak jsem to zažil během exercicií v roce 1971v Bílčicích a v Andělské Hoře. Cítil jsem, že je třeba se znovu odhmot-nit. Během těch šesti let se na faře nakupilo spoustu věcí. Zeptal jsemse P. Juříka, jestli nepotřebuje nějaké věci nebo zda by je nechtěl vzítdo jejich řeholních domů. Z kuchyně jsem mu dal ledničku a ještějiné věci, které si vybral. Nábytek jsem nabízel své rodině, ale nemělizájem, takže velkou část chlapci ministranti pomohli spálit na dvoře.Vím, že P. Vymětal, který byl generálním vikářem a zároveň učil v Li-toměřicích, řekl žertíkem bohoslovcům:– Znám jednoho faráře, na kterého sestoupil Duch svatý, a onpak uřezal nožičky od postele, takže už spává na zemi.Do určité míry měl pravdu. Problém však byl ten, že mnozí kně-ží se zbytečně zahltili věcmi a někteří na nich dokonce velmi lpěli,a když se pak měli stěhovat z jedné farnosti do druhé, někdy nestačilani jeden velký stěhovací vůz, což do určité míry pohoršovalo věřící.Když jsem nastoupil do Slušovic, varhaník trochu jízlivě poznamenal:
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– Naše farnost je bohatá. Většinou sem přicházejí kněží jakožebráci, a když odcházejí a stěhují se, někdy jim nestačí ani dva stě-hováky.O mně to neplatilo. Tak, jak jsem v říjnu 1975 přijel jen s něko-lika věcmi v zeleném žigulíku, přesně tak jsem v září 1981 odjížděldo farnosti Budišov.
Setkání s R. BubíkemMichal Špaček zorganizoval setkání s Rudkem Bubíkem. Praco-val jako horník, měl pět dětí a byl horlivým křesťanem. Michal miřekl, že setkání bude 9. května, protože je státní svátek, a tedy volno,a abych i já pozval nějaké upřímné kněze. Pozval jsem R. Smahelaa V. Tomečka. Michal pozval Adama Ruckého a ještě asi dva kněze.Z Brna přijel i Ludvík Kolek, známý architekt a tajný kněz. Rudekmluvil o Duchu svatém, o živé víře, s jakou máme přistupovat k Pís-mu svatému, a hlavně o osobní zkušenosti, jak k němu Bůh v těžkýchsituacích hovořil. Asi po dvouhodinovém rozhovoru jsme se modliliza obnovu Duchem svatým. Většina z přítomných přijala Ducha Bo-žího a rovněž se u nich projevil dar jazyků. Zřejmě ještě ten měsícbratři z Brna navštívili seminář a tam byli obnoveni v Duchu svatémněkteří bohoslovci, mezi nimi Vojta Kodet i Jenda Fatka, Richard Ka-van a Václav Chroust. Byli z 5. ročníku. Myslím, že v té době byl ob-noven i Vladimír Mikulica, Michal Slavík a ještě někteří. Samozřejměv semináři se nemohli v tomto směru projevovat.Koncem května či v červnu jsme měli setkání kněží po desetiletech. Každý o sobě něco krátce pověděl. Většinou se to týkalo jentoho, kde v té době působil, takže během dvou tří minut bylo svě-dectví skončeno. Když přišla řada na mě, využil jsem to a svědčilo zkušenosti obnovy Duchem svatým. Bohužel reakcí bylo mrazivémlčení. Zřejmě na to měli mnozí už svůj názor a vše si zaškatulkovalitak, jako by se jich to vůbec netýkalo a ani neměli zájem o bližší infor-mace. Výjimkou byl pouze jezuita Antonín Krejčiřík, který se mnoupo ukončení setkání vedl na toto téma upřímný rozhovor.Vzpomínám, že tehdy v květnu jsme se s dětskou důvěrou do-sti dlouho modlili za papeže Jana Pavla II., na něhož byl učiněn ne-zdařilý atentát. Zřejmě Pán vyslyšel i naši modlitbu kromě jiných,kteří se za jeho záchranu modlili. Později jsem si uvědomil, že možná
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by pro jeho osobní užitek, a nakonec i pro dobro církve, bylo lepší,kdyby mohl tehdy zemřít jako mučedník. Ale Pán má své cesty, kteréjsou pro nás mnohdy nepochopitelné.V měsíci červnu jsme se dozvěděli o zjevení Panny Marie něko-lika dětem v Medžugorje. Duchovním pastýřem těchto mladých lidíbyl otec J. Zovko, který několik dní před tím rovněž přijal v plnostiDucha svatého a dostal prorocké slovo, které se brzy naplnilo.
7. červen 1981Ten den jsem měl mít 35 let. Prakticky jsem nikdy narozeninyneslavil. Právě ten den však byl zároveň i svátek seslání Ducha sva-tého. Požádal jsem známé kněze, aby přišli, a popřípadě, aby pozvalizase další kněze nebo horlivé laiky, kteří by měli upřímný zájem,abychom se pomodlili za obnovu v Duchu svatém pro ně. Vzpomí-nám, že jsem některé pozval i dopisem a napsal jsem, že bude bo-haté pohoštění, a to chléb a voda. Mnohé právě toto nekonvenčnípohoštění povzbudilo. Přivezli také jednoho chlapce z Opavy, jehožpřezdívali Hary. Měl rakovinu v pokročilém stádiu, bral utišující lékya zřejmě mnozí doufali, že Pán udělá zázrak a uzdraví se. Modlilijsme se za něho, ale uzdraven nebyl. Pán s ním měl jiné záměry. Set-kání však bylo pro mnohé požehnaním. Někteří se otevřeli Duchusvatému. Večer den před tím jsme se modlili za některé naše věřící,a to jak za muže, tak za ženy, byly to už starší osoby, a ten sobotnívečer někteří z nich přijali Ducha svatého. Byl to další průlom. Užnejen mládež, ale i starší lidé, a dokonce babičky, přijali Ducha sva-tého a modlili se v jazycích.
První uzdraveníMalé společenství se po večerní mši svaté jednou či dvakrát zatýden setkávalo na faře a modlili jsme se za různé věci. Tehdy přišlapaní Eva a se smutkem oznámila, že měla určité bolesti, byla na od-borném vyšetření a diagnostikovali jí rakovinu. Všichni jsme se s vel-kou ochotou a horlivostí zapojili do modlitby a úpěli jsme k Bohuza její uzdravení. Setkání skončilo a ona byla po určité době znovupředvolána do nemocnice na kontrolu. Zjistili, že už rakovinu nemá!Bylo to pro nás velkým povzbuzením. Vzpomínám, jak jsem tehdy
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šel pěšky ze Slušovic na Hostýn polními cestami přes Kašavu a ce-lým srdcem jsem chválil Pána, že učinil viditelný zázrak. Brzy natojich však Pán udělal ještě několik.Bylo to na svátek sv. Cyrila a Metoděje, ten den připadl na neděli.Pozval jsem několik známých kněží i několik laiků, aby odpolednepřišli, že se po požehnání budeme chvíli modlit. Přijela i nějaká ro-dina z Hradce Králové s děvčetem, které mělo vážný problém sezrakem. Hrozila jí slepota. Po skončení požehnání jsme si klekli dokruhu kolem svatostánku. Nechal jsem svatostánek otevřený, takžebylo vidět monstranci se svatou hostií. Chvíli jsme se modlili a pakjsem položil otázku, kdo má nějaký zdravotní problém, že se za něhobudeme modlit. Asi pět lidí požádalo o modlitbu. Pomodlili jsme sea potom ještě požádala o modlitbu asi 25letá zdravotní sestra Mirka.Já jsem ji neznal, ale otec Pavel, který tam byl také přítomen, znal jii její rodinu a věděl o určité tragédii, která souvisela se smrtí jejíhootce. Měla ho velmi ráda a ztratila ho, když byla ještě malým děvče-tem. Ta rána hluboce zasáhla její duši. Když požádala o modlitbu, otecPavel stihl pronést jen několik slov a najednou z ní vyšel silný, hlu-boce pronikavý mužský hlas, až řev, který naháněl hrůzu. Padla nazem, roztáhla ruce a zůstala ležet jako mrtvá. Nejevila žádné znám-ky života. V tu chvíli jsme se skutečně vyděsili a všichni jsme začaliz hlubin duše volat k Bohu za její záchranu. Asi po čtvrt hodině úpěn-livé modlitby vstala a její tvář byla klidná, rozzářená jako sluníčko.Byla uzdravena. Když jsme se za týden znovu setkali, svědčila, žepřed modlitbou za uzdravení měla potíže s páteří a že lékaři nemo-hli najít žádnou příčinu nemoci. Byla tak slabá, že nemohla udržetani deštník. Její choroba se rapidně zhoršovala – a v neděli byla na-jednou uzdravena! Doma potom celý týden malovali a ona doslovaskákala po žebříku a se vším pomáhala, jako by nikdy ani žádnounemoc neměla.Tu neděli Pán uzdravil i děvče z Hradce. S radostí oznámili, žeuž nemá žádný problém s očima a vůbec ani nemusí nosit brýle.
JanaStalo se to buď v červenci, nebo začátkem srpna. Skupina asi15 mladých lidí, mezi nimi byli ještě i školáci, se vypravila v sobotu
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ráno na pouť na Svatý Hostýn. Vyrazili ráno po mši svaté. Šla i Janaz Neobuze. Nevěděl jsem, že Jana na jedno oko nevidí, ač jsem ji učilnáboženství. Jak tak šli, zastavili se v lese u kříže. Trochu si tam od-počinuli a rovněž se chvíli s vírou modlili. Jednomu z nich přišlo pro-rocké slovo, že když se Jana umyje u vodní kaple na Hostýně, budena slepé oko vidět. Jak tak stoupali do kopce lesními cestičkami,stoupalo i jejich nadšení a tito mladí dostali víru a nepochybovali,že Pán Ježíš učiní na přímluvu Panny Marie, ochránkyně Moravy,zázrak. S horlivostí přišli k vodní kapli, kde ze skály z několika ko-houtů tekla pramenitá voda. Nejprve se s vírou pomodlili, pak udě-lali půlkruh a Jana přistoupila k tekoucí vodě. Zastavila se, pohlédlavzhůru k nebi, do dlaní nabrala hostýnskou vodu a s vírou si umylasvé slepé oko. Všichni s napětím očekávali. Znovu chvíli stála a mod-lila se. Pak se obrátila a řekla jedno slovo, které jako blesk proniklotato mladá srdce:– Vidím!Hleděli na ni a nebyli schopni slova. Usmála se a dodala:– Vy mi asi nevěříte.Na zemi ležel kus novin z rozbalené svačiny. Jeden chlapec vzalváhavě noviny. Nejprve jí položili ruku na slepé oko a zdravým okemchvilku četla. Potom nastalo to hlavní: Jedno děvče jí pečlivě přilo-žilo ruku na zdravé oko a nyní měla číst tím, které bylo slepé. Chla-pec, co držel v ruce noviny, ukázal na místo, kde chtěl, aby četla. Onaklidně a plynule přečetla asi tři řádky, tak jak ukazoval. Všichni vy-buchli v jásavou radost, kterou nedokázal vyjádřit ani zpěv. S velkouradostí vyběhli po schodech až do baziliky. Tam začali zpívat a chvá-lit. Lidé byli trochu pohoršeni jejich nedůstojným chováním, ale kdyžuslyšeli, co se stalo, a viděli rozzářené tváře mladých lidí, radostpřeskočila i na ně.K večeru přijeli někteří rodiče těchto dětí, aby jim ušetřili zpá-teční cestu a vzali je auty domů. Mezi nimi byl i dědeček Jany. Tas nadšením vyprávěla, co se stalo. Všichni přítomní se plni údivu ra-dovali a brali svědectví jako fakt, o kterém se nedá diskutovat. Jentento dědeček překvapil šokujícím způsobem. Když se znovu přes-vědčil, že Jana opravdu na obě oči vidí a že o tom nelze pochybovat,s velkým hněvem prohlásil, že to ji uzdravil ďábel. Něco nepochopi-telného! Jako studená sprcha! Když přijela domů a řekla o uzdravení
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rodičům, s velkou vděčností žasli nad takovým zázrakem. Jenže dě-deček jí po celý týden nadával a stále tvrdil, že ji uzdravil ďábel. Cose stalo? Po více než týdnu Jana na to oko znovu oslepla.
Ze Slušovic do BudišovaAsi v polovině září jsem se rozloučil s farníky ve Slušovicích apředstavil jim svého nástupce, P. Josefa Strbáka. Ten byl bohužel veSlušovicích pouze rok, protože neusiloval o to, aby Boží oheň uhasil,ale dělal opak. Po něm přišel salezián Josef Pekárek, který ve farnostipůsobil až do své smrti, asi 20 let. Já jsem přejel do nové farnostiBudišov na Severní Moravě, do tzv. moravského pohraničí. Modliljsem se a prosil Pána, aby mi ukázal, co je vůle Boží na tomto místězdánlivého vyhnanství. Ve skutečnosti se však Budišov stal místemmnohého požehnání, které zde Bůh dával.
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Ve farnosti Budišov (1981–1985)

Hradby Jericha padlyAsi týden před Vánocemi napadlo hodně sněhu a některé dnyfoukal i studený vítr. Rozhodl jsem se, že budu před Vánocemi šestdní obcházet Budišov a sedmý den, to je na Štědrý den, že ho obejdupodle biblického modelu Jericha sedmkrát. Prošel jsem trasu a trvalaasi hodinu. V duchu jsem měl před sebou mapu tehdejšího Českoslo-venska a prosil jsem, aby Pán dal v budoucnosti duchovní probuze-ní těmto dvěma slovanským národům Česka i Slovenska a nedal jimzahynout. Vnímal jsem, jako by nějaký temný mrak v budoucnostiohrožoval tyto národy úplným zničením víry.K večeru jsem obešel první kolo. Určitý úsek jsem šel po kolejni-cích, kde bylo rovněž hodně sněhu. Tak ubíhal den za dnem, až při-šel Štědrý večer. Ten den jsem skutečně obešel městečko sedmkrát,jako Izraelité, když sedm dní obcházeli Jericho a jeho hradby padly.
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Půlnoční měla být v deset hodin. Kolem osmé hodiny večer jsem do-končil sedmé kolo. Tedy sedm hodin jsem obcházel, modlil se a pro-sil o zázrak záchrany našich dvou slovanských národů.Tento den jsem si vzal z chrámu svaté svátosti a obcházel s nimi,tedy s Ježíšem přítomným v eucharistii. Když jsem se vrátil na faru,

klekl jsem si v jedné místnosti, která byla prázdná, stál v ní jen velkýklavír. Oknem pronikalo mlhavé světlo z pouličních svítilen. Klečeljsem a děkoval s vírou Pánu, že vyslyšel mou modlitbu. A jak jsemtak děkoval, najednou se v této místnosti do hrobového ticha ozvalavelká rána. Lekl jsem se, pomalu jsem se rozhlédl, ale nic nebylo vi-dět. Znovu nastalo úplné ticho. Znovu jsem děkoval Pánu a bral jsemto jako znamení z nebe, že Bůh vyslyšel mou modlitbu. Nevěděl jsemale, co to mohlo být. Pak jsem v místnosti rozsvítil a pozorně si pro-hlížel nejprve strop, stěny, potom jsem se díval na podlahu, a nikdejsem neviděl nic podezřelého. Jen pod klavírem ležela lišta, která by-la jeho součástí. Po celou dobu, co zde klavír několik desetiletí stál,pevně držela, až právě ve chvíli děkování za pád hradeb Jericha seuvolnila a způsobila ten velký třesk.
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Návštěva Březové u SlušovicMladí lidé mě pozvali mezi Vánocemi a Novým rokem, kdy bylovolno, na modlitební setkání v jednom domě na Březové. Bylo to nakopci nad Slušovicemi. Shromáždilo se asi dvacet mladých lidí a zno-vu přijel i známý mladík z Opavy, kterému říkali Hary. Zřejmě homládežníci pozvali anebo on sám, když se dozvěděl o setkání, přijeli s doprovodem. Ležel tam na nosítkách na zemi. Následoval dlouhýmodlitební boj. Modlili jsme se v jednom kuse kolem 40 hodin. Někte-ří chvílemi pospávali, když už je únava přemohla. Volali jsme k Bohuza uzdravení tohoto Jiřího. Znovu však uzdraven nebyl. Byla mezinámi i zdravotnice a vybídla ho, aby během modlitby nebral silnýutišující lék, který byl zároveň narkotikem. To kategoricky odmítal.Žádali ho, aby zkusil aspoň určitý interval času vydržet a ze své stra-ny udělal gesto víry. Prakticky toho nebyl schopen, anebo by snadi byl, ale nechtěl. Když jsme se modlili a zdravotní sestra mu hnednedala lék, který měl po hodinovém intervalu brát, zuřivě se ho do-žadoval a bubnoval na plechový kbelík, který stál vedle něj. Byl naněj žalostný pohled, jako by skrze něho působil jakýsi zvláštní duch.Snažili jsme se vytrvale modlit. Až po dlouhé době, tedy téměřpo dvou dnech modliteb, jsme už vnímali, že je čas, abychom skon-čili a každý šel za svými povinnostmi. Bůh tento modlitební zápaspoužil zřejmě k očistě nás všech a také pro vyprošení milostí do bu-doucnosti. Věřím, že žádná modlitba nebyla zbytečná. Hary byl pronás motivací k vytrvalé modlitbě. V dalším roce, někdy v létě, dokonalsvůj životní boj a byl v Opavě pochován za účasti velkého množstvímládeže i mladých kněží, kteří ho znali jako horlivého pracovníkas mládeží a toho, který byl pronásledován tehdejším režimem. Jájsem už bohužel na pohřbu z určitých důvodů nemohl být.
Rok 1982

Krátká, ale efektivní evangelizaceTuším, že to bylo ještě na podzim roku 1981 anebo v měsíci led-nu roku 1982, kdy jsme spolu s Josefem Crlou navštívili pana kardi-nála Tomáška a vydali mu svědectví o zkušenosti z obnovy Duchem
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svatým. On to s velkým nadšením přijal. Vzpomněl si v té souvislosti,že už za ním byli nějací katolíci z Prahy, kteří chodí do protestantskéhospolečenství na Maninách v Holešovicích. Poslal nás tam, abychomzjistili, jaká je tam situace, a katolíky, kteří tam chodí, se snažili po-vzbudit, aby podobné společenství založili i na katolické půdě. Při-šli jsme tam a hovořili s vedoucím sboru Danem Drápalem, kterýkrátce pověděl, jak před několika měsíci nastalo probuzení v jejichsboru. Zúčastnili jsme se pak i jejich modlitebního setkání.Vzpomínám si na jednu věc, která mě tehdy velmi oslovila.V malé místnosti, která sloužila jako kuchyňka, seděly dvě ženystředního věku. Jedna z nich byla členka společenství paní Kábrto-vá, druhá byla lékařka, rodem Bulharka, a paní Kábrtová ji evangeli-zovala. Bylo to velmi rychlé. V ruce měla Písmo svaté a řekla té paní,že Bůh ji stvořil z lásky, ale že na svět přišel hřích a všichni lidé zhře-šili. Tedy je na nich vina. Bůh však z lásky dal svého jednorozenéhoSyna, který vzal na sebe naše hříchy. Podmínkou, abychom byli zba-veni hříchů, je přijmout Pána Ježíše za svého Spasitele. Zdůraznilapotřebu, abychom Ježíšovi dali celou svou minulost a také Mu s ví-rou odevzdali budoucnost. V rukou držela Písmo svaté a říká:– Všichni lidé zhřešili.Otevřela knihu proroka Izaiáše a ukázala na konkrétní verš:– Tady to máte napsáno: „Všichni zhřešili“, tedy i vy.Paní přikývla, že ano. Pak si paní Kábrtová položila Písmo svaténa jednu ruku a řekla:– Tak jako je na mé ruce tato kniha, tak na nás leží náš hřích.Podívejte se ale, ta druhá ruka znázorňuje Pána Ježíše, který přišel,abychom mu dali svůj hřích i svou budoucnost.Jedním pohybem přeložila knihu na druhou ruku a řekla:– Kde jsou nyní vaše hříchy? Na Pánu Ježíši! Tedy vaše duše ječistá. Poděkujte Pánu Ježíši, že za vás zemřel na kříži!Byla to asi pětiminutová evangelizace a ta žena v tu chvíli při-jala Pána Ježíše a dala Mu své hříchy i svoji budoucnost. Nakonec jípaní Kábrtová pověděla, že to nestačí, že člověk potřebuje mít spo-lečenství věřících, protože nás čeká další boj s ďáblem a hříchem,a proto že je třeba, aby pravidelně chodila na setkání a tak mohlarůst ve víře.
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Nezapomenutelný modlitební bojV sobotu 20. února, brzy poté, co jsme se vrátili z Prahy, kdejsme navázali kontakt jak s některými katolíky, tak i protestanty,jsme měli setkání v Budišově na faře. Tehdy se tam sešlo téměř tři-cet mladých lidí a čtyři kněží. Abychom využili čas, sestavili jsme siprogram. Odpoledne jsme se modlili a povzbuzovali se navzájemsvědectvími a zkušenostmi. Asi kolem čtvrté hodiny odpoledne ně-kdo zazvonil. Přišla jedna mladá žena, že se chce také modlit, a kdyžjsme dokončili modlitby a svědectví a něco pojedli, pověděla, že dnesměla těžký den, protože její manžel musel být odvezen na psychia-trii do Opavy a prosila, jestli bychom se za něho nemohli pomodlit.Nikdo nebyl proti, a tak jsme se začali modlit. Po necelé půlhodinějedna osoba upadla na zem a začala se s neobvyklou rychlostí kutá-let po podlaze hned jedním směrem, hned druhým. Kutálela se takprudce, že jsme měli strach, aby si nerozbila hlavu o nohy laviček.Rychle jsme je proto nadzvedávali, abychom jí udělali prostor. Zdě-šeni tím, co se to děje, jsme se modlili ještě intenzivněji. Upadly všakdalší osoby. Jedna začala vykřikovat hrubým hlasem výhrůžky jako:„vyskočím z okna“, „otrávím se léky“ a podobně a používala i vul-gární slova, která nikdy předtím neříkala. Další osoba opakovalanějaké nesmysly, ale všechny padly na zem, a dokonce dvě nebo třise v určitých intervalech kutálely, a když na sebe měly při kutálenínarazit, jako by v tom kutálení přeskočily jedna přes druhou. Vypa-dalo to jako nějaká akrobacie v cirkusu. Nám ale nebylo do smíchu,šla z toho hrůza. Věděli jsme, že to je zjevné působení zlých duchů,kteří zřejmě přešli z toho muže, kterého odvezli na psychiatrii. Ne-dlouho poté jsme se dozvěděli, že dotyčný byl náhle uzdraven a užnepotřeboval žádný psychiatrický zákrok ani žádné léky.Ten boj však trval několik hodin. Byli jsme v něm povzbuzovánislovem výkladu, abychom se modlili s větší vírou. My kněží jsme šlipo určitém čase do chrámu, donesli odtamtud monstranci, drželi jipři modlitbě v rukách a snažili se démony vyhánět. Nešlo to. Až asikolem druhé hodiny v noci přišlo prorocké slovo: „Stojím před tváří
Nebeského Otce a jako Matka Ježíšova a vaše Matka prosím za vás.
Teď Boží moc zasahuje a modlitební boj končí Božím vítězstvím!“Najednou, v jednom momentu, vše skončilo. Všechny naplnila velká
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úleva – i ty, co se modlili, i ty, kteří byli určitý čas drženi silami tem-noty. P. Smahel sedl za klavír a s velkou radostí a nadšením hrál Lau-
dato si, o mi Signore a my všichni jsme tleskali či na něco bubnovaliči jiným způsobem projevovali nesmírnou radost, že jsme byli za-chráněni od tohoto útoku démonských sil. Mně bylo najednou jasnov otázce, že Ježíš vyháněl zlé duchy. Když jsem před tím o tom četlv evangeliu, připadalo mi to jako něco téměř neskutečného, protožejsem nikdy neměl s démonskou silou bezprostřední zkušenost.

Vzájemné povzbuzování a modlitbyAsi za týden jsme se dozvěděli, že věřící z Manin jsou na zimnírekreaci na Severní Moravě, tuším, že ve Vrbnu pod Pradědem. Na-vštívili jsme je spolu s P. Crlou, který byl také osobním svědkem to-hoto duchovního boje, a když se večer vrátili z túry, vyprávěli jsmejim o události, která se před týdnem v Budišově stala. Poslouchalis napětím a bylo to pro ně mimořádně zajímavé téma, zvláště proněkteré starší členy jejich sboru. Tato duchovní zkušenost je nato-lik zaujala, že později občas přijížděli z Manin na naše modlitby doBudišova.Vzpomínám si ještě, že brzy nato jsme spolu s P. Smahelem na-vštívili společenství mladých lidí v Uherském Brodě. On tam před-tím asi rok působil jako kaplan a mladí lidé ho měli velmi rádi. Jels námi ještě jeden kněz a tehdy se tam shromáždilo asi padesát mla-dých lidí. Začali jsme se modlit a po krátké modlitbě téměř všichnipřijali dary Ducha svatého. Z Uherského Brodu pak vytrvale jezdívalido Budišova na modlitby.Celé prázdniny jsme se modlívali. Podle vzoru sv. Ignáce bylanejprve hodina modlitby a pak reflexe. Hodinu jsme rozdělili na třičásti a vždy jsme zůstávali v jedné pravdě čtvrt hodiny a pět minutjsme měli na odpočinek, abychom mohli dalších patnáct minut zaseintenzivně na modlitbě bojovat.
Svědectví pro celou vesniciVe farnosti P. Crly se stalo neštěstí. Malá holčička spadla podauto a její stav byl velmi vážný, lékaři nedávali žádnou naději. Tehdyjsme spolu prosili Pána o světlo a přišlo nám slovo, že Pán ji uzdraví.Josef to tehdy s velkou vírou vzal a povzbuzoval v těžkých chvílíchjejí rodiče. Chodil se k nim modlit a dítě se skutečně nakonec vrátiloz nemocnice úplně zdravé, bez jakýchkoliv následků. Bylo to velké
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svědectví pro celou vesnici. A o tomto případu také otec Josef velmiživě svědčil, když jsme hovořili s věřícími z Manin. Později svědčilizase oni nám, že je to povzbudilo, aby našli víru modlit se za zázrak,a brzy se ve společenství na Maninách stal ne jeden, ale několik mi-mořádných uzdravení.
Neobvyklý SilvestrNa Silvestra přijelo několik mladých lidí z Prahy z Manin, ale iněkteří ze Slušovic a odjinud, celkově asi dvacet lidí. Na faře v kaplijsme měli adoraci. Dva mladí manželé z Prahy s sebou přivezli něja-ké děvče jménem Jana. Dříve byla i v polepšovně, ale potom se nějakobrátila a oni ji brzy po obrácení pozvali, aby s nimi jela na Silvestrado Budišova. Modlili jsme se a zpívali. Janu to však dlouho nebavilo,tak si sedla a při tom usnula. Mladí manželé navrhli, abychom se zaJanu krátce pomodlili. Začali jsme s vírou opakovat: „Nebeský Otče,ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, Tě prosíme za Janu.“Když jsme to opakovali asi pět nebo deset minut, najednou se pro-brala a začala křičet mužským hlasem, ale takovým hromovým, žez něho vycházela hrůza. Všichni přítomní tím byli jako omráčení aúplně se třásli strachem, prostě vnímali jsme silnou démonskou pří-tomnost. Vzal jsem monstranci, chvíli ji držel a ve víře se postavilproti té démonské síle, aby z Jany vyšla. Po malé chvíli se uklidnilaa zdálo se, že je vše v pořádku. To bylo už kolem půlnoci. Ale ta hrůzaze zvláštního křiku zůstala ve všech. Na druhý den svědčili, že nikdonemohl celou noc spát. Vzpomínám, že Petr, který ji přivezl, ač bylprotestant, řekl: „S takovou vírou jsem se modlil k Pánu Ježíši! Bylomi naprosto jasné, že On je tu, v té bílé hostii, a nadosmrti nebudumít pochybnosti, že v katolických chrámech přebývá skrze svůj chléb,jak sám řekl: ‚Toto je moje tělo.‘“Já jsem si lehl v kapli. Na zemi byla matrace, myslel jsem, že sitrochu odpočinu. Před tím jsem ale pro jistotu zamkl dveře. Vzaljsem ještě i za kliku a vyzkoušel, je-li skutečně zamčeno. Bylo. Klíčjsem nechal ve dveřích. Asi po hodině spánku mě najednou probu-dil pocit hrůzy. Vstal jsem a přesně v té chvíli někdo chytl za kliku.Dveře, ač byly zamknuté, se otevřely, a na chodbě, kde celou nocsvítilo světlo, stála Jana a v ruce držela velký kuchyňský nůž. Křikl
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jsem na ni, nůž jí vypadl z ruky a ona po schodech seběhla dolů dokuchyně. Pak jsem, tuším, ještě zavolal některé mladíky a oznámiljim, co se stalo. To byl druhý důvod k tomu, že nikdo až do rána ne-mohl spát. Byl to znovu střet s mocí temnoty, byla však paralyzovánavětší mocí, a to mocí Boží.
Rok 1983

Podivný hostBylo to buď v měsíci březnu či dubnu. Pamatuji si, že celý týdenbylo sychravo, pod mrakem a venku mokro, jak bývá v předjaří. Udá-lost se odehrála v neděli v noci. Když jsem ráno sešel po schodechdo přízemí a šel po chodbě, všiml jsem si, že na zemi leží velký ku-chyňský nůž. Vzal jsem ho, abych ho uložil do kuchyně, ale před tímjsem se chtěl ještě podívat před faru, jaké je venku počasí. Když jsemchtěl odemknout dveře, nešlo to. Chytil jsem za kliku a zjistil, že bylyotevřené. Jak to? Přece jsem věděl, že každý večer pečlivě zamykámbudovu. Vyšel jsem před faru a zjistil jsem, že staré okno v přízemíje pouze přivřeno, a když jsem vešel dovnitř do kanceláře, byla tamvnitřní křídla okna otevřena dokořán a mezi okny, kde byly slabéželezné mříže, byly dvě vylomeny. Bylo jasné, že někdo té noci bylv kanceláři a v budově fary. Pečlivě jsem prohlédl kancelář, jestli setam něco neztratilo, ale vše bylo v naprostém pořádku. Zavřel jsemokno zvenčí i zevnitř a šel se do kaple modlit. V modlitbě jsem samo-zřejmě dával celou tu záležitost Pánu Ježíši. Pak jsem nabyl pokojea brzy na tu událost zapomněl.Asi za dva týdny, když jsem se modlil, přišel místní varhaníkJ. Šuranský a zval mě, abych k nim přišel. Měl totiž narozeniny. Slí-bil jsem, že přijdu. Před návštěvou jsem se modlil za něho, za jehorodinu i za celý dům. Věděl jsem přibližně, kde bydlí, ale nevěděljsem, na kterém poschodí. Byl to čtyřposchoďový dům pro několikrodin. Ten den bylo znovu sychravo a zvlášť k večeru padal na dušijakýsi smutek.Otevřel jsem dveře domu, zastavil jsem se v přízemí, udělal zna-mení kříže a řekl jsem:
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– Pokoj tomuto domu a všem, kteří v něm přebývají.Začal jsem vzpomínat, kde je vlastně jeho byt. Schránky se jmé-ny tam byly, ale nebylo označeno, na kterém je kdo poschodí. Poroz-hlédl jsem se a uviděl jsem po pravé straně v přízemí dveře. Řekljsem si, zazvoním a zeptám se, kde pan varhaník bydlí. Zazvonil jsema otevřel mi asi 35letý muž. Pozdravil jsem ho a zeptal jsem se:– Mohl byste mi povědět, kde v tomto domě bydlí pan Šuranský?Odměřeně se na mě podíval a řekl:– Aha, vy jste pan farář!– Ano.Chvíli se zarazil, pak se přinutil k zvláštnímu úsměvu a říká:– To jsem rád, že jsem se s vámi setkal. Už dříve jsem se s vámichtěl setkat. Pojďte dál.A tak jsem vešel. V jeho místnosti zabíral téměř celou jednustěnu velký obraz asi 2,5 m na šířku a 1 m na výšku a na něm byloznázorněno asi sedm mužů v černých bundách, s černými brýlemia bylo vidět, že jsou to nějací zpěváci, kteří neoslavují zbožnýmipísněmi Hospodina, ale spíš nemorálním životem a písněmi satana.Bylo to poznat i z výrazu jejich tváří. Ve velké váze bylo suché rá-kosí a místnost trochu páchla kouřem z cigaret. Když jsem si sedl,padla na mě zvláštní úzkost, až hrůza, a připadalo mi, jako bych ve-šel do samého pekla. Nutilo mě to začít se v duchu intenzivně mo-dlit. On mezitím připravoval nějaký čaj, který mi pak nabídl. Kdyžsi sedl, chvíli mlčel a zvláštním způsobem se na mě podíval. Setkaljsem se s jeho pohledem. V jednom okamžiku jako bych se v jehoočích zadíval do hlubin pekla. Byl to však jen okamžik. Pak už jsemvnímal jen jeho umělý úsměv. Snažil se navodit rozhovor, jako by bylk něčemu nucen, co má povědět, ale zároveň jsem vnímal zvláštníboj v jeho tváři. Zamyslel se a pověděl:– Ano, chtěl jsem se s vámi už v minulosti setkat. Víte, pocházímz vesnice asi 40 km odtud, ale v naší rodině došlo k určité tragédii,takže jsem se musel probíjet životem sám. Snažil jsem se nějak vy-plnit svůj život a najít jeho smysl. Zvlášť mě zajímala hudba. Setkaljsem se s jistými lidmi a s určitým duchovnem i skrze knihy. Rovněžmám i nějaké osobní zkušenosti. Dobře, že jste přišel.A chtěl hovořit dál. Já jsem začal silně vnímat přítomnost duchasmrti. Vírou jsem se sjednotil s Ježíšem a postavil se proti tomuto
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duchu. On najednou, jako by se mu přetrhla nit myšlenek, ve tvářise nějak zašklebil a zničehonic začal hovořit:– Nechápu to, ale někdo mě nutí, abych vám pověděl, co se stalopřed několika dny. Možná jste zpozoroval, že vaše fara byla otevře-ná, stejně jako okno do vaší kanceláře a také, že na zemi zůstal ležetvelký kuchyňský nůž.Zbystřil jsem, ale jen jsem kývl hlavou na znamení, že vím, o čemmluví. On se začal ošívat, jako by nechtěl dál hovořit, ale vnímal jsem,jak je tlačen duchovní mocí, že musí mluvit.– Víte, té noci jsem se dostal do zvláštního stavu a byl jsem ve-den mimořádnou silou, abych se dostal na faru. A když jsem se tamoknem dostal, byl jsem dále veden tou silou, abych s nožem šel na-horu po schodech, tam kde mi bylo označeno, že spíte. Jen co jsemse přiblížil ke schodům, najednou jsem uslyšel velké dunění, jakoby se na mě řítila obrovská armáda s tanky i s válečnými letadly.Byl to tak silný hřmot, že na mě padla strašná hrůza. Otočil jsem se,s velkým zděšením jsem odhodil nůž, odemknul si dveře a uteklz fary pryč.Když dokončil toto svědectví, jako by si vydechl a nesměle semi podíval do tváře. Já jsem po celou tu dobu v duchu s vírou vzývalJežíšovo jméno a zůstal v absolutním klidu. Chvíli nastalo mlčení.Tehdy jsem mu pověděl několik základních pravd o smrti, o Božímsoudu, o věčném životě, ale také o věčném zavržení v pekle i o dé-monech, kteří i dnes působí na lidi, kteří se jim otvírají, a svádějí jena cestu zla a zločinu. Pak jsem mu krátce pověděl o tom, že Ježíšzemřel za naše hříchy a přemohl i ďábla a že jedinou cestou k zá-chraně pro každého z nás je odvrátit se od cesty zla a nastoupit nacestu, kterou je samotný Kristus. Ta cesta vede do věčného života,kdežto cesta zla končí ve věčném zahynutí.
Duchovní boj – 5. červenec 1983Byl svátek sv. Cyrila a Metoděje. Dopoledne byla bohoslužba aodpoledne jsem se rozhodl, že navštívím osadu Červenky u Albrech-tic v blízkosti Českého Těšína. S Rudkem Bubíkem jsme vedli duchov-ní rozhovor a dotkli jsme se i otázky 1. přikázání, spojeného se zá-kazem různých forem věštění, magie a spiritismu. Položil jsem mu
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otázku, jak je to s knihami Břetislava Kafky a vůbec s jeho činností.Pak jsem vzpomněl i kněze Františka Ferdu ze Sušice v Jižních Če-chách. Doposud jsem slyšel o P. Ferdovi jen to nejkrásnější svědec-tví, jako o člověku, skrze něhož údajně Bůh koná velké věci a kterýby měl být vlastně už zaživa kanonizován. Ještě když jsem byl veSlušovicích a zúčastnil se čas od času nějaké poutě spojené se slav-nostním obědem, kněží pokaždé téměř celou dobu vyprávěli, jakézázračné věci se dějí skrze P. Ferdu. Říkali:– Téměř každou noc čeká před farou velký zástup lidí, aby seráno, když P. Ferda započne svou činnost, vůbec dostali na řadu.Jak návštěva u něj probíhá? Zeptá se vždy jen na datum naro-zení, většinou při tom kouří, a pak poví diagnózu, popřípadě nějakouudálost, která se stala v životě dotyčné osoby, a doporučí nějaké by-linky jako lék. Jeho diagnostikováním prošly desetitisíce lidí. Dokon-ce kněží s nadšením hovořili, že i vysocí ruští důstojníci, kteří jsouna našem území, se na něho s důvěrou obracejí. Tím nastínili, že mákonexe na nejvyšších místech. Také kardinálu Tomáškovi prý dávátelefonem rady, jak svědčil vrátný z arcibiskupství, pan Bláha. Bylavytvořena taková duchovní bublina, že kdyby někdo něco na jehočinnosti zpochybnil, kněží by se na takového člověka vrhli jako hej-no sršňů. Při rozhovorech na kněžských setkáních také vzpomínalivelkou autoritu Břetislava Kafky. Hovořili též o nějakém muži, jme-noval se Paseka, který má rovněž tzv. Boží dary a jeho žena je kate-chetkou a působí někde v blízkosti Havlíčkova Brodu na Vysočině.Rudek se po všech těch informacích zamyslel a řekl:– Ano, slyšel jsem o všech těchto osobách.A klidně dodal:– Doufám, že je ti jasné, že to není Boží působení. Nikdo zde ne-ní vybízen k pokání ani usvědčován z hříchů ani veden ke změněživota. To je jedna věc. A druhá, že právě tak všichni, malí i velcí, jakje to řečeno o Šimonu mágovi, který působil v Samaří, prohlašovali,že ta moc, která v něm působí, je veliká a Boží. Jenže když přišel apo-štol Petr s Janem, tato moc byla najednou odmaskována. Petr pohro-zil Šimonovi, že je plný hořkosti a žluči a že má konat pokání.
Noční duchovní bojNáš rozhovor skončil a ještě cestou zpět do Budišova mi přichá-zely různé vzpomínky, co jsem kde slyšel o už zemřelém B. Kafkovi
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či ještě žijícím P. Ferdovi a panu Pasekovi z Vysočiny. Vrátil jsem sedomů. Byl pěkný letní den. Chvíli jsem adoroval v chrámu před sva-tostánkem a do mysli se mi vracely momenty z dnešních rozhovorů.Stále se to točilo kolem kněze F. Ferdy. Ještě před nedávnem jsemse za něho modlil a napadla mě myšlenka, jaká by to byla úžasnáevangelizace, kdyby začal hlásat obrácení a pokání a přitom na po-tvrzení svých slov svědčil tímto množstvím nadpřirozených věcí. Toby se snad obrátila celá republika. Jenže to bylo naivní snění, kterénevycházelo z reality. Za činností kněze Ferdy nebyla Boží moc – atoto poznání mě šokovalo. Nechtěl jsem tomu věřit. Přece je to kněz,který slouží mši svatou, hlásá evangelium! Jak by za ním mohla státne Boží, ale démonská moc? A tak jsem se modlil a pak asi v desethodin večer jsem ulehl. Byla tehdy tichá noc. Z věže bylo slyšet, jakodbíjely hodiny, a já jsem brzy usnul. Měl jsem ale zvláštní sen. Zdálose mi, že jsem na nějakém pohřbu, ale když jsem přišel ke hrobu,žádná rakev tam nebyla. Podíval jsem se do hrobu, otočil jsem sea přede mnou stál s ďábelským úsměvem muž v kolárku, kněz. Na-jednou se vedle něj objevilo ještě několik dalších kněží, chytili měa chtěli hodit do toho hrobu. Vzpomínám, že jsem začal velmi inten-zivně vzývat jméno Ježíšovo a úplně se koncentroval do Jeho jménav moci a za malou chvíli jsem se probudil. V místnosti bylo slyšetdivný zvuk, jako když se z kovářského měchu pod tlakem vypouštívzduch se zvláštním zachrčením. V té chvíli jsem vnímal, jako bybyla celá místnost naplněna neviditelnými démony a vzbuzovalohrůzu vůbec jen otevřít oči. Chvíli jsem zůstával v tomto pocitu, pakjsem otevřel oči a v tom okamžiku se dveře samy otevřely a já chvíličekal, co se bude dít. Hodiny na věži odbily půlnoc. Rozrušen jsemvstal, šel jsem do kaple a intenzivně jsem se modlil asi dvě hodiny.Potom jsem vyšel na chodbu a slyšel jsem neobvyklý zvuk, jako kdyžse potkan dostává do nějaké okapové roury, bylo to takové podivnéškrabání. Šel jsem k jedné místnosti, kde jsem věděl, že je okapovároura, a odtud to bylo slyšet. Možná tam byla nějaká krysa, ale jájsem věděl, že to není náhoda, že je za tím démonská síla. Znovujsem se vrátil do kaple a modlil se další hodinu. Pak jsem vstal a asive tři hodiny v noci jsem odešel do chrámu a tam začal bojovat namodlitbě a prosit Boha, aby mi ukázal, co ode mne chce, co mám dě-lat, jaký úkol přede mě klade. Přišlo mi v modlitbě na mysl, že mám
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napsat veřejný dopis, v něm přímo odkrýt okultní činnost P. Ferdya dopis rozeslat na biskupské úřady v Česku a známým kněžím. Vě-děl jsem, že toto Bůh po mně chce. Napsal jsem asi třicet dopisů.Tehdy jsem to psal na psacím stroji přes kopíráky a kolem polednezanesl na poštu. Potom jsem se stavil na chvíli v chrámu a poděko-val Pánu, že jsem mohl udělat to, co jsem udělat měl.Asi na třetí den přijel P. Rudolf Smahel, kamarád ještě z dob,kdy jsem v Olomouci chodil do učňovky, a oznámil mi, že ty dopisyspustily celou lavinu pobouření, že kněží si vzájemně telefonují ajsou strašně rozhořčeni, jak jsem mohl tak urazit Božího člověka,kterým je P. Ferda. Rudolf jen dodal:– Přišel jsem ti to povědět, abys věděl, jaká je situace.Brzy nato přišla odpověď na mnoha stránkách od P. Ferdy. Do-pis jsem nečetl a dodnes nevím, co v něm bylo. Zanedlouho přijelichlapci z Hlinska a já jim pověděl o obsahu rozeslaného dopisu. Plněs tím souhlasili a přešli na téma „pan Paseka“. Věděli o něm mnohopodrobností, protože vesnice, v níž takzvaně uzdravoval, je nedalekoHlinska. V poslední době, kdy se setkali s charismatickou obnovou,se o jeho činnost začali intenzivně zajímat. Líčili mnohé detaily. Do-konce tvrdili, že dotyčný měl léčit i Brežněva, zřejmě na dálku. A kdyžjsem se ptal, jak vlastně „léčí“ ten pan Paseka, říkali, že má zvláštníspirálu, s kterou prý strhuje negativní auru z člověka a pak u mno-hých nastává takzvané zázračné uzdravení. Dodali, že zvláště zbožníkněží z Brna mu dělají velkou reklamu. Posílají tam protekčně hor-livé katolíky, aby je „léčil“, a přednostně se prý věnuje dětem. Navrhljsem chlapcům, abychom se modlili, jestli Bůh chce, abychom se po-stavili i proti tomuto druhu okultismu. Po modlitbách jsme žádaliznamení, jestli máme napsat otevřený list proti panu Pasekovi a tímodmaskovat jeho okultní činnost. Spolu s chlapci jsme potom sesta-vili krátký, výstižný dopis. Ukázali jsme na okultní činnost, kteránemá nic společného s charismaty, o nichž mluví Písmo, a jasně do-svědčili, že jde o věštění a magii. Dopis jsme rozeslali na stejné ad-resy jako dopis o P. Ferdovi. Pak chlapci odjeli.Blížil se 15. srpen, kdy v Budišově bývalo patrocinium, slavnostke cti Panny Marie Nanebevzaté, jíž byl chrám zasvěcen.
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15. srpen 1983Byly prázdniny a už v pátek večer a potom během soboty sesjížděla mládež z Uherského Brodu, od Zlína, od Ostravy, z Prahy,a dokonce i z Jižních Čech. Celkem přijelo možná 50 chlapců a děvčata v sobotu jsme se modlili. Terezka z Prahy, která tehdy dokončovalamedicínu, zdobila obraz Panny Marie větvičkami z lípy a děvčata jípomáhala. Chlapci se modlili na faře. Říkal jsem jim o nebezpečíokultismu, o němž se jinak de facto mlčí. Konkrétně jsem vzpomněli dva otevřené dopisy, jeden P. Ferdovi a druhý panu Pasekovi.Nevěděl jsem, že mezi studenty vysokoškoláky byl i jeden stu-dent ze Sušice, kde v té době působil P. Ferda, který ho také léčil.Sobota i neděle rychle uběhly a v pondělí se většina studentůa mládeže vracela domů. Na faře zůstalo asi patnáct lidí. Sestavilijsme si program, abychom se mohli společně modlit a pak se i vzá-jemně povzbudit. Dopoledne jsme se modlili v chrámu, a když jsmese po obědě opět sešli v chrámu, abychom v modlitbách pokračo-vali, jeden chlapec prohodil, že Jirka – tak se, tuším, jmenoval tenchlapec ze Sušice – někam odešel a nikdo neví, kde je. Nevěnovalijsme tomu ale zvláštní pozornost a program pokračoval dál.Večer při večeři jsme všichni seděli v kuchyni za dlouhým sto-lem, ale Jirka tam nebyl. Nevrátil se. Přišla na mě zvláštní úzkost, ažmě z toho začalo svírat u srdce, a s ní trýznivá myšlenka, že ďábelchce, aby se někde v blízkosti fary oběsil. V duchu už jsem měl živěpřed očima obraz tragédie. Byla to tak silná myšlenka, že jsem vě-děl, že musím něco dělat. Chlapcům jsem naznačil, že jde o vážnouvěc. Hrozí velké nebezpečí, proto ať se oni modlí na faře a já půjdudo chrámu. Bojoval jsem a úpěl k Bohu, a zvláště prosil Matku Boží,jejíž socha byla ve stěně nad oltářem, aby nedopustila, aby ďábelspáchal takový zločin. Navíc za hlavního viníka bych byl označen já,ač jsem toho člověka nikdy předtím neviděl. Poprvé se ukázal v so-botu, když se přidal ke skupině mládežníků.Po modlitbě jsem se vrátil na faru a ptal jsem se, jestli se Jirkavrátil. Řekli, že ne. Asi před půlnocí se ozvalo prudké zvonění. Ote-vřel jsem a objevil se Jirka. Prohodil jsem s ním několik slov a vešlijsme do kuchyně. Z očí mu vycházela zvláštní nenávist a vyplašenost,jako když někdo honí dravé zvíře a ono má strach. Ptal jsem se ho, kdebyl. Nechtěl odpovídat. Jen bylo vidět, a také to naznačil, že prožíval
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velký boj a že na něho útočil sebevražedný duch. Aby se mu ubránil,šel do místní hospody a tam se snažil opít. Ale jakoby ani alkoholnefungoval. Byl nabitý zvláštní energií, až hrůza z něho šla.Najednou začal divoce obcházet kolem dlouhého stolu v kuchy-ni a začal proklínat konkrétní lidi s takovou nenávistí a ďábelskouzlobou, jako by z něho mluvili samotní démoni. Když skončil, mys-lel jsem, že se uklidní, ale on se prudce otočil a vyběl z fary ven. Nachodbě stáli ještě dva chlapci, kteří slyšeli zvonek. Všichni tři jsmevyběhli za ním. Dostali jsme se do uličky, kde nebylo pouliční osvět-lení, a on utíkal takovou rychlostí, jako by byl profesionální sprinter,že nám za chvíli v temnotě zmizel z očí a my jsme se museli bezmoc-ně vrátit zpět.Znovu jsem šel do chrámu a modlil se, aby Pán chránil jeho ži-vot, aby se mu nestalo něco zlého. Opět jsem se s důvěrou obracel naMatku Boží, aby nedovolila, aby se kolem jejího svátku stala v Budi-šově tak velká tragédie. Z chrámu jsem se vrátil kolem čtvrté hodinyráno. Na chvíli jsem si sedl v kuchyni a v duchu znovu prosil o Božípomoc. Najednou někdo jemně zazvonil na zvonek u dveří. Znovupřišla jiskřička naděje. Hlavně, že žije! Je to on! Vyběhl jsem a otevřeldveře. Byl jsem šokován. On byl úplně nahý. Úplně. Mluvil z cesty.Rychle jsem donesl nějaké své šaty, aby se oblékl, a tehdy se zklidnila byl úplně normální, jako ovečka. Měl jsem z toho radost. Mluvilnormálně, pověděl některé informace o P. Ferdovi, o jeho vztahuk němu i o tom, že dokončil vysokou školu s červeným diplomem,že měl v dětství nějaký problém s přecitlivělostí, ale že pak ho pra-videlně léčil P. Ferda a že se z toho „dostal“.Domluvili jsme se, že ho zavezu na nádraží a hned ranním vla-kem pojede do Suchdola, kde sedne na trať Ostrava – Přerov a z Pře-rova pak pojede do Prahy. Jízdenku si koupil, nasedl do vlaku a odjel.Jak jsem se vracel z nádraží, všiml jsem si, že po Budišově pomaluprojíždí auto veřejné bezpečnosti, jako by někoho hledali. Ještě tenden jsem se dozvěděl, že když se vlak blížil k Vítkovu, znovu něcove vlaku provedl, takže ho ve Vítkově museli z vlaku násilím vysadit.Protože mluvil jako pomatený, odvezli ho do Opavy na psychiatrii.Rovněž mi někdo z farníků přinesl zprávu, že brzo ráno, když šlyženy do teletníku, našly ležet pod jednou jalovicí nahého chlapce,strašně se vylekaly a říkaly, že tam proklínal místního faráře. Hned
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běžely telefonovat na policii, aby pro něj přijeli. Když se však vrátily,dotyčný už tam nebyl. V tom čase se už zřejmě vracel na faru.Proč se to všechno stalo? Bylo mě potřebné morálně zlikvidovat.A to se do určité míry podařilo. Brzy v Česku nebyl snad jediný kněz,který by o této události nevěděl, samozřejmě s patřičným komentá-řem, že farář z Budišova vyrábí posedlé lidi, kteří jsou odváženi napsychiatrii do Opavy. Telefony vyzváněly a kněží, jak ti, co mě znali,tak ti, co neznali, nekriticky přijali a dál šířili tuto vykonstruovanoudezinformaci k mému očernění. To byla odplata za otevřený dopisP. Ferdovi.
Návštěva ve ŠtramberkuBylo to v měsíci říjnu. Modlil jsem se v kapli a přijel na návštěvuotec Josef, farář z Heraltic a Jakartovic. Bylo to brzo po poledni. Chví-li jsme spolu hovořili a on říká:– Bylo by dobré, kdybychom navštívili nějakého kněze.– A koho bys chtěl navštívit?– Konkrétně mě nikdo nenapadá, ale můžeme se za to pomodlit.Chvilku jsme se modlili a najednou jsem si vzpomněl na knězeJaromíra, který byl farářem ve Štramberku, velmi dobrotivá duše aotevřený Božím věcem. Po krátké modlitbě jsem navrhl jeho. Josefto bral jako hotovou věc, a tak jsme nastartovali auta a jeli do Štram-berku u Nového Jičína. Otec Jaromír nás radostně přivítal a hned siposteskl:– Mám velký kříž, spíš problém, a nevím, jak se ho zbavit. Totižvčera přišla nějaká mladá žena a pověděla, že ji propustili z psychia-trie, prý se léčila jako narkomanka, i když mám spíš podezření, žeodtamtud sama utekla. Žebrala o nějaké peníze. Trochu jsem jí dala taky jsem ji pohostil, ale nijak se neměla k tomu, že z fary odejde.Když jsem jí naznačil, že je třeba odejít, řekla, že nemá kam jít, žebude prostě tady. Stále jsem myslel, že přece jen půjde. Nakonec todopadlo tak, že jsem musel jít ještě pozdě večer do známé rodinyve farnosti a požádal muže, aby přenocoval na faře, abych tam v tétonepříjemné situaci nezůstal s tou ženou sám. Taky jsem ho poprosil,aby zatím o tom případu raději moc nemluvil, protože nevím, jakto vyřešit. Prostě jsem bezmocný.
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Otec Josef vzkypěl a řekl:– Co to je za pořádek? Na to je potřeba tvrdá ruka! Tady nějakéfalešné milosrdenství nepomůže!Otec Jaromír měl totiž velký sklon k milosrdenství, což bylo uněho nyní zneužito, a tak si nevěděl rady. Žena dokonce vyhrožovalasebevraždou, pokud ji bude chtít z fary dostat. Chvíli jsme hovořilia potom Josef řekl:– Myslím, že nejvhodnější bude, abychom ji posadili do auta aodvezli ji na psychiatrii do Opavy.I mně se ta rada zdála moudrá a Jaromír s tím s vděčností sou-hlasil. Vyvstal však problém: byli jsme tam totiž dvěma auty. Poslalijsme proto Jaromíra, ať zavolá nějakého známého muže, aby jel s ná-mi. Žena se z fary nechtěla hnout, ale naštěstí jsme tam byli čtyřichlapi, rázně jsme ji posadili do Josefova auta a farník si sedl vzaduvedle ní. Hlídal ji, aby něco během jízdy neprovedla. Tak jsme jeli.Jenže asi 15 km před Opavou přestalo Josefovo auto fungovat! Dívalse na motor, kontroloval svíčky, zapalování... Pak jsme i my hledali,kde může být závada, ale ani my jsme nemohli nic najít, všechnov nejlepším pořádku, auto však jet nechtělo! Josef měl s sebou lano,a tak jsem ho zavěsil a táhl až do Opavy. Po mnoha obtížích jsmekonečně s nemocnou dorazili na psychiatrii. Oznámili jsme, o jakýpřípad se jedná, a oni nám s úplnou samozřejmostí poděkovali a vzalidotyčnou zpět do léčení.Po letech, když jsme se setkali a vzpomněli tuto událost, otecJaromír znovu s velkou vděčností stvrzoval, že jsme přišli v pravýčas. Kdybychom prý nepřišli a radikálně věc nevyřešili, neví, co všech-no to mohlo ještě přinést. Tehdy jsem mu pověděl:– Nám neděkuj, děkuj Pánu. On nám tehdy vnukl myšlenku, aby-chom navštívili právě tebe. To nebyla náhoda, to bylo Boží řízení.
Podivná návštěvaBylo to v listopadu. Večer někdo zazvonil na farní zvonek. Ote-vřel jsem a přede mnou stál asi 40letý muž s taškou a hned začalvysvětlovat, že je z Prahy, že zná pastora Drápala a jmenoval ještěnějaké osoby a že by rád pohovořil o některých svých problémech.Pustil jsem ho dovnitř, chvíli s ním hovořil v kuchyni a stále mi při-padal nějaký podezřelý. Večer pokročil a bylo třeba jít spát. Pokládal
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za samozřejmost, že ho nechám přenocovat na faře, přece ho nepo-šlu na ulici. Dal jsem mu k dispozici jednu místnost, aby v ní mohlpřespat, a sám jsem si lehl do kaple, která měla okno směrem kechrámu. V kapli jsem si dal na zem matraci a nechal svítit noční lam-pičku. Samozřejmě jsem za sebou zamkl dveře a klíč nechal v zámku.Po určité době, když jsem usnul, najednou jsem v jakémsi polospán-ku vnímal, jak kolem mě stojí jakoby několik mužů, bijí mě biči a jáměl na sobě jenom deku. Když jsem se probudil do plného vědomí,vnímal jsem ještě, jako by dopadaly rány na tu deku. Chvíli jsem mělzavřené oči, poslouchal to, začal se modlit, pak jsem otevřel oči, alenic tam už nebylo. Od těch démonských sil, takzvaných negativníchenergií, které vyplňovaly celý prostor, se však udělalo až dusno. Po-tom jsem se dlouho modlil. Ráno jsem ho vzbudil, chtěl pořád ještěněco řešit, ale dal jsem mu najevo, že mám nějaké povinnosti a žeto, co mi řekl, stačí. Bylo totiž vidět, že to není upřímný člověk a žemá něco společného s okultismem.
Rok 1984

Modlitební modelyV tomto roce mě inspiroval strojopis o odpuštění. Bylo tam ro-zebráno Boží slovo i s příklady ze života.My jsme se modlívali už od léta 1982 hodinovou modlitbu, tzv.erko: 15 minut byla intenzivní modlitba v jazyku a zůstávání v Božímslově i v Boží přítomnosti a následovala pětiminutová přestávka, bě-hem níž si každý četl Písmo či dělal poznámky. Tento rytmus 15 + 5se do hodiny vešel celkem třikrát. Pak jsme měli ještě asi půlhodi-nové svědectví, co kdo v modlitbě zažil. Bylo to velmi živé a záro-veň i poučné.Nyní jsme v této modlitební hodině prožívali jednu čtvrthodinunad citátem z Písma, který se vztahoval k odpuštění. Boží slovo se námotvíralo na hloubku. Krátce jsem pak ze svědectví sestavil tenkoubrožurku, kde jsem popsal několik modlitebních modelů, jak prožítkonkrétní slovo o odpuštění na modlitbě a jak ho realizovat pro svůjduchovní užitek. Vzpomínám, že za několik let jedno děvče ze spole-čenství napsalo knížku o odpuštění, která se pak stala bestsellerem.
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Boj za MoskvuKdyž zemřel v Rusku dlouhodobý představitel státu L. Brežněv,a nedlouho po něm dva jeho nástupci, přišel na jejich místo M. Gor-bačov. Nikdo z nás ještě nevěděl, co je to za člověka, ale když jsme sena Bílou sobotu dopoledne modlili, přišla nám myšlenka, abychomse postavili s vírou v modlitbě za to, aby Pán zvedl mrak komunismu,který se koncentroval nad Moskvou. Na faře se nás tehdy modliloasi 20, především mladí lidé, dostali jsme takovou víru, že jsme velmiintenzivně volali v jazyku a skutečně vnímali, že „Duch svatý se za
nás přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými“ (Ř 8,26). Byli jsme opřenio Boží slovo: „Jestliže řeknete té hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře,‘
stane se vám, nebudete-li pochybovat ve svém srdci.“ Dostali jsme tuvíru Boží, nepochybovali jsme a tvořili jsme jednotu. Dalo se to vy-cítit i z celé atmosféry modlitby, v níž jsme volali k Bohu. Pokud bylsnad někdo v modlitbě unavený či přišla nějaká pochybnost, sílaDucha byla tak velká, že ho to znovu probralo a dostal se do rovinyBoží víry, která zvedá duchovní hory. Když jsme po dvou hodináchskončili, měli jsme velký pokoj v srdci a vnímali jsme, že v Ruskunastal určitý zlom. Projevil se až po několika málo letech.To, že v Rusku padl komunismus, byl Boží zásah. A koho ještěBůh právě v tom čase použil k tomu, aby padl? Modlilo se tenkrátmožná více lidí, o nichž nevíme.Nastalo určité uvolnění, ale po několika letech přišel jiný duch,který se ukázal ještě horší než komunismus. Dalo se to však poznatasi až za dvacet let. Byl to duch tzv. Nového světového řádu (NWO),který prosazuje globalizaci, redukci lidstva, genderovou ideologii aislamizaci Evropy. Uvažovat o tom, že možná by bylo lépe, aby zů-stal komunismus, je nemoudré. Zlo a tajemství hříchu v jedincích inárodech bude působit až do druhého příchodu Krista na tuto zem.Naším úkolem je bojovat s hříchem v sobě a ve svém nejbližším oko-lí a hledat vůli Boží pro daný čas. To, proč přicházejí všelijaké zvratya postupuje se po různých serpentinách, je pro nás tajemství. Cílemkaždého z nás je, abychom v daných podmínkách usilovali o záchra-nu své nesmrtelné duše, a to za každou cenu. A jestli jsme pronásle-dováni nebo žijeme v takovém či onakém systému, to je pro každéhoz nás až druhořadou otázkou.
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Uzdravení ToníkaO prázdninách přijelo na týden na modlitby asi pět chlapcůz Hlinska. Jeden z nich šel o berlích. Když jsem se ho ptal, co se mustalo, vyprávěl, že měl havárii na motorce a že vůbec to byl zázrak, žeto odnesla jen noha. Nešlo o pouhou zlomeninu, byla tam určitá kom-plikace, takže dostal dočasný invalidní důchod. Tehdy užíval i drahéléky ze zahraničí. Chlapci se ubytovali na faře a hned jsme se začalimodlit. Modlili jsme se v chrámu, v kruhu kolem oltáře, schůdky by-ly dřevěné, takže se na nich dalo dobře klečet. Sdíleli jsme se paksvědectvími, hovořili o hloubce Božího slova, které nám Duch Božíkladl na srdce, a měli jsme skutečně jednotu. Toník seděl na židličceza námi a zúčastňoval se rozhovorů i modliteb.Modlili jsme se intenzivně čtvrt hodiny v jazyku. Najednou mivyvstal na mysli citát, který jsme už dříve probírali a uvažovali nadním. Teď se mi však promítl do konkrétní situace ve spojitosti s To-níkem a jeho nemocí. Z mrtvého slova – logos – se stalo živé réma.Zcela mě proniklo slovo: „Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, na
svoji rozumnost nespoléhej“ a znovu se vracelo: „Důvěřuj Hospodinu,
důvěřuj!“ (Př 3,5-8) Vnímal jsem, že se mě Ježíš ptá:– A věříš, že Já ho mohu uzdravit?Lekl jsem se a chvíli bojoval s nevěrou. Potom jsem si však uvě-domil několik událostí z evangelia, připomněl jsem si, že Ježíš je stejnývčera, dnes i navěky, že Boží všemohoucnost je stejná. Respektovaljsem přirozené zákony a snažil se řídit lidskou rozumností a takézachovával Boží přikázání, ale teď jsem stál před konkrétním přípa-dem a konkrétní otázkou: Může Bůh nyní tohoto chlapce, který je zamnou a také se modlí, uzdravit? Byl to boj. Čtvrthodina se protáhlamožná i na celou půlhodinu. Stále se vracela slova: Důvěřuj Hospo-dinu, důvěřuj v této situaci, že Bůh to může učinit. Začal jsem tím,že jsem se soustředil na vědomí, že Bůh stvořil celý vesmír, to Ondo makrokosmu i mikrokosmu vložil podivuhodné zákony. Rovněžjsem si uvědomil, kolik různých zázraků bylo v Písmu svatém i v ži-votě mnohých svatých a věděl jsem, že to byl Bůh, který jednal skr-ze víru a důvěru konkrétních lidí. Zřejmě jsem v modlitbě zesilovalhlas, až jsem doslova křičel, a najednou přišel velký pokoj, já se ztišil,otočil jsem se a přišel jsem klidně k Toníkovi, který seděl na židličce.V přítomnosti ostatních chlapců jsem mu položil otázku:
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– Věříš, že Pán Ježíš tě může nyní uzdravit?On se pousmál a řekl:– Ano.Zopakoval jsem polohlasně a pomalu slovo:– Důvěřuj Hospodinu celým srdcem.Vložil jsem na něho ruce a chvíli zůstával ve víře, nepochybo-val a opravdu cele důvěřoval Hospodinu, že On nyní působí skrzemoji úplnou důvěru a skrze víru Toníka. Asi po minutě jsem si klekla chlapci začali spontánně chválit Pána zpěvem. Když skončili píseň,dal jsem jim klíče od fary; potřeboval jsem ještě být před svatostán-kem chvíli sám. Děkoval jsem Pánu, ale znovu přicházela velká po-chybnost, že se nic nestalo. Bojoval jsem asi půl hodiny. Nakonecjsem se rozhodl, že půjdu na faru i já. Už při východu z chrámu bylood fary slyšet radostný zpěv; chlapci na dvou kytarách ze všech silchválili Pána. Když jsem otevřel dveře a vešel do kuchyně, Toník má-val oběma berlemi nad hlavou, vesele poskakoval v rytmu hudbya chválil Pána. Byl to opravdu šok radosti! Vzpomínám, jak veselepak odjížděl a nesl berle pod paží jako svědectví.Později, když chlapci přijeli znovu, Toník vypravoval, že v nej-bližší době šel na kontrolu a oznámil, že je úplně zdravý a že ho mo-hou vypsat z invalidního důchodu. Lékař na něj nechápavě hleděl,znovu si pročítal chorobopis, ale viděl před sebou člověka bez berlí,tak mu řekl:– Tak ještě aspoň berte ty zahraniční léky.Toník se usmál, poděkoval a vydal lékaři svědectví, že ho uzdra-vil Pán Ježíš. Lékař na to nebyl schopen nic povědět.Tuším, že to bylo tak o pět let později, co jsem projížděl autempřes Hlinsko. Přesně na náměstí se auto zastavilo. Motor prostě ne-fungoval. Otevřel jsem kapotu a zjišťoval příčinu. Tu ke mně přistoupilnějaký mladý člověk, oslovil mě mým jménem a zeptal se, jaký máms autem problém. Než jsem se vzpamatoval z překvapení, dodal:– Copak mě nepoznáváte? Já jsem Toník.Hned jsem zapomněl na potíže s autem a dal se s ním do rozho-voru. První moje otázka byla:– A co noha?Nechtěl jsem hlasitě povědět, že mi přišla pochybnost, jestli sepo té komplikované zlomenině neobjevily následky.
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On však hned odpověděl:– Žádné následky nemám! Pán Ježíš mě úplně uzdravil!Jeho tvář znovu zazářila. Tuším, že ještě vzpomněl, že se potomoženil a že dokonce už mají i malé dítě. S poruchou auta to byla jennějaká maličkost. Toník s něčím pohnul, pokud si dobře pamatuji,byl to nějaký kabel, já jsem si sedl za volant, motor se rozezvučel,a pokračoval jsem v cestě domů.
Eis ta idiaV to léto přijížděla mládež z různých míst. Modlívali jsme se vchrámu podle našeho modlitebního modelu a tehdy jsme prožívaliBoží slovo, které řekl Ježíš na kříži svému učedníkovi: „Hle, tvá Mat-
ka.“ Dále je v Janově evangeliu napsáno: „Od té hodiny ji ten učedník
přijal.“ V českých překladech bylo: „...přijal k sobě.“ Najednou mi při-šlo světlo, že si mám vzít řecký text a znovu si celé to místo přečíst.Četl jsem ho a přitom jsme se modlili. Můj zrak spočinul na slově:
„eis ta idia“. Což znamenalo, že Ježíšovu Matku přijal do sebe! Pakjsem se podíval do latinské Vulgáty a tam byl překlad „in sua“(in = v),což znamená to samé: „přijal ji v sebe“. A tehdy se mi připomenulcitát z Písma svatého, 36. kapitoly proroka Ezechiela, kde Hospodinzaslibuje: „Dám vám nové srdce a nového ducha.“ Nového Ducha námdal v den Letnic, kdy na apoštoly sestoupil Duch svatý. A nové srdce?Najednou mi to bylo jasné. V té modlitbě, jako by se poskládala mo-zaika z Božích tajemství: tím novým srdcem je Ježíšova Matka, kterouJežíš dává učedníkovi za Matku! Učedník reprezentoval pod křížemsbor Dvanácti, na němž Ježíš vybudoval svou církev! Maria je nováEva, Matka nového pokolení! Prvorozeným je její Syn Ježíš, který jezároveň pravým Bohem! My, kteří jsme přijali Ježíše, se stávámeadoptivními Božími dětmi a máme společnou Matku s Ježíšem. Onnám ji dal právě v hodině své smrti. Jak máme v sobě Evu, to vidíme:máme stejnou porušenou přirozenost, na všech nás spočívá stejnýhřích a sklon ke zlu. Čili s Evou a její přirozeností přišel dědičný hřích!Nyní je nám ale dána za Matku Maria, která byla Bohem vyvolená,omilostněná a uchráněná dědičného hříchu, ta, o níž je v Písmu ře-čeno, že je „milosti plná“ (kecharitomene)! A hned přišly na mysl dalšíasociace z Písma: „Nové víno do nových měchů.“ (Mt 9,17) Tím novýmvínem je Duch svatý a tou novou nádobou, novou přirozeností, je
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Ježíšova Matka. Ona je plná Ducha svatého! Skrze ni Duch svatý vy-konal své největší dílo – vtělení Božího Syna.Během prázdnin jsme se ještě dále modlili, a já jsem znovuvcházel do tajemství tohoto slova. Přicházelo nové a nové světlo tý-kající se toho jediného slova: „eis ta idia“.Po patnácti letech jsem napsal na to téma doktorskou práciz dogmatiky. Tam jsem však samozřejmě musel použít jiný slovníka „vědecky“ rozebrat určité citáty z Písma i ze svatých otců, abychobhájil Ježíšův testament pro současné myšlení.To léto jsme se také modlili několik hodin během dne nad jed-ním veršem z listu Římanům z 6. kapitoly. Tento verš jsme měli řec-ky napsaný na velkém plakátu a pod každým slovem český překlad.Nejen tyto prázdniny, ale i v dalších letech se přijížděli mladílidé modlit. Studenti z Ostravy, kteří jezdívali na víkendy, se snažilidělat semestrální zkoušky v předtermínu, aby měli co nejdelší prázd-niny pro modlitbu a Boží slovo!
Olin K.Toho léta přijel z pražského společenství mladý muž a odůvod-nil svůj příjezd tím, že se už delší dobu modlil a prosil, aby mu Pándal dar modlitby v jazycích. Prošel už všechna známá protestantskáspolečenství, ale dar nedostal. V Praze mu poradili, ať jede do Budi-šova. Tehdy jsme se modlili v jazycích a myslí zůstávali čtvrt hodinyve slově 1J 1,7, druhou čtvrthodinu v Gal 2,20 a třetí čtvrthodinuv testamentu z kříže J 19,27. On chtěl nejdříve pohovořit o svýchproblémech, ale řekl jsem mu:– Máme teď společný program. Pojď se s námi modlit a potomse budeme spolu modlit za tebe a tvůj problém.Hodinu jsme se modlili a přišla poslední čtvrthodina. Pověděljsem kratinký úvod, že budeme prožívat Ježíšův testament z kříže.S vírou jsem v modlitbě prosil za našeho protestantského hosta. Tu-šil jsem, že bude mít k tomuto Božímu slovu určité výhrady, a takjsem prosil, ať mu Duch Boží dá světlo a Matka Boží ať mu vyprosíto, co potřebuje. Skončila modlitba a nastalo svědectví. Rozhlédl jsemse, zda někdo nechce mluvit, protože mnohdy jsem začínal svědec-tví sám. Všiml jsem si, že náš host je celý rozzářený a už otvírá ústa:
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– Haleluja! Pán mi dal dar Ducha svatého! Právě před chvílí jsemdostal dar modlitby v jazycích.Začali jsme chválit Pána a děkovat Mu, ale on pokračoval:– A také jsem dostal prorocké slovo.Otevřel Písmo svaté, II. list Korinťanům, kde apoštol Pavel mluvío tom, že Pán Bůh mu dal vidění, že viděl člověka, který byl uchvá-cen do třetího nebe. Olin s úplnou samozřejmostí řekl:– Pavel píše, že to vidění měl před 14 lety. Kdy psal dopis doKorintu a kdy přibližně zemřela Ježíšova Matka?Najednou jsme si uvědomili, že to vlastně harmonizuje i logickyi časově. Když jsme pročetli text Písma, po prvním přečtení to vypa-dalo, jako by Pavel mluvil sám o sobě, i když píše: „znám jednoho
člověka“. Olin dodal:– Ale je zde možnost vykládat tento text tímto způsobem, žekdyž Bohorodička v Jeruzalémě zemřela, apoštolu Pavlovi se dostalovidění, že byla vzata do nebeské slávy!Nikdy předtím mě nenapadlo tento text spojovat s událostí na-nebevzetí Panny Marie. O několik desetiletí později, kdy jsem namodlitbě každodenně znovu a znovu prožíval pravdu přijetí JežíšovyMatky, nového srdce – Kristova testamentu z kříže – Duch svatý je-ště hlouběji osvětlil tento úryvek z Písma. V některých pozdějšíchpublikacích jsem to zaznamenal písemně.
Rok 1985Hned začátkem roku bylo napsáno několik dopisů týkajících sepraktické misie a následně i praktického křesťanského života. Byl tolist kněžím, list mládeži, list důchodcům a důchodkyním... Důchod-kyním byl dán program, aby se tři hodiny denně modlily. Některéženy to nadchlo a začaly se modlit. List kněžím obsahoval výzvu kpokání a podobenství o neplodném fíkovníku. Některých upřímnýchkněží, i starších, se velmi hluboce dotkl. P. Pevný ze sousední farnostiVítkov o tom vydal svědectví na kněžském setkání v Opavě. Též bylnapsán list bohoslovcům a list proti okultismu. Myšlenky byly aktu-ální a vedly k tomu, aby se člověk rozešel s falešnými cestami, jako jeliberalismus v teologii a falešné duchovno, včetně různých okultních
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praktik, které hluboce pronikly i do církve v Česku. Listy povzbuzo-valy každého křesťana k vyčlenění si pevného času k modlitbě. Hnedv únoru jsem je také vezl panu kardinálu Tomáškovi. Rovněž jsemmu dal malou brožurku „Otče, odpusť jim“ – první slovo z kříže. Oteckardinál je jen kratince prošel a poděkoval s přáním, aby přineslyužitek pro církev.
Boj na děkanství v OpavěV měsíci květnu jsem dostal předvolání na StB do Opavy. Ukáza-li mi celý svazek udání proti mně s podpisy svědků s tím, že mě čekásoud. Prý jsem v kázání propagoval fašismus, takže mi hrozí pět letvězení. Jasně jsem řekl, že to, co tam je napsáno, je všechno lež, ahlavně s tím fašismem. Je pravda, že jsem vzpomněl v kázání fašis-mus i s Hitlerem, ale tak, že jsem fašismus odsoudil, a ne propagoval.Brzy nato jsem byl pozván na děkanský úřad do Opavy. Byl tampřítomen krajský tajemník z Ostravy, místní děkan a dva zástupciz Olomouckého arcibiskupství. Krajský tajemník oznámil, že mě če-ká soud a vězení. Nemusím prý ale jít do vězení, neboť je tu ještějedna možnost. Mohl bych dále zůstat ve farnosti, ale musel bychurčitou dobu navštěvovat psychiatrické oddělení v Opavě. Když jsemto uslyšel, usmál jsem se, ale vnitřně se mi chtělo křičet: Můžete měklidně i zastřelit, ale dělat ze sebe blázna, když mi Pán Bůh dal zdra-vý rozum, a nakonec tím zesměšnit Boží dílo, ne pouze sebe, tak tov žádném případě!V tu chvíli jsem ale vnímal, že se potřebuji ztišit a přišla silnámyšlenka, abych se na chvíli cele soustředil, když oni ještě vyprávějívšelijaké teorie, a žádal od Boha znamení, jestli mám přijmout tennesmyslný, sebevražedný návrh. V duchu jsem řekl:– Dobře, Pane, ale když je to tak velmi vážná věc, znamení musíbýt velké. Na ruce mám hodinky, a jestliže v okamžiku, kdy se pomodlitbě podívám na ty hodinky, bude sekundová ručička na devít-ce, tak řeknu své ano.Oni ještě něco hovořili, hlavně kněží, ale pak i v jednotě s panemtajemníkem, doporučovali, abych využil tu možnost a šel raději napsychiatrii, že to je jenom ambulantní, že to není trvalé a že i mnozíkněží tam chodí. Já jsem jejich řeči vůbec neposlouchal, snažil jsemse být v Boží přítomnosti a žádal Boha o odpověď. Na 99 % jsem
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si byl jist, že to nemůže vyjít. Ještě chvíli jsem se soustředil na Božípřítomnost, vyslovil jsem jméno Ježíš a v tu chvíli se podíval na ho-dinky: sekundová ručička právě proběhla devítkou! Bylo to jako stu-dená sprcha. První má reakce byla:– To přece není možné!Snažil jsem se vnitřně soustředit a potom jsem zcela vážně po-věděl:– Dobře, oznamte mi termín a já na tu psychiatrii přijdu.Po návratu z Opavy jsem znovu šel na modlitbu. Trvalo to asi dvadny, co jsem vedl vnitřní boj a znovu Pánu připomínal, že to, s čímjsem souhlasil, je proti normám Božího přikázání a že vnitřně nemo-hu přece souhlasit s duchovní sebevraždou. Na druhé straně jsempřijímal, že mimořádně Bůh tuto oběť chce, jako chtěl oběť Abrahá-movu, když od Abraháma požadoval, aby zabil vlastního syna, cožje zločin a vražda. Abrahám tehdy poslušně šel. Ochota tento zločinvykonat, mu byla připočtena jako největší skutek víry v jeho životě.Modlitební boj trval dva nebo tři dny.Na třetí den mi však přišlo světlo: Jenže Abrahám svého synanezabil! V tu chvíli mi bylo jasno.Přišlo mi pozvání na 7. června. Asi tři dny před tímto termínemjsem na zmíněnou adresu napsal odpověď, že se omlouvám, ale žemám narozeniny a přijdou návštěvy, takže žádám o odložení. Brzypoté přišlo oznámení, že termín se odkládá na 13. června. Znovujsem napsal, že 13. června je svatého Antonína, který je mým křest-ním patronem, tedy že tento svátek slavím i s věřícími, takže žádámo jiný termín. Asi týden byl klid a pak jsem dostal předvolání nakrajské StB do Ostravy.
Boží vítězství v OstravěV určený den jsem cestoval do Ostravy. Zastavil jsem na parko-višti a asi půl hodiny se modlil. Počítal jsem s variantou, že mě užodvezou do vězení a ve vězení se pak mohou postarat o nějakou ne-šťastnou náhodu a můj život bude ukončen. To všechno jsem v tuchvíli živě prožíval a v hluboké modlitbě dával Bohu. Potom jsemprosil, aby mi Bůh zjevil skrze Písmo svaté své slovo na povzbuzeníči poučení nebo pokárání. S vírou jsem otevřel Písmo svaté a polo-žil jsem prst, aniž bych se díval na text, na určité místo. Chvíli jsem
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zůstal v soustředění a pak jsem se podíval, na jaká slova prst ukázal.Stálo tam, že Josefovi bratři svého bratra prodali. Dopad toho jsemsi uvědomil až za rok, když z těch, kteří byli tehdy na děkanství v Opa-vě, byli tři do roka odvoláni na věčnost. Mezi nimi i místní děkan.Před budovou tajné policie jsem byl poprvé v životě. Co mě všakupoutalo, byl asi pětimetrový černý prapor, který na budově visel.Přišel jsem ke vchodu, ukázal vrátnému dokument, kterým jsem bylpředvolán na tento den a hodinu, a hned přijeli výtahem dva polici-sté a odvezli mě nahoru. Provedli mě úzkou chodbou, zaklepali najedny dveře, otevřeli a poslali mě dovnitř. Sami zřejmě zůstali státu dveří. Uvnitř byli jen dva vysocí důstojníci StB. V duchu jsem semodlil, když jsem vcházel do místnosti, zůstával jsem v Boží přítom-nosti a v úplné jednotě s Ježíšem ukřižovaným. Pak jsem se klidněposadil, podíval jsem se na ně a uvědomil si, že mě chrání Boží an-dělé i Ježíšova Matka svým ochranným pláštěm. Řekl jsem:– Přišel jsem, jak jste mě pozvali.Oni se jeden na druhého podívali a tomu hlavnímu důstojníkovise najednou trošku začaly klepat ruce. Chtěl něco povědět, ale bylovidět, že má ze mě hrůzu. Neměl přece žádný důvod. Copak mu jámohu něco udělat? Jsem úplně bezmocný. Až později jsem se dozvě-děl, že ten vysoký důstojník, který psal dokumenty k mému soudua pak k uvěznění, tedy k monstrprocesu, nedokončil, ale zemřel. Mož-ná to bylo včerejší den nebo den předtím, co měl pohřeb. Zřejmě sitento důstojník uvědomil, že nebojuje proti mně, ale staví se protimoci, které já sloužím. Ten druhý měl jen sklopený zrak a nejradějiby tam asi nebyl. Důstojník řekl:– Tak vám, pane faráři, musíme oznámit, že ta záležitost je vy-řešena. Dostanete trest.Čekal jsem, že poví pět let vězení. On se zastavil a potichu řekl:– Dostanete důtku.Pak pomalu zavřel spisy, podíval se na mě – či s velkým strachemči s velkou úctou – a tiše dodal:– Můžete jít.Celou cestu domů jsem děkoval Pánu, že jsem mohl projít toutotěžkou zkouškou a že On mě v ní neopustil. Zároveň jsem si uvědomil,že všechny lidské struktury jsou proti Bohu a Jeho vůli bezmocné.Asi za měsíc jsem dostal z Olomouckého arcibiskupství oznáme-ní, že od 1. srpna mám nastoupit jako kaplan do Moravské Třebové.
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Moravská Třebová (1985–1986)

Rozloučil jsem se s věřícími v Budišově, naložil své soukromévěci do zeleného žigulíka a odjel do Moravské Třebové. Místo mědo Budišova nastoupil P. Rudolf.Farář František mě srdečně přivítal. Znali jsme se ze semináře,já studoval v 5., on v 1. ročníku. Byl krajan z Moravského Slovácka;jeho rodiče bydleli asi 15 km od mého rodiště. O útoku s cílem mémorální či fyzické likvidace věděl, tak jako všichni kněží. Zřejmě michtěl pomoct a možná i navrhl generálnímu vikáři, když řešili můjpřípad, že bych mohl nastoupit za kaplana u něho. Vystřídal jsemkaplana Oldřicha a hned první den František oznámil:– S Oldřichem jsme se modlívali společně ranní a večerní chvály,navrhuji, abychom v tom pokračovali.Jako nový kaplan jsem mu vypomáhal v pastoraci MoravskéTřebové a přilehlých vesnic. Když jsem viděl, že po splnění svýchpovinností mám ještě dostatek času, zvažoval jsem, jak ho využít.Napadlo mě zkusit písemně vyjádřit zkušenosti z modliteb, které
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jsme prožívali, když jsme se modlili nad druhým a třetím slovemKristovým z kříže. Snažil jsem se na tom systematicky pracovat.Nejprve vznikla dvě skripta formátu A4 s více než 100 stranami.Pak jsem to koncentroval a mnohé věci vyškrtal, ale i tak toho zů-stalo poměrně dost.Uprostřed této práce – psaní o utrpení Kristově na kříži – při-šla návštěva. Byl to člověk, kterého jsem už znal. Vnímal jsem však,že nemá vyřešenou otázku ohledně 1. přikázání. Uprostřed zbožnýchslov jsem stále nějak vnímal úplně jiné duchovno než to, které jespojeno s pravdivým následováním Krista. Tehdy jsem mu trpělivě,ale radikálně pověděl, že nemůže sloužit dvěma pánům a citovaljsem: „Kdo nemá Ducha Kristova, ten není Jeho.“ (Ř 8,9) Vedl jsem hok tomu, aby se od tohoto duchovna oddělil, protože velmi sympati-zoval jak s Kafkou, tak s Ferdou i s panem Pasekou. Stále obhajovaljejich okultní praktiky a tvrdil, že já se mýlím. Tak jsme se rozešli.Tuším, že hned ten den jsem pocítil prudkou bolest – zřejmě to bylzánět trojklaného nervu. Byly to velmi intenzivní bolesti. Nedalo seani spát. Po několika dnech jsem musel jít k lékaři, aby mi dal nějakéléky a zjistil, co to vlastně je. Léky dal, ale říkal, že zánět trojklanéhonervu to prý není. Léky prakticky nefungovaly, intenzivní bolest tr-vala dál. Na levé tváři mi vyskočily asi tři hrčky. Když jsem psal odruhém a třetím slově z kříže, snažil jsem se i tyto bolesti využít. Počase byla bolest menší, ale vlekla se déle než měsíc. Potom nemocustala a myslím, že jsem tehdy zároveň i dopsal obě slova z kříže.První slovo z kříže bylo napsáno ještě v Budišově. Vnímal jsem,že další slova z kříže, která stupňovitě vyjadřovala Kristovo utrpenía smrt, jsou pro nás zatím tajemstvím. Věděl jsem, že co je napsáno,je napsáno, na další psaní nemám a rovněž Pán to, alespoň nyní,ani nechce.V květnu jsme měli v Praze setkání ročníku po 15 letech a při tépříležitosti jsem dvě kopie obou elaborátů daroval panu kardináluTomáškovi. Vděčně je přijal, prolistoval a založil do svého archivu.V dalším měsíci přišlo oznámení z okresu, že nemohu vykoná-vat duchovní službu. Hned začátkem července proto nastoupil no-vý kaplan. Já jsem bydlel na faře a čekal, co se mnou bude. Trvaloto asi dva měsíce, než jsem dostal oznámení, že mám nastoupit doBílé Vody.
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Bílá Voda (1986–1987)

Varianta s vězením a psychiatrií nevyšla, proto po roce dalšívarianta: Bílá Voda. Cílem byla opět morální likvidace. Vnímal jsemzákeřné jednání konkrétních lidí, kteří do toho byli zapojeni. V BíléVodě neexistovala farnost, byla tam určitá forma vězení či izolaceřeholních sester, kterých tam žilo více než 400. Pocházely asi ze 14různých kongregací a řeholí a bydlely v jednotlivých domech; prak-ticky to byla řeholní vesnice. V převážné většině se jednalo o už star-ší sestry, ale byly mezi nimi i sestry středního věku. Dřívější farníbudova byla rovněž součástí celku zvaného „ústav“ a měla nad se-bou dohlížitele, státního zaměstnance. Když jsem ten podraz zjistil,uvědomil jsem si, že vlastně nenastupuji jako kaplan do duchovnísprávy, ale do systému zvaného Sociální ústav. Vnímal jsem tu čer-tovinu, za kterou stáli někteří církevníci, některé komunistické struk-tury, ale i určité duchovní autority, které od 15. srpna 1983 sledovalysvůj záměr.Využil jsem možnost navštívit faráře v Javorníku. Oznámil jsemmu, že mám nastoupit do Bílé Vody, ale protože tam farní budovanení, chci ho požádat, jestli by mi mohl vyčlenit jednu místnost, kte-rou nepotřebuje, abych si do ní mohl dát svůj majetek a zároveň si



149

na městském úřadě nahlásit trvalý pobyt na adresu farního úřaduv Javorníku. Pan farář neměl žádné námitky, bral to jako samozřej-most. Problém byl jen ten, že jsem žádný majetek neměl. Našel jsemproto inzerát, že někdo ve městě prodává starou skříň, stůl a postel.Koupil jsem to a převezl, abych se takzvaně přestěhoval na faru doJavorníku. Pak jsme s panem farářem přišli na městský úřad a tammi do občanského průkazu dali trvalé bydliště v Javorníku. Potomjsem přijel do Bílé Vody, kde byli čtyři kněží už pokročilého věku.Ptal jsem se jich na podrobnosti a okolnosti, do nichž jsem byl po-slán. Pan tajemník určil, že mám bydlet v nějakém starém domečku,který byl majetkem státního ústavu. Vnímal jsem v tom další haba-ďúru, a tak jsem požádal, jestli bych nemohl bydlet sám v kancelářibývalé farní budovy, která byla prakticky oddělena od ostatních míst-ností. Kněží řekli, že oni o tom nerozhodují, ale ať se tam klidně na-stěhuji. Nečekal jsem na žádný souhlas a nejnutnější věci jsem si daldo kanceláře. Část z ní sloužila zřejmě jako archiv. Měl jsem tam jenpostel, stůl se židlí a závěs. Bylo to hned naproti chrámu. Před budo-vou byla cesta, vedle tekl potok a hned za potokem stál velký chrámse zákristií za oltářem. Na oknech byly mříže, protože za zákristiíse už nacházelo Polsko. Pokud bych otevřel okno a něco vyhodil,dopadlo by to už na území Polské republiky.Když se o mém postupu dozvěděl děkan z Jeseníku, spolu sestátním dozorcem na mě křičeli, jak si to vůbec dovoluji, nenastou-pit tam, kde mě určili. Jakmile se navíc děkan dozvěděl, že mám na-psaný trvalý pobyt v Javorníku, přikazoval mi, abych šel na úřad arazítko zrušil. V duchu jsem se usmál a nic na to neodpověděl. Věděljsem, že tento člověk je velmi podlý a nemá smysl se s ním zbytečněhandrkovat či mu něco dokazovat a vysvětlovat. Dobře věděl, o jakšpinavou věc se jedná. Totiž jak jsem se později od kněží doslechl,plánovali, že mě zbaví státního souhlasu, což také v následujícímroce koncem dubna učinili. Už tím, že mě přidělili do ústavu v BíléVodě, bylo mé jméno degradováno. Také prý přemýšleli, jestli bymě nemohli nějak dostat do psychiatrického ústavu, který byl asidva kilometry od vesnice.První dny jsem nocoval v Javorníku na faře. Vzpomínám si, ženoc tam byla velmi tvrdá. Skutečně mimořádná duchovní síla zla,která útočila, se projevila i některými zevnějšími úkazy jako různým
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praštěním a divnými zvuky. Věděl jsem, že nemá smysl zde být, a na-víc i pan farář mi oznámil, že děkan mu hrubě vynadal a dal příkaz,že nesmím na faře bydlet. Takže jsem věděl, že nezbývá nic jiného,než se přestěhovat do bývalé farní kanceláře v Bílé Vodě. Děkan s ta-jemníkem na mě neustále vyvíjeli nátlak a vyhrožovali. Vnímal jsem,že ten tlak je neúměrný a napadla mě myšlenka, že si vezmu měsícdovolené. Oznámil jsem jednomu z kněží, že pokud by mě někdohledal, i když mě tam vůbec ani nebylo potřeba, že jsem si vzal mě-síc dovolené.
Zvláštní dovolenáNa sv. Václava jsem odsloužil v neděli svatou liturgii v jednévesničce, kam mě poslali, pak jsem sedl do auta a jel z Bílé Vody nadovolenou. Kam? Vzpomněl jsem si na P. Vojtěcha, který byl kapla-nem ve Velkém Meziříčí. Zeptal jsem se ho, zda bych tam mohl dvatři týdny zůstat, že jsem si vzal dovolenou. Řekl jen:– Myslím, že nebude žádný problém, ale raději to oznámím pa-nu děkanovi.Pan děkan neměl žádné námitky, a tak jsem mohl být ve VelkémMeziříčí. Vnímal jsem velký duchovní boj. Až později jsem se dozvě-děl, že právě v tom měsíci bylo v Assisi tzv. mírové setkání různýchpředstavitelů pohanských kultů spolu s papežem Janem Pavlem II.Ta událost byla doslova vražením hřebíku do rakve katolické církve.Z Meziříčí, které se nachází v brněnské diecézi, jsem ještě kon-cem měsíce jel navštívit jednoho spolubratra. Řekl mi, že děkan Žvaksi na arcibiskupství stěžoval, že prý jsem utekl z diecéze, a žádal, abyse arcidiecéze oficiálně domluvila s církevním tajemníkem o mémdefinitivním vyloučení z diecéze. Kněz – kamarád, mi doporučoval,abych dříve, než se vrátím do Bílé Vody, navštívil biskupa Vranu aočernění objasnil. To jsem udělal. Přijel jsem právě včas, biskup mělmít setkání s krajským tajemníkem, aby se tento den definitivně na-plnil likvidační záměr. Když jsem biskupovi pověděl, jak se věci mají,rozhodl se, že děkana za jeho nekalou činnost pokárá.Potom jsem se vrátil do Bílé Vody. Když státní dozorce uviděl,že se pohybuji v Bílé Vodě, okamžitě telefonoval děkanovi do Jese-níku a s velkým křikem mě z farní kanceláře vyháněl. Nechal jsemho vykřičet a pak jsem mu klidně řekl:
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– Dnes jsem navštívil biskupa, vaše jednání jsem písemně za-znamenal a osobně jsem s biskupem hovořil o situaci, která tu na-stala, i o vašich intrikách a nečestném jednání.Najednou se lekl, věděl už, že je zle. Ještě něco zamumlal a odešel.Do určité doby byl klid, takže se dalo normálně dýchat. OtecKajetán se mnou rozvrhl plán činnosti, abych věděl, co mám vlastnědělat. Ve skutečnosti šlo o to, abych měl jednou či dvakrát za týdenliturgii v hlavním chrámu, kam přicházely všechny sestry, a jiné dny,abych chodil po domech, kde sestry bydlely, a sloužil mši svatou unich. V Bílé Vodě byla hostiárna, kde sestry vincentky pekly hostiepro Čechy a Moravu. Měl jsem pro ně několik duchovních předná-šek a byly velmi nadšené. Požádaly, jestli bych mohl každé ráno napůl hodiny přijít a vést vnitřní modlitbu neboli rozjímání. Chodívaljsem tam pak často.V měsíci listopadu, aniž bych už věděl o zhoubnosti tzv. mírovéhosetkání v Assisi, jsem napsal dopis papeži Janu Pavlu II. Ukázal jsemv něm na velký duchovní zločin a pohoršení okultismu, který pronikldo církve, a na potřebu konat z tohoto hříchu pokání a církev očistit.Impuls k napsání dopisu byl velmi silný a až po letech jsem viděl, jakpřesně byl načasovaný a zasáhl do černého. Dopis přeložila jednaze sester do polštiny. Papeži ho předal bohoslovec, který v Římě stu-doval a se kterým jsem byl předtím v úzkém kontaktu – jezdíval namodlitby do Budišova. Papež k nim do Nepomucena pravidelně cho-díval a po ukončení liturgie dával každému bohoslovci osobně po-žehnání. On při té příležitosti dal papeži dopis přímo do ruky. Byljsem za to vděčný.
Noční modlitbyKdyž jsem první dny zjistil, jaká je situace, co si mohu a nemo-hu dovolit, nejprve jsem hledal místo, kde bych se mohl modlit. Tomísto bylo právě v zákristii za oltářem. Věděl jsem, že řeholní sestry,které bydlely ve vedlejší budově, vstávají ráno už ve čtyři hodiny aněkteré horlivé jdou hned do chrámu. Vyčlenil jsem si proto čas namodlitbu od půlnoci do půl čtvrté ráno. Klíče od chrámu jsem měl.Z toho důvodu jsem musel chodit brzy spávat, většinou už před os-mou hodinou. Po modlitbě jsem ještě asi dvě hodiny dospával. Mo-dlitby v zákristii byly opravdu velkým požehnáním. Mnohdy jsem
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zažíval velmi silný duchovní boj. Plně jsem si tam uvědomoval reali-tu slov z listu Římanům, že Duch svatý se za nás přimlouvá vzdechy,které nelze vyslovit. Velkým požehnáním bylo, že jsem měl modlitebnířád, kde se vždy střídala čtvrthodina intenzivní modlitby a pětiminu-tový odpočinek. V těch pěti minutách jsem si četl Písmo anebo dělalzápisky z modlitby. Pán ukazoval mnohé věci a člověk vnímal aktuál-nost tolika výroků proroků Izaiáše či Jeremiáše v takové hloubce, žekdyž jsem četl český překlad, vnímal jsem, že to není ono. Pomocíslovníku jsem se snažil pomalu proniknout do originálu a vždyckyto, co jsem vnitřně cítil, s originálem souhlasilo. Duch svatý, který jeautorem Písma, je opravdu také jeho vykladatelem. Šlo tam o hlubo-ký vztah k Bohu, ne pouze o nějaké akademické informace. Šlo o živéslovo, velmi konkrétní a naléhavé. Vzpomínám, když tam za mnoupřijel na návštěvu jeden kněz, hovořil jsem o duchovních věcech avnímal tu sílu Ducha, která je za slovem. Nešlo to zadržet. Onen knězvše přijímal s velkou vděčností. Jedenkrát za týden jsem měl mšisvatou a krátkou promluvu a i tam Duch Boží někdy vložil tak jed-noduše a hluboce výklad Písma, že jsem tím byl sám překvapen.
ZákazKoncem dubna jsem dostal oznámení, že se mi zakazuje jakáko-liv činnost v ústavu. Přišlo to z okresního úřadu a církevní tajemníkžádal, abych se dostavil na okres a vzal s sebou občanský průkaz.V občanském průkazu jsme my kněží měli razítko zaměstnavatele,a tím byl okresní národní výbor, do něhož spadala obec, v níž knězpůsobil. Zřejmě chtěl v občanském průkazu ukončit pracovní poměr,čili zbavit mě státního souhlasu. Vnímal jsem, že nejlépe bude, abychtam vůbec nejel. Prakticky celý květen jsem si mohl sloužit liturgiijen sám pro sebe, protože mi byla zakázána činnost i zde, v Bílé Vo-dě. Zřejmě jim nevyšla ani varianta A, ani B, ani C.
Okultní infekceJeště si vzpomínám na některé momenty, co se týče okultismu.Totiž do Bílé Vody jezdily různé osobnosti, které byly takzvaně vy-soce duchovní a měly jednotu s P. Ferdou či panem Pasekou. Jednoupřijel sestrám dělat přednášku velmi známý aktivista z Prahy. Já jsem
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na přednášku přišel taky, a on hned moc dobře vnímal mou přítom-nost. Měl promítat diapozitivy, ale když mě uviděl, lekl se, diapozitivymu popadaly na zem a musel je pracně sbírat. Přednáška skončilafiaskem, protože moje přítomnost mu po celou dobu očividně vadila.Dobře věděl, že jsem se jasně a nekompromisně postavil proti tétooblasti hříchu magie a věštění i různých jeho forem, které spadajímezi hříchy proti 1. přikázání.Následujícího dne po oné „nevydařené“ přednášce jsem se šelodpoledne pomodlit do chrámu a po modlitbě mi Pán vložil na mysl,abych navštívil určitý řeholní dům v areálu ústavu. Vešel jsem navelkou chodbu a chtěl jsem vstoupit do jedněch dveří, ale sestra, cotam stála, mě zabrzdila slovy:– Tam se teď nesmí, tam se čaruje!Když jsem to uslyšel, naopak jsem hned otevřel dveře a vstou-pil dovnitř. Představená tam takzvaně stahovala negativní energiez jedné řeholnice. Pověděla, že je to naučil jistý pán, který řekl, žeje v úzkém kontaktu s panem kardinálem a je mimořádně zbožný.Také sestrám doporučil způsob, jak se mají doptávat ducha. Nemusíprý mít ani virguli, stačí, když vezmou růženec a pak kladou otázky.Musí to prý však dělat sestra, která má dané schopnosti. Když před-stavená upřímně vyložila tyto informace, řekl jsem jim:– Copak vás nenapadlo, že toto se nikde v církvi oficiálně neděláa že je to přinejmenším podezřelé?Sestra pak vyjmenovala, kdo všechno za posledních deset letnavštívil Bílou Vodu a kdo na toto téma pozitivně mluvil, a dokoncejak jeden kněz proměřoval okolí chrámu s virgulí a snažil se přesněurčit, kde je tu v okolí pochován nějaký mnich.– Na tom místě udělal znamení a doporučil nám, abychom tamdaly tzv. odrušovače. Byly to obrácené pěticípé hvězdy vystřiženéz papíru.Když jsem vyposlechl, čím vším sestry prošly a jaké pokusnékrálíky z nich okultisté dělali a že nebyl nikdo, kdo by jim na tototéma pověděl jasné slovo, stručně jsem řekl:– Kdybyste to, co jste tu dělaly, prováděly před 300 lety, skončilybyste na hranici. Je to vážný hřích proti 1. přikázání!Sestry byly velmi vylekané, když zjistily, v jaké duchovní poma-tenosti jsou, protože jim nikdo jasně nevysvětlil první přikázání
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Desatera. Ještě potom prozradily, že dotyčný „zbožný“ muž je nabá-dal, aby se v konkrétním čase – tuším, že to mělo být v šest hodinvečer – duchovně sjednotily s ním, neboť on se v tom čase spojujes určitou duchovní sítí a že právě tehdy mohou obdržet duchovníenergii. I to jsem jim vysvětlil, že je zlé a k duchovní škodě.To vše se odehrálo ještě v období, než jsem dostal zákaz veřej-ného působení. Když jsem při nejbližší příležitosti sestrám jasněvysvětlil 1. přikázání i to, že okultismus je vážný hřích a odcitovalněkolik míst z Písma svatého, pro mnohé to bylo světlem a velmi zato děkovaly. Byly však i některé, které zřejmě hned psaly určitýmlidem, a pak, brzy nato – buď to bylo příčinou, anebo to byla tzv. ná-hoda – jsem dostal zákaz jakéhokoliv působení v daném areálu.Ještě, co se týče okultismu, stalo se to hned začátkem roku: Jed-na stará sestra, kterou dříve diagnostikoval či léčil P. Ferda, leželana posteli a lékaři konstatovali blížící se smrt. Nemohla však zemřít.Říkala slova, která by bylo k pohoršení opakovat. Představená z tohodomu přišla tehdy za mnou a poprosila, jestli bych se za sestru, zajejí šťastnou hodinku smrti, nepřišel pomodlit. Když jsem tam přišel,umírající stále vzpomínala P. Ferdu a chtěla, aby mu sestry zatelefo-novaly, aby se s ní na dálku duchovně spojil. Sestry cítily, že to dělatnemají. Vyzval jsem sestru, protože jsem věděl, kolik vlivů z oblastiproti 1. přikázání zde bylo, aby se postupně toho všeho odřekla. Krát-ce jsem jí i přítomným sestrám znovu pověděl o vážnosti tohoto hří-chu, že jde skrze víru o spojení s duchovnem, které se příčí DuchuBožímu, Duchu pravdy a je zde velké nebezpečí ztráty spásy duše.Když se pomalu odřekla všech těchto vazeb, pronesl jsem exorcis-mus a pak jsem vyzval sestry, aby se nyní obrátily k Svaté Bohorodič-ce s modlitbou za šťastnou hodinku smrti této těžce nemocné. Pomodlitbě jsem odešel, ale za malou chvíli přišly sestry a oznámily,že hned po mém odchodu sestra vydechla naposled.
Vnitřní modlitbaProtože některé sestry už byly velmi pokročilého věku, sedělyv kapli v lavicích. Vpředu byl svatostánek a ony prožívaly ve vnitřnímodlitbě například Boží slovo: „Jestliže chodíme ve světle, krev Kris-
tova nás očišťuje od každého hříchu.“ Nejprve vzývaly Ježíšovo jméno,
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a když opakovaly to: „Ježíši, Ježíši,“ představily si, že tato jejich mod-litba jako světelný paprsek směřuje ke svatostánku. Od svatostánkuk nim se vrací jiný paprsek, paprsek Božího světla. Uvědomily si, ženyní jsou ve světle Ježíšova jména a v té chvíli je Kristova krev oči-šťuje od každého hříchu. S vírou pak v duchu opakovaly: „Krev, krev,
krev, očišťuje, očišťuje, očišťuje“ a nakonec s vděčností: „Děkuji, děku-
ji, děkuji, Pane Ježíši!“ To živé prožívání Božího slova je velmi oslo-vovalo. Byly jako malé děti. Některé z nich nadšeně tvrdily:– Dříve jsme si myslely, že se tady v Bílé Vodě připravujeme nasmrt, ale ve skutečnosti jsme se začaly opravdu připravovat na smrtaž teď, a těšíme se na setkání s Ježíšem!
Inkognito odjezdV červnu dozorce spolu s děkanem očividně připravovali urči-tou akci. Začali proti mně silně podněcovat některé sestry, a dokoncese lživě odvolávali na biskupa. Vnímal jsem, že ten duch nenávistije tak silný, že nemá smysl, abych zde zůstával, navíc jsem stejněnesměl veřejně působit. Samozřejmě jsem i tak navštěvoval zvláštěněkterá společenství odvážných sester, které byly vděčné za duchov-ní přednášky, ale čas dozrál. Vzal jsem si své věci, nasedl do autaa bez jakéhokoliv loučení, abych zbytečně nevzbuzoval pozornost,jsem se pomalu vzdaloval z Bílé Vody. Jel jsem směrem na Javorníka pak do Olomouce na arcibiskupství. Ještě jsem se stavil u jednohokněze a do Olomouce jsem bohužel přijel až k večeru. Zjistil jsem, žeuž nemá smysl dobývat se na vrátnici arcibiskupství, protože budo-va již byla uzavřena. Procházel jsem se po náměstí před arcibiskup-stvím, potom jsem šel ke katedrále, chvíli se modlil a pak zvažoval,co je nejvhodnější. Napadlo mě, že mohu klidně přespat v autě a nadruhý den jít za biskupem. Tak jsem to i udělal.Při setkání jsem mu pověděl, jaká je situace. Zavolal ještě něja-kého kněze a řekl:– Nevím, co s tebou. Než se to vyřeší, můžeš zatím bydlet na ar-cibiskupství, v kapli můžeš koncelebrovat mši svatou, no, a určitoudobu počkáš, než se situace vyjasní.V tom čase přišel na biskupství P. František Měsíc, který byl teh-dy asi rok farářem ve Dvorcích po P. Bedřichovi, který tam působil
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několik let. S neskrývaným hněvem tvrdil, že nejhorší farnost v celéarcidiecézi jsou Dvorce. Zřejmě v té době navštívil i krajského tajem-níka, anebo už předem o tom mluvil mezi kněžími, takže se to roz-neslo a dozvěděly se to i státní orgány i StB, že František žádá o změ-nu. Biskup ho vyposlechl a řekl, ať počká, že mu brzy oznámí, jak sebude jeho případ řešit. Zřejmě se radil, popřípadě telefonoval různýmtajemníkům. To bylo asi po mém třítýdenním pobytu na arcibiskup-ství. Potom mě zavolal a řekl:– Páter Měsíc žádal o přeložení ze Dvorců, takže se uvolnilomísto. Hovořil jsem s církevními tajemníky, neměli nic proti, takžebys mohl nastoupit do Dvorců.Dvorce spadaly do okresu Bruntál a pod ně zase spadala ves-nička Bílčice, kde jsem si před lety konal duchovní cvičení sv. Ignáce.Děkoval jsem Bohu za to rozhodnutí a hned začátkem července,když se František odstěhoval a uvolnil faru, jsem tam nastoupil.
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Dvorce (1987–1991)

Ve Dvorcích jsem byl tři roky. Vzpomínám, že před Velikonoce-mi roku 1988 jsem navštívil biskupa Jana Sokola, který právě tehdynastoupil jako administrátor do trnavské arcidiecéze. Jeho pozicebyla stále labilní, protože státní orgány mu zatím nechtěly dát sou-hlas. Když jsem s ním hovořil v Trnavě, mluvil o tom, že je třeba semodlit, aby se otevřely dveře a mohly být obsazeny i všechny ostatníbiskupské úřady jak v Čechách, tak na Slovensku. Vrátil jsem se doDvorců a na úmysl obsazení biskupství v Čechách a na Slovensku jsmese modlili i s mládeží, která tam přijížděla jak z Uherského Brodu,tak z Rožnova, Ostravy, Kdyně, ale jezdili též jednotlivci od Olomou-ce, Zlína, Hodonína...Před svátky svatodušními přišla inspirace zorganizovat modli-tební zápas za svaté biskupy. Vyzvali jsme prakticky všechny farnostiv Čechách i na Slovensku, aby se modlily nepřetržitou modlitbu. Prv-ních 10 dní v měsíci se měly modlit Čechy, druhých 10 dní Morava
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a třetích 10 dní Slovensko. Vyjádřili jsme víru, že Bůh nás vyslyšía biskupství budou obsazena. Modlitební zápas trval celý rok. Bylozajímavé, že modlitební stráže se ujaly. Ve farnosti bylo třeba vytvo-řit řetězec z 24 lidí, kteří by obsadili 24 hodin dne. Tím byla zabezpe-čena nepřetržitá modlitba za budoucí biskupy. Zároveň jsme vyhlásilii tzv. svatou hodinu v čase od 20 do 21 hodin, která byla pro všechnyspolečná. Účastníci modlitebního zápasu byli vyzváni, aby se postilive středu a v pátek o chlebě a vodě.S touto iniciativou jsem nejprve přijel za panem kardinálemTomáškem, oznámil mu, čeho se týká, a prosil ho, aby dal modliteb-nímu zápasu požehnání. Přečetl si celou výzvu, s velkým nadšenímji přijal a udělil své apoštolské požehnání. Do obálek s výzvou k mo-dlitebnímu zápasu jsme proto přiložili oznámení, že pan kard. Tomá-šek udílí své požehnání. Hned nato však kněží, kteří se cítili dotčeni,že se již dříve otevřeně ukázalo na činnost P. Ferdy, Kafky a Paseky,podali velmi jedovatou zprávu do rádia Svobodná Evropa. Hruběočerňujícím způsobem jsem byl nejen já, ale i celé dílo napadeno,jako by šlo o škodu pro církev. Hlavním cílem tohoto útoku bylo, abyse lidé nemodlili, nepostili a k obrodě nedošlo.Brzy nato napsal P. Zvěřina elaborát o tzv. Pravé zbožnosti, mo-
dlitbě a postu, kde byl náš modlitební zápas ocejchován jako řev bi-
gotních fanatiků. Kladl zesměšňující otázku: Boj? Proti komu? Proti
čemu? Ta pravá modlitba, která byla v jeho spisku nabízena, se dělilana modlitbu úkonu a stavu. Modlitba stavu, to bylo úplně všechno,co člověk dělal, takže – žádné dělení na hodiny! A modlitba úkonuprý má být tak krátká, aby roztržitost nemohla vykonávat své kazi-
světské dílo...Přes tyto likvidační snahy se však nepodařilo jiskru, která bylahozena, udusit. Výzva k modlitebnímu zápasu končila větou: „I kdy-
by jen jediná duše byla skrze tento modlitební zápas spasena, pak ne-
byl zbytečný.“ Ti věřící, kteří si vzali modlitební stráže, nepřestalise už ani po skončení modlitebního zápasu modlit. Skutečně začaližít životem modlitby a čas vymezený na modlitbu zařadili do svéhodenního programu.V mnohých farnostech jak v Čechách, tak i na Moravě a na Slo-vensku věřící ještě po mnoha letech vzpomínali na tento rok horlivémodlitby, který byl korunován tím, že na podzim padl komunismus
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a vzápětí byly obsazeny všechny biskupské úřady jak v Čechách, taki na Moravě a na Slovensku.
Zkušenost s MZ ve DvorcíchV neděli do kostela chodilo asi 20 lidí. Dá se povědět, že Dvorcebyly mrtvou farností v porovnání s některými farnostmi ve vnitro-zemí. Jednu neděli jsem vyhlásil modlitební zápas a jeho pravidla.Vysvětlil jsem, že se týká deseti dní v měsíci a že každý má možnostse zapsat na jednu hodinu, v níž bude držet svou modlitební stráž.Několik lidí se zapsalo, takže asi polovina jednoho řetězce byla ob-sazena. Bylo ještě třeba získat zbytek, a tak jsem se před svatostán-kem modlil a prosil Pána, co dělat. V modlitbě jsem dostal odvahuobcházet jednotlivé domy a snažil jsem se získat lidi, abychom mohliobsadit 24 hodin během dne. Chodil jsem po městečku a modlil sezároveň, hovořil jsem s lidmi, vysvětloval jim, oč jde, aby pomohlisvou modlitbou. Protože jsem navštěvoval ty, kteří do kostela necho-dí, a dokonce někdy i úplné ateisty, bylo potřeba jim i lidsky i prak-ticky vysvětlit důležitost stráže, motivovat je a jasně jim ukázat, cov té hodině mají dělat. Brzy se tímto způsobem podařilo obsaditcelých 24 hodin. Pak mě však napadla myšlenka, že přece můžememít i další modlitební skupiny, a tak jsem v hledání modlitebníkůpokračoval. Nejprve jsem se lidí při vysvětlování ptal, jestli se umípomodlit Otčenáš. Těm, kteří uměli, jsem pověděl, že se mohou mo-dlit vždy pomalu Otčenáš a obětovat ho například jeden za své ze-mřelé rodiče, druhý za své zemřelé přátelé, třetí za své děti, pak zasvou vzdálenou rodinu. Vždycky ať si uvědomí konkrétního člověka,pozvednou mysl k Bohu a pomodlí se za něho s vírou Otčenáš i mo-dlitbu k Panně Marii Zdrávas Maria a potom ať se tak pomodlí i nadaný, společný úmysl. Někteří měli ještě modlitební knížky, i kdyžzaprášené na půdě, někteří už nevěděli, kde jsou založené, tak jehledali, a když je našli, povzbudil jsem je, že se mohou modlit právěz těch knížek. Kdo se ani Otčenáš neuměl modlit, jako jedni staršímanželé, kteří byli celý život v KSČ, těm jsem ho napsal na kus pa-píru. Potom si jeden i druhý statečně vzali svou hodinu.Každému jsem dal obrázek, na který jsem napsal jeho jméno,pod jméno konkrétní hodinu, která mu nejlépe vyhovovala a na kte-ré jsme se dohovořili, a pod to, že stráž je vždy od 11. do 20. dne
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v měsíci. Dolů na obrázek jsem napsal: Svatá hodina je denně od 20.do 21. hodiny.Tak jsme obsadili 24 hodin i druhou modlitební skupinou a pakještě třetí. Vždy v neděli před 11. dnem měsíce jsem vyzval lidi v ko-stele, aby připomněli i jiným, ať už v obchodě, kde se lidé setkávajíči jinde, že máme stráže a je třeba se zase 10 dní modlit. Bylo to promě tenkrát šokující – v pozitivním slova smyslu – že se v té farnostinašli lidé, kteří vůbec do kostela nechodili, a člověk myslel, že jsouúplní ateisté, a právě oni, když se jim ukázala potřeba modlitby, vzalina sebe tento závazek s vděčností.Lidé se modlili s vírou. Bylo mnoho svědectví i ze Slovenska,například dospělí měli nějakou povinnost a nemohli se modlit svoustráž, tak se za ně modlily děti, anebo požádali někoho jiného, alestráž lehkomyslně nevynechali; každý bral svůj závazek zodpovědně.V listopadu 1989 padl komunismus a všechna biskupství v Čes-ku a na Slovensku byla obsazena.
Návštěva na Hané – rok 1988V létě jsem navštívil jistého pána na Hané, který byl pronásle-dován režimem a dostal se do určité psychické krize. Byl horlivýmkřesťanem a měl více dětí. Ve stejný čas tam náhodou přišel na ná-vštěvu i kněz František Lízna, tuším, že tehdy nesměl z politickýchdůvodů veřejně působit jako kněz. Rozhovořili jsme se, a když jsempopisoval, jak pracně rozmnožujeme tiskoviny opisováním na stroji,František poradil, že je možné daleko rychleji rozmnožovat pomocíválečku a blán. Na stroji se napsal text přímo na blánu a z ní se po-mocí válečku dalo vytisknout i několik set kusů. Už ale i tento ručnírámeček či váleček, jak tomu říkali, byl brán tehdejším režimem ja-ko rozmnožovací prostředek a jeho používání či vlastnění s sebouneslo nebezpečí soudu a trestu.Vzpomínám si, že když jsme se už rozcházeli a vyšli z domu,František, který mě dobře znal už ze semináře, říká:– Byl bych vůči tobě nečestný, kdybych ti nepověděl určitou věc.Bylo to sice v rámci zpovědi, tedy by možná někdo mohl říci, že tímprozradím zpovědní tajemství, ale zde nejde o vyjevení nějakéhohříchu dotyčné osoby. Naopak jde o zneužití z její strany, neboť měchtěla ve zpovědi ovlivnit. Pověděla mi totiž na tebe hrozné věci. Vě-
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děl jsem, že to jsou totální nesmysly, jenže tato paní je aktivní kato-lička v Praze a ovlivňuje velký okruh lidí. Její rodina je velmi dobřeznáma ve všech katolických kruzích a také aktivně spolupracujes hnutím Taizé. Šokovalo mě, že vůbec může něco takového o toběříkat. Vysvětluji si to tak, že když bojuješ za čistotu víry a stavíš setvrdě proti falešnému duchovnu, spojenému s různými praktikamivěštění a magie, je to určitá pomsta.Odpověděl jsem:– Dotyčnou paní znám. Často navštěvuje jistou osobu v Mohel-nici, která tam hraje v kostele na varhany. Ta napsala několik spisů,v nichž prosazuje okultní praktiky. Se skupinou jistých katolickýchžen chodí na různá místa, například tam, kde byly v minulosti histo-rické bitvy, jako bitva u Slavkova, a tam se koncentrují, ne modlí, alepřebírají tzv. energie.František pak zdůraznil:– Ten duch prostě chtěl, abych byl vnitřně naladěn proti toběa tato očernění přenášel na další kněze a vlivné osoby v katolickécírkvi. To, co říkala, jsem nebral vážně, ale přece jen jsem ti to chtělpovědět, abys věděl, co tato paní o tobě důvěrným způsobem a rafi-novaně šíří i skrze zneužívání svaté zpovědi.Když to pověděl, usmál jsem se a říkám:– Jak někoho vůbec může něco takového napadnout? A kdo to-mu může věřit? Pokud bych se takového zločinu třeba jen jedenkrátdopustil, byl bych usvědčen nejméně 10 svědky. Prostě je to totálnínesmysl! A přesto bude mnoho lidí zasaženo, když jim to tato osoba,která má autoritu, takzvaně důvěrně poví. Zůstane to v nich, popří-padě to budou dále, také „důvěrně“, šířit. Nevěděl jsem, že i takovéďábelské metody mohou fungovat u lidí, kteří nejenže se nazývajíkřesťany, ale pokládají se i za jejich vzor.Pak jsme se rozešli.
Rok 1989

CHO v Římě, říjen 1989Měsíc před „sametovou revolucí“ bylo setkání vedoucích cha-rismatické obnovy z celého světa v Římě. I z Česka bylo pozváno



162

několik osob, ale nakonec tam přijeli jen dva kněží a také já. Vzpo-mínám si na kratinký osobní rozhovor s kardinálem Suenensemz Belgie. O setkání mluvila i česká sekce vatikánského rozhlasu. Vlivkněze Ferdy a sympatie ke Kafkovi a pseudoduchovnu byly značnénejen u většiny kněží v Česku, ale i u těch, kteří působili v zahraničí,především v Římě. Když se dozvěděli, že jsem na setkání přijel i já,pronesli v rádiu ostré odsouzení a očernění mé osoby. Člověk viděl,že proti pomluvám a očerňování je prakticky bezmocný. Pokud jemožné věc vysvětlit, je třeba ji vysvětlit, ale někdy nezbývá nic jiné-ho, než jen mlčet a dát vše Bohu. On sám po mnoha letech osvětlí,jaká je pravda. Pak už je očernění kvalifikováno tak, jak je, tedy jakoočernění a zločin, a to ne pouze proti osobě, ale i proti Bohu.
Návštěva u kardinála, 8. prosinec 1989Padl komunismus a otevřely se nové obzory. Do určité mírybyl zmatek. V náboženské oblasti vystoupily síly, které se skrytěkumulovaly už v době komunismu. Byli to liberální kněží, kteří sekoncentrovali kolem Dr. Zvěřiny, měli napojení na Chartu a skrzeněho zasahovali i do politiky. Nyní dostali prostor. Kdo nejvíce z to-hoto okruhu ovlivňoval kardinála, byl páter Zvěřina a T. Halík. Obapomáhali vyřizovat kardinálovu bohatou korespondenci, a tím obanabyli mimořádně důvěry. Přestože po duchovní stránce jednotuneměli, měli ji po stránce politické. V té době se rozhodovalo, kdobude navržen na prezidenta. Jedni navrhovali pana Císaře, ale Halík,který vystupoval jako pravá ruka pana kardinála, navrhoval Havla.Liberální kruhy ze Západu totiž prosazovaly Havla a po pádu komu-nismu manipulovaly s masami. Zneužily i studentské hnutí. Tehdybylo snad v každé vitríně heslo: Havel na hrad. Jen v úzkém kruhuse vědělo, že Havel a jeho rodina byla spojena se zednáři. Veřejnostbyla demagogicky ovlivňována frázemi: Havel je disident... trpěl za
komunismu... Tito západní manipulanti dovedli vytvořit tak suges-tivní atmosféru, že šlo přímo o duchovní teror. Kdyby někdo vyjád-řil jen pochybnost, že by snad někdo druhý mohl být vhodnějšímkandidátem, byl by pokládán pomalu za vlastizrádce. Kard. Tomášekměl velkou autoritu, dalo by se povědět větší než Havel, a čekalo se,co poví on, koho navrhne. Mohl si dovolit být v opozici, měl už 90let. Rozhodně mu šlo o dobro církve i národa, jenže Zvěřina a Halík,
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kteří byli tzv. profesionálové v oblasti politiky, mu dali radu, abyprosazoval Havla.V této situaci jsem přijel do Prahy, a to po dlouhých modlitbáchza to, aby pan kardinál mohl prosazovat Boží království, a pravdivějsem si proto uvědomoval i negativní stránky tehdejšího disidentaHavla, který byl znám sklonem k alkoholu, a rozhodně nebyl žádnoumorální osobností. Kromě toho nebyl vůbec věřící. Vzpomínám, jakjsem přijel 8. prosince do Prahy nočním vlakem. Byl silný mráz. Ránojsem ještě nějaký čas chodil po Hradčanském náměstí, než pan Bláhaotevřel vrátnici a mohl jsem se trochu ohřát. Čekal jsem tam, abychmohl panu kardinálovi sdělit svůj postoj, a nejen svůj, ale i mnohajiných, kteří viděli do věci lépe, než jen tak, jak manipulovala mas-média. Když jsem panu Bláhovi pověděl, že bych se rád setkal s pa-nem kardinálem, odvětil, že pan kardinál je velmi vyčerpán a že dnesnebude přijímat návštěvy. Když jsem naléhal, že věc je velmi důleži-tá, že se týká otázky volby prezidenta, pan Bláha řekl:– Dobře, tady máte papír, napište to panu kardinálovi, já mu topředám.Na papíře jsem odůvodnil, proč bych viděl, aby pan kardinál,který má tak velkou autoritu, navrhl konkrétního křesťanského kan-didáta, který už zastával určitý vysoký úřad a má autoritu, a ne V.Havla, který je jednak ateista a jednak není morální osobností. Brzynato, co jsem odjel, pan kardinál vyhlásil:– Církev katolická se rozhodla pro pana Havla.Padl duch komunismu, ale přišel jiný duch. Mezitím však nastalaurčitá etapa, kterou církev mohla využít k plodné misii a reevange-lizaci. Bohužel, šance využita nebyla. Proč? Ti, kteří byli vybráni zabiskupy, tuto potřebu nevnímali a byli pod vlivem liberální teologiez Německa. Ta ani v době komunismu nedovolila, aby šli kněží nahloubku a opravdu, každý osobně, hledal Boží tvář a volal k Bohuo světlo a sílu k záchraně nesmrtelných duší.
Rok 1990Hned začátkem roku bylo oznámeno, že na Velehrad přijedepapež. Jenže už koncem měsíce se objevila velká reklama: První dny
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února navštíví naši zemi dalajláma. V Katolickém týdeníku se v titul-cích paradoxně opakovalo: Jeho Svatost dalajláma... a aktivní knězHalík tam psal opěvné články. On nejenže zprostředkoval jeho po-zvání, ale také i setkání dalajlámy s kardinálem Tomáškem, i to, žepak dalajláma velkým věncem pana kardinála ochomoutoval. Kdyžjsem se to dozvěděl, telefonoval jsem panu kardinálovi a krátce muřekl, že ten věnec není nic nevinného, že jde o duchovní symbol, pro-tože dalajláma se pokládá za vtěleného boha, a nechat se jím ocho-moutovat znamená podřídit se jeho duchovní vládě. Kard. Tomášekbyl tou zprávou šokován, chvíli mlčel a já jsem pak položil telefon.Stejně už bylo pozdě.Brzy nato dalajláma s novým prezidentem Havlem několik ho-din meditoval.Jakého ducha vnesl dalajláma do Česka a jaké přinesl ovoce?Zavládla euforie vůči buddhismu. Například studenti na katolickéškole v Olomouci, kteří studovali sociální práci, až na několik výji-mek tvrdili, že jsou buddhisté. Po pádu komunismu přišlo tedymísto probuzení otevření se duchu pohanství. Nakonec to však ne-bylo nic jiného než duch II. Vaticana a duch Assisi, kde se vedle pa-peže prezentoval i dalajláma.My jsme v čase příjezdu dalajlámy vyrobili velký plakát a vidi-telně ho v Olomouci vyvěsili. Stručně tam bylo napsáno, kdo dalaj-láma je, že je v Tibetu pokládán za boha a že sám se také za bohapokládá. Pro nás křesťany je modlářstvím se mu duchovně podřizo-vat a projevovat mu úctu. Vzpomínám, že tehdy televize vysílala, jakarcibiskupu Vaňákovi kladou otázku ohledně plakátu. Samozřejměo ničem nevěděl, tak nepřipraven pověděl jen nějaké všeobecné frá-ze. Sice text uvedený na plakátu nepopřel, ale nebyl schopen se zapravdu jasně a vyhraněně postavit.
Nebezpečí havárie na cestě do Bílé VodyV té době jsem jel z Dvorců do Bílé Vody navštívit řeholní sestry.Když jsem sjížděl po horské silnici, jel proti mně do kopce trabant.Sotvaže jsem od vrchu sjel asi deset metrů, najednou jsem začal jetjako na saních a z jedné strany byla hluboká strž. S vírou jsem zvo-lal k Bohu o pomoc a v tu chvíli jsem naštěstí bokem žigulíku nara-zil do trabantu. Žigulík se otočil i se mnou a byl odhozen do příkopu
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na opačné straně, než byla strž. Věděl jsem, že tu šlo o duchovní bojspojený s postavením se proti duchovní síle, která byla za celýmprotikřesťanským duchovnem dalajlámy. Zároveň ale v tomto neště-stí člověk poznal přímo Boží zásah. Dodnes, když na to vzpomínám,uvědomuji si, že to mohlo skončit velmi tragicky.
Noví biskupové a papež na VelehraděV lednu a únoru se mělo definitivně rozhodnout o obsazení všechbiskupských stolců v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Jména no-vých biskupů byla zveřejněna asi v polovině března. Pro Olomoucbyli zvoleni dva pomocní biskupové: Jan Graubner a Josef Hrdlička.Na těchto kandidátech se shodly fokolarínské i liberální kruhy.První neděli v dubnu se uskutečnila první papežská návštěvana Velehradě. Byla vyvolána velká euforie, údajně se měl zúčastnit1 milion lidí. Předtím padal déšť, takže v okolních prostorách, kudymuselo velké množství lidí procházet, bylo bahno.Velká škoda, že nepřijel i nějaký papežský kazatel, napříkladCantalamessa, který by pronesl evangelizační kázání. Byl by to velkýprůlom a věřím, že mnozí lidé by se opravdu upřímně obrátili k Bo-hu. Prakticky vůbec ještě v kostelech neslyšeli, aby někdo v mociDucha promluvil živé slovo a dotkl se jejich nitra tak, aby se cele vy-dali Ježíšovi a otevřeli se Duchu svatému. Jenže problém byl, že to-hoto ducha pokání a horlivosti Jan Pavel II. neměl, a proto mu aninedal prostor. On už čtyři roky předtím dal prostor jinému duchu,duchu Assisi. A je jasně řečeno v Písmu, že nelze sloužit dvěma pánům.Na pouti jsem byl mezi kněžími na pódiu i já. Bolestně jsem pro-žíval tuto pro náš národ promarněnou šanci.
Duchovní atmosféra pronásledováníDlouhou dobu jsem plně nechápal Ježíšova slova: „Kdo vás při-
jímá, mne přijímá; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo
přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spra-
vedlivého. A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těch-
to nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o
svou odměnu.“ (Mt 10,40-42)
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Když Ježíš řekl apoštolům, že chce jít do Jeruzaléma, všichni sebáli a reptali, proč tam zase chce jít, vždyť přece ví, že ho židé chtějízabít. Židé dokázali vytvořit proti Kristu tak silně nenávistnou atmos-féru, že poté co uzdravil slepého od narození, ani vlastní rodiče ne-byli schopni vyjádřit holou pravdu, že ho uzdravil Ježíš. Jak jen jepředvolali, plní strachu řekli: „Víme, že to je náš syn a že se slepýnarodil, ale jak to, že nyní vidí, to my nevíme, ptejte se jeho.“ V tétoatmosféře bylo abnormálním hrdinstvím se k Pánu Ježíši přihlásit.Takovým hrdinou byl jeden z apoštolů, který se postavil pod kříž.Petr pod tímto tlakem dokonce Ježíše zapřel před obyčejnou služ-kou a zapřísahal se, že Ho nezná. Duch strachu doslova nabil ovzduší.Co se týče následování Krista, každý z nás si musí uvědomitjedno: Pokud chci být Ježíši věrný, tento duch, který nenávidí Kristaa vytváří až nenávistný teror, se obrátí i proti mně. Navíc přijde právěze strany těch církevních kruhů, které tvrdí, že je za nimi Bůh. Toho,kdo vpravdě hájí Ježíše Krista, postaví do role největšího nepřítelecírkve, jemuž hrozí exkomunikace.Měl jsem nejednu konkrétní zkušenost s tímto duchem. Vnímaljsem ten tlak. Navštívil jsem například blízké kněze z charismatickéobnovy, když měli setkání. Dali mi najevo, že je moje přítomnostkompromituje a že by bylo lépe, kdybych na setkání vůbec nepřijel.A tak to bylo mnohokrát. Když bylo například svěcení kněží v olo-moucké katedrále, věděl jsem, že pokud se tam neukáži, ten duchstrašně nabude na síle. Proto jen z víry a s velkým sebezáporem jsemtam šel a byl kněžskému svěcení účasten. Vnímal jsem, jak mě mnozíprobodávají nenávistným pohledem a že mí přátelé se za mě stydí,jako by říkali: Proč sem vůbec lezeš?Začalo to v čase, kdy jsem pověděl jasné slovo proti okultní čin-nosti kněze Ferdy. Všichni ho pokládali za muže Božího a pomaluza života by žádali jeho kanonizaci, protože tolik tzv. zázraků jakoměl on, neměl žádný svatý. Nebyly to bohužel zázraky, za nimiž bybyl Bůh, ale činnost spojená s věštěním a magií.Co bylo příčinou nenávisti Jezábel, když nechala vyhubit prav-divé proroky, a také její tak silné nenávisti vůči Eliášovi, který mu-sel utéct před Achabem, aby si zachránil holý život? Fakt, že prorokEliáš i s ním sjednocení proroci se postavili proti okultním prakti-kám spojeným s pohanstvím. A tak je tomu i dnes. Okultní praktiky
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se navíc oblékly dokonce do církevního kabátu; příkladem byl knězFerda. Okultista Rejdák o něm napsal knihu, do níž vložil dopis odpana kardinála, ve kterém P. Ferdovi děkuje za jeho „bohumilou čin-nost“. Jenže to, že tato činnost je těžkým hříchem proti 1. přikázánía že vnáší prokletí a duchovní slepotu do církve, to si nechtěl nikdopřiznat. Kdybych řekl:– Co proti mně máte? Dopustil jsem se nějakého přestupku pro-ti víře? Dopustil jsem se nějakého přestupku proti mravům?– Ne, my nevíme, co proti tobě máme.Ale hned by následovalo:– Pryč s ním! Ukřižuj ho!Přesně tentýž duch fanatické nenávisti křičel na Krista: „Pryčs ním! Ukřižuj ho!“ Na Pilátovu otázku – Co zlého udělal? – žádnálogická odpověď. Byl jsem tomu vystaven po celá léta a jsem dodnes.Z Boží milosti mohu hájit Krista a Jeho učení, a proto se stavět protiokultismu a herezím i za cenu, že bych za to měl zaplatit životem.V mimořádných podmínkách a v mimořádné situaci jsem přijalbiskupské svěcení. Bůh mi dal mimořádnou kariéru – neustálé pro-následování a kříž. Buď Mu za to dík! V duchovním boji mnohdy sta-čila hodina intenzivní modlitby a duchové nahánějící strach odešli.Duch manipulace a smrti umí dělat reklamu lidem, kteří muslouží. Příkladem je dalajláma či rockové hvězdy zasvěcené satanu.Lidé upadají do extází, dali by i život za nějakého zvráceného člově-ka, který slouží démonům, visí na něm přímo celým srdcem. Kdyžse zeptáte: Proč ho uctíváte? Povězte konkrétní důvod. Co dobréhoučinil? Oni neví proč. Prostě tu působí duch. Je to masová manipu-lace. Je to duch světa, který umí dělat slávu svým lidem.Svět bude Kristovy učedníky nenávidět, nebude k nim lhostejný.Pokud nejsme Kristovými učedníky a jsme zadobře se světem a tvo-říme s ním aggiornamento, pak nás svět nebude pronásledovat, alebude volat: Sancto subito!Protože jsem se postavil na obhajobu zvlášť 1. přikázání Deka-logu, mnozí kněží a falešní křesťané mě nenáviděli a nenávidí až nasmrt, a nejen oni, ale ten duch, který je za nimi.Protože jsem se postavil za pravověrné učení, liberální teologo-vé a jejich příznivci mě rovněž nenávidí, očerňují a mnohokrát sesnažili mě očerňováním morálně likvidovat.
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Protože jsem ukazoval na vzor pro kněze, jímž je sv. Pavel, azdůraznil, že byl pravdivým charismatikem, který postavil do centrasvého života Krista, a to ukřižovaného, proto mě nenávidí ti charis-matici, kteří obcházejí Kristův kříž, a proto mě na druhé straně ne-návidí i tzv. konzervativní a slušní kněží, kteří odmítají pokání, kteréje podmínkou přijetí Ducha svatého v plnosti.Nenávidí mě i ateisté a zednáři – stoupenci NWO, lidé a sympa-tizanti LGBTQ i muslimové a pohané i církevní hierarchie, která jes nimi v jednotě ducha, protože mým přáním bylo a je, aby přijaliJežíše, šli za Ním úzkou cestou kříže a byli spaseni.Mohu v pravdě volat s apoštolem: „Na všech stranách jsme tís-
něni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v kon-
cích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi,
ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti,
aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro
Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven
i Ježíšův život.” (2Kor 4,8-11)
Koncert na Strahově, léto 1990Když jsme se sešli na modlitební víkend, dozvěděli jsme se, žena neděli odpoledne je na Strahovském stadionu v Praze napláno-ván koncert zahraniční rockové skupiny. Nebyl už čas iniciovat ně-jaké protiakce. Ptal jsem se ostatních, co bychom asi mohli udělatpro to, aby se ten duch, který působí rozklad české mládeže, alespoňtrochu zadržel. V této situaci ale nikoho nic účinného nenapadlo.Až když jsme se začali modlit, hned mi přišla myšlenka, abychomse s vírou pomodlili bojovou modlitbu: „Nebeský Otče“ s konkrétníprosbou: „ať na Strahově prší a je bouřka!“ Všichni s tím souhlasili,a tak jsme se sjednotili ve víře a čtvrt hodiny opakovali prosbu: „Ne-
beský Otče, ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, Tě prosíme,
ať na Strahově prší a je bouřka!“ Při pronášení prosby jsme se sna-žili, abychom se modlili nejen ústy, ale abychom věřili, že Bůh je vše-mohoucí a že to může učinit. Po čtvrthodině jsme další čtvrt hodinys vírou děkovali, že Bůh to učinil. Zpívali jsme píseň: „Celým srdcem
Tě, Pane, chválím“ a každý v duchu procházel situace ze svého života,kdy Bůh mimořádně zasáhl svou pomocí, a chválil Ho za to. Asi po
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sedmi minutách jsme přerušili zpěv, nebo spíše přešli v dalším zpě-vu už do druhého stupně víry a asi osm minut jsme děkovali Bohu,že On to, za co jsme teď prosili, učinil. Stáli jsme ve víře bez pochyb-ností, ve víře, že u Boha není nic nemožného!Když jsme skončili, někteří vydali svědectví, všem zářila tvářradostí a všichni cítili v nitru hluboký pokoj. Pak se většina studentůvrátila domů, zůstali jenom někteří, kteří mohli o prázdninách i vevšední den pokračovat v modlitbách. Hned v pondělí jsme šli koupitnoviny, abychom zjistili, co o koncertu budou psát. Pán nás postavildo zkoušky víry. V novinách byla fotografie z dopoledního setkánízemědělců na Strahově, na níž krásně zářilo slunce. Smutně jsmeodložili noviny. Až odpoledne nám nadšeně telefonovala jedna stu-dentka, která se s námi také modlila. Říkala, že si v časopisu právěpřečetla zprávu, že v neděli odpoledne bylo na Strahově už všechnopřipraveno ke koncertu, ale jen co začal, zničehonic se zatáhlo nebea nastala taková průtrž mračen, že koncert musel být náhle přeru-šen. Kromě toho voda zalila zvukovou aparaturu a všechny zesilova-če, takže přestaly fungovat a bylo třeba je asi tři hodiny opravovat.Sice se potom ještě chvíli snažili, aby se koncert aspoň zkráceněuskutečnil, ale mládež se de facto rozešla a celá akce krachla. Známá,která byla v té době v Praze, nám za několik dní vydala svědectví.Potvrdila, že v neděli bylo krásné počasí, ale zčistajasna se rychlezatáhlo nebe a nastal takový lijavec, že auta musela zastavit, protožestěrače nestíhaly brát takové množství vody, takže se na určitý časzabrzdil provoz.
KomunityNastala náboženská svoboda a bylo třeba možnosti, které senaskytly, využít pro Boží království.V Brně vedl charismatickou obnovu Ludvík Kolek. Když jsemho navštívil, hovořili jsme spolu o podstatě charismatické obnovy.V prvotní církvi charismata pronikala celý organismus církve. Sv.Pavel nezakládal zvlášť nějaké charismatické křesťany, všichni bylicharismatici. To znamená – všichni se cele obrátili, přijali Ježíše jakosvého Spasitele a také v plnosti Ducha svatého. Proto v listu do Ko-rintu dává apoštol Pavel křesťanům směrnice, jak se mají modlit
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a jak využívat při modlitbě duchovní dary. V naší době je katolickástruktura silně právnická s velkým zdůrazňováním obřadů. Těžkoje vést kněze, aby se vnitřně obrátili skrze pravdivé pokání. Kněžíse nechtěli rozejít se sympatií k okultismu a s duchem pohanství.Nakonec přímo na koncilu byla přijata úcta k pohanským kultům,takže Duch svatý v této atmosféře mohl jen těžko zasáhnout srdcekněží. Bylo třeba určité autority ze zahraničí, aby Duch Boží nebylzcela udušen či vyhnán. Moudrým řešením se ukázalo přijmout ka-tolické komunity, které už působily na Západě, hlavně ve Francii.Brňané se rozhodli pro katolickou komunitu „Emmanuel“ z Francie.V té době jsme i my chtěli založit vlastní komunitu, protože seutvořil okruh mladých lidí, děvčat i chlapců. Za komunismu se mo-hli mladí lidé sjíždět na modlitby do Budišova, pak do Dvorců. Nyní,když nastala náboženská svoboda, usilovali jsme o pevný bod.Modlili jsme se a zkoumali, jestli by nebylo možné někde neda-leko chrámu koupit domek pro komunitu. Optimální byl dům velmiblízko chrámu v Hejčíně. Byl jsem ochoten přijmout tam duchovnísprávu a arcibiskup Vaňák, pokud bych mu žádost přednesl, by s vel-kou pravděpodobností souhlasil, abych tam byl farářem, a pak byv domku mohla být komunita, kterou by jistě schválil.Právě když jsme řešili tuto otázku, do Dvorců přijel jeden nedo-studovaný právník, který vystupoval jako velmi zbožný a vzbuzovalvelkou důvěru. Zmínili jsme se mu o tom domku, aby nám poradil.Hned se nabídl, že zjistí všechny náležitosti, promluví s majitelema zprostředkuje nám koupi. Vystupoval mimořádně suverénně, na-víc se pohyboval v církevních kruzích – jeho velmi blízký příbuznýbyl řeholním knězem – mluvil o duchovních věcech a měl přehledo všem, takže jsme byli velmi vděční, že nám s koupí domu pomůže.Objel jsem známé kněze, pověděl jim o tom, že chceme kupovat do-mek, že by nešlo o klasický klášter, ale náboženský institut, centrumpro modlitbu a pro práci s mladými lidmi. Půjčili mi každý dle mož-nosti, takže jsem získal požadovanou sumu – 330 tisíc korun. Láďařekl, že už má všechno domluvené, jen je třeba, abych mu dal zálo-hu 90 tisíc korun a že pak, v další etapě, on všechno zařídí a důmbude převeden. Vůbec nás ani v nejmenším nenapadlo, že jsme sedostali do pasti podvodníka. Aby vzbudil dojem hodnověrnosti, po-zval mě do jedné rodiny z Prahy. Jednalo se o skutečně zbožnou ka-
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tolickou rodinu, dokonce to byli jeho příbuzní. Předně mi pověděl,ať přijedu se zbytkem peněz, že už je všechno zařízeno, že penízese dají na účet, podobně prý jako těch 90 tisíc, a on mi pak jen předášek a proběhne samotná koupě. Dostával jsem už určité podezření,že může jít o nečestnou hru. Přišel jsem do bytu jeho příbuzných,společně jsme hovořili, byli upřímní. Vůbec netušili, že Láďa náschce okrást o všechny peníze. Já jsem už to podezření měl, a kdyžjsem se modlil, najednou ten duch temnoty, který mě držel ve faleš-né důvěřivosti, odstoupil a mně bylo naprosto jasné, že mám co dočinění s podvodníkem. On naléhal, abych mu ještě večer ty penízedal. Decentně jsem pověděl, že to budeme řešit až ráno. Tu noc byltvrdý boj. Modlil jsem se a on několikrát chytal za kliku, zřejmě chtěl,kdybych spal, peníze ukrást. Těch 240 tisíc jsem měl proto při sobě.Byla to těžká noc. Tyto peníze jsem sice zachránil, ale když jsem žá-dal spořitelnu, aby mi vrátila těch 90 000 Kč, ať jsme dělali co dělali,už to vrátit nešlo. Vzpomínám, jak jsem potom přišel na arcibiskup-ství a hovořil o celé věci s biskupem Hrdličkou, s nímž jsme se dobřeznali ještě ze semináře, byl tím šokován. Tehdy tam přišel i druhýpomocný biskup, Jan, a když mu Josef pověděl, co se stalo, pronesl:– Takového člověka je třeba vyzpovídat a zastřelit!Samozřejmě to bylo řečeno jako sarkastický žert. Láďa penízenevrátil, a navíc mě i celé naše společenství velmi očernil. Byl za nímsilný duch, s kterým jsem nikdy před tím neměl zkušenosti.
Moravský BerounO prázdninách roku 1990 jsem ještě s dvěma bohoslovci s ví-rou obcházel území Olomouce. Začali jsme večer a celou noc jsme sepři chůzi za město modlili. Obcházení jsme završili až k ránu. Kéžby Pán přijal tu oběť k probuzení v tomto městě či v okolí! MožnáPán vyslyšel naši modlitbu i tím, že o mnoho let později nám dal vblízkosti Olomouce jeden velký statek, který jsme mohli přebudo-vat na klášter, ale to už jako Byzantský katolický patriarchát.Rovněž v to léto o. Norbert, farář ze sousední farnosti Morav-ský Beroun, odešel do kláštera premonstrátů, a tak mi dodali i tutofarnost s několika excurrendy.
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Institut Virginis ImmaculataeBrzy poté jsem navštívil arcib. Vaňáka a požádal ho o schváleníinstitutu Virginis Immaculatae na zkušební období tři roky. Pode-psal dokument a o něco později, na svátek Neposkvrněného početí8. prosince 1990, šest děvčat přijalo tento způsob zasvěceného ži-vota. Sliby složily v arcibiskupské kapli za přítomnosti ještě dalšíchdvou kněží. Arcibiskup pronesl krátkou promluvu. Mluvil o pšenič-ném zrnu hozeném do země a o nutnosti zemřít, aby mohlo přinéstužitek. Připomenul, že Pán Ježíš zde hovoří o ztrátě své duše proNěho a o následování.V Předmostí u Přerova byla opuštěná fara, takže tam mohla děv-čata začít. Tento institut skutečně byl jen semenem, které mělo ze-mřít. Mezitím jsem odešel do kláštera, arcibiskup Vaňák zemřel, a potřech zkušebních letech jsem navrhl děvčatům, která zůstala, aby zvá-žila vstup do kontemplativního kláštera na Ukrajině. Dvě z nich sek tomu rozhodly. Pán dal požehnání. Asi po 25 letech z malého klá-štera s několika přestárlými řeholnicemi vzešlo 10 nových klášterů.
Rok 1991

Splacený dluhKoncem roku 1990 přišlo pozvání z komunity Sant’Egidio z Mi-lána. Udržovali jsme s nimi určitý písemný kontakt a tehdy mě i po-zvali. Protože neumím italsky, jel se mnou jeden bohoslovec. Přijelijsme tam hned začátkem roku na necelé dva týdny. Využil jsem časa modlíval jsem se v podzemní kapličce. Večer komunita pořádalarůzné akce. Také nás zvali do rodinných společenství. Každý věděl,že Česko bylo dlouho pod vlivem komunismu a představený, anižbych ho prosil, řekl, že je třeba nám finančně pomoci. Udělali sbírkua všechny peníze mi dali, abych je použil ke svým účelům. Měl jsemdluh 90 tisíc. A Pán Bůh se postaral. Když jsem se vrátil a všechnojsem spočítal, dohromady to bylo 90 tisíc. Děkoval jsem Pánu, žemi pomohl tento dluh zaplatit. Láďovi jsem odpustil, protože jsemvěděl, že vina byla na mně, měl jsem být opatrný, a ne naivní. Onbyl zneužit duchem lži a zla.
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Po mnoha letech, když jsem se dozvěděl, že tato komunita orga-nizuje různá internáboženská setkání a nepůsobí už v Duchu svatém,velmi mě to velmi zabolelo.
Do řehole sv. BasilaBrzy po návratu z Itálie jsem navštívil některé kněze. Byl 31. le-den, svátek Dona Boska. Večer pokročil a nemělo už cenu vracet sedo mé farnosti v Moravském Berouně. Stavil jsem se proto ještě nafaře v Napajedlích, kde byl tehdy farářem Adam Rucki. Spojoval násvztah úcty k Duchu svatému. Chvíli jsme hovořili a potom Adam nakytaře vybrnkával různé melodie tklivých písní jak k Panně Marii,tak k Pánu Ježíši. Dal mi k přenocování malou místnost. Ještě předspánkem jsem šel do kaple, kterou měl na faře, a začal se modlit.Vzpomněl jsem si, že je den sv. Dona Boska, který byl velkým ctite-lem Panny Marie. A znovu, jako kdysi v semináři o jeho svátku, anižbych se dlouho modlil, jako když blesk z nebe uhodí, přišlo slovo.Tentokrát, že mám všechno opustit a vstoupit do řehole. Na chvílijsem tím byl zaskočen, protože ačkoliv v semináři jsem v určitémobdobí toužil jít do řehole, žádný konkrétní krok jsem nikdy neudě-lal. Zvažoval jsem možnost jít k jezuitům či saleziánům. V našemročníku jich bylo několik, ale ač byli všichni milí, nikdo z nich měneoslovil tak, že bych nabyl přesvědčení, že mám následovat cestuněkterého z nich. Navíc v 5. ročníku už bylo jasno, že znovu v poli-tické sféře nastává období upevňování komunistické struktury a býtřeholníkem a zároveň farářem jsem neviděl jako ideál. Proto jsempo celé to období, až do toho dne či do té hodiny, měl pokoj ve svě-domí, že plním Boží vůli, když jsem tam, kde jsem. Totiž že jsem kně-zem v pohraničí, který má na starosti pět farností a musí se starato mnoho záležitostí, které jsou mu dány jako povinnost. Nyní všakjako bych se probral. No ale teď je přece možnost vstoupit do řeho-le! Komunismus padl a už celý rok 1990 byla možnost vstoupit dořádného kláštera. Jak je možné, že mě to vůbec nenapadlo? Až takznenadání! Usmál jsem se a říkám:– Díky, Pane, za to světlo. Samozřejmě, je-li to Tvá vůle, není očem uvažovat. Tu jsem, Pane, abych plnil Tvou vůli.
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V myšlenkách jsem procházel různé řehole i jejich charisma da-né zakladatelem. Najednou přišlo jasné světlo:– Narodil ses přece 10 km od místa, které archeologové označují
za historický Velehrad. Sem přišli sv. Cyril a Metoděj, oba byli mniši
s pravidly sv. Basila Velkého.Hned na druhý den jsem zjistil, že tato řehole je na Slovensku.Jejím členem byl i řeckokatolický biskup Gojdič, který zemřel ve vě-zení v době bývalé komunistické vlády. Rozhodl jsem se však protuto řeholi především kvůli sv. Cyrilu a Metoději.
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Noviciát ve Varšavě (1991–1992)

Do noviciátu jsem nastoupil v červenci a se mnou bohoslovecRichard i jeho bratr Jiří a ještě Luděk, všichni od Ostravy. Představenýřehole OSBM na Slovensku P. Marián Potaš, nás zavezl do Varšavy.Bohoslovec Richard už měl za sebou dva roky studia a dva další kan-didáti, kteří měli rovněž i kněžské povolání, se zeptali, zda by mohlipo roce noviciátu nastoupit do varšavského semináře. PředstavenýPotaš to uvítal a přednesl návrh vedení řehole ve Varšavě. Řeholnídům byl naproti budově, v níž sídlil tehdejší polský primas Glemp.Na noviciátu bylo asi 30 noviců z Ukrajiny, kteří pak měli rovněžve Varšavě pokračovat ve studiu. Tam jsme s některými byli v úzkémkontaktu, ale zvláště jsme vytvořili jednotu s br. Markianem, nyněj-ším arcibiskupem pravověrné církve na Ukrajině.Když si ti, kteří se v Česku zabývali okultismem, zjistili, že jsemve Varšavě, dělali určité pokusy, aby mohli nějak uškodit, a to i přesvelvyslanectví, ale Pán jim vše zmařil.Z noviciátu jsem se snažil aspoň dopisy povzbuzovat sestry v in-stitutu Virginis Immaculatae, aby vytrvaly v duchovním boji, do ně-hož vstoupily, když se rozhodly jít po cestě následování Krista.
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25. 11. 1991 (Varšava)
… Předně děkuji Pánu Bohu, že vše tak zvláštně vede a řídí a dě-

kuji vám všem, že se snažíte Jeho vůli hledat a plnit. O nás psát nebu-
du. Pán nás vyučuje a osekává někdy nadoraz, ale za tím vším je Jeho
veliká láska! Je to stále větší dobrodružství, ten proces očišťování, vnitř-
ních operací a uzdravování.

26. 12. 1991 (Varšava)
... Konkrétně zařiďte klášter tak, aby jeho skromné vybavení bylo

živým kázáním. Televize nepatří do kláštera ani do křesťanské rodiny,
ani rádio nemějte. Co máte a nemáte mít, to předložte Ježíšovi a Jeho
se zeptejte. Ten skromný majetek už nemá být váš soukromý, ale vy
ho máte jen spravovat. Má vám sloužit, abyste skrze něj sloužily víc
Bohu! (Pozor! Neznamená to, že čím je víc majetku, tím víc se slouží
Bohu!) Majetek se většinou stane pastí, přestane být prostředkem,
udělá se z něho cíl, modla a vytlačí Boha. Proto je lépe vždy trochu
trpět nedostatkem než mít nadbytek.

Nezapomeňte, že Boží nepřítel se bude snažit klást nejrůznější
překážky, aby ochromil, rozbil celé dílo. Jenže Neposkvrněná mu bude
šlapat na hlavu, tomu duchu pýchy, tomu pekelnému hadu. Vy buďte
pod její ochranou. On vám neuškodí, ba naopak, jeho útoky budou k
vašemu posvěcování.

Nevím, jaké záměry má Bůh se začínajícím dílem. Nevím, kolik
požehnání dá v budoucnosti, ale vnímám, že aby ten proud milosti
mohl oživovat mnohé duše, je třeba cvičit se v čisté lásce k Ježíši…

Jen několik praktických myšlenek k růstu blíženské lásky.
V podstatě každý člověk kromě Neposkvrněné je raněn dědičným

hříchem, který člověka zaslepuje a drží ve lži a falešnosti. I když člověk
chce konat dobro, koná zlo (Ř 7,23n). Milovat znamená být s Kristem
ukřižován, proto, abych nejen já, ale i můj bližní byl osvobozen od hří-
chu a byl spasen. Proto mám přijímat bližního takového, jaký je, ale
mám vědět, že je otrok hříchu. Náš starý člověk nás zneužívá, žárlí,
rozděluje, znesvobodňuje. Pokora je v tomto: chyby, zlozvyky druhého
mají být zrcadlem pro mě. Starý člověk je v podstatě u každého stej-
ný, má jen různé odstíny. Je třeba se dívat na druhého ve víře, že v
něm je, i když uvězněný, hladový a žíznivý Ježíš. Ale totéž platí i o mně.
I ve mně je uvězněný, hladový a žíznivý Ježíš. Platí duchovní zákon,
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který vede k uzdravování a k osvo-
bozování: Budu-li snímat okovy
temnoty a zlozvyku nejprve u sebe,
dostanu světlo i sílu je pomoci sní-
mat i u druhého.

Tento proces vysvlékání starého člověka a oblékání nového začí-
ná především v myšlení! Lidská přirozenost bez respektování zákona
evangelia v podstatě reaguje stejně. Je to žárlivost na bližního, kon-
kurenčnost, závist, když má v něčem něco lepšího, závist i duchovních
darů, závist třeba i kříže, a na druhé straně pak sebelitování a truco-
vání (před Bohem i lidmi). Má to nejjemnější odstíny, ale v podstatě je
to naše „já“, které se nechce pokořovat, tedy nechce znát pravdu o sobě,
nechce poslouchat Boha a podřizovat se Mu. Stále chce mít – vlastnit –
své představy, své plány, své city. Svatý Basil mluví o kárání: Když nás
někdo pokárá, to znamená s hněvem či jízlivostí nám bez obalu poví
pravdu – třeba s příměsí nepravdy –, najednou se rozjede obranný
systém: úžasné inspirace, omluvy atd., a navíc hořkost vůči tomu člo-
věku hraničící až s nenávistí. Tak reaguje starý člověk. Jenže my by-
chom měli děkovat tomu, kdo nás kárá, jako největšímu dobrodinci.
On nám pomáhá shodit okovy otroctví a lži! Tedy první forma lásky
je neustálé pokořování sebe. Člověk se však nemusí snažit o nic umělé-
ho. Jde jen o to, přijímat pravdu! Když přijde hořkost vůči bližnímu, tak
začít uvažovat o jeho dobrých vlastnostech a jeho dobrých skutcích a
o svých zlých vlastnostech a zlu vykonaném v minulosti, a tak se v du-
chu před Bohem pokořovat. A pak přijde světlo i láska k tomu člověku.

30. 1. 1992 (Varšava)
… Znovu bych vás chtěl povzbudit na cestě, kterou vám připravil

Pán Ježíš… bojovat proti společnému nepříteli všech lidí, duchu lži.
Stát se připraveným pro Ježíše není úkol snadný a bez Božího zásahu,
Božího vedení a ochrany lidskými silami nedosažitelný. Proto je třeba
modlitbou vyprošovat milost k postupnému dávání se a odevzdávání
se Ježíši, abyste se Mu jednou v hodině smrti mohly dát cele a všechno
v té chvíli opustily kvůli Němu a pro Něho.

Ježíš je Láska, ale též Pravda. Ďábel je lhář a vrah. Naše stará
přirozenost, starý člověk v nás, je v neustálé spolupráci s lhářem a
úhlavním nepřítelem Ježíše. Snaží se nás skrytě a nenápadně zotročit,
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znesvobodnit určitými zlozvyky, vazbami, strachy z pravdy, z budouc-
nosti. Tato síla lži jako jed působí v nás, otravuje naši vůli k malátnosti
a k lenosti v plnění Boží vůle. Snaží se nás klamat falešnými předsta-
vami o sobě, o světě, rozbít ideál celostní a totální lásky k Ježíši a k
duším! Tato síla klamu a lži působí i ve světě. Lidé jsou zamořováni
tímto otravným prostředím.

A právě v této těžké době, kdy útoky moci zla působí zevnitř i
zvenčí, vás povolal Ježíš, abyste každá osobně šla za Ním. ...

Slovo láska – milovat – je opakem sebelásky a nenávisti. Boha
milujeme tak, že se snažíme poznávat Jeho přikázání a zachovávat
je. Velmi brzy se dostaneme do konfliktu se svým egem, se svými city,
rozumem, vůlí a svými zlozvyky. Tento odpor vyžaduje vytrvalý boj
na život a na smrt! V podstatě mé ego má umírat s Kristem, vcházet
v různých situacích do Jeho smrti (2Kor 4,10n). Zapomněli jsme žít Boží
slovo. Ono je návod k životu, jak říká sv. Basil. Čili je třeba začít se
prakticky učit EVANGELIJNÍ ABECEDU; například Ježíš říká: „Má-li
tvůj bratr něco proti tobě, ty jdi a smiř se se svým bratrem.“ Bratr řek-
ne hněvivé slovo, pokárá nespravedlivě. Mezitím napětí roste. Říká se
„mlčeti zlato“, ale v tomto případě mlčeti je peklo, které narůstá mezi
dvěma a přeskočí i na ostatní. Zamračené tváře a u jednoho i druhého
sebelítost pracuje na plné obrátky. Duch lži skrze hněv a sebelítost jim
zatemnil rozum i srdce a jejich vůle je paralyzována a neschopna udě-
lat nutný krok k omluvě a usmíření! Kdo má však udělat první krok?
Podle evangelia ten, komu bylo ublíženo. Nemá čekat, až to učiní ten
druhý! Na modlitbě se v takové chvíli postavím v duchu před kříž a uvě-
domím si Ježíšovo učení ohledně odpuštění. On dal příklad, když Mu
vráželi do rukou a nohou hřeby, on řekl: „Otče, odpusť jim, neboť ne-
vědí, co činí.“ Uvědomím si, že můj bratr chtěl dobro, bohužel podle
sebe, a vyšlo z toho zlo, jak volá apoštol: „Chci dobro, a přesto konám
zlo,“ (Ř 7,21) a dodává: „Dělá to ve mně ten hřích,“ to zděděné ložisko
zla. Denně jsem klamán svými city, svým rozumem atd. Copak můj
bratr není rovněž klamán?! Ale když se zapřu a po poznání, co bych
měl udělat, to udělám (jdu za bližním) a třeba neutrální větou mu dám
najevo, že se nehněvám, pomohu mu zbavit se toho mraku hněvu, se-
belítosti a klamu a za ten čin Pán vždy dává světlo a poznání!

Jak dlouho čekat? „Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.“ Tedy
neodkládat! Odkladem roste hora překážek!



179

Další klíčová věta: „Co nechceš, aby ti jiní dělali, nedělej ani ty
jim!“ Toto můžeme realizovat až do smrti. V tom je celý zákon a pro-
roci (srov. Mt 7,12). ...

Smysl poslušnosti je v tom, že protože my jsme přirozeně líní
a svévolní a máme automatický sklon dělat i horlivě všechno možné,
jenom ne vůli Boží, potřebujeme motivaci na naši porušenou přiro-
zenost, která by nás nutila vzdávat se svého dobra pro to, co je Boží,
a v tom spočívá duchovní růst.

V klášterech, kde je duch světa, poslušnost slouží k pravému opa-
ku. Likviduje prostředky, které řeholník nutně potřebuje, aby mohl
duchovně růst, a pro což i do kláštera šel (modlitba, půst, pravdivá
sebekritika, oddělení se od ducha světa, pravdivá pokora, pravdivé
zříkání se sebe sama pro Krista a Jeho evangelium).

Tím, že člověk poslouchá, dává to nejvlastnější, a to patří Bohu.
Neobrácený představený to však vyžaduje pro sebe a tím podřízeného
odvádí od Boha a od úzké cesty, která vede ke spáse (Mt 7,14), a skrze
poslušnost ho tlačí na širokou cestu, která vede do záhuby a ze které
už je prakticky nemožné se vrátit. Tím, že se to pojistí duchovními frá-
zemi o poslušnosti a svatosti, se z řeholníků vychovávají farizeové! Ve
jménu poslušnosti jsou řeholníci postupně nuceni přijmout světského
ducha a tím ducha antikristova. ...

Představený, který má Ducha Kristova (Ř 8,9), citlivé svědomí a
dobře rozlišuje, je vzorem pro ostatní řeholníky. Duch poslušnosti je
v tom, že oni vědí, co by v dané situaci jejich představený mluvil a jak
by se rozhodl, protože přesně tak by jednal i Ježíš. Jeho příklad a jeho
duch, který je v jednotě s Duchem Svatým, je sjednocuje s Ježíšem.

V čem dnes spočívá zneužití poslušnosti antikristovským duchem?
V tom, že řehole jsou otevřené duchu světa a opustily zdravé základy
evangelia. „Když se základy hroutí, co může spravedlivý dělat?“ (Ž 11,3)

29. 2. 1992 (Varšava)
... Svatí nás často vybízejí, abychom pamatovali na poslední věci,

a to: smrt, soud, nebe a peklo. Ano, Bůh zná den a hodinu vaší smrti
i místo. Nic jistějšího není než to, že tato pozemská pouť pro každou
z vás skončí. Pak bude Boží soud. Ježíš říká: „Nic není skryto, co nebude
odkryto.“ Budeme souzeni před anděly, celým vesmírem a všemi lidmi.
Co dělat, aby nám Ježíš jednou nemusel povědět jako těm pošetilým
pannám: „Amen, pravím vám, neznám vás!“ Co dělat, aby nám tehdy
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při svém druhém příchodu řekl: „Pojďte, požehnaní, a ujměte se vlády!“
Co dělat? Žít z víry, věřit Ježíšovi a Jeho slovu a nevěřit lháři a svůdci,
který nás odvádí od Ježíše a Jeho programu nám daného v evangeliu.

Nebe či peklo – věčnost! Co je těchto několik roků či měsíců proti
věčnosti! Svatí nás povzbuzují: „Zde je čas práce, námahy, boje. Tam
bude čas odměny, odpočinku.“ Apoštol Pavel volá: „Pro budoucnost je
mi připravena koruna slávy, ale nejen mně, ale všem, kteří následují
Pána Ježíše.“

Skončily olympijské hry. Slyšel jsem úvahu jednoho bratra: „Tolik
námahy, celoživotní sebezápor, a všichni nevyhráli. Věnec si odnesli
jen někteří, a ti, co ho dostali, tak co s ním? Listí opadá, všechna sláva
na zemi je jen polní tráva a trápení ducha.“Jak se lidé obětují pro chvil-
kovou slávu! A nám Bůh připravil slávu věčnou, a to nesrovnatelnou
s tou největší slávou na zemi. V nebi máte každá připravenou svou ko-
runu slávy. Tam je Bohem rezervované místo s vaším jménem. „Jdu,
abych vám připravil místo, a kde jsem já, budete i vy,“ říká Pán Ježíš.

Jen trošku se zapírat, jen trošku se pokořovat, jen chvíli bojovat
v tomto čase se lží a svůdnými představami a myšlenkami a pak –věč-
ná sláva! ...
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Trebišov (1992–1997)

Návrat z noviciátuPo ukončení noviciátu jsem přijel do Prešova. Z Prešova mě ře-holní představený poslal koncem listopadu do Trebišova, kde polovi-nu kláštera už vrátili řeholi, ale další polovinu ještě používala jednasvětská organizace jako kanceláře. Představený s právníkem téměřcelý rok na různých úřadech zařizovali, aby byl celý klášter uvolněnpro řeholi. Byli jsme tam tři řeholníci: Josef Novák, který měl za časůilegality studium mimo seminář, Janko Zavacký, který studoval v Li-toměřicích, a já. Do kláštera chodilo poměrně dost lidí, takže jsmemuseli hodně času věnovat pastoraci a ještě i zařizování. Využil jsemchvíli volna a napsal sestrám do Institutu V. I. do Předmostí:
1. 2. 1993 (Trebišov)… Na Silvestra jsme se setkali s bratřími v Prešově. ... Moc jsme

spolu nemohli mluvit. … Přes mnohé milosti cítím, že jsem jak v zača-
rovaném kruhu. Má to tak být. Je to vyučování a zvláštní vedení, které
nechápu, jen cítím, že je třeba zachovat trpělivost, denně hledat vůli



182

Boží a trpělivě se v těch všednostech snažit chodit ve víře. Pán dal mo-
žnost, že jsme se mohli s bratřími alespoň jeden půlden hlasitě modlit,
a to bylo jim i mně k pookřání.

Teď je opravdu velmi závažná doba. Atmosféra je otrávená. Těžko
se dá rozlišovat, na scénu vstupují nové a nové démonické síly, které
působí skrze lidi mající moc a vliv, a to nejen hmotný, ale i duchovní.
Je to skutečné ukřižování tajemného těla Kristova, církve.

23. 3. 1993 (Trebišov)
... Co se týká čistoty, je třeba pamatovat na to, že je ovocem Boží

milosti, kterou Bůh dává za pokoru. V kořeni čistoty musí být poko-
ra. To je úplná vydanost Bohu. Bez pokory není ani lásky k Bohu, ani
k bližnímu, ani čistota a ani žádné jiné ctnosti. Svatý Basil to v jednom
listě říká takto: „Kdyby ses vyznačoval modlitbou, sebezáporem, mimo-
řádnou obětavostí atd., bez pokory to všechno padne!!!“

Co však je pravá pokora? To není pokrytecké přizpůsobování se,
aby nebyly problémy. Pokora je pravda, a to vůči sobě, Bohu i bližní-
mu. Pokora vnímá realitu hříchu v nás, ale zároveň přijímá i spásu
danou nám v kříži našeho Pána Ježíše Krista.

13. 4. 1993 (Trebišov)
Uvědomil jsem si, jak strašně těžké je tvořit jednotu s bratřími, se

kterými teď jsem. Například můj vztah k chudobě je vyhraněný. Sám
si jasně uvědomuji, že chudoba je zevnějším svědectvím, a to blesko-
vým. Například hledající člověk přijde, podívá se po zařízení kláštera,
a během několika sekund si utvoří obraz o vnitřním stavu. Uvidí-li na-
příklad barevnou televizi, zápaďácké auto, pohodlné válendy a křesla
atd., pak není třeba žádný komentář. Pokud zůstane, velmi rád si na
to zvykne a potom, když se stane představeným někdo jiný, který prav-
divě vidí, že komfort je výsměch slibu chudoby, a chtěl by udělat trochu
pořádek, tak většina se už postaví proti. Proč? Protože naše člověčina
si velice ráda zvyká na pohodlí a umí to tisícerými způsoby odůvodnit.
Když se udělá zásah, je to pak už bolestivé. Zde také platí zásada: Kdo
dřív přijde, ten dřív mele. Kolik se napáchá pohoršení skrze nábožen-
ský materialismus! Taková je realita! A já musím mlčet a schvalovat,
jak se v základech zařizuje nový klášter naprosto ve světském duchu
a nemám právo ani jedné třetiny. Zde platí to známé: Boží program
je likvidován světskými zájmy!
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Těsně před Velikonocemi jsme kupovali luxusní stěnu s patřičným
zařízením. Mohli jsme koupit jednoduchý, praktický sektorový náby-
tek, ale ten jsme nekoupili. Koupili jsme však nepraktický, pohoršující
a drahý nábytek. Navíc byl pohoršen i jeden bohoslovec a jeden kan-
didát, který možná kvůli tomu odpadne hned zpočátku. Přestupujeme
pravidla chudoby, k nimž jsme se zavázali sliby Bohu. Dáváme pohor-
šení ostatním lidem, kandidátům, řeholníkům, kteří nás navštíví, a ta-
ké prostým lidem, kteří tím budou velmi pohoršeni. Já musím mlčet
a mladí lidé vezmou za normu takovou „chudobu“ a najde-li se přece
někdo, kdo má trochu zdravé kritiky, tak ho umlčí a ocitují navíc i mo-
je jméno, že přece i já jsem s tím souhlasil. Mě se nikdo neptal. Koupilo
se to, zařídilo, bez jediného dotazu. Jak nám to montovali, řekl jsem
jednomu bratrovi, že kdyby mi někdo dal 20 000 korun, tak bych mu
je dal i s tím nábytkem.

Tyto dny se ukázal J. G., bohoslovec, a říkal, že byl v kontaktu s ře-
holníky, do jejichž řehole hodlal vstoupit, ale kvůli chudobě tak neuči-
nil, protože měli zápaďácká auta. Jaká je to těžká situace, když otec
A., který je zde představený, je přesvědčený, že je třeba mít klášter za-
řízený tak, aby se v něm mladí cítili dobře. Tím myslí, že je nutno vnést
luxus světa. Už chtěl kupovat barevnou televizi. Člověk totiž zpočátku
„z lásky“ k tomu mlčí, ale později, jak přijde duchovní spoušť a sám
je dobitý, potom už, i když má možnost, není schopen udělat čistku.
Totiž mamon, hřích, vášně atd. působí tak teroristicky a otrokářsky,
že člověk pak už není svobodný a těžko se už z různých vazeb dostává.
Kolik lidí žije v klamu a ve vleku určitých maličkostí a mnozí jsou i jed-
nou nohou v hrobě, a už to vůbec nevnímají.

10. 5. 1993 (Trebišov)
... Nedávno přišla do kláštera maminka s desetiletým chlapcem,

že má vážnou nemoc, a prosila o svátost nemocných. Modlili jsme se,
vkládali mu na hlavu ruce a dávali požehnání. Bratr té maminky je
řeholní kněz a k nám měli velkou důvěru. Vše dobře dopadlo. Když ma-
minka vycházela, ještě s jedním bratrem jsme ji doprovodili a já jsem
jen ve dvou minutách řekl povzbudivý příklad, aby důvěřovala v po-
moc Panny Marie. Vtom přišel jiný bratr a s velkou silou a nadšením
jí doporučil, ať naváže kontakt s jednou ženou, co se zabývá magií a
věštěním. Přišla totiž do sousední dědiny na faru a tam zamořila mno-
ho dětí, špičku křesťanské obce i s panem farářem a bohužel i naším
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spolubratrem (knězem), který tam byl zřejmě pozván. Protože mu do-
kázala sílu skrze věštění, byl tím unesen, a kde může, dělá jí propagaci.
Je to až nepochopitelné. Já přesto vím, že musím být na kříži, doslova
s probodeným srdcem, nemohu ho už ani poučovat, ani kárat. A bohu-
žel to nebylo možné ani dřív. Tehdy, jak tu maminku „povzbuzoval“,
tiše jsem odešel do kaple, vše slyšel a jen jsem úpěl k Panně Marii, ať
vyprosí zázrak, ať překazí to spojení s tou věštkyní. Ten bratr třikrát
denně při jídle užívá tzv. mumio. Je to zřejmě nějaký magický všelék,
který vyžaduje znovu a znovu vzbuzování víry.A jaké bylo ovoce? Po několika dnech z nepochopitelných dů-vodů odložil řeholní oděv a odešel z kláštera.
Léto roku 1993V létě do našeho kláštera přijelo několik mužů a chtěli se mnouhovořit. Byl to docent F. Janhuba z Olomoucké diecéze, který učil naobnovené fakultě v Prešově, a s ním ještě dva vyučující, kteří tampřednášeli. Hned mi položil otázku, jestli bych byl ochoten předná-šet dogmatiku, protože nemají nikoho, kdo by ji učil. Řekl jsem, že

Řeckokatolická teologická fakulta Prešovské univerzity
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jsem ochoten, ale že ještě musím žádat o dovolení. Představený mis radostí povolení dal, protože v tom viděl určitou reprezentaci ře-hole na fakultě i možnost k získání dalších řeholních povolání. Nastou-pil jsem na podzim roku 1993. Kromě dogmatiky mi dali vyučovatještě i dějiny filosofie, takže jsem měl co dělat, abych se stihl připra-vovat na přednášky. Výhodou bylo, že jsem měl za sebou nejen pasto-rační praxi dvou desetiletí, ale i zkušenost s charismatickou obnovou,takže mnohé přednášky byly pro studenty něčím živým, co je oslo-vovalo. Někteří z nich pak o víkendu přijížděli do Trebišova na mod-litbu a rozhovor.Přednášky jsem měl dva dny v týdnu. Nocoval jsem v našemklášteře v Prešově, blízko fakulty.Čas od času jsem se vždy snažil napsat sestrám do institutu V. I.
Rok 1994

20. 3. 1994 (Trebišov)... Důležité je kontrolovat naše myšlenky. To je i podstata duchov-
ního přerodu. Je třeba odkrývat myšlenky v kořeni. Vidím, jak Pán mi-
mořádně silně uzdravuje otce Josefa, který je tu se mnou, a mě právě
skrze toto vyučuje. Otec J. je velmi citlivý na ďábelské útoky, někdy
přijde a řekne: „Já nemohu pracovat, můj duch je sužován. Nevím čím,
vím, že mi pomůže jen modlitba.“ Modlí se i celý den a říká: „Ještě to
neodešlo. Je to nespokojenost,“ říká například: „Nechce se hojit rána
po operaci a zlý duch mě popuzuje, abych byl nespokojený, vzpurný
vůči Pánu Ježíši a vytýkal mu: Proč?“ Jeden den to i dvakrát kajícně
vyznával a až večer ve 22.00 přišel a řekl: „Už to odešlo, už je můj duch
spokojený. Bolesti mám, ale už je mi všechno jedno. Ať jdu třeba znovu
na operaci, ale teď už mám pokoj, už ten duch vzpoury odešel! Když
mě ten duch drží, tak bych jenom reptal a reptal a byl nespokojený.
Tehdy nechci přijímat sebemenší maličkost a nevidím to z nadhledu,
jsem prostě v tom. Až ten duch odejde, tak mám pokoj a pak jsem ocho-
ten třeba i zemřít pro Ježíše.“ ...

6. 4. 1994 (Trebišov)
... Zrovna teď jsem se připravoval na přednášky z dějin filosofie

a člověk by z toho chtěl plakat nebo nadávat, jak drze mohli všichni



186

ti tzv. filosofové otravovat evropské myšlení. Všichni totiž mají společ-
ného jmenovatele a jím je nenávist proti jedinému a pravému Bohu
a hlavně nenávist vůči Ježíši Kristu a Jeho církvi, kterou se snaží vnitř-
ně i zevnějškově zničit.

Např. Schopenhauer (19 stol.), zakladatel metafyzického pesi-
mismu, pomýšlel na založení nového náboženství na buddhistickém
podkladě. V tomto novém náboženství on sám měl být předmětem
kultu. Křesťanství nazývá filosofií nevzdělanců. Opovrhoval prostým
lidem, sám sebe pokládal za něco víc – abnormální pýcha.

Ti ostatní byli stejně jako on skutečně posednutí několika démo-
ny. U Nietzscheho se to projevilo tím, že už v 34 letech musel odejít
do důchodu a 12 roků před smrtí byl v jakémsi divném stavu vědomí
a bezvědomí, ale vždy chrlil nenávist vůči Bohu, Kristu a křesťanství
a propagoval, ještě dokud ho démon neodstavil, perské pohanství. Byl
synem protestantského faráře, samozřejmě mimořádně nadaný, jako
všichni ostatní. Už ve 24 letech byl profesorem na vysoké škole. Byla
u něj velká pýcha. Stavěl se proti Bohu, rouhal se a tu chorobnou pý-
chu měl už od dětství. Vytvořil filosofii nadčlověka, kterou pak prak-
ticky zaváděl Hitler. Připravoval půdu pro rasismus a nacismus.

August Comte (19. stol.) se v mladém věku pomátl na rozumu,
žena ho obětavě opatrovala, a když se z toho dostal, opustil ji a vzal
si nějakou čarodějku. Pod vlivem jejích inspirací založil nové nábožen-
ství, tzv. humanistické náboženství. Ty hlouposti, co tam tárá, nemá
ani cenu psát. Zemřel v Paříži jako blázen. Tedy posedlý několika dé-
mony. Ovoce dodnes trvá.

Další filosofy není ani dobré jmenovat. Všichni společně přímo
či nepřímo prosazovali nejenom nové myšlení, ale nakonec i nábožen-
ství, včetně K. Marxe, který byl satanistou. Téměř všichni prosazovali
pohanský hédonismus a epikureismus. Jde v podstatě o otupení svě-
domí, kdy člověk vědomě koná zlo a ubližuje druhým v honbě za po-
žitkářstvím. Toto náboženství se k nám tlačí i s moderní vlnou, která
přichází ze Západu. Je to ještě silnější než komunistický materialismus
a ateismus. Ten přece jen měl ještě jakási pravidla slušnosti. Kladu si
základní otázku: Proč to všechno mohlo vzejít, a hlavně, proč se to
mohlo šířit a zasáhnout tzv. křesťanskou Evropu? Protože ochabla
láska mnohých k Bohu a bylo málo těch, kteří by žili cele s Ježíšem a
pro Něho. Nežilo se z víry, Ježíš byl opuštěn a filosofovalo se.
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... Zvláštním barometrem je otec Josef. Udělá nějakou frajeřinu,
dá někomu pocítit své já, a permoníci přijdou a už ho trápí. Pak to
upřímně vyzná a pokoří se. On mnohdy nevnímá, kde to bylo, ale ví,
že to byla pýcha, a pak to trápení odejde a má na duši pokoj a radost.

Teď mám mít exercicie pro 3. ročník a další pátek pro 2. ročník na
fakultě. Jenže od soboty večera přišla nějaká viróza a hlas je mimo! Už
jen odsloužit liturgii je problém. Co bych diskutoval? I zde je třeba vě-
řit v zázrak. Buď už jsou ty exercicie zrušeny, anebo mě Pán uzdraví.
Prostě je to historická, neopakovatelná šance a já jsem odstaven. Jenže
i kdybych byl zdravý a měl hlas jak zvon, tak mohu mlátit prázdnou
slámu, i kdybych se připravil sebelépe. Nebude-li skrze mě působit Duch
svatý, beztak se nic nehne! Na fakultě se otevírají dveře, Bůh už tam za-
číná působit. Kéž by i o. Riccardo přinesl do tohoto města oheň Ducha
svatého. Asi žádné město bývalé ČSR není tak disponováno jako Prešov.

Na zdravotní škole se každý týden setkávají v modlitebních sku-
pinách. Chodí tam tři naši studenti a dvě studentky z fakulty. Prodělali
i určitou krizi, ale to musí být, to patří k podstatě. Rovněž na pedago-
gickou fakultu chodí naši studenti a studentky. Na internátě fakulty
mají dvakrát za týden večer na chodbě chvály s kytarou. Vnáší to Bo-
žího Ducha.

Co se týká kontemplativní větve, je to mimořádný úkol, skrze kte-
rý vzejde velké požehnání. Proto je nutné počítat se zákonem pšenič-
ného zrna. ...

Rekolekce pro studenty, probuzeníNěkdy v květnu, tedy asi měsíc před ukončením druhého seme-stru, jsme měli duchovní cvičení pro laiky, kteří studovali na fakultě.Jeden z nich vyžádal od vedení souhlas, abychom mohli s rekolek-cemi začít hned v pátek odpoledne. Ukončení bylo naplánováno naneděli večer. Rekolekcí se zúčastnilo kolem 50 studentů. Mluvil jsemo osobním vztahu k Pánu Ježíši. Studenti mě dobře znali, mohli simě za celý ten rok už přečíst, a proto byli velmi otevření.Nevím přesně kdy, možná to bylo v neděli dopoledne, většinaz nich dostala dar Ducha svatého a začali chválit Pána v nových ja-zycích. Tehdy několik bohoslovců z vyšších ročníků tušilo, oč jde,přišli proto do společenství a rovněž byli naplněni Duchem svatýma začali se modlit v jazycích. Další dny byl na fakultě výbuch. Studenti
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přibíhali o přestávkách po každé přednášce na modlitby do kaple.S nadšením jeden druhému vydávali svědectví, jak Bůh tyto dnya hodiny působí v jejich životě, jak se jim otevřely oči k poznání ne-jen hříchů, ale i Boží lásky a zároveň i Písma svatého, a já jsem je-nom trnul, že dřív nebo později nastane pobouření a Boží nepřítelse bude snažit toto dílo Boží milosti zničit. Pán to však zvláštnímzpůsobem chránil. Bohu díky i těm přednášejícím, kteří tam tenkrátbyli, že se nesnažili podrážet nohy, ale naopak buď mlčeli, anebotiše sympatizovali.Vzpomínám si na příklad, který tenkrát vyprávěl jeden z boho-slovců. Vrátil se do semináře a v malé skupince se sešli k modlitbě.Jeden z nich však dříve cvičil bojové umění, a nejen to, setkal se i snějakým Korejcem, který byl v Bratislavě na brigádě, a ten ho uvedldo duchovního pozadí tohoto sportu. Šlo o určité meditace a zasvě-cení se konkrétnímu duchu. Měl si zvolit šelmu, s níž se měl ztotož-nit a přijmout od ní dravost. Student vyprávěl, jak to tenkrát působilona jeho myšlení. V každém viděl nepřítele, sledoval i sebemenší po-hyb a vnímal ho vůči sobě jako nepřátelský.Když se tehdy spolu modlili, najednou dostal velmi prudké bo-lesti do břicha, že z bolesti až křičel. Bohoslovci se strachem a záro-veň i s velkou vírou naléhavě prosili, aby ho Pán z tohoto duchovníhopouta vysvobodil. Asi po hodinovém boji padl na zem, prudce vy-dechl a najednou, jako když se probírá k novému životu, začal Pánachválit v jazycích.Později, když vydával svědectví, říkal:
– Lehce jsem toho démona přijal, ale těžko odcházel. Bohu díky,že odešel!

Potřeba povzbuzeníPoté, co Pán dal myšlenku navrhnout sestrám z institutu V. I.,aby udělaly další krok za Pánem a požádaly o přijetí do kontempla-tivního basiliánského kláštera na Ukrajině, jsem vnímal, že je třebaje v této etapě častěji povzbudit na duchu.
24. 5. 1994 (Trebišov)
... Možná vás bude Boží nepřítel zatěžovat určitými útoky chmur

a strachů, když jde o tak důležitý životní krok. Vstoupit do kontempla-
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tivní řehole je skutečně velkým darem Boží milosti. Je to rozhodnutí
následovat hlouběji a opravdověji Ježíše bezmocného, poníženého
a ukřižovaného. To jediné, co vám mohu radit je, abyste se klidně a s
velikou vírou a odevzdaností modlily a klidně čekaly. ...

17. 6. 1994 (Trebišov)
… Minulý týden jsem se setkal s provinciální představenou z Pre-

šova a ona mi řekla, že ten dopis poslala přímo na Ukrajinu do Lvova,
prý tam měla být i generální představená. Myslím, že to všechno je
opravdu v rukách Božích a že to z vaší strany chce jen trpělivost a živou
víru. Je-li to opravdu Boží vůle od věčnosti, pak Pán odstraní všechny
překážky a otevře dveře. Pokud by to byla jen abrahámovská zkou-
ška, tak rovněž On v určitý čas vše změní přímo či prostřednictvím
lidí a okolností.

... Na fakultě přeskočila ta jiskra probuzení a zasáhla i bohoslov-
ce. Je s tím rovněž spojeno mnoho křížů. Bohu díky za to, že můžeme
trpět. Je to utrpení psychické a právě tam člověk poznává svoji ubo-
host, ale zároveň i Boží blízkost.

Vidím, jak velice je třeba právě kontemplativních řeholí, lidí, kteří
se tam budou modlit, trpět a obětovat. Toto všechno je láska, a jaké
může být krásnější a užitečnější povolání v tom kratinkém životě, kde
se rozhoduje nejenom o věčnosti naší, ale svou vírou a smírnou obětí
můžeme zachraňovat nesmrtelné duše. Jak je to úžasné, že Ježíš čeká
na naši víru, skrze niž se chce dávat nejenom nám, ale i druhým, které
můžeme svou vírou, svými modlitbami ovlivnit.

Ať přicházejí jakékoli zkoušky, a nepřítel to bude stupňovat, ne-
nechte se odvrátit od Boží vůle. Nic většího není možno dělat, než
plnit tuto svatou vůli!

Vypadá to, že asi 7. 8., kdy bude čtvrté výročí zjevení, budu mít
kázání v Litmanové. Chtěl bych mluvit o evangelizaci, o modlitebním
zápase a o svaté hodině od 20.00 do 21.00. Chtěl bych modlitebníky
povzbudit, aby vydrželi až do roku 2000 a zapojovali nejen nemocné,
ale i zdravé, všechny.

Pamatuji na vás v modlitbě.
Kéž vás Matka Boží mocně chrání a vyučuje. Buďte jejími dětmi,

ona šlape nepříteli na hlavu.
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Rekolekce pro zdravotní školuV tom roce mě představená řeholních sester sv. Basila v Pre-šově, která zároveň učila na jejich zdravotní škole, požádala, abychdal studentkám zdravotnické školy duchovní cvičení. Několik kursůjsem těmto děvčatům dával a mnohé prožily hluboké obrácení a za-čaly žít novým vztahem ke Kristu. Starší představené se doneslo, ženěkteré z nich se začaly modlit v jazycích, ale byla k tomu velkorysá.Věděla, že toto hnutí v církvi má své místo, i když mnozí jsou proti.Plně otevřela dveře jejich zdravotnické školy, protože jí záleželo natom, aby studentky byly dobrými a zodpovědnými zdravotnicemi,které respektují svědomí a snaží se plnit Boží přikázání. Dokoncety, které se účastnily duchovních cvičení, uvolňovala v pátek z vyu-čovacích hodin. Ve čtvrtek večer se s rekolekcemi začínalo a končilose v neděli v poledne.
Prázdniny 1994Pak byly prázdniny. O prázdninách se konaly v klášteře v Tre-bišově rekolekce, na něž přijíždělo někdy 100 i více lidí najednou.Neměli kde spát, proto většinou nocovali ve vzdáleném internátua na přednášky a modlitby docházeli. Tak proběhlo několik kursůduchovních cvičení, jimiž prošlo několik stovek mladých lidí. PřijaliPána Ježíše a mnozí z nich se otevřeli i daru Ducha svatého. Večerbyla klášterní zahrada plná mladých lidí, kteří při zpěvu s kytarouchválili z celého srdce Pána.Tehdy také vznikl model cyklu přednášek, které bylo možnorozdělit na čtyři části. První část byla o Pánu Ježíši a končila krokemvíry, kdy každý Ježíše přijal za svého osobního Spasitele a Pána. Dru-há část byla o Panně Marii a končila přijetím Panny Marie za svojiMatku tak, jak ji přijal Jan pod křížem, tedy přijetím testamentu zkříže. Ve třetí části se probíraly citáty z Písma o Duchu svatém i sesvědectvím o této duchovní zkušenosti a následovala modlitba s při-jetím Ducha svatého. Čtvrtá část byla o jiném duchu, který působífalešnou duchovnost skrze okultismus a různé praktiky věštění, ma-gie a spiritismu. Následovalo odříkání se těchto praktik s tím, abypotom absolventi rekolekcí spálili všechny okultní předměty, kteréměli, a vyčistili svou knihovnu. Rovněž vyhazovali různé okultní
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symboly. Kdo dříve nosil na krku znamení zvěrokruhu, přestal honosit. Získávali jasné postoje a správně rozlišovali, co je křesťanskávíra v Boha a co je falešná víra v jakési energie a různé pověrečnépraktiky jako například lití vosku atd. Tato přednáška byla nejdelšía vyvolávala bouřlivou diskuzi. Nakonec však všichni, když přijaliJežíše a přijali i Ježíšovu Matku i Ducha svatého, byli ochotni se sfalešným duchovnem rozejít.
Školní rok 1994/95Studenti se svěřili, že s napětím sledovali, zda budu mezi před-nášejícími i v tomto roce. Měli vážné obavy, že se někdo postará – ataké věděli, že o to i určití lidé usilovali –, abych je už nemohl vyučo-vat. Čest biskupu Hirkovi, který se mě proti různým útokům zastal,takže jsem mohl na fakultě dále působit. Také mi bylo řečeno, že jetřeba, abych si udělal doktorát, protože zatím se to toleruje, jsoumimořádné podmínky, fakulta se teprve rozbíhá, ale později už sebude titul vyžadovat. Zajel jsem tedy do Bratislavy, vyřídil potřebnéformality a začal se externě připravovat na zkoušky, které měly vy-vrcholit licenciátem.Mám-li říci něco stručně ke studiu, snažil jsem se připravovatvelmi zodpovědně. Zkoušku z biblica a z historie jsem udělal, alezkoušku z církevního práva jsem musel opakovat. Byl to kříž. Pakjsem dokončil i třetí státnici a měl jsem psát licenciátní práci. Kdyžjsem měl práci napsanou, jel jsem do Bratislavy a předal ji školiteli.Jistý člověk, který prosazoval okultní praktiky uvnitř církve, věděl,že jsem vystoupil proti tomuto duchovnu, upozornil na mě a dotyčnýprofesor už pracoval na tom, abych licenciátní zkoušku nedokončil.Já jsem stále čekal, že se ozve, neboť řekl, že mám čekat. Uběhlo vícnež půl roku, ale on se stále neozýval. Jel jsem proto za ním a zjistiljsem, že z mé práce přečetl asi tři stránky (měl tam záložku) a dálevůbec nečetl. Věděl jsem, že nemá smysl se mu snažit něco vysvětlo-vat. Tiše jsem navštívil kancelář fakulty, vyžádal si vydání dokumen-tů o dosavadním studiu a přešel jsem do Prahy. Tuto práci jsem tampodal a byla přijata. Nedlouho poté jsem dostal licenciát z teologie.Pak už jsem se na pražské fakultě mohl připravovat na doktorand-ské studium, které jsem v roce 1999 ukončil.Tolik k postgraduálnímu studiu.
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Dvě sestry z institutu V. I. se v roce 1994 téměř zázrakem dostalybez nutných dokumentů přes ukrajinské hranice a druhý zázrak byl,že byly přijaty do kontemplativního kláštera. Totiž tento klášter bylpři tzv. centralizaci protiprávně začleněn pod generální představenoučinných sester. Ty nechtěly, aby staré sestry přijímaly nová povolání;jejich cílem byla nenápadná likvidace kontemplativního kláštera.Moudrá představená M. Andrea však obě sestry z Česka přijala. Kdyžse zástupkyně generální představené z Říma, původem Američanka,vrátila na Ukrajinu a s křikem se osopila na představenou, jak to, žezákaz přestoupila, M. Andrea si před ní klekla a řekla:– Před Bohem jsem jednala podle svého svědomí a přijala jsemje. Prosím, uložte mi pokání.Byla to moudrá představená, vnímala podstatu.Sestry odjely na Ukrajinu v září, ještě před odjezdem jsem jimnapsal:
22. 8. 1994 (Trebišov)
… Hlavní je, aby Pán otevřel dveře. Modlete se za ty lidi, kteří jsou

nějak zapojeni do celé věci a rozhodují. Zdá se, že Pán už otevřel dveře
a že se to vše během několika dní vyřeší. …

30. 9. 1994 (Trebišov – první dopis na Ukrajinu)… Učte se žít ve víře v maličkostech, nic si nezabírejte, za všechno
Pánu Bohu děkujte skrze Pannu Marii. Jistě to byl její den, toho 8. 9.
1994, kdy vám byly otevřeny dveře do kontemplativního kláštera. ...

Rok 1995Psal jsem sestrám na povzbuzení na Ukrajinu:
12. 4. 1995 (Trebišov)… Uvědomil jsem si, jak skutečně to nejdůležitější je být sjedno-

cen s Ježíšem ať v modlitbě, či v bezmocnosti. Totiž člověk, který už
jednou prožil živou modlitbu a pak se dostane do systému tlaků, které
jiným nevadí (oni se v nich realizují, v těch různých všedních pracích
a starostech), on ale proto, že vnímá podstatu, i když je ubitý, touží
znovu být v Boží přítomnosti a ve vydanosti Ježíši v modlitbě. Z toho
pak může čerpat sílu, aby posvěcoval všední život.
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Z vašeho dopisu je vidět, že se těšíte na 40 dní sem na exercicie
a na prostor pro modlitbu.

3. 4. jsem měl ještě s jednou psycholožkou přednášku na filoso-
fické a pedagogické fakultě. Byl to opravdu duchovní boj. Téma bylo
okultismus. Začal jsem ale o Pánu Ježíši. Z naší fakulty tam bylo asi
30 lidí, kteří se modlili, aby tam nastal průlom. Nakonec, když většina
odešla, studenti požádali, aby na jejich fakultu přišel Pán Ježíš. Aby
se odtud už nešířila smrt nevěry, ale život víry do duší dětí a mládeže,
kterým budou jako učitelé a profesoři sloužit. To vše bylo tak rychlé
a nečekané, že člověk ani nevěděl, co Pán působí. Je to slabý obraz toho,
jak se nám asi otevřou oči po smrti, kdy uvidíme, že každý okamžik
našeho života měl svůj plán a svůj cíl a když uvidíme i modlitby, oběti
a suchopáry, o nichž jsme si mysleli, že jsou naprosto k ničemu, a te-
prve tam poznáme, že to vše mělo svůj význam. Skutečně, žít ve víře,
i když city vypoví službu, i když věc se zdá rozumu hloupostí a zbyteč-
ností, vírou to vše máme proměňovat a stále říkat Bohu své „ano“. V té
všednosti máme prožívat to pšeničné zrno, tu Jeho smrt, to umírání.
Bůh si použil Pannu Marii a skrze ni přišla spása. My se máme snažit
dát jí prostor, být jako ona, žít tu všednost života.

Ve Fatimě si Bůh žádal smrt všech tří. Hyacinta a František ze-
mřeli fyzicky. Lucie duchovně tím, že už neměla právo sama o sobě
rozhodovat, že se vzdala své vůle a šla do kláštera a byla tak vytažena
z vlivu světa. A tak když tedy přišla tato smrt – když Bůh odstranil ty,
které si nejprve vyvolil jako nástroje – mohlo to místo i celé dílo při-
nést požehnání. To samé bylo v Lurdech.

… Je boj o každou duši a za dosažení vzájemné jednoty je třeba
platit daně. Kdyby s vámi byly v době noviciátu dvě duše v jednotě,
byl by to zázrak nad zázraky! ...

A tak ještě zpět k těm 40 dnům. Jistě, o. Josef to schválil, ale mně
se trošinku zdá, že i když jste to cítily jako nutnost, že přece to mělo
projít smrtí. A bylo by dobré, modlit se za to a nabídnout matce před-
stavené, že se toho zříkáte, pokud ona nerozhodne jinak. Bude-li oprav-
du vůle Boží, abyste sem přijely na 40 dní, pak to rádi přijímáme.

Návštěva Svaté zeměHned začátkem školního roku jsem měl možnost zúčastnit sepoutě do Svaté země. Velmi jsem se na to těšil. Provedli nás jako
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poutníky po všech památných místech spojených s působením na-šeho Pána Ježíše Krista. Když jsem stál v řadě v Jeruzalémskémchrámu, abych se dotkl skály, na níž byl ukřižován Pán Ježíš, vnitřnějsem se na to připravoval, ale zástup za mnou byl velký a nedalo sena místě zdržet delší dobu. Mohl jsem jen políbit zem, udělat kříža už jsem zase musel dát prostor druhým. Stejně tak to bylo u Boží-ho hrobu. Až když jsem se vrátil domů a v klidu se mohl v modlitběznovu duchovně přemístit na ta svatá místa, teprve tehdy jsem bylschopen strávit duchovní zážitek, který tam v tu chvíli nebylo možnépod tlakem okolností intenzivně prožít. Znovu jsem si uvědomoval:na tom místě Pán Ježíš zemřel i za mě, aby mi otevřel dveře do věč-ného života. Je třeba Mu zůstat věrný a tento největší dar věčnéhoživota, který je v Něm, neztratit! Kde jsem mohl, z každého místajsem si uloupl nějaký malinký kamínek a poznačil, odkud je, abychtak měl památku jak na Betlém, tak na Kafarnaum, Genezaretskéjezero, Getsemanskou zahradu, Betánii, Nazaret i jiná místa.Měli jsme už odlétat, ale všichni museli kvůli mně netrpělivěčekat, protože prý je u mě nějaký problém. Bylo nebezpečí, že sevůbec ani letadlem nevrátím. Až v poslední chvíli mě nakonec pus-tili, takže jsem mohl letět nazpět se všemi ostatními.
Dopis o cestě do Svaté země

1. 10. 1995 (Trebišov)… V pátek ráno jsem se vrátil z poutě do Svaté země. Ta pouť
byla velkým požehnáním. Bohužel to bylo krátké. Ve čtvrtek 21. 9.
jsme přiletěli do Tel Avivu, je to město Joppe, kde sv. Petr vzkřísil Ta-
bitu. Potom jsme jeli autobusem do Cezareje Přímořské (Sk 10), kde
v domě setníka Kornélia Duch svatý sestoupil na pohany. Potom jsme
jeli do Galileje a zastavili jsme se na hoře Karmel, kde byl prorok Eliáš
(tam jsem zvlášť vzpomenul na vás). Večer jsme přijeli do Tiberias,
kde jsme byli ubytováni. Je to město na břehu Galilejského jezera.

Druhý den Kána Galilejská, zázrak proměnění vody ve víno. Na-
zaret, kde se Slovo stalo tělem. Odpoledne hora Tábor, tam jsme měli
svatou liturgii.

Sobota 23. 9.: Jeli jsme autobusem přes Golanské výšiny až k pra-
menu řeky Jordán. Tam je místo, kde Petr vyznal Božství Kristovo a kde
se mu dostalo zaslíbení primátu: „Ty jsi Petr, skála.“ (Cezareje Filipova)
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Potom jsme se vrátili ke Galilejskému jezeru a jeli jsme lodí na druhý
břeh asi 7-10 km. Potom jsme autobusem objeli jezero na horu Blaho-
slavenství a tam jsme měli svatou liturgii, kde jsem měl kázání. Cestou
před tím jsem si pročítal Horské kázání (Mt 5-8) a pak jsem na té hoře
prosil, abych to dokázal z milosti Boží realizovat. A vůbec i na hoře
Proměnění o neustálou proměnu a v Nazaretě o radostné Fiat a v Ain
Karim – Magnificat. Snažil jsem se přečíst si každý den alespoň jedno
evangelium, abych aspoň trochu vnímal odkaz toho místa. Pak jsme
ještě byli pod horou, asi 1 km od toho místa, kde se Pán Ježíš ptal Pe-
tra, jestli Ho miluje (J 21). V neděli jsme byli v Kafarnaum. Uvědomil
jsem si, kolik zázraků Ježíš v tomto městě učinil: setníkův služebník,
paralyzovaný (Mt 9), nemocný s uschlou rukou v synagóze a také po-
volání Matouše…

Potom jsme jeli údolím, kde teče řeka Jordán a směřuje do Judska.
Přijeli jsme do Jericha a jeli přes horu, která je naproti hoře Pokušení.
Je to tam jako měsíční krajina: pusto, prach, kameny. Pokračovali
jsme do Jeruzaléma, vlastně do Betléma. V jeskyni sv. Jeronýma vedle
jeskyně Narození Páně byla svatá liturgie. Obě jeskyně jsou dole pod
chrámem. Po liturgii jsem mohl asi půl hodiny adorovat na místě na-
rození Pána.

Trochu mě mrzí ten Nazaret, protože tam byl velký spěch. Dostali
jsme se do jeskyňky domku, kde žila Panna Maria. Dotkl jsem se toho
místa, políbil, vzbudil živou víru a obnovil své „ano“ Bohu cele… Byla
tam potom svatá liturgie a nám už končil čas, takže i tam jsem s ví-
rou pronesl konsekrační slova s tím knězem a po proměňování mu-
sel utíkat. Na duchovní prožití bohužel nebyl kladen důraz, spíš na
zevnější reality.

V pondělí 25. 9. ráno jsme byli na poli pastýřů v Betlémě a potom
jeli do Jeruzaléma na Olivovou horu, místo Nanebevstoupení Pána –
kostel Pater Noster – a také místo, kde se Pán Ježíš potil krví. 100 m
odtud je kostel, kde byla Panna Maria pohřbena a nanebevzata. To
je hned pod hradbami. O polední přestávce jsem vešel do starého měs-
ta. Jsou tu uličky asi 2,5 – 3 m široké a je to jako bludiště. Naštěstí jsem
našel chrám Vzkříšení, ale hned jsem musel spěchat na autobusové
nástupiště. Jen střelně jsem se mohl pomodlit. Byl jsem na místě, kde
Ježíš zemřel a kde vstal z mrtvých, ale škoda, že v takové časové tísni
jsem to duchem nemohl tak prožít.
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Potom jsme jeli do Ain Karim, kde je dům Zachariášův. Zde Panna
Maria pobyla tři měsíce u sv. Alžběty. Koncelebroval jsem tam a měl
kázání. Ve vesnici jsou dva kostely. Na stěně nádvoří kostela sv. Jana
Křtitele je česky Zachariášův chvalozpěv Benedictus a na nádvoří kos-
tela Navštívení česky Magnificat; kromě jiných jazyků i staroslověnsky
a tuším, že i ukrajinsky. Ta vesnice je v náhorní plošině jako i Jeruza-
lém a Betlém. Je tam hodně kamenů, prachu a prudké srázy dolů. Tak
jsem si to nepředstavoval. Takže cestovat pěšky je velmi namáhavé,
a navíc v tom vedru musí být cestování velkou obětí.

V úterý 26. 9. jsme byli celý den v Jeruzalémě – Boží hrob, Sion,
místo, kde měla zemřít Panna Maria. Je tam také hrob Davidův kousek
od chrámu. Třicet metrů odtamtud je večeřadlo, kde byla ustanovena
svátost oltářní a tam pak také na apoštoly sestoupil Duch svatý. Také
jsme byli v chrámě, kde je teď Omarova mešita. Uvědomil jsem si mno-
hé události spojené s chrámem; obětování v chrámu: „Tvou vlastní du-
ši pronikne meč bolesti…,“ ztráta Ježíše v chrámě…, první zázrak po
seslání Ducha svatého, kdy svatý Petr řekl: „Zlato ani stříbro nemám,
ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď.“ (Sk 3,6)

Také jsme byli na místě, kde se rozprostíral rybník Siloe (měl prý
kdysi 2500 m2). Poté jsme navštívili chrám sv. Anny – místo narození
Panny Marie – vedle něhož se nachází rybník Bethesda. Několik me-
trů odtud je místo Lithostrotos, kde byl Pán Ježíš odsouzen na smrt,
bičován a trním korunován. Tam jsme měli svatou liturgii. Večer jsme
se vrátili do Betléma.

Požádal jsem vedoucího o dovolení, abych nemusel jet k Mrtvému
moři, ale abych si mohl udělat sám pouť po Jeruzalémě. Brzy ráno
jsem tedy vyrazil pěšky do Jeruzaléma. Bylo ticho. Vešel jsem jednou
z bran vedoucích do starého Jeruzaléma. Přišel jsem do chrámu Vzkří-
šení (Chrám Božího hrobu). Byl tam sakristián, františkán (černoch)
a dovolil mi, že mohu sloužit mši svatou přímo na Golgotě na oltáři,
který je asi 3,5 metru od místa, kde Pán Ježíš zemřel. Mohl jsem slou-
žit sám, on ministroval a bylo přítomno asi sedm sestřiček, zřejmě
z Koreje. Potom jsem mohl v klidu adorovat na Golgotě, dotknout se
skály, na kterou tekla krev, když Pán Ježíš umíral. I tam jsem pama-
toval na vás. Ale pamatoval jsem v modlitbě na vás i na více místech
i na místě, kde Pán Ježíš vstal z mrtvých i kde seslal Ducha svatého.
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Potom jsem vešel do Božího hrobu, dotkl se skály a vzbudil živou víru.
Několik vteřin jsem tam mohl být.

Pak jsem šel na Sion do večeřadla. Asi půl hodiny tam nikdo ne-
byl. Mohl jsem se modlit a uvědomit si události, které se na to místo
vztahovaly (J 13-17). Zde Pán Ježíš slavil před svou smrtí poslední ve-
čeři a ustanovil svou nekrvavou oběť. Zde na apoštoly sestoupil Duch
svatý v den Letnic. Nyní zde jsem sám, místo je prázdné, dvě okna,
jedno bez skla. Vletěl tam holub, sedl si nahoru na výklenek, a když
jsem se modlil, projevoval spokojenost a vrkal. Když pak přišla ná-
vštěva, turisté, točili se a vnesli ducha turismu, tak se otočil zadkem
a zobákem si čistil peří. Jak odešli, a já se začal modlit, otočil se a spo-
kojeně si vrkal. Modlil jsem se v jazyku a uvědomil si, že tu poprvé byl
dán apoštolům Duch svatý a že tu byla i Panna Maria.

Potom v 16 hod. jsem šel ze Sionu dolů, tou cestou jako Pán Ježíš,
když šel do Getseman. Potom jsem vyšel na horu Olivovou a šel kolem
místa, kde Pán Ježíš vstoupil do nebe. Místo mají ve správě Arabové.
Na druhé straně je vesnička Betfage, a já jsem šel dál do Betanie. Při-
šel jsem přímo před Lazarův hrob. Do hrobu ve skále se sestupuje po
schodech až na místo, kde byl položen Lazar. Nic se za těch 2000 roků
nezměnilo. Jaké to bylo úžasné, když Ježíš řekl: „Lazare, pravím ti,
vstaň!“ Před tím rozkázal odvalit kámen, a teď Lazar vstal. Nevadilo,
že už tam čtyři dny ležel mrtvý.

Poslední den jsme jeli do Joppe. Tam jsme byli u domu, kde byd-
lel sv. Petr, u koželuha Šimona, a potom jsme jeli na letiště. V 13:45
byl odlet a v 16:45 jsme už byli v Bratislavě na letišti.

Buddhistický mnich v PrešověPedagogická fakulta pozvala buddhistického mnicha, který bylzároveň mistrem bojového umění. Oznámili mi to naši studenti a uži sami vnímali, že jde o duchovní boj. Démonické síly, které jsou zapohanstvím a vyžadují si úctu, potřebují vždy získat prostor, abymohly paralyzovat duchovní probuzení. Nepodařilo se ho zlikvido-vat hned v zárodku, tak aspoň co nejdřív. V den, kdy měla být před-náška, jsem dostal horečky a musel jsem ležet. Byl jsem v Prešověv našem klášteře, ale rozhodl jsem se, že na stanovenou hodinupřijdu. Rovněž jsem řekl některým našim studentům, aby s vírouobešli budovu a prosili Pána o ochranu.
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Buddhista vstoupil slavnostně, v doprovodu profesorů a dalšíchještě asi čtyř buddhistů v jejich typických oděvech, v ruce s holí, naníž byl nějaký bůžek. Triumfálně vcházeli do auly, zahaleni mrakemvonného kadidla. Mluvil tak, že rozkládal zdravé morální principy.Tvrdil, že člověk může dělat, co chce, že všechno, co dělá, je prý bož-ské. Jeden z našich studentů se přihlásil a položil otázku:– A když zločinec nerespektuje morální principy a páchá zlo-činy, to je také božské? V tom případě je třeba zrušit policii, soud-nictví i věznice, protože už se nerozlišuje dobro a zlo.Buddhista na to odpověděl nějakou frází, ale ve skutečnosti stálna svém psychopatickém tvrzení. Byl však nahněvaný, že si vůbecněkdo dovolil mu položit otázku, která šla k podstatě a odmaskovalajeho rozkladnou filosofii.Bylo zajímavé, že studenti, kteří neprošli obnovou, byli jakozmagnetizovaní a doslova všechno, co jim říkal, s nadšením přijí-mali. Navíc reagovali s nevolí na to, že se vůbec někdo odvážil mu tofalešné fluidum nabourat. Já jsem se po celou dobu intenzivně mo-dlil a vnímal jsem, že to bylo velmi potřebné. Nakonec ta přednáškazkrachovala, nastala po ní diskuze a ten duch falešného fluida odešel.
Misie mezi studentyNěkolik chlapců mělo zájem vstoupit do řehole sv. Basila, protojsem se jim v tomto roce ještě zvlášť věnoval. Rovněž, když jsem byldva dny v Prešově, navštěvoval jsem skupiny studentů, kteří se schá-zeli na internátě. Modlili se a rozebírali Boží slovo. Snažil jsem se tytoskupinky navštěvovat a povzbuzovat. Později i některá z děvčat vstou-pila do ženské větve řehole sv. Basila. Jiskra duchovního probuzenípřeskočila i na jiné fakulty. Na pedagogické fakultě se na internátědvakrát do týdne modlívali na velké chodbě svatou hodinu. Hrálina kytary a chválili Pána duchovními písněmi. Také si vzájemně vy-dávali svědectví, jak Bůh v jejich všedním životě zasahoval i skrzemaličkosti. Bylo to období duchovního probuzení, Bohu díky za ně.
Rozhodli se jít za JežíšemNěkolik studentů, laiků, z teologické fakulty v Prešově, kdejsem učil, se rozhodlo vstoupit do řehole sv. Basila. Byli z těch, kteří
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upřímně hledali Pána a prožili osobní obrácení i obnovu Duchemsvatým. Nyní však chtěli udělat další krok a zvolit cestu úplnéhonásledování Krista v nejstarší řeholi. Během studia jsem s nimi bylv častém kontaktu, pomáhali při různých misijních akcích jak v Pre-šově, tak i o prázdninách v klášteře v Trebišově.V sobotu před svátkem Krista Krále, po několika hodinách vnitř-ní modlitby (tzv. erka – rozjímání), napsali provinciálovi OSBM žá-dost o přijetí do řehole. Tato smlouva s jejich podpisy ležela na ol-táři v klášterní kapli. Na druhý den, ve svátek Krista Krále, jemuž jekaple zasvěcena, ji chtěli předat představenému. Po večeři a posvaté hodině jsme ještě hovořili o tom, co znamená přijmout Ježíšejako Pána, tedy Krále svého života. Je to nutně spojeno s Kristovýmkřížem, zapřením sama sebe, svého ega i s pronásledováním, a tomnohdy od těch nejbližších. Pak jsme si ještě spolu před svatostán-kem asi v hodinové adoraci uvědomovali tento důležitý životní krokobětování svého života Bohu. Když jsme ulehli ke spánku, bylo předpůlnocí. Někteří ještě ani neusnuli, a najednou jsme uslyšeli velkouránu a hřmot před klášterem. Klášter je v těsné blízkosti železnicea mostu – nadjezdu nad železnicí. Když se někteří vyběhli podívat,co se stalo, našli přímo u dveří do kláštera ležet mrtvé, asi 16letéděvče. Totiž nezkušený mladý řidič jel asi maximální rychlostí pomostě, auto vrazilo do zábradlí a ona vyletěla předním oknem. Spa-dla z výšky mostu přímo před klášterní dveře. Byla na místě mrtvá.Dali jsme na ni bílé prostěradlo, než ji odvezli do márnice. Když šliráno lidé do klášterní kaple na mši, s bolestí se dívali na krvavoukaluž na chodníku.Byla to vše náhoda? Bůh skrze tuto tragickou událost promlu-vil zvláště k těm, kteří s Ním uzavřeli smlouvu. Ta zatím ležela naoltáři. Kéž by si až do smrti uvědomovali váhu svého slibu a zůstalisvému Pánu a Králi věrni.
Charismatické konference na SlovenskuDíky duchovnímu probuzení, které Pán dal, proběhla v před-chozím roce 1994 ve sportovní hale v Prešově první charismatickákonference na Slovensku. Bohu díky za ni. Sportovní hala byla plná.Už nevím, kdo všechno tam přednášel, pamatuji si, že jsme měli
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kontakt s prof. Dembowským z Polska, který se později stal bisku-pem, a hovořili tam i jiní, kteří povzbudili slovenskou mládež k ná-sledování Krista.V dalších letech proběhly charismatické konference ve Zvolenu,v Banské Bystrici, Žilině. Také jsem na nich míval prostor povědětněkolik slov. Samozřejmě bylo nutné se na to trochu připravit. Veskutečnosti šlo o duchovní svědectví z vnitřního vztahu s Bohem,což mnohé povzbudilo.Vzpomínám na událost, která se stala po jedné charismatickékonferenci ve Zvolenu. Pán mi dal velmi silnou duchovní zkuše-nost. Tehdy tam měl přednášku dokonce i pan biskup Hnilica. Jájsem měl den předtím. Když jsem po konferenci vyšel z ubytovny,bylo to ráno, obstoupilo mě několik lidí a prosili, abych jim dal po-žehnání. Vložil jsem na ně ruce, dal jim požehnání, ale pak se staloněco neočekávaného. Přistoupil jeden člověk a než jsem mu dal po-žehnání, položil jsem mu otázku, zda přijal i Ježíšovu Matku. Onnejprve jakoby nepochopil, na co se ho ptám, a pak řekl, že ne. Po-ložil jsem mu tedy otázku:– Přijímáš v tuto chvíli Ježíšovu Matku tak, jak ji přijal učedníkpod křížem?On se chvíli zarazil a pak – vypadalo to jakoby s vypětím všechsil – odpověděl:– Ano!Když to vyslovil, zařval tak zvláštním hlasem, že z toho šla hrů-za. Křičel a svíjel se. Když to viděla policie, která tam zabezpečovalapořádek, nenápadně zmizela. Stál jsem vedle něho jen já. Lidé, kteřízůstali opodál a sledovali to, byli jako omráčeni hrůzou z démon-ského ječení, které z něho vycházelo. Pak z něj vyšel hlas:– Ty ses mi v reiki zasvětil, máš na sobě má znamení! Patříšmně! Ale ona mě nyní vyhání! Ty hlupáku, proč jsi to udělal? Pročjsi řekl to svoje ano?! Nyní musím odejít!Pro ty, kteří to sledovali, to bylo silnější kázání o moci Nepo-skvrněné Panny Marie, naší Matky, než všechna ostatní, která do-posud slyšeli. Tento zážitek všem přítomným otevřel oči; byl tímnejsilnějším z celé konference.Když jsem měl později přednášku na charismatické konferenciv Žilině, mluvil jsem naprosto jasně o okultismu. Zopakoval jsem,
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jak se naň dívá Písmo svaté i církevní Tradice a ukázal na zhoubnéovoce, které tento hřích proti prvnímu přikázání přináší v součas-nosti. Mnozí to přijímali s vděčností. O přestávce za mnou přišel je-den muž a řekl:– To, co jste řekl, to všechno byla pravda. Ale co papež Jan Pa-vel II. a setkání v Assisi?Odpověděl jsem:– Vím, kam míříte. Vlastně toto, co jsem řekl, není v souladus duchem, který nyní v katolické církvi vane z Assisi. Stojíme předdilematem: Jistě, papež má nejvyšší autoritu v církvi. Může se všakpostavit proti Božímu slovu a proti celé Tradici církve? Vím, že užpoložit tuto otázku je mezi katolíky pokládáno pomalu za zločin.Jsme jako mezi mlýnskými kameny. Lidská autorita papeže, i kdyžpostupuje proti Božímu slovu, je pokládána za vyšší autoritu nežautorita Boží. Držíme-li se v této situaci Božího slova, jsme na kří-ži, jsme bezmocní. Každý už se musí rozhodnout, na jakou stranuse postaví.
Rok 1996

Dopisy sestrám na Ukrajinu na povzbuzení
19. 4. 1996 (Trebišov)… Nový život, život Krista vzkříšeného, se v nás má projevovat

skrze Ducha svatého. Podmínkou je, abychom chodili ve víře a aby-
chom všechny své plány, starosti a vůbec vše odevzdávali Ježíšovi.
Abychom nic nevlastnili, ani své myšlenky, ani svá zranění, nedůvěry
Bohu a jeho slovu, ani sebelítosti. Všechno Mu máme dávat. On se po-
tom bude skrze nás mocně projevovat, anebo i skrytě, ale ovoce na-
šeho sjednocení s Ním ve víře přinese ovoce pro věčnost.

Pro řeholi je velmi důležité, abyste teď – kdy toužíte po obnovení
své řehole a kdy chcete vyprosit, ale se i utrpením a živou vírou otevřít
Pánu Ježíši Kristu, aby vám mohl dát živý program evangelia – usilo-
valy o jednotu v Kristu. Toto úsilí je bolestným umíráním sama sobě.

Většinou přicházím vyčerpaný ze školy. Cítím, že v dogmatice ne-
stačí i sebepravověrněji hovořit, že je to sice nutné, ale nedostačující.
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Teď máme v rámci semináře ve skupinách praktické věci: osvobozo-
vání, uzdravování skrze odpuštění, uzdravování vnitřních zranění
a učednictví. Studenti si připraví na to téma z knih stručný přehled
a potom o tom diskutují a v některých skupinách se i sami za sebe
modlí. To všechno je dobré, ale když se dívám, jak některé sekty doká-
žou růst a ničit křesťanství, člověka to velmi bolí. Oni mají program,
vědí, co mají dělat, a my? Jako bychom nevěděli ani čí jsme a naše
programy padají jeden za druhým a stávají se jen jakýmsi břemenem.
Kladl jsem si otázku: Co vlastně máme dělat? A potom mi přišlo úplné
jasno! Naším programem je Kristus ukřižovaný. Aby mohly slavit vzkří-
šení celé oblasti a národy, musí být někdo s Kristem v Jeho smrti, a to
znovu a znovu (2Kor 4,10). ...

Hned jak jsem se vrátil z Ukrajiny, měl jsem přednášku pro 40
lékařů v Prešově. Byla proti homeopatii. Nadšeně to přijali. Později
za mnou přišlo asi šest homeopatek, lékařek, a tři hodiny hovořily.
Pán mě mimořádně chránil a působil On sám. Nebyly schopny pocho-
pit, že je to zlé. Už tři roky to praktikovaly, až potom, po těch třech
hodinách, se jim najednou otevřely oči a řekly: „Co máme dělat?“ Já
jim řekl: „To, co sv. Pavel. Teď bojovat proti homeopatii.“ Vzaly to. Vě-
řím, že vytrvají.

22. 4. 1996 (Trebišov)
… S tím o. Hrihorijem, který mluví o východní spiritualitě, ale

jsou za tím zamaskovány orientální meditace, je to problém. Je období
tuposti a málokdo rozliší podstatu. To, co on zastává, nemá bohužel
nic společného s Duchem svatým ani s podstatou Kristova evangelia,
kterou je neustálé umírání sobě samému, ztráta své duše pro Krista
a evangelium (Mk 8). Ty různé koncentrace, které vyvolávají jen pří-
jemné pocity, to je tělesná, živočišná zbožnost, která se příčí pokoře
a Kristovu kříži. To všechno „mystické mluvení“ nemá s pravou mys-
tikou kříže nic společného. Je to velké nebezpečí, ten duch. On si to
možná ani neuvědomuje a možná jen vidí, a to velmi dobře, poušť,
kterou vytvořil racionalismus, a touží po duchovnu. Jenže dnes už
musíme rozlišovat, protože větším nebezpečím než racionalismus je
pro nás právě exploze různých duchovních proudů a různých energií,
kterým se mnozí otvírají pomocí různých technik. ...
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… tak jako vědci pracují uzavřeni a zdánlivě nevyvíjejí zevnější
aktivitu, tak i život modlitby a oběti v skrytosti má odmaskovat sta-
rého člověka, najít formy, jak dnes žít s Ježíšem ve všech situacích ži-
vota. Lid žízní po Bohu, jenže ďábel – bůžek tohoto světa – podstrkuje
hladovějícím falešné náboženství a falešného boha. Jak nutné jsou
kontemplativní řehole! Nejužitečnější je být stále s Kristem! Nebýt
jen se sebou samým!

11. 11. 1996 (Trebišov)
… Kromě soboty večer – program pro ženy (biblická sobota),

jsme zavedli i neděli – pro chlapy. Zdá se, že to přinese velké požeh-
nání. Chlapi to berou vážně. Jeden, jak hlásila jeho manželka v sobotu
(on se s tím v neděli nepochválil, bral to jako samozřejmost), donesl
domů velkou štangli salámu, ale druh, který jim moc nechutná, který
nekupují. Už ve dveřích se omlouval a vysvětlil, že ten salám koupil
proto, že si v neděli procházeli, komu by měli odpustit, a že on všem
odpustil, ale vzpomněl si, že asi před rokem mu ublížil řezník, podvedl
ho. On se na něho tenkrát nahněval a zařekl se, že už nikdy od něho
nic nekoupí. A tak šel teď, když ho Pán usvědčil, že se hněvá.

Vidím, že plané fráze teologů ztratí autoritu a autoritu dostane
ten, kdo má zkušenost s Ježíšem a kdo žije evangelium. Duchovní pro-
středí je víc a víc zamořené a okultismus s liberalismem proniká stále
hlouběji. Nemohl by, kdyby ti, kteří jsou u moci – představení, a také
křesťanští spisovatelé a redaktoři novin –, byli skutečně obrácení a ho-
řeli láskou k Ježíši.

Vymodlit a vytrpět svatou komunitu řeholnic, to je ta největší mi-
lost pro Ukrajinu. Skutečně, růst se nedá nijak urychlit. Jedině Duch
svatý může dát pravou jednotu.

Školní rok 1996/97Několik studentů, kteří prožili obrácení a obnovu v Duchu sva-tém a rozhodli se stát basiliány, nastoupili do noviciátu do Polska.
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Communita vitae monasticae
(1997–1998)

V letech 1996–1997 byli vysvěceni na kněze o. Metoděj R. Špi-řík, o. Cyril J. Špiřík a o. František L. Juchelka. Jel jsem do Říma nageneralát a vysvětlil potřebu kontemplativní větve v naší řeholi.Představení řehole v Římě to uznali za potřebné a vzápětí vydali i pí-semné schválení. Určili název této větve Comunita vitae monasticae.Přestože jsme měli oficiální povolení od představených, vidělijsme, že nám ho na Slovensku nedovolí realizovat. Basiliánská ře-hole tam sice měla jen málo členů, ale stanovili si už různé priority,jako například otázku národnosti – rusínství, u některých vyvstalyzase jiné nerozumné námitky, na nichž však lpěli, a hlavně to bylalidská pýcha, která nechtěla žádnou konkurenci, takže nezbývalo,než jet s dokumentem na Ukrajinu, do Lvova. Provinciál nám tamřekl, že nemá nic proti, když to Řím chce, ale že zatím nemají žádnývolný klášter, kde bychom mohli začít.

Lvov – Brjuchoviči Humenné – Podskalka

Drienov
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Právě v této situaci dostaly sestry dar z Itálie, aby mohly koupitnový dům pro svůj monastýr, protože sester přibylo, a ten, v němždosud bydlely, byl už malý. Byly ochotné nám ho předat. Jednalo seo dřevěný domek, který jim basiliáni věnovali hned po tom, co církevvystoupila z ilegality. V tomto dřevěném domku jsme nejprve my,tři kněží, a pak přijel i čtvrtý, započali novou, kontemplativní větev.Nebyl problém určit denní řád, protože už dávno jsme se modlívaliněkolik hodin denně. Prakticky šlo jen o to, abychom pro duchovnípraxi, kterou jsme měli v modlitbě a v živých svědectvích po modli-tbě, našly oficiální dům.Jenže nepřítel nespí. Asi po 40 dnech přijel provinciál a nehleděna nařízení z Říma, řekl, že se můžeme rozdělit do jiných činnýchmonastýrů a že tento dům mu bude sloužit jako jeho rekreační vil-ka. S sebou už měl i projekt rekonstrukce domu, kde měl mimo jinénaplánovanou i saunu. Rekonstruovat dřevěný domek byl nesmysl,snadnější by bylo postavit nový, ale Boží nepřítel mu vnukl suge-stivní myšlenku a my jsme viděli, že jsme bezmocní. Po 40 dnechjsme se tedy vrátili na Slovensko.Když jsme odjeli, sestry žádaly, aby mohly tento domek použí-vat pro staré sestry. Nejdřív jim to provinciál nechtěl dovolit. Po mo-dlitbách však přišlo Boží vnuknutí. Napsaly prosebný dopis dvěmamnichům, kteří měli ještě z času ilegality autoritu, aby se jich zastali.Ti hned na druhý den, kdy dopis dostali, šli za provinciálem a důmsestrám odebrán nebyl. My už jsme se tam ale vrátit nemohli.Na Slovensku to, že jsme dostali dovolení z Říma, brali velmipodrážděně. Snažili se úplně nás zlikvidovat i za cenu, že bychombyli vyhozeni z řehole. Jenom ne nová větev! Byla to zvláštní jednotav nenávisti. Věděli jsme, že jsme doslova bezmocní. Vrátili jsme sedo monastýru v Trebišově, do malého náklaďáku s plachtou naložilinejnutnější věci, především knihy, nějaké matrace a deky na přikrytí,a tak jsme odjeli do Ličartovců blízko Prešova. Kapucíni tam měliprázdný domek. Požádali jsme je o pronájem a uchýlili se tam. Dlou-ho jsme tam nepobyli. Když místní farář zjistil, že jsem tam já – tentofarář byl horlivý ctitel okultních praktik, a zvláště českého Kafkya P. Ferdy – vzbudil ve farnosti takovou nenávist, že se tam nedaloani dýchat. S hrůzou jsme čekali, zda lidé nepřijdou se sekeramia nevyženou nás. Znovu jsme se modlili a prosili Pána, aby nám uká-
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zal, co máme dělat. Tehdy nám někdo poradil, že v obci Drienov jevolný domek a že vlastníci jsou ochotni nám ho pronajmout, protožeho zatím nikdo nemá zájem odkoupit. Stěhovali jsme se s obtížemi,protože jeden z nás, bratr, který se vrátil z noviciátu z Polska, one-mocněl a měl vysokou horečku. Museli jsme ho převážet zabalenéhov dekách, protože ten den bylo velmi sychravo. Byl už měsíc říjen.Basiliáni ze Slovenska proti nám vyvolali tak silnou štvavoukampaň, že i naši novici, kteří se vrátili z Polska, říkali, že když měliodjíždět, byli vystaveni přímo psychickému teroru. Vrátit se k námbylo postaveno do takového světla, jako by to bylo horší, než jít dovězení. Byla to abnormální koncentrace likvidační ducha, který vy-víjel psychologický tlak na každého jedince, aby se toto dílo za kaž-dou cenu rozbilo.
DrienovKdyž jsme se přistěhovali do Drienova, bylo třeba dát mnoholet opuštěný dům trochu do pořádku, aby mohl sloužit jako obydlí.Byly to sparťanské podmínky. Někteří chlapci spávali na zemi v ku-chyni, kde stála plynová gamatka, tedy tam bylo relativně teplo.V druhé místnosti bylo jako v ledovně. Později se nám podařilo za-vést gamatku i do druhé místnosti, aby se tam přes zimu dalo vůbecžít. Bydleli jsme tam čtyři otci, pět absolventů teologie, kteří už do-končili noviciát v Polsku, a jeden kandidát, který ještě navštěvovalvysokou školu v Prešově a dojížděl na víkendy.Basiliáni vyvíjeli maximální tlaky, aby nás zlikvidovali. Vymýš-leli všelijaké polopravdy, očerňovali, útočili na biskupa, aby nás za-kázal, a také různými způsoby útočili na generalát, aby nám vydanépovolení zrušil. Nepochopitelná horlivost ve snaze zničit Boží dílo!
ŽumpaV Drienově byla u pronajatého domku na dvoře malá žumpa,do které stékala i dešťovka, takže byla plná vody. Co se týče záchodu,ten byl jen suchý, na konci hospodářské části budovy. Odtok do žum-py jsme tedy prakticky používali jen tehdy, když jsme se potřebovaliumýt. Jen, co jsme tam přišli, ptali jsme se vlastníka, co s vodou, kte-rá už v žumpě trošku zapáchala, ačkoliv tam žádný odtok z WC nebyl.
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On se usmál, že prý má čerpadlo, že to vždycky vyčerpal a pustil dopříkopu, který vedl vedlejší ulicí, a voda pak stekla do potoka. Aťprý to klidně vyčerpáme. Když jsme to poprvé udělali, přiběhl pod-napilý soused, hrozně nás proklínal a nenávistně křičel, jak si dovo-lujeme vypouštět takovou vodu do příkopu. Přitom jiní lidé do tohopříkopu pouštěli nejen vodu, ale i tekoucí odpad ze záchodu. Udělalpoprask v celém okolí a vyhrožoval, že na nás pošle policii.Znovu se vytvořila natolik napjatá situace, že jsme byli nucenina modlitbě prosit o světlo a hledat východisko. Naši známí z Hu-menného nám poradili, že za městem je opuštěný dům, který je ma-jetkem města, a že by bylo dobré se na něj podívat, jestli by námvyhovoval.
PodskalkaHned na začátku roku jsem jel do Humenného a spolu se zná-mými jsme se na ten opuštěný dům za městem šli podívat. Muselijsme projít cikánskou osadou. Po jedné i druhé straně cesty měli svéspecifické domky a na plotech sušili různé oděvy. Dům, ke kterémujsme směřovali, byl v osadě Podskalka, vzdálené od města asi dvakilometry. Celkem vyhovoval, měl i velkou zahradu, a rovněž byl uždelší dobu opuštěný. Když jsme ho obhlédli, zašli jsme na městskýúřad a ptali se, jestli by nám ho na určitou dobu pronajali. Kupodivunám vyšli vstříc a prakticky ani nechtěli nic za nájem. Stěhovat setam uprostřed zimy bylo však nereálné, tak jsme to nechali až naměsíc duben. Nebylo tam žádné topení, ale i tak jsme několik dníspali v dřevěných boudách na zahradě, protože v budově bylo velmisyrovo a nedalo se tam topit. Navíc v přízemí byla kamenná podlaha.Budova byla poměrně velká, ale v zimě neobyvatelná.Když přišlo léto, bylo možné zde dávat duchovní cvičení. Bě-hem prázdnin se ta možnost maximálně využila. Duchovní cvičenínavštívilo velké množství lidí, dalo by se to počítat ne na desítky,ale na stovky. Byl to čas vymezený k požehnání. Nevěděli jsme, žepo tomto období Boží žatvy přijde další utrpení. Nebylo se čemudivit. Hlásali jsme nejen pravověrné učení, ale i živý vztah k Ježíšia lidé se skutečně obraceli. Navíc jsme je jasně varovali před všemiformami okultismu, k nimž církev neřekla žádné jasné slovo. Basi-liáni zatím vytrvale útočili na biskupa i na generalát.
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Po skončení duchovních cvičení jsme mívali přes týden i s na-šimi přáteli z Humenného malé evangelizace v místnosti, kterounám pronajal městský úřad. Promítali jsme tam různé diapozitivya konali misie. Někteří z bratří, kteří s námi spolupracovali, byli bý-valí studenti prešovské teologie. Do misie se zapojil i výpomocnýřeckokatolický kněz s celou svojí rodinou.Počítali jsme, že zase přijde zima, a chtěli jsme vyřešit otázkutopení. Asi 50 metrů od budovy byl ukončen rozvod plynu. Požádalijsme o dovolení zavést plyn až do budovy. Do velké kotelny jsme dalikotel na plyn, aby se mohla budova na zimu vyhřát. V listopadu bylosychravo a při shánění a běhání po úřadech někteří z nás onemoc-něli. Já jsem tehdy dostal slabý zápal plic. Basiliáni této dočasné pa-ralyzace využili, vyžádali od biskupa i od generalátu trvalé zrušenínaší kontemplativní větve a já jsem byl poslán na izolaci na faru doČirče, kde jeden z těchto basiliánů byl duchovním správcem.Otce Metoda dali do Krásného Brodu, až k Medzilaborcům, otceFrantiška nechali v Prešově a otce Cyrila dali rovněž do nějaké far-nosti jako pomocného kněze. Bratři zůstali na Podskalce sami.



209

Čirč (1998–1999)

Onemocněl jsem, a tak jsem musel ležet a brát léky. Byl jsemtotálně izolován, nemohl jsem ani nikam zatelefonovat, a dokonceani poslat dopis, protože pošťačka byla pod velkým vlivem pana fa-ráře – basiliána −, který ji upozornil, aby sledovala moji korespon-denci. Sestrám na Ukrajinu jsem sice dopisy posílal, ale i těm pakpřestaly docházet. Když volal otec Metod na faru, farář se mu vysmála odložil telefon. Mě k telefonu ani nezavolal. Vzpomínám, že abychměl aspoň minimální kontakt s bratřími, snažil jsem se, když byl fa-rář v chrámu na bohoslužbách, k někomu z nich se dovolat. Zaběhljsem do telefonní budky, která byla blízko, ale podařilo se to jenněkdy. Atmosféra tam byla těžká.
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Dopisy sestrám na Ukrajinu, psané z Čirče
16. 2. 1999 (Čirč)… Dne 6. a 7. 2. přijel o. protoarchimandrita, zakázal vydávat

bratřím Timkovičovým Blahovisnik a nám 7. 2. 1999 oznámil, že ge-
nerální kurie se rozhodla založit delegaturu v Trebišově, kde by byl
o. J., o. F., o. M., o. C. a já. Bratři měli dokončit studia, jít ke svěcení a
vstoupit do zkráceného noviciátu. Dům na Podskalce nám měl zůstat
i s vyčleněním celého okresu Humenné, kde bychom mohli působit.
Už jsem chtěl poslat radostnou zprávu, ale vnímal jsem ten boj. Zbý-
valo už jen oznámit biskupu Ch., že nastala vnitřní změna v řeholi.
Ráno však o. protoarchimandrita onemocněl, ležel v posteli, a když
přijel do Košic, biskup Ch. plný ducha, ale ne Božího, ho zpéroval, že
to absolutně nedovoluje. O. protoarchimandrita téměř z toho dostal
infarkt, a v úterý, když jsme byli všichni svoláni, celá provincie, že to
vyhlásí, tak vyhlásil pravý opak! Modlíme se a žehnáme biskupu Ch.
Musíme dál čekat, trpět. Ukázaly se kořeny... Určitý pán zpívá v bis-
kupském chrámě ve sboru…, je to pořádný psychotronik, léčitel. To,
co dělá, je čirá magie spojená s hypnózou. …

Včera jsme vstoupili do postní doby, cítíme, že ten kříž je třeba
nést.

… Je třeba stát ve víře a nenechat se zlomit dočasným vítězstvím
nepřítele. …

Bohu díky, že můžeme trpět, alespoň nás to stimuluje k modlitbě,
odpuštění a lásce k nepřátelům.

Když farář někam odjede, využiji to, vezmu si vysoké gumáky a
brodím se půlmetrovým sněhem na horu, která je za Čirčem. Je tam
kaple zasvěcená Panně Marii. Aspoň krátce se tam vždy pomodlím a
předkládám Ježíši skrze naši nebeskou Matku budoucnost svou i těch,
s nimiž jdu za Ním po stejné duchovní cestě.

3. 3. 1999 (Čirč)
… Dnes ráno Pán dal slovo, že máme zažádat o delegaturu v Če-

chách. …
… Zítra by měl jít jeden z otců za o. M. Potašem a pak by měli jít

spolu za biskupem zjistit jeho názor, zda by to tak viděl. Otec M., ač ce-
lý rok proti nám velmi bojoval, může teď bojovat pro! U Boha není nic
nemožného! On má tisíc možností, jen my je nevidíme, a to v čemkoliv.
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On chce jen naši důvěru! Bylo by to mnohem vhodnější místo než Tre-
bišov! To světlo a slovo jsem dostal jako odměnu za malou poslušnost.
Totiž v neděli přišlo slovo, že bych měl navštívit biskupa Ch. Bylo to
zvláštní zavanutí, ale zároveň jsem vnímal i působení několika andě-
lů světla. Velmi sugestivně to světlo přišlo, ale s upřímností jsem pro-
sil Pána: „Pane, ukaž, jestli je to Tvé slovo, anebo velmi rafinovaná
past.“ Úplně jsem se toho vzdal s tím, že nebude nic, a potom postupně
se ty pasti spojené s nepravým světlem odmaskovaly a nakonec Pán
dal slovo za biskupem Ch. jít, a to v úterý, a postavit se na slovo: „Má-
li tvůj bratr něco proti tobě, ty jdi a smiř se…“ Když jsem uvažoval, co
a jak mám mluvit, přicházely další sugestivní inspirace. Věděl jsem, že
ty duchy, kteří ho drží, nepřemohu hádkou nebo logikou, ale jen Bo-
žím slovem, ne svým slovem, ne svým duchem či svou silou. A přesto
při přípravě na rozhovor – zvláštní myšlenkový chaos. Poznal jsem
touto zkušeností i porovnáním s krizovými situacemi z minulosti, že
záleží na kapce, a celá věc se buď prohrává, nebo vyhrává. Stačí malá
svévolnost – jinde, v běžných situacích, kde o nic podstatného nejde a
člověk si ty maličkosti ani neuvědomuje, to nevadí,– ale v duchovním
boji se právě skrze malé svévolnosti prohrává. Přijel jsem v 7:30 před
biskupství – zamčeno. Bude doma? Nevyhodí mě? Otevřel o. C. J., kte-
rý se zabývá proutkařstvím a jeho žena jinými praktikami. Říkám si:
Asi mě nepustí! Modlil jsem se a snažil jsem se být v Boží přítomnosti.
Chtěl vysondovat, co chci, ale řekl jsem, že mi stačí pět minut, že je to
otázka svědomí, určitá omluva jemu za nedopatření či nepochopení
určité věci z mé strany. Řekl, že o. biskup tu není, ale že mohu přijít v
10 hodin. Přišel jsem. Velmi srdečně mě přijal. Otec C. J. musel někam
odejít, už tam nebyl. Rozhovor trval asi 40 minut, dvakrát ho přerušil
telefon, ale tentokrát to bylo velké požehnání. Mohl jsem se zastavit,
poprosit o světlo a udělat další krok! On se otevřel a žasl jsem, jaké
hlouposti měl proti mně! V pravý čas nastal konec a já jen vnímal, že
tam něco prasklo. Spěchal jsem na nádraží a ani neuvažoval, jen dě-
koval. Autobus jel za 2 minuty a vše vyšlo!...

8. 6. 1999 (Čirč)
... Vzpomínám si na poslední svévolnost: Včera byl otec P. ve škole.

Vrací se ve 14 hodin. Přišla za mnou návštěva: Vladko, který dokon-
čil filosofickou fakultu v Prešově, se chtěl poradit ohledně povolání.
Přišel ve 12.15 a místo toho, abych s ním nejprve šel do kaple a tam
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se modlil, tak jsme se jen formálně pomodlili a pak jsme hovořili. Ne-
uvědomil jsem si to, naslouchal jsem mu, ptal se ho a beztak z toho
byl začarovaný kruh a nebyl ani prostor se doptávat. Pořád jsme byli
v rovině prosazování a hledání Boží vůle, ale bez skutečného vpuštění
Boha do situace. Nakonec mi Pán vnukl, abych ho za každou cenu před
14 hodinou poslal pryč, protože kdyby přišel otec P., nemá smysl už
něco řešit, prostě je to už nemožné. Jenže já dostal sugesci, že přece
ho musím pohostit, dát mu něco k jídlu, a tak jsem začal dělat vajca.
Dopadlo to tak, že odcházel asi dvě minuty před druhou hodinou, jen-
že právě teď výjimečně přišel otec P. dříve, takže jsme mu padli přímo
do rány. Bylo mi jasné, že mě nepotrestal otec P., ale moje svévolnost.
Samozřejmě, potom jsem musel dělat i určité zevnější pokání. Přijal
jsem ho jako spravedlnost a prosil Pána, abych se ten mechanismus
poslušnosti a hledání nejprve Božího království a Boží vůle snažil
znovu a znovu zakotvit do všedního dne, do konkrétních situací. Uvě-
domil jsem si, že jako daň za tyto svévolnosti i za toto prosazování
svého dobra či dobráctví, ďábel potom rozvine celý systém.

Člověk nemusí být na klíčovém místě, ale tam, kde je, má umírat
živelným reakcím, které máme mnohdy vycvičené slušným chováním.
Nic proti slušnému chování, ale jestliže brání v té či oné situaci plnění
Boží vůle, tak je překážkou. Slušné chování má však většinou za se-
bou ducha tohoto světa. Ono musí být naroubováno na nový základ,
na Kristovo evangelium. Potom, je-li proniknuto křížem, může z něho
něco vzejít. Slušné chování mají i ateisté a všichni sektáři i bludaři,
protože lidi dají na zevnějšek. To neznamená, že my máme odpuzo-
vat, ale u nás za tím uhlazeným jednáním musí být v základu Kristův
kříž a na něm ukřižován náš starý člověk s jeho svévolnostmi, domý-
šlivostí, sudičstvím, kritikou a bohorovností. My máme milovat, tedy
sjednocovat se s Ježíšem ukřižovaným. Ale to – ukřižovaný – nemá
být nějaká zbožná fráze. Člověka musí probírat právě to vnímání zla,
klamu a lži i to vnímání, jak nás starý člověk zotročuje a vede do zá-
huby, jak do ní jdou tou širokou cestou celé masy...

Ještě v neděli 6. 6. 1999 mně přišlo velké světlo ohledně vás. Mo-
dlil jsem se za vás a najednou, během několika sekund jsem vnímal
celou pravdu, kterou bych rád jednoduše a pravdivě vyjádřil, no k po-
vzbuzení asi tolik: vnímal jsem, že má-li nastat duchovní vzkříšení cír-
kve, tak právě klíčovou roli při tom mohou mít ženy zasvěcené Ježíšovi
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a otevřené cele Jeho Duchu tak, jako Panna Maria, tedy její dcery! Vní-
mal jsem, že zřejmě Ukrajina je k tomu ideálním prostředím. V každém
městě by mohl být dům, kde by žily sestry, čtyři až sedm v jednom do-
mě, jako duchovní rodina podle pravidel sv. Basila a věnovaly by se
na prvním místě modlitbě, Božímu slovu a potom také duchovnímu
vedení žen a děvčat, protože o ně se nikdo nestará a tyto ženy, které
mají velký duchovní potenciál, ho dávají do služeb okultismu, věštění
a pověr. Je třeba, aby kolem tohoto kláštera byl okruh žen, z nichž
každá by měla svou modlitební skupinu. Sestry (tím jsem myslel na
vás a na vaše budoucí duchovní dcery) žijící v kontemplativním klá-
šteře, by tvořily zázemí pro ženy a dívky, které by zde mohly čerpat
a pak vést apoštolát ve světě.

Vzpomněl jsem si, jak vídávám v Prešově na nádraží stát jeho-
vistky, které prodávají časopisy a chodí po domech. Dostaly program,
i když bludný, a jedou. I proto je tak důležité, abychom prosili o nová
povolání, ale především o jasný program od Ducha svatého a moc k
tomu. Tyto kontemplativní řehole by oduševňovaly ženy vedoucí domy
modlitby. Ty by pak rovněž měly program: Boží slovo, modlitbu, roz-
víjení charismat, a hlavně chození ve víře a v jednotě s Ježíšem, aby
mohly říci: „Nežiji již já, ale žije ve mně Kristus.“

18. 6. 1999 (Čirč)
… Tento týden byl určitým požehnáním. Jednak jsem dělal závě-

rečnou zkoušku v Praze na Karlově Univerzitě a dokončil postgra-
duální studium obhajobou práce o Panně Marii a státní doktorskou
zkouškou. Byl to boj duchů. Prostě Božím zázrakem jsem dostal dok-
torát z teologie. Asi dva měsíce jsem se denně modlíval za ty profesory
a viděl jsem potom na místě, jak Bůh koná zázraky. Jsou to věci marné,
ale vnímal jsem velmi jasně, že to postgraduální studium mám dokon-
čit už kvůli útokům proti nám ze strany liberálních a jiných kruhů,
které se ohánějí tituly, a když někdo hájí Boží pravdy a zásady, a jim
to nevoní, tak dotyčného zesměšní jak nedouka.
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Krásný Brod (1999−2000)

Koncem června jsem byl přeložen z Čirče do Krásného Broduu Medzilaborců. Tam se dalo dýchat volněji. Mohl jsem v neděli i vy-pomáhat se službou Boží v chrámu anebo v blízkém okolí. Farářemzde byl o. Polykarp a později o. M. Bilančík.
27. 8. 1999 (Krásný Brod)
... Teď mě napadla jen malá perlička z toho, co Pán ukázal ve svém

světle. Totiž v té modlitbě, která zvedá hory, je nutně potřebný vnitřní,
ale i vnější sebezápor. Ono je dobré erko střídat, anebo lépe řečeno,
využívat modlitební stráž, kterou máte každá soukromě, a uvědomit
si v pravdě bolest církve a bezmocnost, kterou nás spoutává starý sy-
stém věcí spolu se starým člověkem, a toužit po svobodě od ducha svě-
ta, od starého člověka, toho lháře, který je v jednotě s duchem klamu
a lži. I během toho všeho si znovu uvědomuji, jakým pokladem je mo-
dlitba v jazyku při erku. Uvědomil jsem si ty určité duchovní síly, které
nás spoutávají maličkostmi, jako spoutali ti trpaslíci Gullivera. V na-
šem případě jsou to permoníci. Vidím, jak s modlitbou ruku v ruce
musí nutně jít pravdivost a určitá dávka sebezáporu i neustálého po-
kořování. Toto je něčím nutným a přirozeným i ve všedním životě
nejenom svatých duší, ale i vlažných křesťanů, a dokonce i nevěrců.
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Bez toho se člověk dostane do úplného otroctví klamu a působí utrpení
sobě i druhým...

Léto 1999Ustanovení kontemplativní větve tedy zabránil biskup Chautur.Jistě byl inspirován negativními pohledy basiliánů, ale i tím, že ne-měl jasný pohled na okultismus. Proto byl snadno zneužitelný du-chem ničícím život v církvi. Když generalát v Římě viděl, že nenímožné založit kontemplativní větev ani na Ukrajině, ani na Sloven-sku, začal uvažovat o možnosti jejího založení v Česku. Dozvěděljsem se o tomto postoji Říma a před očima mi vyvstala Sázava. Nasrdci jsem měl obnovu kořenů naší víry, sahající k cyrilometodějskétradici, která je spojena jak s Velehradem, tak i se Sázavou. Sv. Pro-kop zde tuto tradici obnovil a jeho mniši žili podle východních pra-videl. Slavili i východní liturgii.Naskytla se mi příležitost jet z Krásného Brodu do Čech. Zastaviljsem se na Velehradě a chvíli jsem se tam modlil. Na Velehradě bylijezuité. Vnímal jsem, že by nebylo dobré, aby tam zároveň byla i kon-templativní větev naší východní řehole. Hned jsem proto sedl do vla-ku a vystoupil v Kolíně. Odtamtud jsem cestoval na Sázavu. Zeptaljsem se správkyně objektu, jestli bych mohl navštívit chrám a půlhodiny se tam pomodlit. Otevřela chrám, procházela se venku a já,protože jsem měl s sebou malý kalich i hostie, kratince, v určité polo-tajnosti, jsem odsloužil východní bohoslužbu. Prosil jsem, aby sv. Pro-kop otevřel dveře, je-li to vůle Boží, abychom zde na určitou dobuněco vykonali pro obnovu tradice. Pak jsem prošel okolí kláštera,chrámu, zahrady, abych si udělal obraz o prostředí, jaké je na Sázavě.Vnitřně jsem měl pokoj a vnímal jsem, že nám Pán zřejmě dá milost,abychom sem mohli přijít. Po návratu do Krásného Brodu jsem podalzprávu otci Metodějovi a radil se s ním, jak tu záležitost vidí on.Sestrám na Ukrajinu jsem v té době napsal:
29. 9. 1999 (Krásný Brod)… Zítra nám končí modlitební stráž. Těchto devět dní bylo velmi

požehnaných. Pán dal hodně světla, zkušeností v modlitbě... Máme se
modlit utrpením, starostmi, strachy, obavami. To všechno je třeba
použít jako palivo v intenzivní modlitbě. Když nemáme své bolesti, je
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třeba vidět bolesti druhých, bolesti Ježíšovy a natolik se s nimi mů-
žeme sjednotit, nakolik nám Pán dá světlo a sílu k tomu, abychom to
přijali a obětovali, aby nás to nezavalilo. Bylo by nemoudré a pastí
od nepřítele, kdybychom se vciťovali do bolestí a utrpení natolik, že
by nás to vedlo k oddělení od Ježíše. Je třeba i v této oblasti růst.

Pán mi dal prožívat v soukromé modlitbě Ježíšovo „Žízním“ a „Eli,
Eli…“. Tu si člověk uvědomil, jakou pomůckou od Ducha svatého je
modlitba v jazyku. Vnímal jsem realitu všeobecně – jak Ježíš na kříži
žízní, touží po naplnění celkové Boží vůle, a tou je přemožení kořene
otroctví temnoty, kterým je hřích. Ježíš to chce. On po tom žízní. To je
vůle nebeského Otce. On žízní po jejím naplnění. Ale zároveň vnímám,
že Ježíš teď ve mně žízní po naplnění konkrétní vůle Otcovy v určité
maličkosti. A vnímám, že i za tuto věc na Golgotě trpěl. Žíznil tam po
všeobecném naplnění Boží vůle, ale zároveň i po jejím naplnění v této
konkrétní věci, která mě tlačí, ve které jsem bezmocný, spoluukřižo-
vaný s Ježíšem. Velmi mě oslovovalo to konkrétno. Když jsem proží-
val v určitém rytmu několik konkrétních věcí, čas velmi rychle utíkal.
Vždycky jsem se intenzivně sjednotil s Ježíšem v tom konkrétnu, po-
tom nastal kratinký oddech a hned po malém sebezáporu znovu do
dalšího konkrétna, které Duch svatý ukazuje. V tom rytmu je potřeba
malého sebezáporu. Řeknu si třeba: „Zapři se. Zapírám se,“ a hned to
realizuji. Překonám ten bod lenosti a už mám zase ruce nahoru a po-
kračuji v duchu tak dlouho, jak dlouho je to aktuální. Přicházejí zde
občas určitá světla, někdy si rychle v bodech to světlo zapíši a někdy
jsem i to světlo obětoval: „Pane, teď jsem chudý duchem, teď nic ne-
chci. Nepustím se Tě, neodejdu ze spojení s Tebou ani za cenu, že to
světlo je pravé, nebudu ho zapisovat či mu věnovat čas. Teď to všechno
odhazuji, chci být jen s Tebou. To konkrétno mi pomohlo vystoupit
jako po žebříku, ale já po něm teď nebudu sestupovat. Teď alespoň
tuto chvíli jen a jen cele v chudobě ducha s Tebou.“

V tom „Eli“ jsem znovu prožíval ten problém. To, že Ježíš ho vzal
na sebe. Když konkrétně vyhlásil, po čem žízní, duchovní síly temna
se postavily jako mrak proti Němu, ale On v tomto mraku je a trvá
na svém, spíše na tom, co je Otcova vůle. Celé peklo zuří. Toto nechce.
Ale Ježíš to chce a já také. On za to trpí a já vnímám Jeho utrpení, ale
neprožívám to city, spíš vůlí – takovou svatou zaťatost, ale ne v pýše
a svévolnosti, ale ve vůli Boží a v jednotě s Ježíšem. Prostě nehnu se,
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neustoupím, Boží nepřítel po dobrém beztak nedá ani milimetr. Tedy
ať je to milimetr či kilometr, ať je to gram či tuna, on nic nedovolí
pro Boží království. A mě to má učit, že také ať milimetr či kilometr,
nic nemohu pro Boží království získat nějak ve své síle, svou vůlí, bez
Ježíše. Prostě, jestli jsem s Ježíšem, pak ve svaté drzosti, když Pán chce,
abych prosil za velké věci, prosím za velké. Totiž ty malé člověku při-
padají, jako by se to přece jen nějak dalo zaonačit i bez Ježíše, že k
tomu vlastně není třeba Božího zásahu, Božího zázraku. U velkých
věcí to už člověk cítí, že tu musí být Boží zásah, že to není v síle naší
přirozenosti. Pozor! Určití lidé – i my sami – zevnějškově mnohé věci,
pokud to není pro Boží království, úspěšně prosadí, podaří se to. Jenže
co je v našich přirozených silách bez Boha, tak to cenu pro věčnost
nemá, to neobstojí. Obstojí jen to a jen to má cenu pro věčnost, ať je
to věc malá, či velká, s čím jsme šli do smrti.

V tom „Eli“ prožívám: Tak to musí být! Tak to chce Otec, tak to
chce Ježíš ve mně a tak to chci i já. Tak to musí být! To „Eli, Eli“ jsem
prožíval tak, že jsem neklečel, ale stál, a dokonce jsem při tom chodil
a rukama si pomáhal v intenzitě víry. Tento způsob jsem prožíval už
minule v modlitební stráži. Touto intenzivní modlitbou jsem se po ma-
lé chvíli vyčerpal. Nutně jsem si musel chvíli odpočinout, a když Pán
dal Ducha, znovu jsem byl zase určitou dobu v konkrétnu a prožíval ve
víře moc Boží a to, že prosazuji Boží vůli proti odporu sil temnot: Tak
to musí být a tečka! Tak to chce Bůh! I kdybych měl zemřít, neuhnu!
Bůh musí být oslaven! To trvalo několik sekund. To jsem ale funěl jak
po maratonu. K tomuto už je třeba, aby člověk měl i zdravé srdce, i
když jsem v tom byl jen deset minut za den (rytmus trval čtyři hodiny,
které uběhly jako voda). Když jsem deset minut i s přestávkami, či spíš
jednu třetinu, prožil ve víře, tak to stačilo na celý den. Nevím, k čemu
bych to přirovnal. Člověk hoří láskou, horlivostí k prosazení vůle Boží.
Vnímá právě toho vraha a ty vrahy – démony – kteří likvidují duše, a
já se teď postavím v moci jména Ježíš, v ohni horlivosti proti nim. Zde
je právě ten princip „agere contra“. Uvědomím si zápornou realitu a
použiji toho slova „ALE“: Ale Boží moc je větší! Ale Ježíš je mocnější! ...

26. 10. 1999 (Krásný Brod)
Minulý týden jsem byl na exerciciích s ostatními bratry z řehole

v Trebišově. Na exerciciích jsme při obědě i večeři četli zkušenosti vý-
chodních starců. Většinou to bylo k propagaci tzv. Ježíšovy modlitby.
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Byly to krátké příběhy, které skutečně povzbudily víru, oduševnily,
ale prakticky to, co mělo být živé a k čemu to mělo povzbudit, to se
nikdy neřeklo, a sice jak se konkrétně máme Ježíšovu modlitbu mo-
dlit. Někdy se něco řeklo, ale tak, jako by to psal někdo, kdo skutečně
žádnou osobní zkušenost s tou modlitbou nemá. Na závěr knihy je
na dvou stránkách popsáno, co se má dělat, a to, co popsali, nefun-
guje! Aspoň u většiny těch, kdo to zkoušejí. Vycítil jsem to i z knihy
starce Paisija, kterou bych vám rád dovezl, že on vůbec tu modlitbu
nezdůrazňoval, a když, tak jen jaksi mlhavě.

Tu jsem si uvědomil, jakým pokladem je erko, které nám dal Pán –
se vším: i s tím rozdělením času celé hodiny na třetiny i s těmi modli-
tebními polohami i s tím slovem, do kterého máme vcházet, i s tím
konkrétnem, které mě gňáví a které mám konkrétně odevzdat a být
v Boží přítomnosti. Je to skutečně mimořádně velký poklad. Prostřed-
nictvím erka se dá poušť poustevníků přenést prakticky i do života
světských lidí a každý z nich může mít dvakrát za týden celonoční
bdění. Z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Tehdy někteří lidé hledí
i pět hodin na televizi, zvláště mládež! Zde je alternativa. Je jen jeden
problém – místo – pečera*, kde se dá volat, křičet k Bohu. Je škoda, že
chrámy jsou nevyužité. Totiž v době sv. Basila lidé chodívali do chrámu
na noční bdění a modlitby. Mládež žízní po pravdě, je sváděna vrahem
a lhářem, a když se někdo obrátí, není vedení.

Zde vidím velký úkol, který vám Pán dává, a tím je ten velký po-
klad, který vám Bůh svěřil, abyste jej rozvíjely, a můžete psát knihy
zkušeností z pravdivé, vnitřní modlitby, anebo z duchovní citlivosti,
kterou člověk právě při modlitbě erka dostává. To, co se my modlíme,
to je skutečně Ježíšova modlitba. Zvlášť, když se začneme modlit a Pán
nám začne odkrývat (ale to není možno bez duchovní bolesti) Jeho
poslední čtyři slova na kříži. Ta jsou skutečně Ježíšovou modlitbou v
posledních minutách Jeho života. To je odkaz pro nás! To je vpravdě
Ježíšova modlitba! Jistě, v terénu můžeme opakovat i tu modlitbu:
„Hospody Isuse Christe, Synu Božij, pomiluj mene hrišnoho!“ „Pane
Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným!“ Ale to je spíš
modlitba kajícího lotra, která je nutným předpokladem k těm dalším.
Tu my prakticky prožíváme v první třetině erka, v dokonalé lítosti,
kdy se snažíme postavit do světla své hříchy a potom se díváme do očí*ukrajinsky jeskyně
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Ježíšových a do Jeho ran, uvědomujeme si moc Jeho svaté krve a s ví-
rou prožíváme, že teď mě Jeho krev očišťuje od všech mých hříchů,
uvědomím si své datum narození a dnešní datum – Ježíšova krev smý-
vá mé hříchy za celé toto období mého života.

V erku máme prožívat i konkrétní věci.
Na exerciciích jsem seděl hned naproti o. Josafatovi Timkovičovi.

V pondělí bylo rozhodnuto, že večer bude mít vždy jeden otec kázání
pro lidi v kapličce. Byl jsem určený na středu, dokonce i ráno i večer.
V úterý přijel David k pí. Mihalkové a ona pro mě přišla do kláštera.
Vařila tam, takže její přítomnost byla normální. Byla polední přestáv-
ka, a tak jsem šel k pí. Mihalkové, rychle vybavil záležitosti, které hoře-
ly, a vrátil jsem se včas. Jenže při návratu jsem se setkal s o. Josafatem
a on řekl, že protože jsem bez jeho dovolení opustil klášter, že za to
nebudu mít kázání, ale bude je mít o. Polykarp. On totiž přijel na exer-
cicie o den později. Tedy já udělal prohřešek půl hodiny, on celý den,
a měl kázat za mě. Vnímal jsem, že kázáním se mohlo to napětí ducha
zlomit. Lidé mě tam ráno viděli a já jsem musel jen mlčet a tím mlče-
ním je zlý duch utvrzoval ve všem, co o. Josafat na tomto místě proti
nám hovořil. Stačilo by jen, kdybych mluvil o čemkoli a tím se mohlo
vše neutralizovat nejen k prospěchu nás (mě, otců a bratří, které tito
lidé znali a kteří byli očerněni), ale mohla se i sejmout hořkost na o. Jo-
safata a o. Gorazda, kteří ty pomluvy měli na svědomí. Vnímal jsem
však, že on už si to všechno předem promyslel, abych se nemohl, byť
jediným slovem, na místě, kde jsem pět roků kázal a sloužil liturgii, ve-
řejně projevit. Lidé na to čekali. Dokonce jich už chtělo mnoho přijít,
když se dozvěděli, že budu mít kázání. Vnímali to jako něco nutného
po tom všem, co oni dva udělali. Jenže ten duch si našel příležitost –
on mu dal prostor a důvod si našel. Pokud jsem se prohřešil, mohl dát
jiný trest, ale ten duch sleduje, aby mohl využít vše, čím může zabíjet
duše, a to decentně a v rukavičkách. Tehdy asi ve třech minutách jsem
mu řekl několik ostrých slov, že tím vlastně ničí možnost, aby mohlo
nastat jakési dostiučinění. Potom, asi po pěti minutách, jsem děkoval
Pánu, že On má své cesty a že to přijímám, že tu nejde o nějaké obha-
jování osůbky, ale o obhajování Jeho a Jeho díla a Jeho Ducha.

Byly přednášky. Seděli jsme zase naproti sobě. Snažil jsem se za
něho modlit a ze své strany se pokořovat a činit se horším než on, pro-
tože jsem dostal víc světla a byl mnohdy nevěrný, takže jsem neměl
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vůči němu sebemenší hořkost ani sebelítost. Vzpomínka na mou ne-
věru, svévolnosti, lenosti, prázdná slova vedla k tomu, že jsem ze srdce
děkoval za tu bolest a v ní prožíval pokoj a radost. Mohl jsem se ob-
čas na něho podívat, on sice měl oči upřené jinam, ale vnímal jsem,
že se mohu dívat pohledem pokoje. V duchu jsem vzýval Ježíšovo jmé-
no a pronášel střelné modlitby.

Potom jsem měl volný čas. Modlil jsem se a doptával, jak ho vyu-
žít, zda číst tu či onu knihu, zda se modlit… stále vycházelo ne a ne. Až
asi po desátém doptávání, když pořád nic, přišla myšlenka, že se mám
jít o. Josafatovi omluvit, že přece Boží slovo zní: „Ty jdi nejprve a smiř
se se svým bratrem.“ Doptal jsem se, a ejhle, hned bylo, že mám jít. Už
zbývalo jen pět minut do dalšího společného programu. Vstal jsem te-
dy, zaklepal na jeho místnost a řekl asi tři věty přibližně s tímto obsa-
hem – že on přece měl pravdu, že jsem se opravdu jeho měl dovolit.

On to vzal a to slovo v něm začalo působit. Hned byla přednáška,
v níž se hovořilo o nesmířlivosti a kamenném srdci a že v pekle nejtěžší
muky snášejí tvrdohlaví kněží a byli citovaní východní otcové. Otec J.
byl chudák červený, Pán na něm působil. Já jsem byl prakticky zbaven
viny tím, že jsem se znovu nechal Ježíšem očistit a ještě jsem se o. Josa-
fatovi i omluvil. Žalobník neměl co proti mně, a tak se vrhl z dopuštění
Božího na něho. Klidně jsem se za něj modlil. Na další den, ba vlastně
až ve čtvrtek, kdy začala modlitební stráž, jsem se modlil na místě, kde
jsme se o prázdninách, když jste přijely, modlívali erka (stráž začínala
v jednu hodinu). Hned jsem dostal slovo a Pán mi ukázal, že se o. Josa-
fatovi mám jít zase omluvit, a navíc že ho mám pochválit. Tak jsem se
za něho modlil, jemu blahořečil a v duchu si znovu uvědomil své zpro-
nevěry, takže ty modlitby byly z pokorného srdce a pravdivé a cítil jsem
v nich lásku. Totiž asi před rokem, když o. Josafat jednal cynicky a ko-
nal ty své záměry, které byly i proti vůli představených i proti vůli Bo-
ží, řekl jsem mu, že jestli se neobrátí, že se dostane do pekla. Ostře jsem
mu tenkrát pověděl pokárání mezi čtyřma očima. Trvalo to asi půl ho-
diny. Tehdy jsem měl pocit, že kdybych to neudělal, tak Pán bude ode
mě žádat účty ze zodpovědnosti za jeho duši podle Ez 8. (Jestliže bratr
hřeší, a ty mlčíš ve vážné věci, budu žádat jeho krev z tvé ruky. Pokud
jsi ho napomenul, a on se neobrátí, zahyne, ale ty jsi zachránil svoji
duši.) Tehdy, po tom ostrém střetu duchů, jsem si byl vědom, že nešlo
o osoby, a měl jsem velký pokoj, žádné rozrušení, které přichází, když
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se lidé pohádají pro své egoistické zájmy. Věděl jsem, že to slovo bylo
Boží slovo. Bylo tomu tak dvakrát, když jsem s ním měl mluvit. Před
dvěma dny to už bylo potřetí, co jsem s ním měl mluvit a to slovo mělo
být zaseto do jeho duše, ale vnímal jsem, že on ho nepřijal a steklo jako
voda z kamene. Bylo mi jasné, že nyní přišel Boží čas, abych udělal ve
víře další kroky. Vnímal jsem, že když Pán mi dá slovo, že to je to jediné
potřebné. Nic jiného nepomůže, ani celé noci modliteb a útrap. Prosil
jsem, a Pán ho dal. Měl jsem pochválit jen dvě věci (totiž ikonostas a
Blahovistnik). To jsem věděl, modlil jsem se za čas. Mezi přednáškami
jsem měl asi tři čtvrtě hodiny času. Modlil jsem se na dvoře, ale přichá-
zel takový zmatek, jako by vše, co v noci v těch čtyřech hodinách bylo
jasné, teď bylo jen klamem. Začal jsem se doptávat, a znovu zmatek,
doslova guláš. Vše si protiřečilo. Věděl jsem, že před dvanáctou hodi-
nou to mám udělat. Už bylo za pět minut 12 a já ve zmatku. Vnitřně
jsem volal: „Pane, prosím Tě, ukaž, co mám dělat!“ Tu přišlo slovo: „Běž
a nestarej se. S vírou popros Ducha svatého a bude ti v tu chvíli dáno,
co a jak máš hovořit.“ Běžel jsem. Bylo za minutu 12. Zaklepal jsem a
on už vycházel. Řekl jsem asi toto: „Víš, co všechno bylo v minulosti me-
zi námi. Musím přiznat, že z mé strany to nebylo objektivní, ale pouze
jednostranné. Je třeba přiznat, že ty jsi měl dobrou vůli a také přiznat
tvé zásluhy ohledně ikonostasu a Blahovistniku.“ To jsem řekl, a jako
když blesk uhodí. To slovo začalo působit, a zase při obědě čtení ze
starců a přednáška přesně na něho a na mě (ale pro mě pozitivně).
Najednou jsem si uvědomil, jak Pán to všechno měl na sekundu při-
pravené. Kdybych se opozdil, ta milost by utekla. On si totiž zakládá
na ikonostasu, který bude 31. 10. 1999 posvěcen biskupem Ch., a rov-
něž na Blahovistniku, který teď už nesmí vést (zákaz z Říma).

Vnímal jsem, jak se ta kamenná tvář začala měnit. Večer zůstal
jeden pohár (ovocný), on vstal, šel pro něj a donesl mi ho. Vnímal jsem,
že Pán působil. Potom o přestávce řekl, abych přijel na posvěcení iko-
nostasu; zřejmě by chtěl, abych měl tu liturgii v 7:30 i kázání, svěcení
je až v deset hodin. Poděkoval jsem za obojí. Pán je skutečně živý a chce,
abychom Mu dávali prostor.

A ovoce? Hned volal jeden z našich otců, že protoarchmandrita
přijede do Prahy založit novou delegaturu a ten den, kdy Pán zasáhl
otce J. skrze tu maličkou poslušnost víry, dal vladyka L. pozvání do
Říma. 11. 11. 1999 přijede generální představený.
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Ještě k té poslušnosti. Totiž s tou novou delegaturou je už vše do-
mluveno a je zajímavé, že se zlomil odpor i našeho protoigumena. Vzal
to za své a dělá vše pro to, aby se to podařilo. To mi oznámil hned, když
jsem se vrátil z exercicií. Včera byla zkouška víry ohledně delegatury
a ohledně Sázavy. Pán dal slovo, ale bylo to nelogické, ba ke zničení
všeho. Bratři se bránili. Včera jsme se čtyřikrát telefonicky domlouvali,
ale stále překážky, a já jsem měl stát na slově. Řekl jsem: „Já sám to
vůbec nechápu, vnímám to nebezpečí, ale přesto byste měli osobně
o této věci mluvit s kardinálem a vzpomenout moje jméno a Sázavu.“
Jeden z otců to s vírou udělal, ač v poslední chvíli. Tedy on sám tu Sá-
zavu navrhl a mraky nenávisti, které okultisté a liberálové na kardi-
nála (V.) naházeli ve vztahu ke mně, najednou padly; otci se totiž měli
i přiznat, že jsme v blízkém vztahu ve společné řeholi. On to vzal za
samozřejmé. Totiž Pán ukázal, že je nutno tento krok víry udělat, pro-
tože ten duch smrti udělá v poslední chvíli to samé, co udělal skrze
biskupa Chautura v Košicích 8. 2. 1999. Vše bylo zase bojem o minuty.
Totiž otec protoigumen mimořádně přijel dřív, přivezl velkého psa,
stále tu byl, a když otci z Prahy volali, já vždy jen řekl: „Zavolej za de-
set minut.“ Znovu volal: „Zavolej za čtvrt hodiny.“ On: „Nemohu, mám
jít na recepci s kardinálem, ale pokusím se zavolat.“ Zavolal, řekl jsem
mu: „Je nutno ten krok udělat, i když plně souhlasím s vašimi návrhy.“
Ty návrhy byly zatím jen vzdušné zámky. Měli totiž na Bílé hoře dos-
tat klášter, a proto už chtěli vzdát Sázavu. Až dnes ráno, když zavo-
lali, ukázalo se, jaké to bylo požehnání.

Mnoho věcí je v pohybu. Je mnoho nebezpečí, ale je třeba stát ve
víře a nepochybovat. Pán skutečně působí.

… My jsme teď měli modlitební stráž. Je to velmi požehnané. Vní-
mám, že pro to, co měli v monastýrech, tzv. noční bdění, je nejlepší,
když člověk může mít aspoň tři hodiny času. Já jsem se modlil první
hodinu normální erko, první tři pravdy. Druhou hodinu jsem se hned
doptal, za co konkrétně se mám dnes modlit. Pokud už je daný společ-
ný úmysl, tak si člověk znovu konkrétně uvědomí situaci, všechna pro
a proti v té záležitosti, ve které chci stát ve víře a za ni bojovat. Hlavně
si uvědomím, že z toho času budu jednou skládat účty, že Bůh mě vidí,
že je to hodina či několik hodin milosti, že je třeba jednat ve víře, že
Bůh chce konat, dělat velké věci, ale žádá si moji pevnou víru. Mám
Bohem danou konkrétní věc či záležitost, většinou osobu, za kterou
je třeba se modlit, aby podle Boží vůle to a to konkrétně udělala či
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tuto a onu vůli Boží přijala! Vnímám za osobou jednak mrak starého
člověka, který dotyčného drží v krajině stínu smrti, jednak síly tem-
noty a zároveň, že ve mně je Ježíš Kristus a že všechno mohu v tom,
který jednak ve mně je a který mi dává sílu. A potom v té věci mám
jasno, že toto je vůle Boží. Toto chce Otec, Syn i Duch svatý i otrokyně
Pána (Bohorodička) i syn otrokyně Pána (srov. Ž 85). V třetí hodině
prožiji sedmé slovo z kříže a Kristovo vzkříšení i seslání Ducha svaté-
ho – tedy druhé pravdy. Poslední, čtvrtou hodinu, většinou dotahuji
ty druhé pravdy, protože jsem zjistil, že první hodinu je třeba sebezá-
por, dodržovat polohy i čas, bojovat s roztržitostí a být v dané pravdě.
Druhou hodinu už čas nehlídám a většinou třetina trvá i půl hodiny,
protože přichází mnoho světla. Rychle to zapisuji a někdy se na tu
záležitost doptávám. Prostě ty čtyři hodiny trvají asi jako pět minut.
Velmi rychle to uběhne. Ale pokud by se člověk nenaučil kázni v erkách,
tak by to zřejmě skončilo v rozkladu. Mnohdy, když vnímám to světlo,
které Pán dává, vstanu a chodím po cerkvi a zase se vrátím, zapřu se
a vejdu znovu do chudoby ducha. Pustím pravdu a jsem několik okam-
žiků jen s Ježíšem. Hlavně si ale občas dávám takové malé „injekce“
tím, že si uvědomím cenu času – bdění, které mi Bůh dává – že teď
ho nesmím ztratit, že pak přijde den, různé shony a starosti a už ne-
budu mít možnost se modlit ve svobodě tak, jak je to možné v noci.

Je to vyučování v několika oblastech. Bůh – Duch svatý vyučuje:
1) V Božím slově. Člověk ho vnímá v Jeho světle. On otvírá oči,

abych vnímal Písmo, jako je Ježíš otvíral učedníkům emauzským.
2) Ukazuje na všední život, na jeho velkou cenu, aby člověk do-

kázal i malé věci dělat ve víře. Tedy jde o konkrétno, v němž žiji, jde
o lidi, s nimiž žiji, prostředí a vztahy k nim, myšlenky, zájem či lho-
stejnost, postoje konkurenčnosti, závisti, odporu, sebelítosti – toto
všechno je třeba vidět očima víry i to, co Ježíš chce skrze mě činit.

3) Dává inspiraci pro konkrétní misii.
4) Ukazuje, co dělat, co je vůle Boží konkrétně. Vnímal jsem napří-

klad určitou záležitost a Pán v modlitbě ukázal, kdo a jaký konkrétní
krůček by mohl udělat. Najednou jsem zjistil, že tento účinný mecha-
nismus úspěšně používají Boží nepřátelé. Oni totiž chodí k věštkyním
(ať už jsou to někteří vysoce postavení politici, či jiní lidé mající moc)
a žádají si od nich konkrétní slovo do konkrétní situace. Tedy jde jakoby
o „prorocké slovo“; u věštění je však toto slovo samozřejmě od ďábla.
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My ale potřebujeme prorocké slovo od Boha! Vnímal jsem, že vždy na
počátku je jen bezmocnost, ale když se modlím, úpím a jsem v jednotě
s Ježíšem, Pán otevře oči a dá konkrétní slovo. To už je 90% vítězství.
Člověk potom žasne: jak je to jednoduché a já jsem byl slepý… Tak jas-
ná věc a mě vůbec ani nenapadlo, že se dá udělat takový krůček víry
a že skrze něj chce Pán konat velké věci. Podmínka, abychom skutečně
vnímali Boží slovo a nejen naše skryté touhy a přání, je stupeň očiště-
nosti čili chudoby ducha, vnitřní svobody. Ano, jsem nic, co mám je
od Boha (to dobré mimo hřích). Nic nemám, nevlastním, jenom Tebe,
Ježíši! Nic nechci, jenom Tvou vůli! ...

2. 11. 1999 (Krásný Brod)
… Generální představený je zatím v Praze, ale to hlavní bylo už

včera dohodnuto. Byla stanovena samostatná rezidence. Já zatím
mám zůstat na Slovensku. Záležitosti ohledně mé osoby zatím stojí.
Ale už se na kongregaci generální představený vyjádřil pozitivně. Zů-
stává několik variant, a proto je třeba úplně odevzdávat Bohu celou
záležitost nejen se mnou, ale se všemi, koho se to týká – bratry, otce,
vás, okruh lidí, kteří jsou s námi v jednotě… Věřím, že Pán nám dá
prostor, ale On chce naši bezměrnou víru a jednotu s Ním. On sám ví,
co je pro nás to nejlepší...

Dovětek:Vzpomínám, že v tu zimu napadlo hodně sněhu, na několika do-mech dokonce polámal střechu. Posledních 11 dní v měsíci jsem sechodil modlit modlitební stráž do chrámu. Stráž jsem měl v noci od1 do 2 hodiny. Tehdy byla v noci zima až do mínus 25 stupňů. Měljsem ale teplý kožich, takže když jsem se dobře oblékl, v chrámě sedalo vydržet. Pán většinou dal takové světlo i víru, že jsem se modlilne hodinu, ale až do 4 hodin ráno. Pak jsem si na chvíli lehl a v 6 ho-din jsme se s o. Polykarpem společně modlili staroslověnsky utreňu.*
27. 12. 1999 (Krásný Brod)
... V tomto období nám připadla modlitební stráž. Boj ale pokra-

čuje dál. Síly temnoty dobře ví, jaký asi proces má nastat, a proto se
tak snaží oddálit to, zamlžit, uspat a sebrat ten dar, za který se mo-
dlíme – za prostor pro probuzení, za Kanaán, za místo, kde se dá dý-
chat, kde je možno v plnosti hlásat celé evangelium!*ranní chvály ve východní církvi
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Dostal jsem v modlitbě mnoho světla i mnohé zkušenosti. Bohu
díky za ten modlitební zápas, že Pán znovu a znovu dává impuls k boji.
Nechci zde vzpomínat i zevnější věci, které se otevírají, ale raději v ti-
ché a vytrvalé víře chceme prosit dál.

Provokuje mě, když vidím, kolik lidí miluje svět, marnost a hřích,
a Ježíše tak málo a tak polovičatě. Vždycky mě to probere z lenosti
a polovičatosti.

Uvědomil jsem si i tu slepotu a neschopnost rozlišovat duchy, což
se ukázkově projevuje v Katolických novinách na Slovensku a zřejmě
i v Česku. Zase vyšel článek sugestivně propagující homeopatii od ono-
ho MUDr. Petrociho, psychiatra a propagátora duchovna spojeného
s homeopatií. Na druhé straně bratři z Prahy v tom čase rozeslali ně-
kolik knih o homeopatii od prof. MUDr. J. Heřta DrSc. i s věnováním
a podpisem některým slovenským biskupům.

Homeopatie není však jen jedním proudem, který zevnitř ničí cír-
kev a vnáší do ní rozkladného a smrtícího ducha. Takových vlků v ov-
čích kůžích jsou desítky a není nikdo, kdo by to rozlišil. Uvědomil jsem
si, kolik řeholí je na Slovensku, a všechny jako by spaly. Jsou jakoby
hluší a slepí. Proč? Protože už jsou paralyzováni a není se co divit.
Boží nepřítel si to už předem dovede pojistit. Nechoďme daleko. Na-
příklad sestry z Albano poslaly oznámení z basiliánského oběžníku z
Říma. Cituji: Korotki visti z generalátu: „Sestra Augustina Kostyk z
provinciji Presvjatoji Trojci z Ukrajiny povernulasja do Rimu zakin-
čity studiji homeopatičeskoji mediciny v irochričnij medyčnij školi
Hannemannskoji klasičnoji homeopatii i rozpočne kurs po novij
jevanjelizaciji…“*

Tato zpráva je skutečným výsměchem...
Je třeba, abychom my věděli, že tento myšlenkový proud, za nímž

je antikristovské duchovno, působí. A ti lidé, i když jsou jinak hodní a
upřímní, jsou jím bohužel svázaní. Je třeba to vědět, počítat s tím, tu
bolest mít a jen v určité době a situaci můžeme někomu s klidem sdě-
lit, že je to závadné. I za to ještě můžeme dostat bití a platit tvrdé da-
ně. Prostě my máme zavřená ústa a musíme mlčet, ale tím víc bychom* Krátké zprávy z generalátu: „Sestra Augustina Kostyk z provincie Přesva-té Trojice z Ukrajiny se vrátila do Říma, aby zde ukončila studium homeopa-tické medicíny v „irochrické“ škole hahnemannské klasické homeopatie azačne kurz nové evangelizace...“
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měli volat v modlitbě. To totiž není jenom ta homeopatie. Daleko hor-
ší je farizeismus, kdy osoba je ve všem pravověrná, dovede i pravověrně
a dobře hovořit, ale když má v kritické chvíli dát prostor, udělat něja-
ké důležité rozhodnutí pro to, aby Ježíš mohl dostat prostor k životu,
tak ten duch zneužije moc, kterou dané osobě v církvi svěřili, a prostě
v zárodku celou věc, možnost zapuštění semínka, znemožní. My si
máme uvědomit, že homeopatie je opravdu jen jedním symptomem.
Je třeba se modlit a prosit o světlo, aby Bůh nám dal: Za prvé, aby-
chom dokázali identifikovat ty proudy, za nimiž jsou určití duchové,
a pak odmaskovat jejich systém, abychom to mohli jasně, logicky i pí-
semně vyjádřit, popřípadě názorně i s příklady. A potom za druhé, což
je těžší, abychom ukázali životné křesťanství, tedy v podstatě zkuše-
nosti z vnitřní modlitby. Vnímám, že modlitba je základ, bez něhož ne-
ní možné začít reformu. Čili tu také vidím podstatu a váš velký úkol.
Možná Pán bude chtít v tomto boji použít, rozvinout, i určité hřivny,
které každá z vás má. Zatím je však třeba budovat základ a to trvá
dlouho. Tím základem je jednota s Kristem ukřižovaným a jednota s
Jeho tajemným tělem, tzn. sesterská jednota ve společenství. Jedinec
dnes totiž nemůže nic, naprosto nic, v církvi ani ve světě udělat. Pro-
stě ho zesměšní a morálně zlikvidují. Tedy charisma vaší existence je
skutečně prorocké: zajet na hlubinu. Totiž z těch, kteří se vrhnou do
činnosti, třeba i bohulibé, charitativní, učitelské a jiné, ale nemají ty
základy, není ta hloubka a není tu jednota, z takových mají permoníci
jen upřímnou srandu. Jsou jim na smích!

Co se týká té homeopatie, co by se dalo udělat? Myslím, že tiše
přeložit článek od Dr. Bíby a Mgr. France, který zasílám. Dát to otci M.,
aby to prosadil do některých časopisů. Vy buďte zatím úplně v skry-
tosti. Článek může být podepsaný „ze zahraničních pramenů“, anebo
jmény autorů. Kdyby se to podařilo, bylo by to velkým požehnáním.

Rok 2000
5. 2.2000 (Krásný Brod)
... Křesťanství je dnes ve velké krizi, která ještě bude pokračovat,

a zároveň Duch svatý si hledá lidi, skrze něž může dát nový program.
Ti lidé však musí mít odvahu žít evangelium. Jedině tak získají zkuše-
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nosti, které mohou dávat dál. Bylo by dobré zapisovat si mnohé vysly-
šené modlitby i zázraky, které Pán dělal, abychom je pak, tak jak mat-
ka Basilea, mohli knižně vydat jako svědectví živého evangelia k povz-
buzení jiných. Ještě výzva sv. Basila, která je aktuální stále: „Prosím vás
pro lásku našeho Pána Ježíše Krista, který se obětoval za naše hříchy,
začněte se už konečně starat o své duše…“ Samozřejmě, že starat se
o svou duši není sobectvím, ale normou, protože bližního máme milo-
vat jako sami sebe, a starat se o svou duši, to je ta správná láska k sobě.

Co vidím jako velmi důležité, je učit se v erku nebo i v soukromé
modlitbě vejít do Boží přítomnosti a uvědomit si Boží slovo, které chci
prožívat. Z mé strany je však nejúčinnější to, že se pokořuji, a hlavně,
že se modlím konkrétností, totiž tím rozporem, tou bolestí, že chci
plnit vůli Boží a stále prohrávám.

25. 2. 2000 (Krásný Brod)
… V této konkrétní věci vnímám silný odpor sil temna, které vědí,

na koho přesně mají útočit a koho držet ve chmurách, strachu a hrů-
ze. Pán to odkrývá, takže i ta konkrétní modlitba zvedá hory strachu
a hrůzy a ty s celou armádou démonů padají do propasti. Bohu díky
vidím, že tu musíme bojovat do poslední chvíle. Jde o přijetí Ducha
Božího. Buď církev Ducha Božího přijme, anebo se nechá spoutat si-
lami temna, a tu už jde o bytí a nebytí křesťanství. Když člověk vnímá
tu rafinovanou invazi – na Slovensku už je asi 40 sekt a všichni loví
mládež – a pak vidí, jak v seminářích a klášterech jsou mladí lidé
škrceni, je zesměšňováno obrácení a buzen strach z pravdivého ná-
sledování Krista a naproti tomu vyvolávány sympatie k hinduismu
a buddhismu, tak člověk žasne...

Ptáte se, jak prakticky s chudobou. Myslím, že by bylo vhodné,
abyste i tuto záležitost spolu postavily do světla. Totiž, když jsem byl
chlapcem, tak jsme žili ve skromnosti, přestože jsem neměl sourozen-
ce. Tehdy byl velký tlak komunistů k likvidaci soukromých rolníků
a otec mi řekl: „Podívej, my musíme metrák brambor prodat za 18 Kč
a v obchodě se prodává za 180 Kč. A protože my musíme tolik a tolik
metráků odevzdat – a nikdo se neptá, jestli byla úroda či ne –, tak mu-
síme za 180 Kč koupit v obchodě brambory, protože se nám neurodilo
tolik a tolik, a musíme je za 18 Kč prodat ve výkupu.“ A podobně to
bylo s obilím. Ostatní spolužáci se měli celkem dobře a my, kteří jsme
byli ze zemědělství, jsme museli dřít. Skončila škola a hned bylo třeba
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jít pracovat. Když přišla pouť a přijeli komedianti, já jsem dostal jako
odměnu za celoroční práci 10 Kč. Děti z rodin, kde rodiče byli dělníci
či úředníci, dostaly i 200 Kč, měly stále volno a nemusely pracovat,
a navíc člověk ještě neměl ani nějakou víru, aby to bral z víry. Když
jsem měl roztrhané šaty, tak mi to baběnka zašila, a když už mě ma-
minka nutila jít si koupit nové, tak jsem se bránil. Nechtěl jsem. Věděl
jsem, že máme jako rodina různé výdaje. Otec mi už jako chlapci klid-
ně mohl ukázat, jaký je příjem, ale on mi ukázal i jaký je výdej a že ty
peníze je nutno dát např. na opravu kostela či na jiné výdaje. Vnímám,
že u generace, která nemusela nějak zažít toto období, není smysl pro
skromnost a jen se konkurenčně dívá, že ten má to a ono a tento duch
je bohužel i v řeholi. Vnímám to bohužel i na některých bratřích a vím,
že rozhodně tím duchem neskromnosti jste i vy do určité míry posti-
ženy. Jistě, je tu na druhé straně jiné velké nebezpečí, a tím je lakom-
ství, nerozumné šetření, což je druhý extrém.

Jak dobré je úplně se zřeknout a znovu a znovu denně se zříkat
své vůle v různých věcech, ale i vůle jako takové!

Líbilo se mi, že bratři v Praze, když dostali nějaké peníze a mohla
se za to koupit tiskárna, která je nutně potřebná kvůli vydávání MZ,
tak 20 000 korun dali jistému knězi v ČR, který je pravoslavný a chtěl
k nám jít. Byl ve finanční krizi i s rodinou. Nevěděl jsem o tom a na
první pohled se mi tento krok zdál jako nerozumnost či svévolnost,
ale potom jsem si řekl: „Moment! Co je to za ducha, co mě inspiruje,
co ty špekuluješ a pohoršuješ se v myšlení a druhé soudíš? Co když
upřímně hledali před Pánem vůli Boží a měli to udělat?“ Později jsem
se dozvěděl, že to skutečně i tak bylo. Mohli za to nakoupit i užitečnou
literaturu atd. Mohli, ale otázka je, co chce Bůh, ne to, co je užitečné
či rozumné! Až budeme stát před Božím soudem, budeme skládat účty
z každého dne. Hlavní věc je, jestli jsme žili z víry či ne! Proto je důle-
žité doptávat se a podstata doptávání není nějaká zevnější technika,
ale umřít cele své vůli v konkrétní situaci a dát se cele v té záležitosti
a skrze ni Pánu Ježíši Kristu!

... Znovu bych se vrátil k tomu, že když je člověk v semináři, anebo
musí přijímat systém, třeba i plodící bídu, jako je např. v Indii, kde li-
dé umírají hladem, tak to ještě neznamená, že má ctnost chudoby. Ze
zkušenosti vím, že jsou dvě věci, které k této ctnosti vedou: 1) mít du-
cha modlitby, horlivosti za spásu duší, vnímat krátkost času, blízkou
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smrt a věčnost – toto je oblast modlitby. 2) chce si to konkrétně uvě-
domit pohledem na chudého Krista, co je chudoba vnitřní a vnější a
že obojí spolu souvisí! Prostě si často položit otázku: Projdu v hodině
smrti s tím bohatstvím uchem jehly? Hlavně jde o vnitřní bohatství,
tzn. lpění na věcech. Samozřejmě my jdeme dál. Zříkáme se i vztahů
a nakonec pro Ježíše i své vůle. Čili ta zevnější chudoba přechází do
chudoby duchem a je s ní spojena! Tedy chtělo by to ve svobodě pro-
modlit si vztahy k věcem a lidem. ...

3. 3. 2000 (Krásný Brod)… Dostal jsem do rukou velmi poučnou knihu. Uvádím z ní ně-
které pasáže: „... Mnozí lidé ani nevědí, co slovo odevzdání znamená.
Odevzdání není žádný skutek, odevzdání je smlouva, doslova prodej
samého sebe. Svatý Pavel říká, že je dlužník (Ř 1,14). Kristus Pavla
koupil tak jako nás. Ježíš si nás koupil a za nás zaplatil, jinak bychom
patřili satanu a šli do pekla. Satan Ježíše nenávidí, neboť Ježíš je teď
právoplatným majitelem tohoto světa a zakrátko si svůj majetek bude
nárokovat a satana, okupanta, vyžene. V okamžiku, kdy se obracíme
a zcela se odevzdáváme Ježíši, který nás koupil, stáváme se Ježíšovým
vlastnictvím a satan nás pak nenávidí stejnou nenávistí, jakou nená-
vidí Ježíše. To je důvodem, proč v okamžiku, kdy jsme skutečně zachrá-
něni, se ocitáme v neuvěřitelném boji…“ „Nenávidí-li vás svět, vězte,
že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval
to, co je jeho, protože však nejste ze světa, svět vás nenávidí. Já jsem
vás ze světa vyvolil…“ (J 15,18n) „… Dnes se po celých USA vyučuje
nauka o zdravíčku a prosperitě. Je to nauka démonů, neboť se obchází
učení o kříži a duchovním boji.“ „… Je možno obdržet spasení, ale po-
uze za jediné podmínky, že se plně vydáš Kristu, budeš mu zcela pro-
dán, nebudeš mít již jiná práva, nebudeš už patřit sám sobě, nebudeš
už mít na nic nárok. Staneš se služebníkem (otrokem) Ježíšovým. Vlast-
ně si podepíšeš rozsudek smrti a nepřítel tě bude nenávidět na smrt.
Tímto získáš věčný život, občanství v nebi… Musíme pochopit, že když
přijímáme Ježíše za svého Spasitele, svého Pána, přijímáme občanství
v nebi a smrt zde na zemi!!! Za jiných podmínek nemůžeme spásu mít.
V evangeliu Ježíš znovu a znovu požaduje úplné vydání… Proto nelze
oddělit duchovní boj od spasení! Pravé spasení tě postaví do střetu se
satanem… Tím, že jsem se ztotožnil s Kristem, učinil jsem satana svým
neúprosným nepřítelem. Znovu a znovu nám Ježíš říká, že Ho musíme



230

následovat až k smrti (viz Lk 14,26-27; Mt 16,24-27). Prohlašuji, že
kříž je nástrojem smrti. Neznamená to jen nést zde na zemi zkoušky.
Kříž znamená doslova naši smrt (pozn. našeho ega, hříchu v nás). Co
tedy pak znamená zemřít? Pro mě to znamená, že vydáním Bohu jsem
svěřil vše, na čem mi záleží do Jeho rukou. Vše patří Jemu. Pro mě den-
ní umírání znamená, že den co den ztrácím vše, co na tváři země milu-
ji. Ne vždy to Bůh od každého vyžaduje, ale většina lidí k takovémuto
vydání není ochotna, nejsou ochotni vzít svůj kříž… Když stojíš bez
ohledu na okolnosti pevně a vytrvale – stojíš dál Pánu, pak pochop, že
to je důsledkem každodenního umírání. Toto umírání je důsledkem
každodenního nesení kříže a toho, že v tomto světě jsem nenáviděn
jako cizinec. Od chvíle, kdy přijmeme Ježíše Krista, prožíváme doslova
smrt za živa, neboť náš život je nyní zakotven v duchovní oblasti a
skrze svou duši máme věčný život, avšak umírá nám celá fyzická exi-
stence. Proto okamžikem svého spasení se ocitáš v boji proti satanu.
Není jiné volby. ‚Jako umírající, a hle, žijeme,‘ (2Kor 6,9).“

Co jsem citoval, je obsah pro druhou třetinu erka. Tam je třeba
znovu prožít můj vztah k Ježíši – dání se, milování Ježíše a ztotožnění
se v lásce a utrpení s Ním!

„Centrální zkušenost křesťanství je přítomnost Boží. V jádru kře-
sťanského poselství stojí Bůh čekající na své děti – čeká na ně, že se bu-
dou do Jeho přítomnosti cílevědomě drát! Křesťanství, které je zrovna
v módě, zná tuto přítomnost pouze teoreticky. Nezdůrazňuje křesťan-
skou výsadu, kterou je uvědomovat si Boží přítomnost v přítomném
okamžiku! Podle toho, co tito křesťané učí, se nacházíme v Boží pří-
tomnosti pozičně a nic se nepraví o tom, že je třeba, abychom tuto
přítomnost prožívali aktuálně… Co nám v tom brání? Odpověď, kterou
tu obvykle dostáváme, že jsme prostě ‚chladní‘, není dostatečným vy-
světlením. Je tu něco vážnějšího než chlad srdce. Co to je? Co jiného,
než závoj na našich srdcích (Iz 25), závoj, který není odňat tak jako
byl ten první, ale který tam zůstává a dosud nám zastírá světlo i Boží
tvář. Tento neprůhledný závoj, který nám zakrývá Boží tvář, je naše
‚já‘. Lze jej odstranit pouze v duchovní zkušenosti, nikdy ne pouhým
vyučováním (teorií). Stejně tak se můžeme pokoušet odstranit výukou
z našeho těla malomocenství.

Než budeme svobodni, musí Bůh bořit. Musíme pozvat kříž, aby
v nás vykonal své smrtící dílo. Musíme přinést hříchy svého já na kříž



231

k odsouzení. Musíme se připravit na zkoušku utrpení, které do jisté
míry bude odpovídat utrpení, které podstoupil náš Spasitel, když trpěl
pod Pontským Pilátem… V lidské zkušenosti je tento závoj utkán z živé
duchovní tkáně. Tvoří ji citlivá,chvějící se látka, z níž sestává celá naše
bytost a dotknout se jí, znamená dotknout se toho, co bolí. Strhnout
ji, znamená zranit se, způsobit si bolest, krvácet. Kdybychom řekli něco
jiného, už by to nebyl kříž, a smrt už vůbec ne. Rozpárat tuto draho-
cennou, jemnou látku, z níž je osnován náš život, nám způsobí velikou
bolest, avšak to právě Ježíšovi způsobil kříž a právě to způsobí kaž-
dému, aby jej osvobodil. My ten závoj nemůžeme strhnout. Učiní to
Bůh. My se Mu jen cele oddejme, buďme spolu s Kristem ukřižovaní
(Gal 2,20). Pokud jsme, tak přichází nový Kristův život, Jeho vzkříše-
ní v nás!“

My máme prostředek – erko – modlitbu vydanosti, jednoty a spo-
jení s Kristem v přítomném okamžiku. Kéž vás Kristus vyučuje umírání
svému já nejen v erku, ale i skrze vztahy a situace každého dne.

26. 7. 2000 (Krásný Brod)
… Byla to celá série zázraků, že se otcové dostali na Sázavu

(překonání problému na římskokatolickém arcibiskupství, na řecko-
katolickém exarchátě, na Kongregaci, na generalátě, státních úřa-
dech atd.) Bohu díky! Noviciát už měsíc běží a 14. 9. bude mít dalších
sedm kandidátů obláčku. Vše bylo tak bleskové, že jsme se nestačili
ani zorientovat.

... Věřím, že všech pět děvčat ze Slovenska šťastně překročí tu
hranici, která je nejen státní hranicí, ale symbolizuje přechod ze světa
do nového stylu života cele zasvěceného nebeskému Ženichovi. ...

9. 8. 2000 (Krásný Brod)
… To negativní nás nesmí vést k pesimismu, ale motivovat, aby-

chom i my pracovali, abychom i my bojovali na modlitbách, abychom
i my dávali smrtelnou ránu starému člověku v nás, abychom tak při-
pravovali půdu pro Kristovo království v nás i mimo nás.

Když člověk vyjde ze světa, potřebuje udělat určitý radikální krok,
tak jako když poustevníci utíkali na poušť a tím dali najevo, že chtějí
následovat Krista a že mění životní styl. I zde je třeba, aby k tomu
byly vytvořeny určité podmínky, ale ty samy o sobě nestačí, musí zde
být i duchovní program, duchovní formace.
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Především je však třeba si uvědomit a uvědomovat základní věci,
nespouštět z očí cíl! Cílem, pro který jste opustily svět a chcete jít ces-
tou za Ježíšem po řeholní a kontemplativní cestě, je, abyste Pána Ježíše
více poznaly, více Ho milovaly a tím si také zabezpečily věčný život
a zároveň jiným ukázaly cestu k Němu svědectvím slova (mluveného
či psaného) a zároveň příkladem života.

Co nejvíce potřebuje ochrnuté křesťanství? Potřebuje svaté duše.
Potřebuje modlící se zapálené apoštolské duše. Potřebuje prorocké
slovo pro dnešní dny zmatku a invaze pohanství i pohanských praktik,
které útočí do srdce křesťanské spirituality, a protože je málo těch,
kteří by se skutečně zabývali modlitbou, není, kdo by rozlišoval falešné
duchovno od pravého, a milióny duší padají do pastí! ...

... Modlil jsem se v noci v chrámu a znovu jsem mohl poznat to
velké požehnání, které modlitba přináší. Vnímal jsem život za mnou
jako jeden den. Uvědomil jsem si, jak ta žízeň po duších i touha milo-
vat Pána Ježíše byla už od obrácení, od 15 let, a potom v semináři, kde
jsem se v noci modlíval zvláště v roce 1969. Najednou mi připadalo
těch 31 let jako včera a zároveň jsem si uvědomil, že i kdyby mi Pán
dal ještě 21 let, tedy bych se dožil biblického věku 70-80, tedy plnosti,
tak i kdyby to tak bylo, potom ale přijde smrt, potom se octnu tváří
v tvář Pánu Ježíši, už nebudu moci tu na zemi trpět a modlit se, Jeho
bolesti přijímat za své a bojovat ve víře! Připadalo mi, že to bude velice,
velice brzy a to mě rozohnilo k horlivé modlitbě, k takovému upnutí
se na Ježíše, opětovnému pokoření se, vyznání své nevěry, reptání
a prázdných slov a připomenutí si reality boje, co všechno Boží ne-
přítel podniká k tomu, aby co nejvíce duší uvrhl do pekla. Potom při-
šlo slovo poznání, a to mě rozohnilo. Skutečně jsme stvořeni k tomu,
abychom Boha hledali a hledali i Jeho vůli, abychom Ho milovali, a
to celým srdcem a všemi silami. Myslel jsem v té modlitbě na vás a
prosil Pána, ať vám dá duchovní pokrm, abyste duchovně nehla-
dověly. Tu v této bolesti člověk zakouší, co to je milovat Ježíše celým
srdcem, a to je možno přenášet z erka do terénu i do vašich hodin
stráží, když se modlíte samy.

21. 8. 2000 (Krásný Brod)
... My můžeme a máme jít, jak nás nabádá sv. Basil, přímo ke zdro-

ji, a to k Písmu, a skrze erka máme denně přístup, abychom pravdy
prožívali v jednotě s naším Spasitelem.
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Co je před vámi? Několik roků života a pak smrt, soud a věčnost.
Je třeba s touto nejzákladnější realitou počítat a počítat zcela reálně,
což nás ale nesmí vést ke smutku, ale k horlivosti. Je třeba být vděč-
nými Bohu, že vám dal toto povolání jít cele za Ním. Je třeba využívat
ten velmi drahocenný čas, který máte v noviciátě a který velmi rychle
uběhne. Zde je možnost, abyste byly formovány podle vzoru samot-
ného Spasitele, stát se jedno s Ním, přijímat Jeho myšlení, dát Jemu
prostor, aby On ve vás mohl žít a trpět.

... Doba kandidatury i noviciátu je dobou milosti, i když na vás
doléhají určité bolesti, třeba duchovního rázu, ještě se vynořují vzpo-
mínky na určité svazky s rodiči, sourozenci, anebo může přijít takový
pocit marnosti této cesty, jako by byla neužitečnou a zbytečnou. I tak
nás dovede klamat starý člověk, který rád přijímá myšlenkové sugesce
od velmistra lži a klamu.

Proto se snažíme hlavně v erku dostat se hned do Boží přítom-
nosti, do pravdivého světla, ve kterém vidíme svůj život z perspektivy
věčnosti. ...

Zrovna dnes a včera mi přišlo v první třetině erka takové světlo:
Totiž začal jsem vzývat Ježíšovo jméno, dostal se do Boží přítomnosti
a vnímal, že Bůh Otec mě vidí a že jsem teď připraven v tomto světle
přistoupit před Boží soud a tu přiznat, kdo jsem a co jsem zavinil či
zanedbal s tím, že jsem ochoten se od toho oddělit a nejen od toho, ale
i od duchovního pozadí, které mě svedlo. Šlo o nějaké svévolnosti, už
ani nevím, co to konkrétně bylo. A teď jsem si uvědomil výrok z Písma,
že kdo bude vzývat jméno Hospodinovo bude zachráněn. ...

Tedy v mysli jsem vyslovil jméno Boží a dodal – Ty jsi můj Spasi-
tel! A vnímal už v tom slově „Ty jsi“, že On je jinak než všechno jiné,
Jeho jméno je totiž „Ten, který je“! „Jsoucí“! To slovo „Ty jsi“ jsem pro-
žíval a vnímal Jeho bytí a zároveň to velmi osobní – můj Zachránce,
Spasitel! ...

26. 8. 2000 (Krásný Brod)
… Hlavním úkolem vás kontemplativních sester je modlitba za

probuzení místní církve a zároveň kontemplativní monastýr má být
centrem duchovního vedení pro děvčata a ženy a rovněž pro vedoucí
jednotlivých misijních organizací a modlitebních skupin...
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Stodola – pozdější monastýrTehdy v srpnu jsem také navštívil otce v Praze, kde spravovali(řeckokatolickou) farnost sv. Klementa, a pak jsme přijeli na Sázavupovzbudit bratry. Už dříve jsem zdůraznil bratřím, aby na Sázavěhledali nějaký starý domek, který by byl vhodný pro klášter. Totižfara na Sázavě je majetkem státu, stejně jako chrám. Bylo potřebné,abychom jako samostatná delegatura měli svůj vlastní dům. Bratřiněco našli, ale když jsem se na to podíval, všechno to bylo nereálné.Jednak drahé a jednak pro klášter na nevhodném místě. Když jsem seprocházel po zahradě a v okolí kláštera, všiml jsem si, že v sousedstvíje stodola a na ní velký nápis „PRODÁM“ a číslo telefonu. Velmi měto zaujalo. Říkal jsem si, že nic ideálnějšího pro náš klášter se na Sá-zavě nenajde. Hned za stodolou byla přímo nad řekou Sázavou prud-ká strž a vpředu vedla silnice. Z jedné strany byl rozsáhlý park, kterýsousedil s dlouhou stěnou klášterní zahrady. Ve stěně byla dokoncemalá dvířka, kterými se dalo dostat přímo ke stodole. Prostě ideálnímísto! Hned jsem to s nadšením oznámil bratřím. Telefonovali jsme,jestli je to ještě volné a zeptali se na cenu. Pak jsme řekli, že se ješ-tě poradíme s odborníkem a pravděpodobně stodolu koupíme, aťaspoň týden počkají. Zavolali jsme Láďovi S. do Považské Bystrice,který se v těchto věcech vždy dobře orientoval. Telefonicky vybavilotázku ceny, dohodli jsme se a brzy nato jsme stodolu koupili.Když jsme však stodolu chtěli přebudovat, narazili jsme na pro-blém. Totiž stodola byla v oblasti, kterou měla na starosti památkovápéče s ještě jinými podobně zaměřenými státními úřady. Museli jsmevyřídit nepředstavitelné množství povolení a projít mnoha kontro-lami. Řekli nám, že nesmíme střechu stodoly ani zvednout, prý může-me jen vyměnit tašky, ale dokonce i to jen podle určení památkářů.Pokud bychom chtěli někde kopat, musíme nejprve zavolat archeo-loga, aby udělal průzkum, jestli tam nejsou nějaké vzácné vykopávky.Museli jsme tento postup dodržet, když jsme chtěli udělat místnostv prostoru sklepa pod budovou, i když jsme chtěli vykopat odpado-vou jámu. Prostě byli jsme nuceni kvůli všem těmto procedurámčekat asi devět měsíců, než jsme mohli udělat první pohyb. Až přednámi na stole stál velký štos všemožných dokumentů, mohli jsmekonečně začít s prací. S pomocí Boží se všechno vyřešilo.
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V dopisech sestrám na Ukrajinu jsem tyto události zachytilpodrobněji.
27. 10. 2000 (Krásný Brod)… Včera jsem teprve přijel do Krásného Brodu. Totiž, když jsem

v pondělí 16. 10. jel z Prahy na Sázavu, položil jsem si tašku vedle au-
tomatu na jízdenky. Než jsem si vzal lístek, někdo mi ukradl tašku se
všemi dokumenty i penězi. Měl jsem tam pas, průkaz pro dlouhodobý
pobyt na Slovensku, zdravotní pojistku atd. Stalo se to v 18:30. Ten
den byl v Praze dalajláma. Vnímal jsem ten těžký duchovní boj. Měl
na Hradě setkání s prominenty politického a náboženského života.
Byl tam i apoštolský nuncius. V úterý večer měl setkání v katedrále,
kde byli i biskupové, a on drze prohlásil, že všechna náboženství jsou
stejná. Tehdy tím degradoval křesťanství na úroveň pohanských ná-
boženských systémů, které se vlastně ve skutečnosti klanějí démonům.
Vzpomínám si, když před deseti lety přijel poprvé, tak ten den, kdy byl
v Praze, jsem jel k sestrám do Bílé Vody, a i když jsem sjížděl krokem
z kopce, auto se rozjelo a na místě, kde nebyla posypaná vozovka, jsem
jel jako na saních prudce dolů a vrazil do protijedoucího trabantu.
Vzpomněl jsem si na to a děkoval Pánu, že dnes byla menší daň. S od-
stupem času jsem viděl, že Pán i toto vše použil k dobrému.

V neděli večer 22. 10. jsem odjel ze Sázavy vyřizovat ztracený
pas. Přijel jsem do Uherského Hradiště, a protože jsem neměl žádný
dokument, zatelefonovali do rodiště. Vzala to matrikářka a řekla, že
vše připraví, ať si pro to přijedu. Hned mi vyprávěla radostnou udá-
lost z jejich rodiny. Poslední dny v srpnu, když jsem projížděl přes Hluk
na Sázavu, jsem se setkal s její starou maminkou. Ta, když mě poznala,
žádala o modlitbu za syna, neboť měl stále bolesti v břichu a žádné
léky mu na to nezabíraly. Za měsíc měl jít na operaci, protože mu na-
šli nějaký nádor. Řekl jsem jí, že má syn všem odpustit, i lékařům, kteří
mohli něco přehlédnout a zavinit ten stav. Bylo těžké odpustit lékaři,
se kterým se den před tím velmi pohádal, ale udělal to. Ten den ho
přestalo bolet břicho. Když šel za měsíc na kontrolu před operací, zji-
stili, že nemá žádný nádor.

26. 11. 2000 (Krásný Brod)
... Bohu díky, že jsem si mohl přečíst velmi pěknou knihu pod ná-

zvem „Oheň probuzení“ (W. L. Duewel). Popisuje se v ní duchovní pro-
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buzení skrze jednu vysokou školu v USA. Poslední je probuzení z roku
1970, kde autor byl přímým iniciátorem či svědkem. Nechci to tu po-
pisovat, ale tekly mi slzy radosti, že plně platí zaslíbení 2Pa 7,14: „Když
se lid pokoří, když se bude modlit a hledat Jeho tvář, když se odvrátí
od svých zlých cest, Hospodin slibuje, že vyleje své požehnání a uzdraví
naši zem!“

Jen to poslední probuzení trvalo 185 hodin v jednom tahu. Stu-
denti se modlili, zpívali, plakali, vyznávali své hříchy, smiřovali se a po-
tom, po tomto týdnu, vyrazilo víc než 2000 týmů do okolí a vydávali
svědectví na jiných školách. Zasáhlo to 135 vysokých škol, biblických
škol i středních škol. Přišli tam, stručně vydali svědectví, pomodlili se,
a oheň padl. To samé se pak opakovalo. Nejraději bych vám ty články
na povzbuzení opsal, ale jen stručně opíšu některé myšlenky. V jedné
obci se pro Krista rozhodlo 500 ze 700 studentů. Farář poznamenal:
„Od té doby je naše město jako nové. Nezvládnutelné děti se obrátily,
rozbité domovy se zcelily, alkoholici přestali pít, do našich kostelů se
vlil nový život.“ ...

Vzpomněl jsem si na takové miniprobuzení jednak ve Slušovicích
v roce 1981 a v tu dobu také v Medžugorii, a proběhlo i ve stejný mě-
síc (červen!). Pak na probuzení na fakultě v Prešově v roce 1994, ale
i na pedagogické fakultě, kde se mnozí modlili svaté hodiny na chodbě.

... A teď něco z dnešního týdne. Ve středu asi ve 14:00 mi řekl otec
M. B., že telefonoval nový protoigumen P. H., že se mám okamžitě sba-
lit a jet do Čech. Po liturgii asi v 18 hodin jsme měli vyjet do Prešova
a tam sednout do vlaku. Předpokládal jsem, že je všechno v pořádku,
tak jsem si rychle sbalil knihy i osobní věci. Jenže mezitím volal otec
M. z Čech, a když jsem se ho ptal, zda ví, že se mám stěhovat, řekl, že
ne, že nikdo nic nedomlouval. Hned volal do Říma a exarchovi v Praze
a zjistil, že sice ze Slovenska dělají tlak, ale že to tak nejde řešit. Totiž
při založení nynější delegatury v Česku bylo stanoveno, že já mám zů-
stat na Slovensku. Biskup L. měl jako podmínku zřízení, že já nepřijdu
do Česka. Zřejmě ho někdo postrašil a on se bál o své místo. Po těchto
informacích jsem tedy zatelefonoval, že nemohu nikam jet, protože
prostě nejsou podmínky k vyplnění rozkazu. Podle církevního práva
se biskup musí domluvit s jiným biskupem, do jehož diecéze je kněz
poslán, že ho přijímá. To platí i v řeholi. Jenže vzkaz jsem mohl nechat
jen na záznamníku. Nikdo totiž od 16 do 20 hodin telefon nebral a mají
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dvě linky. Asi o půl desáté jsem šel spát, protože jsem cítil, že bych si
měl přivstat a jít se modlit.

Ve 22:45 – divoké zvonění na faru. Probudil jsem se. Otec M. ne-
šel, byl v koupelně. Já otevřel dveře a nechal vejít protoigumena P. H.,
otce J. T. a otce J. L. Šel jsem nahoru, nechtěl jsem se s nimi hádat, pro-
tože by to nemělo cenu. Chvíli čekali v kanceláři a potom začal proto-
igumen zvýšeným hlasem křičet. Otec M. B. vyběhl rozčileně z koupelny
a vynadal mu. Potom jsem sešel dolů i já. Byl tam zvláštní duch. Měl
jsem totiž strach, že mě vyhodí násilím z fary a za mnou všechny věci.
Nešlo by o to vyhození, ale o to, že by se vytvořila aféra, a samozřejmě,
že zlý by se postaral a nainscenoval komentář tak, aby se mohlo mlu-
vit o mně tak, že všichni jsou hodní, jen já jsem ten zlý a neposlušný.
Byla to zvláštní atmosféra. Vnitřně jsem byl klidný, vnímal jsem, že
teď přišla hodina temnoty, a vzpomněl jsem si na Getsemany. Prostě,
jako by všichni ztratili zdravý rozum. Přesto jsem ale udělal několik
chyb a nechal se vyprovokovat. Totiž protoigumenovi šlo o podstatu.
Byl přesvědčený, že musí zabezpečit, abych byl každopádně co nejdříve
odtud pryč, aby si oni, basiliáni, mohli navrhnout svého kandidáta –
Rusína. Totiž kromě mě už tu není nikdo, kdo by nebyl Rusín (ještě otec
J. N. není Rusín, ale on zase nemá teologickou fakultu). Tento duch tu
totiž zavanul hned, když nastoupil už bývalý protoigumen o. P. Vzpo-
mínám, že rovněž přišel a nutil mě jít odtud pryč.

Hned druhý den jsem napsal soukromý dopis biskupovi jako pre-
venci, aby měl obraz, o co jde, protože ta noční událost se roznese.
Také jsem napsal protoarchimandritovi, ať on rozhodne, kdy a kam
mám jít. Totiž do Čech zatím nemohu. Vypadá to tak, že je asi naděje,
že bych šel do Říma. Tam by to asi zatím bylo nejbezpečnější. Pokud
bych šel v této situaci hned do Čech, na Ukrajinu či do Kuly, tak se roz-
nese pomlouvačná kampaň, že mě museli vyhodit. To jim zase bude
na určitou dobu stačit. Že se to šíří bez důkazů, to nikoho nezajímá.
Když zavane duch, lidé ztrácejí rozum a jednají jako loutky na drátku.
Kéž by to tak platilo, i když zavane Duch Boží! Kéž bychom odhodili
veškerý strach a byli v Duchu Božím a plně se jím nechali vést, jako
se nechá vést duchem strachu starý člověk. Vzpomínám si na jakýsi
film. Viděl jsem ho asi před 25 lety. Jistý ďábelsky mazaný zločinec
vytvořil celý mechanismus, plán několika vražd. Jeden měl zabít dru-
hého, a když to udělal, tak jiný zase zabil jeho. Stačilo, kdyby jeden
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z nich ten řetěz přerušil, a zachránil by sebe i ty zbývající. Navodil se
však duch strachu a oni skutečně podle režie šli puzeni tímto duchem
strachu, stávali se vrahy a sami byli zavražděni. Nevím už, jak to skon-
čilo, ale vyjadřuje to rafinovanost ducha lži a smrti.

Já bych asi nejraději zůstal na tom místě, kde teď jsem. Napsal
jsem i druhý dopis, protože včera sem znovu přišel protoigumen o. P. H.
s dalším dopisem a trvá na svém, takže jsem byl nucen na to reagovat
a znovu jen stručně požádat o. protoarchimandrita, že čekám na jeho
rozhodnutí. Takže v tomto týdnu mohou nastat určité pohyby, ale ať
to Pán zařídí, jak On chce.

Ještě se vrátím k té zkušenosti z 22. 11. Totiž, když tam byla ta
zvláštní atmosféra, já jsem řekl jen, že je to nezákonné (protože to
nezákonné skutečně je) a poslechnout znamená odněkud vyjít a ne-
moci přijít tam, kde jsem poslán. Nazpět už to nejde a člověk se dos-
tává do vakua a je za to bitý. Prostě nic na věci neměnilo, že jsem měl
pravdu a další chyba byla, že jsem se zeptal, jakou mám vinu, co jsem
udělal, že musím jít hned pryč. Trochu jsem zvýšil hlas, ale to v té at-
mosféře bylo normální. Potom jsem si uvědomil, jak to vše nepřítel
zneužil. Oni pak totiž dělali zápis, chytli se té maličkosti a nafoukli ji
do nedozírna. Na druhý den se otec M. B. prořekl, co do protokolu na-
psali. Ta atmosféra byla taková, že ač M. B. byl pět roků protoigume-
nem a má jakousi hroší kůži, tak byl mimo a v té atmosféře by asi nikdo
neměl odvahu povědět protoigumenovi P. H., že to, co napsal, je lež,
a že to tedy kvůli svědomí nemůže podepsat. ... Právě v těchto krizo-
vých situacích se během několika minut ukáže, kdo je kdo. Všechno ne-
vydané Pánu vyjde napovrch a ten likvidační duch v zákulisí se směje.
Jakékoli lpění na něčem, jakákoli skrytá nevěra, nepokora, je předmě-
tem, za který se tento duch chytne a člověk se chvěje jako osika... Já
jsem proti tomu duchu zdánlivě vyšel jako vítěz, ale on si vyžádal daň,
totiž ten zvýšený hlas! Měl jsem mlčet, intenzivně vzývat Boží jméno,
být v Boží přítomnosti a úplné vydanosti.

6. 12. 2000 (Řím)
… Zasílám z Říma jen kratinký pozdrav. Právě je modlitební stráž,

takže je málo času. Před týdnem ve středu jsem sem přijel, musel jsem
jít nejprve na Kongregaci a tam jsem se setkal s určitým člověkem.
Bylo to vše na minutu naplánováno. Druhý den večer přijel ze Sloven-
ska biskup H. k nám do monastýru. V sobotu tu měli setkání všichni
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biskupové. V sobotu jsme s nimi koncelebrovali v bazilice sv. Petra na
hrobě sv. Josafata. Před bazilikou Pán znovu načasoval setkání. Dnes
jsem si otevřel slovo o hořčičném zrnu a naší víře. Nevím, jak se bude
situace vyvíjet dál, je třeba stát ve víře.

Teď před půl hodinou jsem se vrátil od Kolosea. Tisíce mučed-
níků tam obětovalo životy pro Krista. V duchu jsem prožíval, jak šli
průvodem na smrt, jak už slyšeli řev dravé zvěře, která je měla roztr-
hat. Velmi mě to znovu oslovilo: „Krev mučedníků je semenem nových
křesťanů.“ Tam jsem každé z vás osobně dával požehnání z místa, kde
umírali pro Krista a nezradili Ho. Mohli Ho zapřít a zachránit si život,
ale oni měli živou víru a skrze ni dokázali tento život pokládat za nic
a vše pro Krista obětovat, následovat Ho až na smrt! My máme od
Ducha svatého přijímat stejnou lásku a vydanost Pánu Ježíši. Denně
v malých věcech máme umírat své vůli. Za několik dní končíme toto
století i tisíciletí a vejdeme do nového. Ať je to s Ježíšem.

10. 12. 2000 (Řím)
… Zasílám pozdrav od hrobu sv. Cyrila. Modlil jsem se tu za kaž-

dou z vás osobně, aby vám Matka Boží i sv. Cyril a Metoděj vyprosili
ducha horlivosti a lásky k našemu Pánu a Spasiteli. Vnímal jsem ten
moment smrti našeho slovanského apoštola, touhu po spáse duší slo-
vanského lidu. Dnes končí poslední den našeho MZ v tomto století a ti-
síciletí a také dnes odjíždím z Říma do ČR. Včera jsem se také za vás
modlil v bazilice Santa Maria Maggiore, kde byla roku 868 schválena
slovanská liturgie.
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Sázava (2000–2003)

Po příjezdu do Česka jsem sestrám napsal:
12. 12. 2000 (Praha)
… Zasílám dopis už z Prahy. Věci se vyvíjejí asi tak, že z naší stra-

ny je třeba stát ve víře. Zatím asi budu na Sázavě, tam mě poslali z
Říma. ...

23. 12. 2000 (Sázava)
… Stručně o posledních událostech: Odchod z Krásného Brodu

přes Řím na Sázavu byl skutečně Božím záměrem a Boží vůlí. Že to
uvedly do pohybu i negativní duchovní síly, které použily určité kon-
krétní lidi, nic nemění na věci, na podstatě, že Bůh tím sledoval svůj
záměr. Platí: „Těm, kteří Boha milují, všechny věci napomáhají k do-
brému.“ Tedy i síly temna. Jen je třeba znovu a znovu usilovat o to
jedno: milovat Ježíše, sloužit Mu, dávat se Mu, dávat Mu vše, co jsem
a co mám. Setkání a rozhovory v Římě byly rovněž v Božím plánu. Cí-
lem ducha, který tak uspíšil to stěhování, bylo vyvolat rozruch a další
pomlouvačnou kampaň, která se „důvěrně“ šíří. Ten duch vzbuzuje
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odpor, aby se nic, co by potom bylo ve spojení se mnou, nebralo a pře-
dem odmítalo. Pokud by člověk propagoval své skutky a své ideologie,
tak je to v pořádku, ať je za ně bitý. Ale tady jde o Kristovo slovo, za
kterým stojím a jasné základní principy dané nám v evangeliu! Totiž
s tím vyhozením hned šel dopis plný jedu a mistrovských polopravd.
Naštěstí, protože jsem v Římě byl, tak se to paralyzovalo, aniž bych
cokoli obhajoval nebo vysvětloval. Tedy příjezdem do Říma se jednak
to zlo paralyzovalo a dále ještě Pán připravil další kroky pro uskuteč-
nění jeho vůle. V pondělí 11. 12. jsem přijel do Prahy a druhý den jsem
šel pozdravit vladyku Ljavince. Tam také odpadla nedefinovatelná
chmura! Bylo to potřebné, takže teď jsem oficiálně na Sázavě. Totiž
naplnil se čas. Je třeba tady být, tady se modlit a hovořit o Božích vě-
cech, alespoň tyto dny. Co dá Pán dál, je Jeho věc...

Rok 2001
19. 1. 2001 (Praha)
… Na Silvestra jsme ve 21:45 ještě s jedním bratrem jeli na Slo-

vensko bojovat za dům na Podskalce. Teprve včera, 18. 1., jsme se ráno
vrátili. Poslední dva dny jsme byli v Považské Bystrici, kde byl soud na
žalobu reikistky, která obvinila místního děkana. Povzbudili jsme ho.
Byl tam i hlasatel z rádia a dva redaktoři. Dnes jsem se dozvěděl, že
ta reikistka ten soud prohrála. Bylo to požehnané, alespoň se o pro-
blému hovořilo a kněží z celé SR se o tom dozví. Se zájmem to sledova-
li i biskupové z Nitry. Toho děkana iniciovali naši lidé. Předtím jsme
dva a půl dne běhali po ministerstvech v Bratislavě ohledně domu na
Podskalce a ohledně vojny, která hrozí našim bratrům. Myslím, že
obojí bylo požehnané. Hlavně modlitby v domě, kde jsme bydleli a kde
se večer scházelo společenství. Každý den byl plný duchovních zkuše-
ností, o kterých by se dalo mnoho psát. Prostě nestačili jsme to ani
strávit. Nejdůležitější bylo, že jsme mohli modlitbou začínat a pak je-
ště i konkrétně promodlit a doptat se, co a jak máme dělat. Měli jsme
i takovou zkušenost, že v jedné věci jsme byli úplně tupí a slepí, a když
jsme se začali modlit, Pán nám začal ukazovat jádro problému i to,
jak ho řešit.

... Za věcí, o které se zmiňujete, je myslím určitá duchovní moc,
proti které je třeba se v pokoře postavit. Pokora, a to pravá, vítězí nad
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těmito silami. Pravá pokora potřebuje Ježíše, neodkrývá se nevhodně,
aby místo důvěry a odvahy duši nepřemohla malomyslnost. Malomysl-
nost a zoufalství jsou nepravou pokorou! Co se týká těch duchovních
útoků, vnímal jsem to. Těch 17 dní jsem neměl tolik času, abych se za
vás všechny mohl intenzivně modlit. Modlete se, aby Pán znovu dal
podmínky i víru i oheň k modlitbě za vás. Jde tu o duchovní boj, jde
o duchovní očistu. V tomto boji je potřebná modlitba, ale i vzájemné
povzbuzování a usměrňování. Tu platí: otvírat se Duchu svatému, aby
nás mohl učit chodit v pravdě, kterou je Kristus, chodit ve víře, chodit
v Duchu. Jak ti duchové, co útočí, jsou drzí a vytrvalí! Musíme být stále
připraveni; i nám platí Ježíšovo slovo: „Modlete se a bděte, abyste ne-
upadli do pokušení.“ Bdění je na naší cestě sjednocování se s Ježíšem
velmi potřebné.

25. 1. 2001 (Sázava)
Posílám vám obrázek a vysvětlení.

č. 1 je hřích v nás (starý člověk –
dědičný hřích, infekce staré Evy).

č. 2 je nová Eva – nové srdce. Do
nového srdce vcházím, anebo ho při-
jímám, skrze spoluukřižování s Kri-
stem, tedy úplnou vydaností Ježíši, tj.
oddělením se v přítomném okamžiku
od kořene hříchu (od ložiska, zdroje,
továrny na hříchy).

č. 3 je moje „já“ či také můj duch.
č. 3a je víra – duchovní ruce, kte-

ré se drží duchovního spojení. Tyto pa-
prsky, duchovní spojení, pouta, vychá-
zejí z Kristových ran, na jedné straně
se spojují se mnou, ale nahoru jdou do
náruče Otcovy, do Boží slávy.

č. 4 světlený paprsek (duchovní
lano) jde z ran dolů a také nahoru k
Otci.

č. 5 Ježíš, Jeho srdce.
č. 6 Ježíšův Duch.
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č. 7 tvoří prostor světla, které proráží temnotu, jde k Otci a spo-
juje s Ním skrze kříž i mě (barva žlutá, zlatá, světlá – jejich kombinace,
vyjádření nadpřirozena).

č. 8 je temnota (barva černá).
Spojnice mezi 3 a 6: Ježíšův Duch s mým tvoří jednotu.
Nápis Jehošua (zkratka IHS); z písmen mohou vycházet červené

plameny či jiné.
Pán nám zde dal velké požehnání skrze duchovní rozhovory. Mohl

se udělat určitý krok vpřed. Skrze vnitřní otevření se se odkrývají rů-
zné plány, styl myšlení, a tak se může na konkrétnu ukázat, co to zna-
mená metanoia – změna myšlení – co je nedobré a co je dobré, Boží,
evangelijní. Uvědomili jsme si, že člověk se od dětství otevírá duchu
světa, a to skrze kamarády, televizi, hudbu a světské zásady. V tom
všem se s živým Kristem nepočítalo a nepočítá! Proces obrácení je
jednak jednorázový, ale zároveň podle zásady „Ecclesia semper refor-
manda“ (církev se stále obnovuje, reformuje, koná pokání) – i stále
trvající. Tedy máme se znovu a znovu vracet k základům. V těch zá-
kladních pravdách víry chodit, žít je a vtělovat. K tomu nám slouží
modlitba erka.

18. 6. 2001 (Sázava) – dopis sestrám do Albana (Itálie)... Pýcha jen špekuluje, jak se obhájit a jak vést dialogy proti dru-
hým, ať už je to závist či vrtání se v sobě či kritizování či odsuzování
druhých.

Ano, my se máme vrtat v druhých a  v sobě, ale správným způso-
bem, a sice, že sebe budeme odsuzovat, ale pozor, ve světle Božím, to
nesmí vést do depresí. Totiž, když Duch Svatý usvědčuje, tak mi uka-
zuje na konkrétní hřích, a je to spojeno s pokáním, i s uvědoměním si
reality, že Bůh mě miluje a že mi můj hřích odpouští. A právě i přijetí
odpuštění a pravý pokoj s tím spojený, je závislý na tom, jestli jsem
v pravdě, jestli se umím pokořit, ale správným způsobem: ne se v sobě
vrtat, ale konkrétně si přiznat hřích a tento hřích dát Pánu. A vrtat
se v bližním – jedině tak, že si uvědomím jeho hřích, kterým mi ublížil
a řeknu si, že já jsem ještě dvakrát či desetkrát horší, a proto prosím:
Odpusť mi, Pane, a odpusť i jemu. A mohu pravdivě volat prosbu Ot-
čenáše: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
Pokud totiž neodpouštím, ani mně nemůže být odpuštěno. Ale stop!
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Nejen že já odpouštím, když si pravdivě uvědomím mé viny vůči bliž-
ním, že se za ně nemodlím, že jsem lhostejný k jejich spáse, že jim ne-
dávám dobrý příklad, že říkám prázdná či hněvivá slova atd., tak bych
i je měl v duchu prosit za odpuštění...

Rekonstrukce stodolyHned začátkem června jsme se pustili do práce. Vrata do sto-doly jsme z jedné i druhé strany vyhodili a trámy jsme zabezpečiličást střechy, která kryla tento prostor, aby tam mohl vjet jeřáb a vy-hloubit jámu, kde později měla být podzemní kaple. Asi po dvoutýdnech jsme jámu vyhloubili a tenkou stěnou zabezpečili izolaci,jak nám radili. Rovněž jsme stěny budoucí kaple obložili térem a po-mocí hořáku spojili, aby byl prostor chráněn před vlhkostí. Pak jsmebudovali stěny. V červenci přišlo období dešťů a v Česku nastalyvelké povodně. Když deště trochu ustaly, potřebovali jsme dopravitmateriál, ale ještěrka i s nákladem zapadla do bláta a nešlo ji nijakvytáhnout. Pomáhali nám místní občané s traktorem, ale nešlo to.Po dlouhých námahách musel nakonec přijet autojeřáb a ještěrkui s cihlami z bláta vyprostit. Když padal déšť, měli jsme strach, abyse z místa pro kapli nestal velký bazén. Natáhli jsme fólii, jenže vítrnám ji často roztrhal. Byl to těžký boj s tou kaplí. I když jsme pozdějina ní dělali strop, často jsme se modlili, prosili o ochranu, aby ne-došlo k nějakému úrazu, ale i o moudrost, jak to stavebně správněřešit. Ještě jsme však i potom měli s kaplí hodně problémů. Když užjsme měli stěny vybudované až pod střechu, udělali jsme ještě pod-krovní místnosti. Omítka ve sklepní kapli – bylo to v zimní době –nechtěla schnout. To samé bylo i se stropem. Rovněž když jsme dě-lali schodiště dolů do kaple, neměli jsme zkušenosti. Až později námněkdo poradil, jak se to dělá, tak jsme tam s námahou udělali beto-nové schody. Přitom jsme se probourali do malého sklepa, o kterémjsme ani nevěděli, že se pod starou stodolou nachází, a který mělpevné klenutí. Vzpomínám, že ještě v únoru jsme dokončovali pod-kroví, stavěli tam příčky a nahazovali fasádu. Několikrát jsem nastavbě pracoval do dvou hodin v noci i déle, aby se dokončil určitýúsek. Vlhkost z budovy se srážela v trámech, které nesly těžké tašky,až po nich crčela voda. Byl problém s větráním a nemohli jsme se
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vlhkosti zbavit; stále tam zůstávala. Prostě, byly to pro nás určitékříže a utrpení, které asi prožívá každý, kdo buduje domek a nemáodborné znalosti ani zkušenosti.Hlavně jsem se modlil za jedno, aby uprostřed těch prací ne-došlo k nějakému úrazu.Vzpomínám si, že ještě v létě nám přišel pomáhat náš známýze Slušovic a vyřešil nám mnohé stavební problémy. Když však sta-věl z cihel sloup, který měl potom nést strop, a zrovna byl skloněnýa něco na podlaze dělal, najednou spadla cihla a udeřila těsně vedlejeho hlavy. Stačil centimetr a mohl být mrtvý. Chválili jsme Pána, žeposlal svého anděla a zachránil mu život.V té době jsem navštívil také sestry na Ukrajině, abych je po-vzbudil ve víře nejen dopisy, ale i živým slovem. Před cestou, abyse mohl dokončit důležitý úsek stavby, jsem se snažil určité prácestihnout ještě přes noc. V pět hodin ráno jsem utíkal ze stavby rov-nou na autobus. Přijel jsem na Ukrajinu a sestry mě upozornily, žemám na košili zaschlou maltu, že je třeba ji vyprat. Když se košileponořila do vody, byla malty plná miska.Ačkoliv jsme pracovali, dávali jsme v létě zároveň i rekolekcev Ratajích, které jsme měli přidělené excurrendo. Hned vedle chrá-mu byla škola. Tu nám v létě pronajali, takže účastníci rekolekcí mo-hli nocovat ve velkých učebnách na zemi a přednášky byly v chrámě.Bylo to ideální místo pro rekolekce. Bývaly tam pak i v letech 2002,2003 i 2004.
Rok 2002

3. 2. 2002 (Sázava)… Jinak bojujeme o hrob sv. Prokopa. Dvakrát jsem byl u památ-
kářů v Praze. Je to tam zatím zablokované, ale věříme, že se to prolo-
mí. Já se snažím uprostřed zmatků psát životopis sv. Prokopa. Objevil
jsem asi 50 zázraků v knize Dr. Krásla z roku 1895. Myslím, že Pán
učiní ze Sázavy duchovní centrum i evangelizace i probuzení.

Modlíme se také za povolání a za ty, kdo jsou povoláni, aby vytr-
vali a šli na hloubku v následování Ježíše Krista, aby byl jejich oprav-
dovým Pánem. Modlím se za vás denně.
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3. 2. 2002 (Sázava) – dopis do Albana… Je mnoho věcí v pohybu. Máme třetí den modlitebních stráží –
je to boj o prosazení Boží vůle…

… Ale to nejdůležitější ze všeho, je váš osobní vztah k Pánu Ježíši.
Váš život z víry, vaše chození s Bohem, vaše umírání svému já, svému
egu, své sebelásce. Ježíšovo slovo zní: „Změňte myšlení a věřte evan-
geliu!“ Ono platí pro nás každý den a každou hodinu. Proč? Protože
automaticky myslíme podle zajetých struktur starého člověka, a když
není po našem, tak jsme smutní, máme chmury, poddáváme se závisti,
žárlivosti atd. Máme vzít za svoje to, co je Ježíšovo. To Jeho má být
naše. A Jeho je, aby všichni byli spaseni. Usilovat o spásu znamená s
Ním se v maličkostech obětovat jako smírné oběti za obrácení duší
a za posvěcení těch, kteří se rozhodli jít za Ježíšem a dostali se do rů-
zných pastí a klamů.

Březen 2002V roce 2002 jsem přijel ze Sázavy na Ukrajinu a snažil se do-mluvit s provinciálním představeným, aby mohl být v Pidhirkáchkontemplativní klášter. Požádal jsem otce J. Budaje, který byl tehdyprotoigumenem, zda by kontemplativní větev v řeholi mohl začíto. Samuel, který byl zatím v Hošivě, a o. Roman Šelepko. On s tímsouhlasil a dva otce, kteří byli do toho času v Pidhirkách, přeložildo Zoločeva. Jako představený tedy do Pidhirek nastoupil o. Romana s ním přišel o. Samuel. Rovněž jsme s provinciálem hovořili o tom,že by bylo dobré, aby v komunitě na Pidhirkách byli dva bratři z těch,kteří skončili noviciát v Krechově. Tehdy bylo hodně bratrů noviců.Dva z nich, kteří měli zájem, o. Samuel vzal z Krechova a byl to po-malu zázrak, protože novicmistr tomu nakloněn nebyl. Pokud byse věc domlouvala s ním, nic by z toho nevyšlo. Byl to boj. I otec Ro-man, když šel za provinciálem pro požehnání, aby o. Samuel mohlbratry z Krechova vzít, viděl, že už nastal určitý protitlak ze stranyprovinciálových konzultorů, kteří tomu nepřáli. Provinciál, o. Josef,někam odjížděl a už se nechtěl vyslovit ani pro, ani proti. Honemspěchal do auta, ale než stihl zavřít dvířka, o. Roman mu do nichrychle strčil nohu a řekl:– Udělujete požehnání?
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Protoigumen se na něj bezmocně podíval, a tak si o. Romanodpověděl sám:– Udělujete. Děkuji.Otec Josef už to nepopřel, o. Roman dal nohu pryč, dvířka sezabouchla a auto odjelo.Brzy nato začala komunita mnichů na Pidhirkách působit. Naduchovní cvičení jezdilo mnoho lidí. Prožívali na rekolekcích osobníobrácení a přesvědčovali další, aby jeli také.Já jsem týden, počínaje 21. březnem 2002, dával rekolekce asi70 zaměstnancům lvovské arcibiskupské kurie při katedrále sv. Jiřía pak v červnu kněžím.
14. 4. 2002 (Ivano-Frankivsk)… Přijměte srdečný pozdrav ze semináře v Ivano-Frankivsku, kde

se zdržuji už druhý týden. Asi deset dní jsem byl na rezidenci. Vnímám,
že tento pobyt je vůlí Boží a vnímám několik Božích záměrů...

7. 10. 2002 (Sázava)
… Z Ukrajiny jsem docestoval dobře. Teď jsme se vrátili z návštěvy

Kanaánu Mariiných sester v Darmstadtu v Německu. Oslovil mě nápis
na veliké kamenné desce vedle brány: „Čiňte pokání, přiblížilo se ne-
beské království.“ Mariiny sestry říkají: „Když konáme pokání, a to
denně, tak Boží království je tu!“ ...

StavbaZa stavební úpravy jsem zaplatil daň – dostal jsem kýlu. Museljsem být 31. 10. 2002 v Bratislavě operován.
30.10. 2002 (Bratislava) – operace… Je večer a zítra bych měl jít na operaci. Věřím, že to dopadne

dobře, i když síly temna se snaží i tam, kde nejsou žádné problémy
zatemnit, zkratovat, aby nastaly těžké situace.

P.S.: 2. 11. 2002. Operace proběhla dobře, zatím nejsou žádné
komplikace. Ve čtvrtek 31. 10. jsem byl operován. Po operaci jsem měl
bolesti, injekce proti bolesti nezabrala. Trvalo to asi od 12-15 hod.
Opakoval jsem jméno Ježíš, a to v rytmu: Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se
nade mnou! Přitom jsem si uvědomil ránu v Ježíšově noze od hřebů.
Prostě ta bolest byla mimořádně velká, až k nevydržení. Tak jsem si
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řekl: „Ještě těchto pár sekund,“ a znovu opakoval: Ježíši, Ježíši... a uvě-
domil si ránu v druhé Ježíšově noze, pak ránu v ruce, potom v druhé
ruce a pak v srdci a vždy opakoval 3× „Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se
nade mnou!“ Bolest byla stále na vrcholu, a tak jsem znovu začal do
pěti ran vzývat Ježíšovo jméno! V té bolesti nebylo možno se pomod-
lit žádnou ani sebekratší modlitbu. Co vytrpěl Ježíš, když i za mě obě-
toval bolest tří hodin na kříži, a zvláště ještě i duchovní bolest, když
zvolal: „Eloi, Eloi, lema sabachtani“?! Kéž, až budu umírat, mohu ví-
rou vejít do Ježíšových ran, ať už mě nic od Něho neodloučí! Ty, Ježíši,
jsi mi rezervoval místo v nebi (J 14,3). Kéž ho neztratím!

V noci z neděle 3. 11. na pondělí přicházely návaly kýchání, což
mohlo způsobit vážné narušení dvou ran. Nakonec jsem si koupil vě-
trové bonbóny a mohl jsem klidně spát.

Úterý 5. 11. Dnes jsem byl propuštěn z nemocnice. Jedu do Nitry.
Děkuji moc za vaše modlitby, byl to boj. Volali z Prahy, že jste ten den
operace měly modlitební stráže.

Rok 2003

11. 2. 2003 (Sázava)… Dnes mi přišla myšlenka pozvat na pouť do Sázavy politika
Václava Klause. Má největší šanci stát se prezidentem a sv. Prokop se
sv. Václavem mají vztah k české státnosti. Totiž, když chtěli v roce 1318
vysídlit Čechy a obsadit území Němci, tak jeden šlechtic na Němce
zaútočil, zvítězili a zajali i jejich maršálka a tehdy mnozí měli vidění
sv. Václava i sv. Prokopa, jak se přimlouvají za Čechy. Podobný obraz
byl viděn i o 60 let dříve v bitvě u Kressenbrunnu. Prostě jsem myslel
nabídnout mu, že může věnovat, zaplatit novou sochu sv. Prokopa,
která bude na nádvoří. Věřím, že ho potom sv. Prokop použije ještě
i k jiným věcem.*

Denně uprostřed starostí se modlím za vás, při erku i při liturgii,
aby vám Pán dal horlivost i vytrvalost v čisté lásce k Němu.
* Ovoce modliteb: V. Klaus byl zvolen prezidentem; s vírou jsme se za něhomodlili. Prezident V. Klaus, prakticky jako jediný ze všech politiků, stál vkategorické opozici proti vstupu do EU a v tomto postoji vytrval. I nadálese zasazuje proti prosazování nemorálních zákonů.
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Jubileum sv. Prokopa25. března bylo výročí 950 let od smrti sv. Prokopa. K té příle-žitosti jsme se snažili obnovit jeho hrob. Část ostatků byla na Sázavě,druhá na Pražském hradě. Nechali jsme na ně udělat malou rakeva vložili ji za skleněná dvířka ve výklenku pod oltářem, který je vkryptě pod chrámem. Rovněž jsme tam udělali ikonostas.
28. 3. 2003 (Sázava)… Využívám příležitost k napsání událostí, které se staly ve spo-

jení se svátkem sv. Prokopa. Všechny klíčové věci dobře dopadly. Hrob
byl včas dokončen, podařila se i ta schrána a ikonostas. Nuncius měl
pěkné kázání a několikrát zdůrazňoval, že sv. Prokop byl basilián.
Totiž veřejné mínění je, že byl benediktin. To mínění se vytvořilo a ne-
kriticky se udržovalo, až koncem 19. stol. historikové ukázali kriticky
na tuto teorii a zároveň na tradici sv. Cyrila a Metoděje.

Kněží bylo asi 100, průvod šel přes zahradu. Dva dny předtím se
udělalo lepší počasí a ten den bylo velmi pěkně.

Uložení ostatků do hrobu bylo velmi dojemné. V kryptě nás bylo
jen několik. Nuncius chvíli klečel a držel mlčky schránu v rukách, než
ji vložil do výklenku pod oltářem.

Bratři dovedou vytvářet nedefinovatelné zmatky, ale teď to všech-
no proběhlo v harmonii.

V devět hodin byla východní liturgie. Zpíval sbor z katedrály, a to
ukrajinsky a něco staroslověnsky. Kostel byl plný. Biskup, který vedl
liturgii, byl z Wroclavi. Koncelebroval protoigumen z Ukrajiny i z Pol-
ska a protoarchimandrita z Říma. Všechno proběhlo důstojně.

Potom byl průvod z fary přes zahradu okolo vykopávek – zákla-
dů východního chrámu tetrakonchály sv. Kříže.

Po uložení ostatků byla slavná mše svatá, kterou sloužil nuncius
spolu s ostatními kněžími. Kázal německy a český překlad, napsaný
na papíře, četl otec František, i když německy neumí.

Kardinál Vlk byl v Římě, proto nemohl na pouť přijít.
Před poutí jsme napsali dopis nunciovi. Bylo to trochu ostré, ale

myslím, že to paralyzovalo ducha, který působil tím, že západní bis-
kupové určovali, kdo smí či nesmí být nástupcem či pomocníkem řec-
kokatolického biskupa. I ten styl měl být takový. Modlili jsme se za to
a hledali v tom vůli Boží. Musíme stát ve víře, že dojde k průlomu Bo-
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žího Ducha. Jak Bůh vyslyší naši víru, je tajemstvím, ale nějak ji vyslyší
a před nás postavil určitou bolest a úkol, který nesmíme opustit a do
poslední chvíle bojovat. Aby si někdo dělal kariéru na Ukřižovaném,
tak toho už bylo dost! Už konečně musí nastat průlom a musí se dát
prostor Pánu Ježíši, aby se ujal moci ve své církvi i v této oblasti. Je
přece nemožné, aby ti, kdo jsou pravověrní, kdo bojují proti bludům
v církvi, kteří poctivě usilují Krista následovat, byli stále stavěni do po-
zice buřičů a neposlušných! Jistě, může tomu tak někde být, ale když
takový stav je ve většině a když tento drzý duch světa okupuje 99 %
církve a nechce dát prostor ani tomu 1 %, tak to už přesahuje všechno!
Ale nakonec i tento duch i celá armáda duchů temna jsou jenom Boží
nástroje a mohou nás trénovat ve svatosti, ve vydanosti, v pokoře. Pro-
tože když vlastním nějakou svoji myšlenku, kterou nechci dát do kon-
troly Pánu a společenství, permoníci mají právo přihlásit se k akci a
mohou s námi zacvičit. A protože církev se skládá z hříšných lidí, kaž-
dý z nás musí celý život konat pokání a neustále vcházet do jednoty s
Kristem a cvičit se v umírání svému já!

Permoníci, když vidí, že si někdo v církvi pěstuje své sobectví a své
zájmy proti vůli Boží, dříve či později přijdou na návštěvu, zaklepají
a budou se dožadovat svého práva. My proti nim máme bojovat tím,
že bojujeme proti starému člověku – vlastnímu egu.

30. 3. 2003 (Sázava) – dopis do Albana
… To podstatné je bratrská (sesterská) láska, tedy umět stále umí-

rat ve vztazích jeden vůči druhému a vnímat na prvním místě Boží
vůli, ne své dobro a svou pravdu. Té je třeba se denně v maličkostech
zříkat a nezůstávat ve chmurách a sebelítostech, neboť jak říká Boží
slovo: „Veselého dárce Bůh miluje.“

Co se týká postní doby, tak tři bratři se postili 19 dní o vodě a teď
tyto tři týdny před Velikonocemi jsme se rozdělili do skupinek a pos-
tíme se pokud možno o vodě jen pět dní a sobotu a neděli se nepostíme.
Úmysl je za sebe (za společenství a za Kanaán).

... Kéž vám Pán dá, abyste se dokázaly vzájemně povzbuzovat,
být vůči sobě otevřené, s vědomím, že když to děláte, vytváříte jednotu
a platí: Jestliže se dva nebo tři sjednotí, Ježíš je uprostřed! A nejenže
je uprostřed, On zároveň i naše prosby vyslyší.
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Duben 2003V době postní jsem byl na Ukrajině a dával ve Lvově rekolekce.Ráno bývala nauka s přijetím Pána Ježíše na školách a večer v chrá-mech. Rovněž o rekolekce žádaly řeholní sestry (sestry služebnice...).V červnu 2003 proběhly na pozvání biskupa Voronovského reko-lekce i v Truskavci a v témže měsíci také na veterinární akademiia v chrámu Nejsvětější Trojice ve Lvově. V chrámu byly spojeny is viditelným duchovním bojem. U jedné ženy, která se jich účastnila,se projevila duchovní svázanost a ona se začala svíjet a syčet. Museljsem se nad ní modlit za osvobození a Pán zasáhl. Byla osvobozenaa pro přítomné to bylo svědectvím Boží moci.
6. 5. 2003 (Brjuchoviči) – dopis do Albana… Přijměte pozdrav z Ukrajiny. Před odjezdem jsem se ještě stavil

na Moravě a sháněl nějakou sochu sv. Prokopa na nádvoří na Sázavu,
podařilo se. Bohu díky!

Jinak jsme se dozvěděli, že nám do Prahy ustanovili nového bis-
kupa. Má to být nějaký kněz L. Hučko, který je knězem asi 5-7 let. Bis-
kup Hirka ho nechtěl vysvětit na kněze, ale biskup Miklovš z Jugoslávie
ho vysvětil. Hučko stál 22 let v čele hnutí fokoláre v celé ČSSR. Je do-
sazen kardinálem Vlkem.

Zdá se, že toto je výsměch našim modlitbám, ve kterých jsme tak
vytrvale a úpěnlivě volali. Věříme ale, že Bůh má s námi svůj záměr,
který zatím nevidíme a nechápeme. Brzo nám ho zjeví. Pokud toto po-
slouží k tomu, abychom šli na kříž, a bude to k naší očistě a svatosti,
popřípadě k tomu, že nám Pán dá nová a svatá povolání, už předem
voláme: Haleluja! Stále platí: Bůh dá to, o co prosíme, anebo dá dary
ještě lepší, než jsme prosili.

Nyní máme modlitební stráže. Myslím, že reakcí na prosazení
nového biskupa bylo, že Ukrajinci v chrámu sv. Klimenta přečetli, že
chtějí svou církev sui iuris a svého biskupa. Rovněž tuto neděli udělali
protestní průvod k nunciatuře a předali nunciovi asi 1 000 podpisů
za svůj požadavek.* Tolik stručně k těm hlavním, či spíše zevnějším* Hučko byl přesto 31. 5. vysvěcen. Brzy nato nám sebral klášter na Sázavěi domek v Praze na Smíchově. Pán však všechny tyto oběti mnohonásobněvynahradil! Poslal nás na Ukrajinu, dal duchovní probuzení a Byzantskýkatolický patriarchát.
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záležitostem. Nejdůležitější je ale vždy náš osobní, otevřený vztah k
Bohu, k Pánu Ježíši. Jenže ten není možný bez upřímného a pravdi-
vého pokání. ...

15. 6. 2003 (Sázava) – dopis do Albana… Píšu vám všem, a hlavně sestře Havriile. Před několika dny na-
jednou propukla nemoc, která je smrtelná. Pokud je to dle lékařského
zjištění opravdu záležitost s bílými a červenými krvinkami a pokud
je i jakási naděje v transplantaci kostní dřeně z jiného člověka, pravdě-
podobnost uzdravení je velmi malá. V ČR před pár lety trpěl touto ne-
mocí ministr Lux. Byl poslán do USA, kde absolvoval transplantaci
kostní dřeně. Odborníci udělali maximum, ale ministr Lux zemřel. Když
jsem postupně hovořil s některými otci a bratry, jednohlasně se shodli
na tom, že je to velká milost pro sestru Havriilu, ale i pro celou řeholi.
Všichni se shodli, a já bych jednal stejně, že by každý v této situaci
odmítl zbytečné trápení s operací. Prostě, když někdo dostane rakovi-
nu, tak se to poví jeho příbuzným, a ti se už připraví na jeho smrt. Je
už jen otázka času, kdy si Pán duši povolá. Tak tomu bylo například
u maminky sestry Jevdokije a jiných. Naším cílem není dlouhý život,
ale získat věčný život! Já osobně spíš takovou situaci závidím. Otcové
navrhovali: Převoz letadlem na Ukrajinu do nemocnice ve Lvově a tam
se může v okruhu sester připravovat na to úžasné a radostné setkání
s Pánem. Proč v cizím národě, v odloučenosti od svých drahých risko-
vat věčný život?!

Na Ukrajině jsou podmínky k důstojné přípravě na to dlouho
očekávané setkání s Tím, který nás miluje a který za nás i za sestru
Havriilu prolil svou krev a obětoval svůj život.

Myslím, že touto situací mluví Pán Ježíš ke každé z vás v Albano
i k sestrám v Brjuchovičích, ale i k činným sestrám na generalátu.
Zde je šance povědět své velké ANO po příkladu naší nebeské Matky
a Bohorodičky Panny Marie.

Já jsem dnes v kryptě sloužil liturgii na hrobě sv. Prokopa za uz-
dravení, za zázrak pro sestru Havriilu.

Drahé sestry, modlete se s vírou za sestru Havriilu, odpouštějte
jí, ale i sobě navzájem, pokořujte se před Bohem, odhazujte ty modly
svých zvyků a jděte spolu s ní do duchovní smrti. Pamatujte na pět
opatrných panen z evangelia, které měly v lampách olej Ducha sva-
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tého, a na pět pošetilých, které olej neměly. Vy buďte panny moudré
a opatrné, Ženich přijde brzy.

20. 6. 2003 (Sázava)
… Dnes by měli sestru Havriilu převážet z Itálie na Ukrajinu leta-

dlem a sestra Markiana by měla přijet s ní. Zároveň dnes máte posled-
ní den modlitebních stráží...

Minulý týden už vyšla kniha „Svatý Prokop divotvůrce“. Bohu díky!
Také jsme na dvůr přivezli pískovcovou sochu sv. Františka, kterou
jsme předělali na sv. Prokopa. ...

K záležitosti se s. Havriilou, je třeba počítat se dvěma věcmi: buď
se stane zázrak, anebo si ji Pán vezme do své slávy. Konečně je to Boží
řeč ke každé z vás. Věčnost je opravdu na hraně a člověk nemůže če-
kat, že se dožije 80 let. Ježíš říká: „Buďte připraveni a bděte, neboť ne-
znáte dne ani hodiny…“

Snažte se opravdu jedna druhé odpouštět, chodit v pravdě a v
pokoře, bojovat se svým sobectvím, hněvem a sebelítostí, žít z víry
a horlivě se modlit, dávat se cele nebeskému Ženichovi, protože ne-
víme, kdy přijde. Jisté je, že přijde!

1. 8. 2003 (Sázava)
… Situace s námi je zatím ve vývoji.
… Bohu díky za to, že rekolekce dopadly velmi dobře. Pán nás

ochránil od útoků nepřítele; myslím těch zevnějších, jaké byly loňské-
ho roku. Daně sice byly, ale nepřekročily hranice. Před týdnem v sobo-
tu se otevřely dveře, takže jsem na charismatické konferenci v Žilině
mohl mít kratinkou přednášku o modlitebním zápase. Myslím, že tím
byl negativní duch zlomen. Bohu díky!

Pamatuji v modlitbě na sestru Havriilu. ...
Dva z otců už jsou asi dva týdny na Ukrajině. Stojí před nimi úkol,

aby všichni čtyři, jak jsou teď spolu na Pidhirkách, vytvořili vnitřní
jednotu, což nebude možné bez oběti a vnitřního umírání sobě samé-
mu. Kéž bychom to vždy dokázali pochopit.

Kéž Pán osvítí o. protoarchimandritu i o. protoigumena, kteří bu-
dou rozhodovat, či už rozhodují, aby byli jen a jen nástroji Boží vůle.
My sami zatím přesně nevíme, jaký bude další vývoj.

Toto období je dosti rozhodující pro budoucnost naši a možná
i celé řehole! ...
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… Situace na Sázavě je zatím v klidu. 10. 10. by měla končit smlou-
va o spravování farnosti. Zda bude prodloužena či ne, to už necháváme
na Boží vůli. My jsme připraveni stěhovat se na Ukrajinu. Co s Nitrou
nevíme, zdá se, že zůstane. Sám Bůh ví, co je pro nás nejlepší. Prostě
to není náš problém. ...

22. 8. 2003 (Sázava) – dopis do Albana
… Dnes jsme se celou noc modlili na zahradě stráže po dvou ho-

dinách. Rád bych napsal něco konkrétního, ale zatím ty podstatné
věci stagnují. Zřejmě i to je dobré. Dnes má přijít právník, který by
nám chtěl poradit, ale velké naděje do toho nevkládáme. Vnímáme,
že je to nějak v rukou Božích, že to tak má být, a i když jsme se mod-
lili za o. protoarchimandritu a jeho poradce (konzultu), tak jsme se
ani za nic konkrétního nemodlili, protože jsme ani konkrétně nevěděli,
zač se máme modlit, co je vlastně vůle Boží. Myslím, že nejdůležitější
z toho všeho je to, že Pán nám dal klášter na Ukrajině, a to v Pidhir-
kách. Odtud se mohou dělat rekolekce a misie pro celou Ukrajinu. ...

Já se učím stále a mám 57 let a budu se učit až do smrti. U někoho
může duchovní skleróza přijít už ve 30 letech a člověk pak už neroste.
Zakrní, a spíš tloustne, než roste. Proto je třeba pravdivosti, rozum-
nosti, moudrosti a zdravého sebezáporu tam, kde má být. Je třeba jed-
nat tak, aby všichni viděli, že jsme Boží služebníci, že pracujeme na
Boží vinici, že nám jde ne o nějakou slávu a pýchu, ale v pokoře a bez
nějaké okázalosti chceme následovat chudého a pokorného Krista. ...

25. 8. 2003 (Sázava) – dopis sestrám na Ukrajinu
… V sobotu večer jsme se dozvěděli rozhodnutí konzulty: pět na-

šich noviců, kteří za několik dní končí noviciát, by mělo jít studovat
do Nitry. Za domy máme bojovat. ...

Zatím je vše v pokoji. Tu na Sázavě začínají lidé, poutníci, chodit
i do Prokopovy brázdy, kde jsme udělali křížovou cestu. Rovněž jsme
u XII. zastavení vykopali nádrž či baptisterium asi 120 cm hluboké.
Voda tam teče ze svahu, kde je zřídlo, a ze země vedle v té kotlině teče
malý potůček. Nad baptisteriem je kříž a nyní na něj malují bratři na
plechu obraz Ukřižovaného. Dnes už mají hotovou tvář a podařila se
jim. Za XIV. zastavením je lávka přes rokli na druhou stranu a tam
bude kaplička s obrazem vzkříšeného Krista. Po druhé straně rokle
vede turistická stezka, cestička do Sázavy. Stoupání křížové cesty je



255

na některých místech velmi ostré. Je to mimořádně poetické prostředí,
navíc spojené s tradicí, že tuto roklinu, která je prakticky ve skalnatém
terénu, vyoral s ďáblem sv. Prokop. Tedy zde přemohl Božího nepří-
tele. Může se to stát skutečně místem modlitby i pro vlažné křesťany
a nevěřící a cesta se může také nazývat cestou pokání. Lidé mohou
v tom baptisteriu prožít křest pokání, křest Janův, tedy rozhodnutí se
pro obnovu svého svátostného křtu a cestu následování. ...

Kdy se dostanu na Ukrajinu zatím nevím. Ještě se musí vykrysta-
lizovat více věcí, proto se modlíme za generalát a taky své přátele i
nepřátele, aby Pán vyřešil naši záležitost v Česku. Na Slovensku se
zdá, že už se to stabilizuje. Mělo by tam být celkem sedm studentů a
dva kněží.

Myslím, že nejdůležitější je naše závislost na Pánu, tedy naše vy-
danost a chození v Božím slově a jeho realizování a vtělování denně
v různých maličkostech. O to vše naše se postará Pán, když Mu to bu-
deme vydávat, aby to bylo cele Jeho. Pamatuji na vás při modlitbách
a zvláště, když dávám požehnání směrem na východ z krypty, kde je
hrob sv. Prokopa. Prosíme zvláště za uzdravení sestry Havriily a ses-
try R. z té alergie. Zřejmě je třeba se tomu i ve víře vzepřít a stát pevně
v Božím slově, ne ve strachu!

12. 9. 2003 (Sázava) – dopis sestrám na Ukrajinu
… Zatím je klid, ale probíhá vnitřní duchovní boj. Zdá se, že je víc

věcí v pohybu. Zatím je třeba stát ve víře, vše odevzdávat Pánu a stát
v chudobě ducha.

Myslím na vás na všechny při denní liturgii. Kéž vás Pán chrání
a posiluje v horlivosti a vytrvalosti na cestě za Ním! Kéž vám každé
ukazuje osobní kříž! Toto je, Pane, můj kříž! Ty to vidíš, Ty mi ho dá-
váš. Já ho přijímám.

Září 2003Světili jsme křížovou cestu v Prokopově brázdě. Při konci jsemupadl a rána po operaci se otevřela. Brzy nato jsem jel do Říma nageneralát OSBM a rovněž jsem navštívil sestry v Albano.
9. 10. 2003 (Řím) – dopis na Ukrajinu… Dnes jsem byl chvíli v Albano.
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… 17.−21. října bude protoarchimandrita v Česku řešit naše zá-
ležitosti.

… V sobotu tady byl vladyka Sofron z Ukrajiny, situace byla zvlášt-
ní. Náhodou jsme se s ním ještě setkali v Rusiku, kde jsme se s Patri-
kem, Davidem a otcem Basilem modlili. Bohužel byl ještě se dvěma
muži, takže nebylo vhodné mluvit na téma, které jsme chtěli. Prostě
bezmocnost, a to tehdy, kdy si člověk myslí, že jsou ideální podmínky
k tomu, prosadit Boží vůli. Je jasný duchovní boj. Jsou to zvláštní zá-
kony. Když my jsme přepisovali dům na Smíchově v Praze, tak nás to
stálo tři čtvrtě roku běhání a několikrát to bylo z neznámých důvodů
zablokováno a muselo se zase čekat a modlit a bojovat, ale když nám
sebral vladyka Hučko dům na Sázavě, tak ho to stálo, zdůrazňuji,
100 Kč (kolek). Měl to za tři dny, aniž by nás s tím jakkoli obeznámil,
bez jediného problému, námahy, trápení a sužování – a bylo to! To
skutečně není normální. Prostě je to kříž, ale věříme, že ve svůj čas
bude také vzkříšení.

Ještě krátce o posvěcení křížové cesty:
V Prokopově brázdě, která je vzdálená 1-2 km od kláštera, na

cestě do Uhlířských Janovic, jsme vybudovali křížovou cestu. Abychom
udělali určitou reklamu a upoutali pozornost, upevnili jsme hned
u silnice na podstavec asi 1 m nad zem pluh a naň navařili železný
kříž. Každý řidič, který po této cestě vjíždí do Sázavy, je upozorněn,
že kousek odtud je Prokopova brázda s křížovou cestou. U jednotli-
vých zastavení jsme vyvěsili krátké evangelizační úvahy i se vzbuze-
ním víry či kajícnosti. Když jsme křížovou cestu světili a procházeli
tak celý úsek, ke konci přišel malý déšť, který brzo ustal, takže jsme
mohli pokračovat. Když jsme posvětili 13. zastavení a měli dokončit
ještě poslední, bylo třeba přejít přes hlubší brázdu, kde tekl potůček.
Držel jsem nádobu se svěcenou vodu a kropidlo a scházel po šikmé,
trochu kluzké ploše. Najednou jako by mi někdo metr do vzduchu vy-
zvedl nohy a prudce se mnou udeřil o zem. Co následovalo? Zahojená
rána po kýle se znovu roztrhla, takže jsem věděl, že mě čeká další ope-
race. Děkoval jsem Pánu i za to. Připomínal jsem si, že On dokáže
všechno obrátit k dobrému a že možná je to i daň za to, aby se na tom-
to místě mnozí obrátili, přijali živého Ježíše a Duch Boží jim ukázal
na jejich hřích i na Boží lásku a velké utrpení, které Kristus za každého
z nás podstoupil jak na křížové cestě, tak při svém ukřižování.
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Dozvěděl jsem se, že se mnou mají plán, abych byl poslán do Bra-
zílie. Kardinál Vlk, který prosadil zrušení naší delegatury v Praze, na
generálního představeného naléhá a tvrdě vymáhá, že musím být po-
slán za oceán.

Až se protoarchimandrita vrátí z Čech, zase se sejde konzulta
a tam rozhodnou, co bude se mnou. Zatím mlčí.

Tedy vám začíná v sobotu 11. 10. modlitební zápas, tak máte mo-
tivaci, za co bojovat. I když nevidíme v mnohém výsledky, vnímáme,
že Pán pomalu a skrytě působí a cvičí nás v trpělivosti a pevné víře.

Kéž vám Pán žehná a věřím, že mě Pán brzy přenese na Ukrajinu.

Jak to dopadlo s Brazílií?Bratři i sestry mi později oznámili, že se intenzivně modlili, abymě neposlali do Brazílie, a naopak, abych byl poslán na Ukrajinu.Zahájili před svátkem Krista Krále i půst a na sám svátek si po mo-dlitbách s vírou otevřeli Boží slovo: „Ano, Eliáš přijde...“ (Mt 17,11)Svědčili, že tato Boží odpověď je naplnila velkou jistotou. Hned natoPán dal, že jeden známý otec, který byl v patriarší komisi ve Lvově,poslal jménem této komise žádost na generalát, aby umožnil spolu-práci na systematické katechizaci manželských párů a aby mě zatím účelem poslali na Ukrajinu. První žádost dopadla neúspěšně.Generální představený kategoricky odmítl a řekl, že mají se mnoujiný plán, a dodal:− Otec bude cestovat za oceán.A právě zde rána obnovená v Prokopově brázdě a potřeba ope-race kýly sehrála strategickou roli. Když se představení dozvěděli opotřebě operace a zvážili, že operace v Itálii či v Brazílii by byla dra-há, poslali mě na operaci na Slovensko, kde jsem ji měl zadarmo.Když pak otec Oleh znovu volal a předal jménem patriarší komisedalší písemnou žádost, protoarchimandrita nakonec řekl, že se roz-hodli žádosti vyhovět a po operaci mě přidělují na Ukrajinu. Přijeljsem tam začátkem listopadu 2003. Bylo to v tomto duchovním bojivelké Boží vítězství.Brzy po příjezdu na Ukrajinu jsem udělal nějaký neopatrnýpohyb a znovu jsem zjistil, že rána i síťka, která byla na zpevněnívložena, je protržena. Později jsem proto musel podstoupit ještětřetí operaci.
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Pán otevřel dveřeOtec Samuel s otcem Romanem dávali rekolekce a pomáhali jimdva bratři, kteří ukončili noviciát. Když přišel otec Markian i otecMetoděj, hned se zapojili a začali rovněž dávat rekolekce. Všichnibyli plně vytíženi. Dávali jsme rekolekce i studitům i sestrám služeb-nicím. Byly tehdy otevřené dveře – sice krátkou dobu, ale byly.Přijel jsem na Ukrajinu před koncem roku 2003 a hned jsemzačal rovněž dávat rekolekce v Brjuchovičích u sester mladým man-želským párům, za které zodpovídal pan Adrian B.V zimě jsem jezdil dávat rekolekce do různých center mládežedo Stryje, do Truskavce... Dávali jsme také rekolekce ve školách. Jez-dily se mnou dvě sestry, které překládaly z češtiny do ukrajinštiny.Rovněž jsme dávali rekolekce ve lvovských chrámech. Ty bývalyvždy po večerech, asi dvě hodiny i s liturgií, po celý týden. Bylo totaké velmi požehnané.Na třetí operaci jsem šel koncem dubna 2004 ve Lvově. Operace
trvala 3,5 hodiny.Po operaci jsem jel do Pidhirek. Po krátkém čase jsme znovuzačali dávat rekolekce a pak jsme šli budovat klášter v Tysmeniciu Ivano-Frankivska.
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Misie na Ukrajině (2004– )

Rok 2004

Zázračné uzdravení sestry Havriily (leden 2004)Aspoň stručně: V sobotu ráno jsem jel s dvěma sestrami do ne-mocnice. Sestře Havriile se po silné chemoterapii spustilo krvácení,které se nedalo zastavit. Měla ofačovaný nos, obvazem prosakovalakrev, plivala krev a vůbec celá byla od krve. V noci zvonila, ale zdra-votnice už na zvonek nepřišly. V těchto případech už není pomoci.Cévy jsou po chemoterapii natolik poškozené, že člověk umírá navykrvácení. Všichni byli přesvědčeni, že ráno už bude mrtvá. V tunoc jsem řekl sestrám, že je nutné držet modlitební stráže. V mod-litbě jsem Pánu vyznával:

Pidhorecký monastýr



260

− Vím, že zde nejde jen o vzkříšení sestry, Pane. Ty víš, že tentoboj víry je bojem za vzkříšení Ukrajiny!Pán dal víru. Ráno však, když jsem nesl svaté přijímání a olejk pomazání a vešel do místnosti, z níž se už asi nikdo živý nevracel,vnímal jsem zvláštní tíseň, kterou působil duch smrti.V místnosti byly dvě postele už prázdné, protože na nich asi dvadny před tím zemřela mladá žena a děvče. V eucharistii jsem neslživého Ježíše, který vyháněl démony a uzdravoval nemocné. Chvílijsem zůstal stát, a když jsem si uvědomil přítomnost Spasitele a zá-roveň i ducha smrti, najednou do mě vešel velký hněv, chvíli jsemse potichu modlil v Duchu a v Pravdě, ale pak jsem začal polohlasněa potom i hlasitě. Uvědomil jsem si, že Ježíš je tu se mnou a že Onje stejný včera, dnes a navěky. Pak jsem ztichl a víra se koncentro-vala jen do tichého úpění a sjednocení se s Ním. Uvědomil jsem si,že On smrtí a vzkříšením přemohl hřích a smrt! V Jeho autoritě, sezvláštním vnímáním moci, kterou jsem tak silně nikdy předtím ne-pociťoval, jsem pronesl:− Ve jménu Pána Ježíše, démone smrti, vypadni a už se nevra-cej! Amen!Pak jsem dal s. Havriile svaté přijímání a pomazání olejem as velkým pokojem jsem odešel. Pak už sestry svědčily, že krváceníse zázrakem zastavilo.Lékaři však rozhodli, že je třeba v chemoterapii dále pokračovat,protože krev prý obsahuje 5 % rakovinových buněk. Sestra Havriilase ale kategoricky rozhodla, že už žádnou chemoterapii nepodstou-pí, protože ví, že Ježíš ji uzdravil. Sestra představená i ostatní sestrys ní byly v jednotě víry. Bylo těžké se postavit proti lékařům, ale ses-tra Havriila podepsala revers a z nemocnice odešla.V lednu 2019 slavila už 15 let od uzdravení. Nedávno byla naodběru krve, a když lékařům řekla, že měla leukémii, nikdo jí nechtělvěřit. Ano, Pán Ježíš ji uzdravil! Dnes o tom svědčí její plné zdraví!
Dopisy sestrám do Albana

12. 1. 2004 (Brjuchoviči)… Večer ve 21.00 dávám požehnání a pamatuji zvláště konkrét-
ně na vás. V Itálii je ale 20.00, tedy vy právě začínáte svatou hodinu.
Proto ji začínejte aspoň 2–3 minuty před 20.00. Můžete v tu chvíli na
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znamení, že přijímáte Ježíšovo požehnání, udělat s vírou svatý kříž.
On je stejný včera, dnes a navěky!

Co se týče otce C. a jeho určení do Anglie, je na to několik pohledů,
ale za tím vším je duchovní boj a zase jde o systém Zlého: oddělit a du-
chovně likvidovat. Jistě, Bůh tím vším sleduje svůj záměr, a proto mnohé
věci dopouští k očištění a posvěcení! Jenže ten boj se vede především
v naší duši. Je potřebná živá modlitba.… Zamyšlení nad odchodem jednoho bratra z cesty řeholního ná-
sledování Krista: Proč odešel? Poučení pro nás: ĎÁBEL PODPORUJE
SOUKROMNICKOU A SKRYTOU ČINNOST – ALE I MYŠLENÍ! Jestliže do-
kážeme dát do světla v modlitbě Ježíšovi své myšlenky, pak už není
problém tvořit jednotu v Kristu! Pokud si toto naše duševní bohatství
necháme, jak budeme moci obstát v hodině smrti? Jak chceme projít
uchem jehly s tímto bohatstvím? To projde spíš velbloud než my!

Je třeba si uvědomovat dvě věci: 1) Co je mým cílem, mým povo-
láním? Je jím Boží království, což je KRISTUS! 2) Neustále se mám
Jemu otvírat, Jemu věřit, s Ním počítat a také věřit Jeho slovu! Starý
člověk má své cesty a systematicky produkuje živelné a svévolné myš-
lenky a pocity. Když se člověk s takovou myšlenkou sjednotí, bojí se
položit si otázku: „A je toto vůle Boží? Chce toto Bůh? Když chce, tak
proč to maskuješ? Proč to neodevzdáš na modlitbě Bohu?“ Otázka:
„Komu já vlastně věřím?“ Bohu, který je Pravda a Život, anebo ďáblu,
který je lhář a vrah? Bohužel pokud se nezapíráme, nepokořujeme
a věříme jen sobě, tak věříme lháři a vrahu! On nám dává inspirace
k sebelítosti, odsuzování druhých atd. Je třeba si znovu a znovu uvědo-
movat a přiznávat před sebou a druhými, že starý člověk a permoník
mě tahá za nos a vysmívá se mi, mé hlouposti, že ho beru smrtelně
vážně a maskuju jeho myšlení a činnost. Bojím se jít do světla, bojím
se pravdy, že budu pokořen, a pak se z tohoto falešného strachu rodí
další a další zamotaniny. A když už to druzí vidí, tak starý člověk se
drze tváří jako by nic, jako by bylo vše v pořádku! Tyto mechanismy
starého člověka nemusí nikdo nikoho učit. To už umí malé dítě v ma-
teřské školce. Jenže je tragédie, že věřící křesťan, a dokonce mnohý
řeholník, je víc slepý, ješitný, pyšný, neochotný přijmout pravdu a po-
koření než lidé ve světě!

Tu je potřeba mít svatou nenávist vůči tomu, kdo má jediný cíl,
kterým je uvržení mě do pekla! A kdo má ten cíl? Starý člověk! Ten
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kumpán a ctitel vraha a lháře! Tak už konečně dost! Je třeba skonco-
vat s falešným přátelstvím, s falešnou tolerancí, s falešnou svobodou
a falešným dobrem! Bůh je nejvyšší Dobro a Pravda! On sám kvůli mně
přišel! On mi dal své slovo! A co starý člověk? Drze se směje a notoricky
bojkotuje Ježíše a Jeho slovo!

Co dnes potřebuje lidstvo? Co potřebuje církev? Potřebuje prav-
divé a statečné muže a ženy, kteří se postaví pod prapor Kristův a ne-
budou mít nic společného s praporem antikristovým!

A vy všechny, drahé sestry, jste slyšely Boží hlas, vyšly jste ze světa,
ale to nestačí. Je třeba mít také olej Ducha svatého ve svých lampách
a nádobách – ve svých srdcích! Nebuďme jako ty bláznivé panny, které
sice měly lampy, ale neměly olej! Skrze upřímnou modlitbu erka a skr-
ze sesterské rozhovory a vnitřní i zevnější pokořování tento olej přijí-
máme! Váš život v monastýru, to není utracený čas. Právě pro vaše
upřímné modlitby a pro vaše upřímné hledání pravdy a vycházení ze
svých citů a rozumu a přijímání Božího slova i Boží vůle, třeba i v těch
nejmenších věcech, pracujete a bojujete za nesmrtelné duše. Uvědomte
si, že ve světě chodí živé mrtvoly. Ďábel drží duše v praktické nevěře
a svévolnosti. Vy se můžete denně povzbuzovat a denně prolamovat
do Boží přítomnosti. I když hned nevidíte ovoce vašich modliteb a vaší
lásky k nebeskému Snoubenci, tak to má nesmírnou cenu!

Skutečně, v řeholním životě je krize, možná cítíte toho ducha svě-
ta i od těch mála lidí, kteří k vám občas přijdou. Je třeba se za ně mo-
dlit a neotvírat se tomu duchu, který je drží, takže jsou zdánlivě úplně
spokojení! Jenže nepatří oni k těm pošetilým pannám, které si nevzaly
olej? Kéž i ta jejich pošetilost a bláznovství je zrcadlem k větší horli-
vosti pro nás! My jsme dostali více milostí a je třeba je tím více využí-
vat. Být věrni v malém a Pán bude dávat dle naší věrnosti.

Otázka smrti a soudu! Je nám jasné, že jsme si na svět nic nepři-
nesli a také si nic neodneseme kromě našich skutků víry či nevěry!
Co se týče sestry Havriily, tak na tom místě, kde ležela, už všichni ze-
mřeli. Nedávno 17leté děvče. Jiná paní, její přítelkyně, se spolu s ní
modlila růženec a svatou hodinu. Byla sice chemoterapií zbavena ra-
kovinových buněk v krvi, ale do rána vykrvácela. To, že s. Havriila ži-
je, je velký zázrak, ale není ještě vyhráno. My všichni tu máme divnou
chřipku. Horečky 39−40,3°C. I mě to chytlo a dnes jsem skončil brát
antibiotika. Jediná sestra Havriila je chráněná! Dnes sice dostala ho-
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rečku 38°C, ale věříme, že Pán ji zachrání. Totiž pro nás ta chřipka
není nebezpečná, ale ona kvůli ní může zemřít! A peklo pracuje! I my
se modlíme, i když už jsme unavení.

... Zde na Ukrajině Pán otevírá dveře, zdá se, že tento rok 2004
bude velkým požehnáním! A Pán i vás zapojuje do práce na Boží vinici,
kterou je vaše nesmrtelná duše a vaše duchovní rodina!

Kéž vám Pán žehná a plní olejem Ducha svatého.

13. 1. 2004 (Brjuchoviči)
… Co se týká nespravedlivého utrpení, tak ono je vždycky sprave-

dlivé, i když v onom případě se nám zdá, že za to a ono trpíme nespra-
vedlivě. Je třeba se opravdu na vše dívat z Božího pohledu. Copak Pán
Ježíš byl v něčem vinen? A vzal na sebe rozsudek, ponížení, utrpení a
smrt! Pokud trpíme za sebe, pak je to milost a máme očistec na zemi
a budeme ho uchráněni po smrti. Pokud Pán nám dá milost, že může-
me být „nevinní“, pak můžeme získávat milosti pro sebe ke svatosti,
duším obrácení a duchovní probuzení v církvi. Je třeba za všechno
děkovat, i když to nechápeme, a potom nám Pán otevře oči a my sku-
tečně poznáme, že koho Bůh miluje, toho kárá, a tím i vychovává. Až
budeme umírat a potom přejdeme do věčnosti, poznáme, že právě to
utrpení – ať fyzické, či duchovní – přineslo nejvíce milostí. Je třeba jen
jedno: být ve víře! „Spravedlivý žije z víry.“ Děkujte stále Pánu za své
povolání! On si vás povolal, On má s vámi svůj konkrétní, nenahradi-
telný plán! Jen se snažte denně žít z víry, vycházet ze sebe a vcházet
do Božího slova, do sjednocení s Kristem. Na vše se dívejte z pohledu
věčnosti. Znovu s trpělivostí a novou a novou vírou se přijímejte navzá-
jem. Pán mnohdy použije sestru jako kříž k očišťování a tyto zdánlivé
maličkosti jsou hrdinstvím a z nich přijde požehnání pro vás i celou
církev. Buďte Božími bojovníky, nevzdávejte se v boji proti starému
člověku a jeho požadavkům! Říkejte jako Jozue: „Já a můj dům (má
duše) budeme sloužit Hospodinu.“ (Joz 24,15)

5. 5. 2004 (Lvov)
… Zasílám pozdrav z nemocnice ze Lvova. Dnes už se mám vrátit

domů. Operace byla před týdnem, trvala 3,5 hodiny. Po narkóze jsem
byl do půlnoci jako opilý. Potom jsem se probral, a žádné bolesti, žádné
problémy. Přesto na mě asi za dva dny přišlo kašlání a včera velmi
prudké kýchání, takže rána začala bolet. Měl jsem strach, že se to zase
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roztrhlo! Ale zdá se, že je to v pořádku, když lékař řekl, že mohu dnes
opustit nemocnici.

V pondělí sestry poslaly na generalát fax. Jsou tam v podstatě tři
podmínky:

1) Duchovní vedení, aby bylo možno kdykoli přijet na dobu, kte-
rá je potřebná.

2) Aby letními kurzy činných sester nebylo narušeno vaše sou-
kromí (posty středa a pátek ať ony tolerují, anebo se též postí).

3) Že jste jako kontemplativní klášter podřízeny mateřskému
domu na Ukrajině. Pokud chce činná generální do něčeho za-
sahovat, tak jedině po poradě s představenou na Ukrajině.

Sestry napsaly, že pokud podmínky nutné k životu nebudou spl-
něny, bylo by lepší, abyste se vrátily na Ukrajinu.

Rovněž nám Pán dal napsat slovo kardinálu D., sekretáři Svatého
otce i Svatému otci. Je třeba se za to modlit. Asi to napíšeme polsky
a pošleme vám. Týká se to veřejného prohlášení ohledně těch modli-
teb za mír v Assisi.

Nám se tu na Ukrajině ve Lvově a okolí otevřely dveře. Kéž nás
Pán tento rok chrání. Kromě rekolekcí, které stále běží v Pidhirkách,
budeme v létě ve dvou či třech centrech konat celé prázdniny rekolek-
ce pro učitele, aby potom mohli udělat další krok či po tom kroku zvo-
lit cestu následování. Bohu díky!

Denně se za vás modlím, bojujte, máte tam velký úkol. Vydržte
a usilujte o jednotu s Kristem a v Kristu.

Nový klášter pro sestry v TysmeniciSestrám darovala jedna rodina nedostavěný velký, poschoďovýdům nedaleko Ivano-Frankivska. Na dvoře stál ještě takový menšídomek. Bylo tam mnoho práce. Od operace kýly uběhly sice jen asitři měsíce, ale viděl jsem, že je třeba se do toho pustit brigádnicky,protože dělníkům, které sestry na určitý čas najaly, tato práce nějaknešla (měli rádi alkohol).14. října, na svátek Pokrovu Přesvaté Bohorodičky, biskup Sof-ron Mudryj klášter vysvětil. Generální představená mu za to vyna-dala, protože nebylo v jejím zájmu, aby se kontemplativní sestryrozvíjely.
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I po vysvěcení bylo ale třeba ještě některé práce dokončovat.Přibližně po měsíci už mohly do kláštera přijít sestry na trvalo.
Přepad kláštera v Pidhirkách1. srpna, před svátkem sv. proroka Eliáše, nás přišli basiliáninásilně vyhodit z monastýra v Pidhirkách, byl už totiž zvolen novýprotoigumen, kterého podnítili proti nám. Plán se jim nezdařil, aleintenzivní snaha dostat nás pryč z Ukrajiny, pokračovala. Když mikončil legální pobyt na Ukrajině a bylo třeba si termín prodloužit,naši církevní odpůrci ovlivnili příslušný úřad, aby mou žádost od-mítl. Známí se mnou jeli na český konzulát, aby mi pomohli k zá-konnému právu. Konzul nám však zarmouceně pověděl, že v tétověci ani on nic udělat nemůže. Poradil, abych co nejrychleji zajel doČeska, obnovil si vízum a hned se vrátil. Řekl, že tak to bude nejbez-pečnější. Udělal jsem to. Po návratu na Ukrajinu jsem jel hned doIvano-Frankivska a mezitím už generální představená sester přijelado kláštera do Brjuchovič a výhrůžně vyzvídala, kde jsem. Věděla,že ten den mi končí legální pobyt na Ukrajině. Nevěděla však, žemezitím jsem si obnovil vízum jiným způsobem a stihl se i vrátit,takže jsem byl na Ukrajině zase legálně.Nepřátelům se tedy tento úmysl zablokovat prodloužení vízanevydařil. Nevzdali se však. V Římě nastoupil nový generální před-stavený a vystavil dekret, že nás převádí do tzv. monastýru v Nitře.Tehdy jsme dobudovávali klášter sester v Tysmenici. Vrátili jsme seproto do Brjuchovič a počítali s tím, že v den, stanovený dekretem,budeme nuceni odjet. Modlili jsme se ještě, a najednou Pán dal svět-lo, že v dekretu je několik velkých chyb, pro které je neplatný. Jednaz nich byla, že nás převáděli do neexistujícího monastýru. Na Sloven-sku jsme sice měli dům, ale ten byl jednak v Járku u Nitry a jednaknebyl oficiálním monastýrem. Byl koupený na bratry a nebyl vlast-nictvím řehole. Právník na konzistoři při katedrále sv. Jiří ve Lvověnám potvrdil, že dekret je z pěti důvodů neplatný. S tím vědomímjsme už v pátek jeli na Pidhirky. V sobotu nás měli deportovat. U mo-nastýru stál připravený mikrobus a naši věřící se s námi přijeli roz-loučit. Ráno po liturgii přijel na Pidhirky generální představený, abynás oficiálně posadil do mikrobusu – mě i všechny ostatní otce z Čes-ka a Slovenska – a tak zabezpečil, že tentokrát už skutečně odjedeme.
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Na hranicích už bylo domluveno, jak jsme se později dozvěděli, ženám bude dáno do pasu razítko zákazu vstupu na Ukrajinu. Tak mě-la být definitivně odstraněna nemilá konkurence. Po liturgii jsme svědomím, že dekret je neplatný, šli klidně posnídat. Generální před-stavený Kovbyč za námi přišel a začal nás popohánět, abychom spě-chali, že mikrobus už čeká. My jsme mu s klidem odpověděli, že ne-můžeme nikam odjet, protože dekret je neplatný a nedá se nás pře-řadit do neexistujícího monastýru. Vytřeštil na nás oči, zavrávoral,sedl si a jen ze sebe vypravil:− Dejte mi kávu.Byl tím tak paralyzovaný, že se ani nesnažil nic opravovat a vy-stavovat nový dekret, jen odjel do Kyjeva, kde bylo shromáždění bi-skupů, a pasivně jim oznámil, že jsme nikam neodjeli, protože dekretbyl neplatný.Vrátili jsme se pak na Tysmenici a dále dokončovali klášter prosestry. Mezitím nám už ale z generalátu psali různá tzv. kanonickánapomenutí a my jsme se proti nim odvolávali. Aniž by naše apelaceřešili, podle předem připraveného scénáře napsali i druhé i třetínapomenutí, s cílem vyloučit nás z řehole. Otce Samuela, protožeještě neměl věčné sliby, vyloučili hned. Uvedli absurdní důvod, žeprý se vysmíval mučedníkům… Otec Basil byl mezitím na generalátuv Římě, kde dokončoval licenciát. Důvodem jeho vyloučení, neboťtaké neměl věčné sliby, bylo, že prý „vede dvojí život“ a „porušil klau-zuru sester“. Ve skutečnosti to znamenalo, že když se dělaly v mona-stýru v Albano opravy a nedalo se projít do kaple, zpovídal sestryve velké místnosti za refektářem, jak určila tamější představená.Termín „dvojí život“ znamenal, že se hlásil k nám.Otce Cyrila poslali do Anglie a zanedlouho prohlásili, že ho vy-lučují za to, že tam pomlouval místní otce. Otcové, kterých se to mělotýkat, řekli, že to není pravda, a všichni věřící rovněž tvrdili, že ni-kdy o. Cyrila neslyšeli otce pomlouvat, ale to už nehrálo žádnou roli.Po třetím šablonovitém napomenutí ho vyloučili.Nám třem, o. Markianovi, o. Metodějovi a mně, vymysleli rovněžpodobně nesmyslné důvody a po tzv. třetím napomenutí nás vylou-čili z řehole. Otec Roman žádal o exklaustraci. Vyhověli mu v tom.Byl uvolněný z řehole a přijal ho biskup Irenej Bilyk do duchovnísprávy v Čortkově.
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Svědectví a znění našich apelací i podrobný průběh událostí jezachycen v knihách Listy z Ukrajiny 1.−4. díl.
Vizitace generální představené
a monastýrská kapitula sesterNová generální představená sester (Američanka) přišla začát-kem listopadu do monastýra v Brjuchovičích na tzv. vizitaci. S každouze sester vedla individuální rozhovor podle nových psychologickýchmetod. Snažila se je co nejčastěji silně objímat, upřeně se jim dívalado očí a přikazovala jim, aby nesklápěly oči, ale dlouze se na ni díva-ly a všemi způsoby, tvrdě i lstivě, vyžadovala, že se sestry musí od-dělit od duchovního vedení, které jsem jim poskytoval, a vůbec, abypřerušily jakýkoliv kontakt se mnou. Matka představená Andrea svo-lala hned po jejím odchodu monastýrskou kapitulu. Všechny sestryjednomyslně odhlasovaly vystoupení z centralizace s činnými ses-trami. Sjednotily se na postoji, že chtějí být tím, čím byly, když jezaložil metropolita Šeptický – tedy samostatným monastýrem – anechtějí být pod vládou představené činných sester, která má za cíljejich likvidaci. Chtěla totiž vyměnit představenou a kontemplativnísestry takzvaně rozformovat. Jednotlivě měly být přidělovány dočinných klášterů i v zahraničí, v Rumunsku a v Itálii, a tak měla býtprakticky zlikvidována kontemplativní větev. Sestry sepsaly na mo-nastýrské kapitule protokol, uvedly věcné důvody a oznámily doŘíma, že se oddělují od řehole činných sester. Tím získaly úplnousvobodu a nebyly už vystaveny soustavnému tlaku s cílem jejichvnitřního rozkladu a likvidace řeholních povolání.Několik let poté, co se sestry z vlastního rozhodnutí oddělily, jenesmyslně takzvaně vyloučili z řehole, ve které už nebyly. Vylučovalii ty sestry, které byly už několik let po smrti. Likvidační plán s roz-formováním monastýru se však, díky Bohu, nepodařil.Naše sestry v Albano, v klášteře, který byl papežským majetkem,se nacházely pod přímým dozorem generalátu. Zahrada je spojovalas Villou Pontificou v Castel Gandolfo. Žilo tam pět našich sester. Po-tom, co se sestry na Ukrajině oddělily od generalátu, jela za nimi jednaze sester z Ukrajiny. Vezla s sebou i naše odvolání na Apoštolskousignaturu proti vyloučení z řádu. Týkalo se to mě, o. Metoděje, o. Cy-rila i o. Markiana. Osobně ještě s jednou sestrou z Albano odevzdaly
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všechny naše dokumenty tehdy už emeritnímu prefektovi Signatury,Mons. F. Pompeddovi. On je přijal, což byl malý zázrak, protože jinakpolitika těchto instancí byla – nereagovat a nic nepřijímat.Ohledně kontemplativního monastýru na Ukrajině jsem sestrámporadil, ať se zkusí obrátit s prosbou o pomoc na státního sekretářeVatikánu, A. Sodana, který čas od času navštěvoval monastýr v Alba-no. Když na Vánoce opět přijel, s. Michaela ho poprosila o soukromýrozhovor a se sestrou, co přijela z Ukrajiny, ho požádaly, aby monas-týr po oddělení od generalátu zaštítil. Odmítl sestrám pomoci.
Stručné shrnutí událostí za rok 2004:Leden: zázračné uzdravení sestry HavriilyDuben: třetí operace s kýlou ve LvověČervenec: rekolekce pro učitele v chrámu sv. Trojice ve Lvově,arcibiskup Vozňak dal požehnáníČervenec: dokončovací práce na hrubé stavbě domu v Tysme-nici, který byl věnován sestrám pro klášterSrpen: 1. srpna nájezd basiliánů na monastýr v PidhirkáchSrpen: rekolekce v Ivano-Frankivsku pro 30 lékařů6. srpna: Huzar zaslal státním orgánům tajný dopis, v němž žá-dal, aby nám zakázali vstup na Ukrajinu18.−21. srpna: sjezd apoštolátu modlitby na Pidhirkách, zúčast-nilo se více než 1000 lidí17.−23. září: vizitace Kovbyče v Pidhirkách4. října: tzv. první kanonické napomenutí9. října: neúspěšná deportace4. listopadu: kontemplativní sestry vystoupily z centralizaces činnými sestrami6. listopadu: tzv. druhé kanonické napomenutí8. listopadu: odvolání se ke Kongregaci pro východní církve18. listopadu: odvolací žaloba k Apoštolské signatuře protiKovbyčovi3. prosince: tzv. třetí kanonické napomenutí, začíná proces vy-loučení z řehole18. prosince: biskup Koltun jmenuje o. Samuela farářem v Pidhir-kách19. prosince: odvolací žaloba k Rotě Romana
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Rok 2005

„Těm, kdo Boha milují, všecko napomáhá k dobrému“Hned v lednu sestry z Albano zašly na Východní kongregacia oznámily, že opouštějí Albano a vracejí se na Ukrajinu. S generálníuž záměrně nekomunikovaly a vzápětí odjely.Otec Samuel už v předešlém roce požádal, aby mohl vést far-nost v Pidhirkách, v chrámu, který byl doposud uzavřený a byl vesprávě památkové péče. Biskup Koltun byl redemptorista, a protožeredemptoristé už z dob ilegality neměli dobré vztahy s basiliány,když viděl, že o. Samuel od nich odchází, přijal ho do své diecéze,konkrétně do chrámu v Pidhirkách. Předtím diecéze farnost v Pidhir-kách neměla. Pan Boris Voznický, tehdejší ředitel Lvovské národnígalerie umění, nám pronajal chrám a podařilo se ve vesnici pronaj-mout i jeden opuštěný domek, takže v něm o. Samuel mohl jako farářbydlet. My ostatní jsme představeným oznámili, že jsme se odvolalido Říma a že čekáme na vyřešení záležitosti. Tím se prakticky pro-ces našeho vyloučení z řádu zastavil. Brzy nám oznámili, že našeodvolání přijali, budou je řešit a oznámí nám výsledek. Čekali jsmetedy, jak dopadne rozhodnutí. Do kláštera byl přidělen nový řehol-ník, který sloužil liturgie, protože my už jsme měli veřejně sloužitzakázáno. V klášteře nám dali k dispozici jednu místnost, a tam jsmečekali na vyjádření z Říma. Byl to ideální čas na modlitbu. V té dobějsme se mohli denně devět hodin věnovat vnitřní modlitbě, takžejsme neměli žádné smutky ani frustrace. Ta situace nám velmi vy-hovovala. Navíc jsme se mohli z kláštera svobodně vzdálit, takžejsem občas mohl přijet k sestrám do Brjuchovič a dávat tam du-chovní přednášky.Tehdy zemřel Jan Pavel II. a nastoupil Benedikt XVI. Modlilijsme se za jeho volbu, protože jsme věděli, že je pravověrný. Kdyžbyl zvolen, věnovali jsme mu knihu Čtyři slova z Ukrajiny, kteroujsme začali psát začátkem roku a před jeho volbou ji dokončili.
Bílý JežíšekOdpověď na to, že nám zakázali dávat rekolekce, dal sám Pán.Blízko kostela, který jsme měli pronajatý, stál na vysokém sloupu
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svatý Josef, ochránce církve, s Ježíškem v náručí. Socha byla pískov-cová, hodně stará, pískovec byl temný, zašlý, místy už i narušený,tak jak to bývá u starých, neudržovaných soch. A najednou: Ježíšekzačal bělet a obnovovat se! Bylo možné sledovat, jak se postupněmění, nejdříve celá tvářička, pak i ručky a horní část tělíčka do vý-razně čisté běloby. Drsný kámen se stal najednou úplně hladký,takže bílá barva velmi vynikala. Navíc tvář malého Ježíška dostalavelmi jasné kontury. Sv. Josef na něj ukazováčkem ukazoval a začalbělet i konec ukazováčku. Všichni lidé se na to tenkrát chodili dívat,a právě po tom, co nám zakázali dávat rekolekce, citovali slova PánaJežíše: „Budou-li oni mlčet, kamení bude volat!“ A skutečně, v Pid-hirkách kamení volalo!

Rovněž při vjezdu do monastýru, který je od tohoto chrámu asidva kilometry, byla u vodní kaple menší socha sv. Petra a sv. Pavla.
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V té době jsme tam čekali na rozhodnutí po odvolání proti nezákon-nému vyloučení z řehole papežského práva. A tehdy začala bělettvář sv. Petra a obnovovat se. Začalo to vzbuzovat pozornost a takbasiliáni přišli s vápnem a rychle přelíčili na bílo celou sochu. Tímtento Boží znak de facto zničili.
RisografVnímali jsme, že naším úkolem je hájit pravdy víry, ukazovatna podstatu. Psali jsme proto listy k problematice, která byla nadaný čas aktuální, a snažili se je rozmnožovat. Tisk na obyčejné ti-skárně byl neefektivní kvůli malé kapacitě, a tak bylo třeba hledatjiné řešení. Uvažovali jsme, jestli nekoupit nějaký starý tiskařskýstroj, ale byl bohužel velmi drahý. Nakonec se nám podařilo koupitna rozmnožování tiskovin risograf. Vykonal velmi záslužnou práci.Listy seřazené do brožurky jsme potom rozmnožovali a posílalijednou za měsíc kněžím UHKC. Boj za obrodu jsme nevzdali, i kdyžtato činnost byla Huzarovi a jeho týmu nepříjemná. Pokoušel se jirůznými způsoby likvidovat, ale Pán nás chránil.
Noční honJednou večer jsem telefonoval z kláštera, že přijdu do našehopronajatého domku v Pidhirkách. Do vesnice to bylo asi dva kilo-metry. Vyšel jsem, a když už jsem byl asi v polovině cesty, najednoukus přede mnou něco zablesklo. Bylo mi to velmi podezřelé, rychlejsem seskočil z cesty a zalehl do příkopu. Viděl jsem, jak se v té tměpomalu, bez zapnutí světel, rozjelo auto směrem ke mně. Využiljsem mezičas, rychle jsem sehnut přeběhl do pole a zalehl do hlubo-ké brázdy. V té chvíli se začalo několik aut přibližovat z více strana světlomety osvětlovaly celý prostor. Hledali mě. Trvalo to asi ho-dinu. Mezitím otec Samuel telefonoval do monastýru, že jsem zatímnepřišel, a divil se, kde tak dlouho jsem. Začali mít podezření, jestlise něco nestalo, když už víc jak hodinu nepřicházím. Tři bratři z ve-snice se mě vydali hledat. Těsně před tím, než došli k místu, kde jsemse skrýval, auta najednou zmizela. Bratři si svítili baterkami, volalimé jméno, ale já jsem nevstával, až když jsem uslyšel, jak se modlímodlitbu „Nebeský Otče“. Byl to velký zázrak Boží záchrany.
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Ten noční hon, to nebyla nějaká nevinná záležitost. Jedna z na-šich věřících měla syna, který pracoval jako právník, a protože bylčestný člověk, stal se nepohodlným. Neočekávaně zmizel a nikdoho dodnes nenašel. Na Ukrajině tehdy nebyl problém najmout sinějakou bandu, a ta byla schopna chladnokrevně zabít člověka, za-kopat ho někde v lese a nikdo to ani nevyšetřoval. Prostě se řeklo:„Je nezvěstný,“ a tečka, žádné pátrání se nekonalo.Bylo mi jasné, že ti, kteří mě stále sledovali, čehož jsem si byldíky určitým událostem a faktům vědom, se rozhodli udělat radi-kální krok. Kdo to byl, kdo mě sledoval? Kdo se postaral napříkladi o to, že když jsem jezdil na Ukrajinu a měl vízum v pořádku, celýautobus musel kvůli mně na hranicích stát? Hodinu mě prověřovali,všude telefonovali a stále nevěděli, jestli mě mohou pustit nebo ne.A když jsem se vracel zpět z Ukrajiny na Slovensko, tak se to opako-valo. Kdo to byl, ta tajná černá ruka? Samozřejmě, byl za tím Božínepřítel, démon, ale kdo se dal do jeho služeb k špinavé práci, a totřeba i fyzické likvidaci? Komu nejvíce vadila naše obrodná činnost?Těm samým, kterým kdysi vadila činnost Ježíše, protože se báli osvou církevní kariéru. Titíž asi o deset let později v noci opakovaněorganizovali útok na klášter sester, při kterém jim do oken házelikoktejly molotova, a kdyby Bůh neudělal zázrak, zaživa by tam po-hřbili více než 30 sester! Kdo to měl na svědomí? Dodnes se to ne-vyšetřilo. To jsou vážné zločiny! Když do monastýru vtrhla speciálníjednotka „Alfa“ v maskách a v plné zbroji, vyváděli sestry ven jakozločince a uvnitř všechno prohledávali. Sestry slyšely, jak mezi se-bou mluví. Hledali mě.
Klášter sester v ProbižnéHned na druhý den po zmíněném nočním honu v Pidhirkáchjsme s otcem Cyrilem jeli do Probižné, kde už dříve nabídl vladykaBilyk sestrám velký opuštěný dům pro klášter. Jeli jsme tam dělatstavební úpravy, aby se v domě dalo bydlet. Monastýr se jmenoval

Blahoviščeňa (Zvěstování Panny Marie) a sestry se tam nastěhovaly23. října 2005. Toho dne dvě z nich složily v místní cerkvi věčnésliby – obřad provedl biskup Bilyk – a potom ještě s dalšími třemiuž v novém monastýru zůstaly. Pár dní poté jsme tam s o. Cyrilempřijeli udělat nejnutnější stavební a jiné úpravy, aby sestry mohlyv domě přezimovat, a na druhý rok v létě jsme provedli už rozsá-



273

hlejší opravu domu. Zavedli jsme i plyn, aby se mohlo udělat plynovétopení a pak v klášteře stabilně žilo osm sester.V tomto roce kard. Huzar napsal tajný dopis gubernátorovi Lvov-ské oblasti a odevzdal mu seznam 22 osob, jimž měl být zakázánvstup na Ukrajinu. My jsme sice na Ukrajině byli, ale ostatní bratři,kteří byli vyloučeni z řehole, už za námi nemohli přijet. Když se námpodařilo tento tajný list získat a zveřejnit, do určité míry jakoby byljeho vliv paralyzován.
Rok 200620. února Kongregace pro východní církve (sekretář Mons. Ve-glio) vydala dekrety potvrzující naše vyloučení z řehole. Dekretynám byly doručeny 9. března. Napsali jsme odpověď, v níž jsme uve-dli, že dekrety jsou neplatné, protože Kongregace zanedbala termí-ny a kompetence tím pádem přešla na Apoštolskou signaturu, kterápředala záležitost papeži.25. března jsme napsali stížnost nunciovi Jurkovičovi na Ukra-jině ohledně knihy Besidy (Rozhovory) s blaženijším L. Huzarom do
postkonfesijnoho christianstva. Kniha obsahovala hrubé hereze. Kar-dinál Huzar se tak projevil jako zjevný heretik:1) zpochybnil Božství Kristovo,2) zpochybnil panenství Přesvaté Bohorodičky,3) zpochybnil věčnost pekla,4) schválil okultismus a sám věštil kyvadlem,5) schválil homosexualitu,6) zpochybnil primát slovy: „Cum Petro – ano, sub Petro – ne“.V červnu se mi podařilo prodloužit vízum na celý rok! V danésituaci to byl skutečně Boží zázrak.4. července jsem se sestrami navštívil biskupa Kavaciva OSBM,který spravoval chrám ve Stryji. Požádali jsme ho, jestli by sestrymohly přijít do Stryje. Souhlasil, a dokonce s námi ještě ten den hle-dal pronájem. Domluvil se s jednou svou farnicí, už starou paní, kterážila v dvojdomku, aby se tam sestry mohly nastěhovat. Od 5. červen-ce 2006 až do 2. června 2012 bydlely v druhé polovině dvojdomku.
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Krátce před tím, než jim skončil pronájem, stará paní zemřela a od2. června 2012 se sestry nastěhovaly do Drohobyče.Obzvlášť v červenci jsme hlavně s o. Cyrilem pracovali na opra-vách kláštera pro sestry v Probižné. Klášter pak vysvětil biskup I.Bilyk OSBM.Koncem listopadu jsme poslali dopis kard. Vlkovi do Českaohledně T. Halíka a jeho heretické činnosti a krátce nato Svatémuotci Libellus litis na Halíka a Vlka. Ještě začátkem listopadu jsmedo Říma zaslali Libellus litis na kard. Huzara (žádali jsme, aby bylodvolán a zbaven kardinálské hodnosti).Jak v roce 2005, tak i v roce 2006 jsme se odvolávali do Římaa psali na vysvětlení určité detaily týkající se situace na Ukrajiněi způsobu, jakým nás nespravedlivě vylučovali. Svědčí o tom dopisyuveřejněné v knize Listy z Ukrajiny, 1. díl.

Dopis z Probižné
23. 7. 2006
Drahé sestry,
přijměte srdečný pozdrav se vzpomínkou a s poděkováním za

modlitby.
Práce přes drobné těžkosti pokračuje. Zednické práce jsme mohli

dokončit včera. Celý měsíc nám pomáhal bratr M. ze SR. Dnes jsme
tu s otcem Cyrilem sami, možná přijede ještě nějaký student ze SR.
Přijel pan Jurij, který chce už v úterý začít dělat topení.

Dá-li Bůh, chtěli bychom pracovat či ukončit práci ke konci srpna.
Jak Pán dá. Co se týče postu, sestry se postily celý týden a večer jsme
po šest dní obcházeli Jericho a dnes časně zrána (Joz 6,15) jsme obe-
šli 6× – to jsme vždy procházeli s jednou pravdou (očista, spoluukři-
žování, nové srdce, smrt, vzkříšení, Duch svatý) a posedmé jsme zpí-
vali a bubnovali. Z nemocnice vyšly tři zdravotnice, aby se podívaly,
co se děje, a ještě i z oken nemocnice se dívali lidé. Potom jsme po-
světili dům zvenčí a hned i sklep a pak – verš 17: „Všechno vyhubit!“
Tak jsme prosili o vyhubení všech démonů a zlých myšlenek, které v
tom domě byly. Procházeli jsme klášter s eucharistií. Otec C. chvíli
nesl kbelík se svěcenou vodou a metlou a kropil a já nesl eucharistii a
kříž. Tak jsme prošli dva sklepy, všechny místnosti včetně WC, dvou
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koupelen a půdy. Trvalo to od 7 do 9 hodin. Po celou tu akci jsme vě-
děli, že jde nejen o očištění domu, ale i o jeho posvěcení a pak, že je to
spojeno i s duchovním vzkříšením Ukrajiny, především UHKC a tím i
církve, protože ten boj, malý či velký, povede Hospodin. Dostali jsme
slovo, že „vírou padly hradby Jericha“ (Žid 11,30). Zároveň jsme vní-
mali nejen souvislost s Ez 37 a s Duchem svatým, ale i se Zj 20, s tisí-
ciletým královstvím. Ani jsme si moc neuvědomili, že dnes je zároveň
svátek sv. Antonína Pečerského, který na Ukrajině i se sv. Olgou,
která má svátek zítra, kladl základy křesťanství. Není náhodou, že je
v Římě mimořádná generální kapitula OSBM, kde asi hlavním bo-
dem je řešení naší záležitosti. Jak a skrze koho bude Pán vtělovat tu
prosbu víry, nevíme, ale On má 1000 možností.

... Už zase je noc a dopis jsem začal psát ve 21.40 a znovu je třeba
si odpočinout. Čeká nás celý týden práce, a navíc se mám dále postit.
Piju jen vodu ředěnou džusem. Pokud by přišly zdravotní potíže, tak
bych přestal, ale zatím ani moc nehubnu a síly, spíš svěžesti, mám víc
než o. C. Prakticky denně končíme ve 21.30-22.30. Pán dává sílu.

Ale ještě určitý moment: Když jsme v 9 hod. skončili, tak v 9.15
jsme nesli eucharistii – Pána Ježíše – do chrámu. Před budovou stálo
podezřelé auto se dvěma muži, kteří telefonovali, a když jsme se vra-
celi, tak s divným úsměvem odjížděli...

Uvědomil jsem si, že Pán může dopustit podobný pokus jako v Pid-
hirkách před necelým rokem a ten už se může podařit. Vnímal jsem
hlas: „Jsi opravdu připraven dnes stát před Božím soudem?“ Uvědomil
jsem si, jak člověk s touto nejzákladnější pravdou a realitou, jíž je rea-
lita smrti, Božího soudu a věčnosti, prakticky nepočítá. Teoreticky člo-
věk vše přijímá, ale reálně spí. Kéž by tato pravda mohla být prožívána
intenzivně a osobně alespoň v první třetině při modlitbě erka! Co to
je za mrak duchovní tuposti, že tato pravda, o které nikdo na světě
nemůže pochybovat, je brána tak povrchně. Na tu otázku jsem vnitřně
odpověděl: „Pane, moc připraven nejsem!“ A vnímal jsem různé lenosti
a jakousi permanentní vlažnost.

Pán může k mému dobru uspíšit přechod z času do věčnosti. Na
otázku, zda chci, jsem odpověděl: „Je-li to Tvá vůle, ať se stane ještě
dnes. Není problém, aby do domečku, kde bydlíme, v noci přišlo něko-
lik mužů v maskách a my se stali nezvěstnými...“
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Snažil jsem se prožít liturgii a svaté přijímání jako poslední ve
svém životě. K tomu duchovnímu boji za vzkříšení Ukrajiny sv. Jan
píše: „Viděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od
propasti a velký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho
ďábla a satana. Na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji
a zapečetil, aby už nemohl klamat pronárody, dokud se nedovrší těch
tisíc let…“ (Zj 20,1-3) Dále sv. Jan líčí duchovní zázemí této tisícileté
existence církve. Totiž na zemi bude vláda Boží. Bůh nám musí vložit
do srdce své zákony, aby už notoricky nemusel bratr poučovat bratra
o Bohu, a ten to vůbec nevnímal pro démonickou atmosféru, v níž svou
vládu vykonávají démoni (Ef 6). Prostě tito i se svým šéfem ďáblem,
musí být uvrženi do propasti. Jiná možnost neexistuje. Prostě musí!
A to může učinit jenom Bůh; a pak platí, že vlády místo nich se ujmou
ti, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepo-
klekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení
ani na ruku, ani na čelo. Tito povstali k životu (není řečeno, že by byla
vzkříšena jejich těla) a s Kristem se ujali vlády (nad církví, kde bohu-
žel klíčová místa obsadili lidé, kteří neslouží Bohu). Je zde zmínka o
vzkříšení, ale zřejmě jde o duchovní realitu, tzv. první vzkříšení.

… Věřím, že to, co by ještě mělo být napsáno, Pán dá v pravý čas.
Kéž Duch Boží dá tomu, co už bylo napsáno požehnání.

Ať vám Pán dá odvahu jít za Ním a vytrvat.

Rok 2007

Okultista v sousedstvíBlízko kláštera sester v Brjuchovičích si za laciné peníze koupilvelký pozemek p. Daščenko, o kterém se vědělo, že se zabývá magií,a začal bez dovolení stavět velký objekt. Zároveň se brzy zjistilo, žeje napojen na spolek psychotroniků a mágů, kteří tam pak také při-jížděli a provozovali okultní praktiky. Věděli jsme, že je to útok Bo-žího nepřítele, aby likvidoval kontemplativní klášter. Snažili jsmese protestovat, ale bezvýsledně. Proto jsme zavedli praxi 3,5 dnepostu týdně:Od neděle od 18 hod do pondělka do 18 hod = 24 hodin, potomvečeře.
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Od úterka od 18 hod do středy do 18 hod = 24 hodin, potomvečeře.Od čtvrtka večera do soboty rána = 24 + 12 hodin.Číslo 3,5 je symbolické číslo v Knize Zjevení. Tento půst vedek určité oběti i změně stylu života. Sestry ho dodržují dodnes. Lidéve světě, kteří často těžce pracují, si volí praxi postu podle svýchmožností.
Vizitace17. prosince 2007 sestry obdržely od Kongregace pro východnícírkve fax, že od 20. prosince 2007 do 5. ledna 2008 bude v jejichklášteře probíhat kanonická vizitace. Vnímaly, že nejde o obyčejnouvizitaci. Požádaly o odklad a hned jim přišla odpověď, že vizitacetedy proběhne od 5. do 9. února 2008. Nikdo jim však neoznámil,jaký je důvod vizitace ani její program. Sestry proto požádaly o vizi-taci otce basiliány z Pidhirek. Ti vizitaci provedli od 21. do 24. ledna2008 a písemný zápis zaslali nunciovi. G. Marani SJ, jehož poslaliz Itálie, sice i tak přijel, ale zůstal stát za brankou.
Kontemplativní modlitbaV tomto roce jsme sestavili modely kontemplativní modlitby:
sedm slov z kříže a pravdy vzkříšení. Zároveň jsme začali na jejichzákladě realizovat svěcení neděle, protože jsme vnímali potřebusvětit den vzkříšení jako základ ke vzkříšení církve a národa.
Rok 200810. ledna jsme zaslali žádost o osobní audienci u papeže Bene-dikta XVI. a poslali ji G. Gänsweinovi, který byl jeho osobním sekre-tářem.2. února jsme žádost o osobní audienci adresovali přímo Be-nediktu XVI.1. dubna jsme zaslali další žádost o osobní audienci u Benedik-ta XVI. a adresovali ji kardinálu T. Bertonemu, státnímu sekretáři.
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Biskupská svěcení3. března jsme zveřejnili naše biskupská svěcení a oznámili jedo Říma. To byl pro nepřátele největší šok, protože jsme praktickypřešli z obrany do protiútoku, a to už v určité síle a autoritě. Nazprávu o biskupských svěceních pozitivně reagoval melchitský pa-triarcha z Damašku.Zveřejněním biskupských svěcení se rozpoutal nový boj. Huzarchtěl naše svěcení nějak zpochybnit a tvrdil, že bylo nekanonické.My jsme však odůvodnili, že jsme byli vysvěceni tajně právě proto,že on hlásá hereze a tím nastala mimořádná situace. On nemá právonás soudit a jako biskupové podléháme přímo papeži. Při oznámeníbiskupského svěcení Benediktu XVI. jsme uvedli tento závažný důvod,že Huzar hlásá hereze. Ač papež v témže čase vydal exkomunikacina tajně vysvěcené čínské biskupy, naše svěcení mlčením schválil.26. května 2008 všechny státní orgány ve Lvově obdržely z ústře-dí tajné bezpečnosti nařízení: „Na žádost kard. L. Huzara je třeba za-
bránit (novým biskupům) v pobytu na Ukrajině.“V červnu nás navštívil pan Hutton Gibson, otec filmového reži-séra Mela Gibsona z USA.29. června byla vydána první exkomunikace: na kněze Halíkaa kard. Vlka v ČR.Rovněž jsme v tomto roce, 12. července, vyhlásili exkomunikacina kard. Huzara a jeho nejbližší spolupracovníky, protože přestožejsme ho opakovaně žádali, aby své hereze, uveřejněné v knize Roz-
hovory s blaženějším L. Huzarem o postkonfesijním křesťanství, od-volal, neodvolal je.23. července byl v Pidhirkách vysvěcen na biskupa mnich Ba-sil a 29. července byl v Brjuchovičích vysvěcen na biskupa mnichTimotej.
Objednávka biskupa SenkivaV létě 2008 jsme navštívili biskupa Kavaciva ve Stryju. Při té pří-ležitosti jsme navštívili i biskupa Senkiva. Když jsme si pak chvíli se-dli v parku a hovořili, Senkiv na nás poslal policii, že prý mu chcemeukrást malou kapličku, která tam nedaleko stála. Ovlivněná policienás odvezla na policejní oddělení. Tato objednávka Senkiva mohla
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skončit naší deportací z Ukrajiny. Byla to velmi kritická situace, navíchrozilo nebezpečí, že vzhledem k určité bezzákonnosti, která na Ukra-jině vládla, to s námi mohlo skončit z lidského pohledu tragicky. Situa-ce byla vážná. Pán Bůh nás zvláštním způsobem zachránil. BiskupMetoděj se dovolal k jisté vlivné osobě, která s námi sympatizovala,a ta se obrátila na generála policie. Ten hned dal rozkaz, aby nás pro-pustili. Byl to Boží zásah; jen po lidsky bychom nevyvázli.3. září jsme vyhlásili exkomunikaci na kard. Ivana Diase, pre-fekta Kongregace pro evangelizaci, a na biskupa Thomase Dabrehoza vydání tzv. hinduistické Bible.1. října jsme vyhlásili exkomunikaci na 226 biskupů Indie rov-něž za tuto tzv. indickou Bibli.
Na Sosnové v BrjuchovičíchV září 2008 začala teologická formace v dřevěném domku naSosnové v Brjuchovičích. Cílem bylo, aby z mužů, kteří ji absolvují,mohli být vybráni ti, kteří pak budou svěceni na kněze.Na Sosnové jsme začali budovat kapli. Pracovali jsme v těžkýchpodmínkách, měli jsme strach, že nám práci přeruší, zakáží, ba do-konce rozbijí stavbu. Začali jsme před svátkem sv. archanděla Mi-chaela (jeho svátek se na Ukrajině slaví 21. listopadu). Zalili jsmezáklady, ale pak jsme byli zablokováni psychickým tlakem tak, žese nedalo pokračovat v práci. Až na svátek sv. archanděla Michaelanastal průlom. Rozpustili jsme pomocí hořáku na propan butan ledna základech a začali stavět stěny. Stavba rostla rekordním tempempřes všechny těžkosti spojené se zimním počasím a novou stavebnítechnologií, s níž jsme zatím neměli zkušenost. Za 50 dní byla kaplehotová. První liturgii v této nové kapli jsme slavili na Vánoce 7. ledna2009. V ten den byla kaple i slavnostně posvěcena. Před tímto vel-kým svátkem chodily sestry po okolních domech a všechny zvaly navánoční liturgii do monastýrské kaple. Při té příležitosti se udělalaprvní misie v Brjuchovičích. Byl to opravdu zázrak, že nepřátelé byliparalyzovaní a my jsme mohli stavbu dokončit! Naši věřící ze Lvovase pak mohli už pravidelně zúčastňovat nedělních bohoslužeb. Před-tím jediné místo, kde jsme sloužily liturgie pro věřící, byly Pidhirky,vzdálené od Lvova asi 90 km.
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Rok 2009

Výzvy k vyznání víryV lednu jsme zorganizovali petiční akci „Vyznání víry“. Šlo o od-řeknutí se herezí Huzara a vyznání apoštolské katolické víry. V zá-věru petice bylo oznámení, že toto vyznání víry bude zasláno pa-peži Benediktu XVI. Naši věřící chodili s peticí za druhými lidmi iza kněžími. Někteří je napadali, někteří podepsali, když jim celouzáležitost vysvětlili, a někteří tvrdili, že kniha Besedy neexistuje.3. března jsme k vyznání víry vyzvali i katolické biskupy. Pode-psané vyznání víry měl biskup zaslat do 14. září s tím, že pokud seherezí neodřekne a víru zapře, dopadne na něj dle Gal 1,8-9 ana-thema. V září bylo upozornění zopakováno a termín prodloužen aždo 25. prosince. Poté byl termín opět prodloužen do února 2010a pak ještě jednou až do 4. dubna 2010 s novým upozorněním, žepokud se biskupové ani po opakovaných výzvách herezí neodřeknoua víru zapřou, anathema bude vyhlášena 5. dubna. Tak se i stalo.24. června byla napsána výzva k vyznání víry generálním před-staveným řádů s termínem do 15. července 2009. Anathema bylavyhlášena 17. července, neboť zůstali v jednotě s herezí.11. srpna byla založena Ukrajinská pravověrná řeckokatolickácírkev (UPHKC), hlavou byl zvolen arcibiskup Michajlo Osidač. Za-ložení jsme oznámili papeži, prezidentovi Ukrajiny a vládě.25. srpna byla podána výzva k vyznání víry a oddělení se odherezí všem kardinálům a anathema na 186 kardinálů (včetně Ber-goglia) byla vyhlášena 5. září 2009.
Rekolekční dům na SosnovéOd března jsme pokračovali se stavbou, tentokrát rekolekčníhodomu, na Sosnové v Brjuchovičích. V červnu před rekolekcemi byldokončen zevnitř a v říjnu už byl i omítnut. Všechno se díky Bohupodařilo dokončit rovněž v tichosti a bez překážek. Rekolekční důmi velká kaple začali v sobotu a v neděli sloužit pro duchovní obnovya teologickou formaci mužů. První absolventi byli vysvěceni po roceformace, ale pak v ní dále pokračovali, až do završení stanovených
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sedmi let. Všichni poctivě přicházeli každých 14 dní, později jsmejim určili rytmus jednou za měsíc, konkrétně se jednalo o celou so-botu a neděli dopoledne.V létě byli na Slovensku vysvěceni naši kněží, kteří po zrušenídelegatury sv. Prokopa studovali v Nitře a v Bratislavě.
Únos kandidátky HalinkyDo kláštera sester na ulici Škilné v Brjuchovičích přijel vedoucíodboru pro náboženské záležitosti Lvovské oblastní administraceRoman Kuráš s předsedou místního obecního úřadu, se zástupcemstátní bezpečnosti a ještě s několika muži, kteří se rozmístili kolemmonastýru, a když chtěly sestry vyjít, nedovolili jim to. Prověřovalidokumenty s cílem deportovat české a slovenské sestry. Po zjištění,že jsou na Ukrajině legálně, protože měly náboženské vízum, nemohliv tomto směru nic udělat. K rozpoutání celé akce využili nespokoje-nosti rodičů s odchodem jejich dcery do kláštera. S pomocí policie,po domluvě s jejím otcem, zorganizovali skandál a násilně ji z mo-nastýru unesli. Chtěli ji hned vést na tzv. zdravotní vyšetření, abymohli proti monastýru sester zkonstruovat falešné obvinění z pou-žívání narkotik a psychotropních preparátů. Když otec Halinky viděl,k čemu to směřuje, lekl se a kategoricky odmítl dále na zločinu spo-lupracovat. Tím byl jejich záměr zmařen. Bůh při tomto útoku ses-try zázrakem ochránil. Unesená kandidátka se za tři dny, ve sváteksvatého proroka Eliáše, vrátila. To, že ji zpět přivezli vlastní rodiče,svědčilo o tom, že k únosu nedošlo z jejich iniciativy, ale že byli zma-nipulováni našimi církevními nepřáteli.
Registrace UPHKCKvůli nastalému pronásledování vyvstala potřeba vyhlásit sa-mostatnou Ukrajinskou pravověrnou řeckokatolickou církev a zahá-jit proces registrace v Kyjevě. Na Ukrajině stačilo k registraci církvedeset osob. Byla zde proto bez překážek zaregistrována jako nábo-ženská organizace i sekta Hare Krišna, nám ale, ač jsme se o regis-traci pokoušeli několik let, nezaregistrovali ani jednu církevní obec,přestože jsme jich dali k registraci několik. Nešlo to ani v Kyjevě, ani
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ve Lvově, stále registraci naší církve umělými výmluvami obcházeli.Naši věřící stáli více než rok každý den od rána do večera před ob-lastní administrací s transparentem, pořádali jsme manifestace veLvově i v Kyjevě – vše bezvýsledně.
Velký pátek 2009Německý arcib. Zollitsch prohlásil herezi, že Kristus nezemřelza naše hříchy, ale jen ze solidarity s trpícími! Vyzvali jsme českéa německé biskupy, aby se od této i jiných herezí oddělili a vyznalivíru. Když tak ani po třetím napomenutí neučinili, zveřejnili jsmena ně anathemu dle Gal 1,8-9. V tomto i v budoucím roce pokračo-val proces postupného vybízení všech biskupů světa k oddělení seod současných herezí a k vyznání víry. Mezi více než 4 000 vyzva-nými biskupy vyznal víru jen jeden!

Připomínáme, že prvního papeže vyzvala obyčejná služka,
aby vyznal víru. Když zapřel, hořce plakal. Nepobuřoval se, ja-
kým právem se ho ptá. Biskupům bylo oznámeno, že pokud víru
nevyznají a zůstanou v jednotě s herezemi, bude na ně veřejně
vyhlášena exkomunikace. Přesto však – buď kvůli pýše či sle-
potě – nebyli schopni jednoduchým způsobem udělat to, co je
povinností každého katolíka. Tím byla zároveň stanovena dia-
gnóza, jaký duch držel v područí církev, přestože papež byl teh-
dy pravověrný a bojoval proti herezím. Nakonec ho ale tento duchpřinutil udělat sebevražedný krok a vyhlásit za blahoslaveného JanaPavla II. Tím de facto kanonizoval herezi Assisi, kterou měl Jan Pa-vel II. na svědomí.
Rok 20107. ledna byla v Drohobyči posvěcena dřevěná kaple. Tím do-stali naši věřící z Drohobyče a okolí možnost začít se pravidelnězúčastňovat nedělních i každodenních bohoslužeb.14. ledna byla založena obnovená, reformovaná větev řádu sva-tého Basila Velkého – OSBMr. Ten den šest biskupů pravověrné cír-kve obnovilo v této řeholi věčné sliby.
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V březnu byla první manifestace proti gay pride v Ivano Fran-kivsku. Po ní následovala série manifestací – ve Lvově, v Ternopolu,v Drohobyči, v Kyjevě, ve Stryji.5. dubna byla vyhlášena anathema na 265 teologů Gregorián-ské univerzity a na 882 biskupů EU. Ke dni 5. dubna tak bylo projednotu s herezemi a duchem hereze exkomunikováno 1559 biskupů.4. června zemřel biskup Kavaciv, člen synodu UPHKC. Pohřebměl ve Stryji 6. června.4. listopadu zemřel o. Roman OSBMr v Čortkově.
Chrám v ČortkověChrám jsme vybudovali vlastníma rukama. Bylo to namáhavé,protože jsme stavěli v období velkého horka. Velmi nás to vyčerpalo.V chrámu pak sloužil otec Roman. Apostatická církevní hierarchiena něj ale vyvíjela tak silný nátlak, že to jeho srdce neuneslo a 4. lis-topadu 2010 padl vedle chrámu mrtev. Měl pouze 40 let. Chrám námsebrali. Večer 12. listopadu jsme chtěli za o. Romana sloužit zádušníliturgii. Církevníci si však najali několik místních násilníků a spoluse seminaristy a chlapci z církevní školy je poslali před chrám, abysestrám z Probižné zabránili do chrámu vejít. Shazovali sestry nazem, kopali do nich, strhávali jim závoje a mnohé zranili. Přivolanápolicie byla buď pasivní, anebo jen formálně sepisovala jakési pro-tokoly, o kterých věděla, že stejně nikdy nebudou k žádnému vyše-třování použity.V sobotu 13. listopadu opět nedovolili, aby vladyka Markianodsloužil pro věřící UPHKC zádušní liturgii.Církevníci společně se členy sekty Hare Krišna vtrhli do sou-kromého domu, kde sestry přechodně bydlely, a nedovolili jim uždo domu vejít. Vyměnili zámky a osobní věci sester vyhodili na ulici.V neděli 14. listopadu věřícím UPHKC násilně zabránili sloužitliturgii v chrámu i před chrámem, hnali je až na nádraží, kde stál je-jich autobus, a donutili je odjet. Večer skandovali před monastýremv Probižné nenávistná hesla s cílem sestry zastrašit, aby samy z Pro-bižné utekly.15. listopadu se dav znovu shromáždil před monastýrem v Pro-bižné. Na bránu i na branku dali visací zámky, aby sestry nemohly
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z monastýru vyjít. Po celý týden se srocovali před monastýrem a se-stry psychologicky tyranizovali a zastrašovali. Sestry se Bohu díkymodlily, a proto měly sílu tyto nenávistné akce vydržet bez toho, žeby hledaly záchranu v útěku z Probižné. Bylo to však těžké období.
Rok 20114. ledna byla posvěcena kaple i monastýr v Samboru. Kapli jsmezačali budovat už v létě 2010.5. dubna byl založen Patriarchát (BKP) v Žovkvě a vyhlášen bylna svátek Zvěstování – Blahoviščeňa – 7. dubna.Rovněž v dubnu jsme koupili kapli na ul. Pluhové ve Lvově, vkvětnu začali s nadstavbou a už v červnu se zde začalo sloužit. Prvnítajná liturgie na Pluhové byla však už na Velikonoce 2011. Na Letnicebyla potom kaple posvěcena.Redemptoristé proti nám rozpoutali kampaň s cílem nám kapliukrást, přestože jsme ji oficiálně koupili a měli jsme na ni všechnydokumenty. My jsme jako odpověď odsloužili moleben1 na Zamar-stynivské ulici, kde mají redemptoristé klášter i chrám.1. května Benedikt XVI. neplatně blahořečil apostatu Jana Pa-vla II. Ten se dopustil apostatického gesta v Assisi a nezabránil ší-ření herezí neomodernismu. Jeho neplatné beatifikaci předcházelasérie žádostí a proseb, jimiž jsme chtěli Benedikta XVI. od tohotosebevražedného úkonu odvrátit. K neplatné beatifikaci Jana Pavla II.však přesto došlo! Ještě ten den jsme se oddělili od apostaze Vati-kánu a vyhlásili anathemu na papeže Benedikta XVI. a posmrtně ina Jana Pavla II.14. května jsme vyhlásili anathemu, vyloučení z tajemného Tě-la Kristova, na biskupa Ševčuka (z UHKC).
Bezdůvodné zatčení19. července najatí provokatéři shodili z kaple na Pluhové kříž.Přijel jsem se sestrami na místo činu. Na objednávku církevníků mězde policie bezdůvodně a násilně zatkla. Silně mě udeřili do hlavy,
1 krátká pobožnost podobná římskokatolickým litaniím
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bolela mě a jen stěží jsem se mohl soustředit, když jsem na policejnístanici psal žalobu. Naši studenti z teologické formace i plno našichvěřících stáli před policejní stanicí celou noc a modlili se. Policie měna objednávku církevníků držela uvnitř i s vladykou Timotejem a nadruhý den byl připraven monstrproces s cílem mé deportace. Nasoudu, ve svátek sv. proroka Eliáše (podle nového kalendáře 20. 7.),se stal zázrak! Přestože církevníci měli jasný likvidační plán, nepo-dařil se. Pán si použil advokáta, kterého narychlo sehnali naši věřící.Byl neovlivněný církevníky, a přestože to byl boj do poslední minuty,soud nakonec přece jen skončil místo plánované deportace jen sym-bolickou pokutou.Stihl jsem pak hned zajet do Česka a vyřídit si pas. Bůh dal, žezákaz vstupu na Ukrajinu církevníci nestihli zajistit včas – na hra-nice byl dán až těsně po mém návratu.V tomto roce jsme také začali organizovat manifestace s žádostío pronájem chrámu sv. Petra a Pavla a s tím úmyslem jsme slavilikaždou neděli liturgii na ulici před chrámem.Na podzim roku 2011 jsme zahájili stavbu kaple a kláštera v Bro-dech. Tam byly rovněž bojové podmínky. Útoky církevníků, ale i ofi-ciální vlády ve městě byly velké. Nutili nás kapli zbořit. Vydali k tomui písemné dokumenty. Jen zázrakem se podařilo kapli i klášter nazahradě rodičů naší sestry postavit a uchránit před zbořením!8. prosince jsem chtěl prodloužit na úřadě ve Lvově vízum. Pra-covníci oddělení mi řekli, že mám přijít 10. prosince a pak 13. pro-since. Ani 13. prosince mi však dokumenty nevrátili.
2012

Plnit vůli BožíJak důležité je konat to, co konat máme, a to v pravý čas. Pokudjsme ochotni hledat Boží vůli, ale odkládáme její realizaci, mnohdyse změní situace a pak, i kdybychom chtěli udělat, co máme, nebu-deme už moci. My jsme horliví, ale často tam, kde nemáme být, kdeto Bůh po nás nežádá. Abychom vůbec viděli, co je v dané situacivůle Boží, a měli sílu ji také plnit, k tomu je nutná modlitba. Protožese málo modlíme anebo se modlíme nedbale, proto nám život utíká
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jak voda mezi prsty. Bůh nás nemůže používat, protože jsme se ne-naučili chodit v poslušnosti víry. V tom, jak chodit v poslušnosti víry,je nám největším vzorem Ježíšova Matka.V tomto roce jsme organizovali převážně ve Lvově, ale i v dalšíchměstech západní Ukrajiny a Ukrajiny vůbec, manifestace za ochranurodiny. Někdo by asi řekl: Proč tolik manifestací v roce 2012? Neníto jen zevnější, či dokonce jen nějaká politická aktivita? Zbožný ka-tolík má být hodný, sedět doma a asi jen čekat, až mu preventivněukradnou děti!My jsme se ale i v tomto roce především modlili a v modlitběhledali vůli Boží! Potom jsme prosili o sílu, abychom ji mohli reali-zovat. Díky, Pane, že jsme mohli učinit to, co jsme měli! Víme, že tobyla Boží milost v tom čase, a proto víme, že o nás platí slovo Pís-ma: „Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte:
Služebníci neužiteční jsme. Co jsme byli povinni učinit, učinili jsme.“(Lk 17,10)V roce 2013 přišel majdan a možnost pořádat manifestace tímskončila. Proti čemu jsme manifestovali? Proti gender demoralizaci,která ničí jedince, rodinu a vede k sebezničení křesťanství i národa!Rovněž jsme manifestovali proti juvenilní justici, která preventivněkrade děti z jakékoliv rodiny! Jak bychom mohli obstát před Božímsoudem, kdybychom nic nedělali, když jsme mohli a měli? Pak bynám Pán Ježíš řekl: „Co jste neudělali jednomu z mých nejmenších,
ani mě jste neudělali. Odejděte ode mne do ohně věčného.“ (Mt 25,45n)7. ledna byla posvěcena kaple a klášter v Brodech.19. ledna Štrasburský soud definitivně zamítl mé odvolání protináboženské diskriminaci.V tomto roce 2012 jsme jak ukrajinskému prezidentovi, pre-miérovi, parlamentu, ministerstvům, tak i do různých struktur EU,OSN... psali listy proti juvenilní justici, genderu, homosexualismu,vakcinaci i čipizaci.Každou neděli a také ve svátky probíhaly manifestace od chrá-mu sv. Petra a Pavla ve Lvově přes centrum města a každou 7. nedělijsme obcházeli městskou radu po vzoru Jericha, aby padly duchovníhradby genderu i juvenilní justice.9. a 16. února proběhly manifestace proti genderu, za ochranudětí a rodiny ve Lvově.
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16. a 23. února se manifestace proti genderu a za záchranu dětía rodiny uskutečnily v Drohobyči.1. března nám Ševčenkovský soud na základě žaloby městskérady přikázal vrátit chrám na Pluhové do původního stavu, tedy dostavu ruiny. Udělali jsme místo toho novou fasádu, a tak nám kaplezázrakem zůstala.2. března vydal migrační úřad zákaz pobytu na Ukrajině na dobupěti let. Soudně jsme podali odvolání.V březnu vydala Lvovská oblastní rada a Městská rada v Brodechpříkaz k likvidaci naší kaple buldozerem. Modlili jsme se a stáli vevíře. Kaple zůstala!8. března se ve Lvově konala další manifestace za ochranu dětía rodiny proti genderové ideologii.Psali jsme rovněž dopisy, nejen státním úřadům, proti gay pridev Kyjevě, který byl naplánován na 20. května.Pán nám v tom období silně vložil na srdce, abychom dříve, nežbude pozdě, organizovali manifestace proti genderové amorálnostispojené s juvenilní justicí.V březnu naše různé organizace zorganizovaly petici proti ju-venilní justici a antidiskriminačním zákonům.15. března: manifestace v Drohobyči, v Žovkvě20. března: manifestace v Samboru22. března: manifestace ve Stryji29. března: manifestace v Novojavorivsku4. dubna: manifestace v Borislavi5. dubna: manifestace v Brodech12. dubna: manifestace ve Lvově proti gender-gay politice a téžmanifestace v Mykolajevě19. dubna: manifestace v Kyjevě, v Ternopolu, v Drohobyči29. dubna: manifestace proti genderu v ČervonohraduV Kyjevě proběhlo sedm manifestací proti gay pride: 5. 4. 2012,12. 4. 2012, 19. 4. 2012, 26. 4. 2012, 3. 5. 2012, 10. 5. 2012, 17. 5. 2012a 17. 5. se v Kyjevě uskutečnilo tzv. Jericho.3. května: manifestace v Ivano-Frankivsku a Zoločevě proti ho-mosexualismu.10. května: manifestace ve Stryji proti genderu, spojenému sjuvenilní justicí, a také ve Lvově.
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12. května: manifestace „Obyvatelé Lvova proti genderu!“17. května: manifestace v Kyjevě za registraci a také v Terno-polu a Drohobyči proti homosexualismu.20. května: manifestace proti gay pridu v Užhorodu22. května: manifestace v Samboru proti genderu a juvenilníjustici24. května: manifestace proti náboženské diskriminaci a zamožnost využívat chrám Petra a Pavla ve Lvově3. června: manifestace proti genderové politice a juvenilní ju-stici v Brodech4. června: manifestace za ochranu dětí a rodiny v Rivném a téžv Lucku14. června: manifestace ve Stryji proti genderu; ten samý denrozpoutal očerňující kampaň časopis „Expres“.V červnu proběhly manifestace za ochranu dětí a rodiny (protigenderu a juvenilní justici) v oblastních centrech Ukrajiny: 15. 6.Luhansk; 16. 6. Doněck, Černihiv, Sevastopol; 17. 6. Zaporižja, Sim-feropol, Sumy; 18. 6. Cherson, Dnipropetrovsk, Poltava; 19. 6. My-kolajiv, Charkiv, Kirovohrad; 20. 6. Oděsa, Čerkasy.22. června: manifestace v Chmelnickém, Žitomiru a Vinnici zaochranu dětí a rodiny24. června: manifestace v Černivcích za ochranu dětí a rodiny12. července: manifestace proti náboženské diskriminaci veLvově„Někomu“ se tato naše činnost asi velmi nelíbila, protože 16.července na televizním kanálu STB začal v programu „Okna – zprávy“každodenní cyklus lží proti nám a 1. srpna policie, která do té dobynaše manifestace chránila, začala na pokojné manifestaci v Droho-byči nečekaně zatýkat. Násilně odvezla organizátory manifestaceotce Marka a Jurije Pyciva, hned byl nad nimi vykonán monstrprocesa byli uvězněni. Přestože jsme okamžitě zahájili manifestace protijejich nespravedlivému uvěznění, drželi je ve vězení, jednoho týden,druhého dva týdny. Pravděpodobně to měl být pokus zastrašit nás.16. srpna jsme v Drohobyči znovu vyšli na manifestaci za ochra-nu dětí a rodiny. Téhož dne, 16. srpna, vladyka Michajlo předal ve-dení UPHKC vladykovi Markianovi.
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22. srpna proběhla ve Lvově další manifestace proti gender ideo-logii, která je také skrytě propagovaná v kreslených seriálech.V září sestrám v Probižné nařídili do 2. října uvolnit budovumonastýru. 20. října následoval první útok na monastýr s pokusemsestry vyhnat. 23. října byl druhý útok a 17. listopadu v sedm ho-din ráno sestry definitivně z monastýru vynesli muži v maskách.4. října byla pod heslem „Stop juvenilní justici na Ukrajině!“ pro-vedena další manifestace ve Lvově a 14. října jsme pod heslem „Za
Boha a za Ukrajinu!“ obcházeli městskou radu tzv. jerišským pocho-dem, nakonec i s vítězným zpěvem.7. prosince se naši protivníci dopustili dalšího úskočného krokuv Pidhirkách. Zapečetili náš chrám, prý kvůli jeho „havarijnímu sta-vu“. Od té doby jsme sloužili před chrámem.
Jerišské pochody v KyjevěNa jaře jsme se dozvěděli, že se v Kyjevě plánuje gay pride. Mo-dlil jsem se, co dělat, a Pán dal světlo, aby šest týdnů před tím jezdilizástupci naší církve do Kyjeva a s vírou obcházeli Michajlovské i So-fijské náměstí. Tuto službu na sebe vzaly kandidátky sester. Vždy,když za tím účelem do Kyjeva přijely, rozdávaly malé letáčky protigay pride a zároveň zvaly na jerišský pochod, který byl stanoven tý-den před naplánovaným gay pride. Rozdaly 70 000 letáčků. Vnímaljsem, že na Jericho v Kyjevě je třeba složit takovou píseň, která byvnesla Ducha a ve všech vzbudila živou víru. Pak jsme tuto píseň zpí-vávali už na všech jerišských pochodech, které následovaly. Na jeriš-ský pochod jsme do Kyjeva přijeli několika autobusy. Vítězný zpěvzazněl s takovou vírou, že všichni měli jistotu, že duchovní hradbypadly. Následující neděli, kdy měl gay pride proběhnout, jeho účastní-ci neměli odvahu se ani ukázat, ne tak vyjít do ulic. Padl na ně takovýduch strachu, že přestože je organizátoři nutili projet se aspoň sym-bolicky loďkou po Dněpru, neodvážili se. Bylo to velké Boží vítězství!
Nenávistná kampaň ExpresuV červnu proti nám časopis Expres rozpoutal opět na objed-návku církevníků systematickou, nenávistnou kampaň. Podplacenínovináři cynicky využili strašnou tragédii, která se v té době ve Lvově
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stala, aby vyvolali strach, až hrůzu z naší církve. Nějaký muž totižzabil svou ženu a pak spáchal sebevraždu. Přestože jsme vůbec tytolidi neznali, Expres sugestivně rozšířil lež, jako by se jednalo o členynaší církve a jako by k tragédii došlo pod vlivem náboženského fa-natismu. Nikdy bychom nevěřili, že se dá až tak zločinně lhát, a toveřejně. Lidé byli touto lží skutečně masově zasaženi a my jsme bylibezmocní. Žádné naše soudní žaloby proti tak zločinnému očerněnínebyly přijaty, šedé eminence pracovaly na všech frontách.Současně probíhala očerňující kampaň i v jiných novinách a vtelevizi a vše bylo uděláno tak sugestivně, že i rodiče sester se stra-chem telefonovali do monastýru a ptali se, co se to děje. Byl to vprav-dě duchovní teror.Velký tlak ze strany církevníků byl vyvíjen i na vladyku Osidače.Najatá žurnalistka Expresu se pokusila o drzý útok, když stařičkývladyka seděl na zahradě. Chtěla tím vyvolat prudkou reakci, aby mo-hla udělat manipulační fotky. Vladyka měl za sebou už tři infarktya tyto stresové situace těžce nesl. Církevníci se ho hlavně snažili odnás odizolovat, a protože se o něj staraly naše sestry, jejich cílembylo vytvořit takový tlak, aby se podařilo sestry vyhodit. Naaranžo-vali pár telefonátů z tzv. prokuratury a stupňovali zastrašování, kte-ré pak vyústilo v konfliktní situaci. Sestry se jim tak podařilo dostatpryč a vladyku potom už drželi v izolaci.28. listopadu 2012 byla posvěcena kaple a monastýr v Červe-nohradu. V této atmosféře systematického očerňování a pronásle-dování to byl zázrak.
Rok 2013

8. ledna jsem v Kyjevo-pečerské lávře zasvětil Ukrajinu,
Rusko a Bělorusko Přesvaté Bohorodičce. Když jsem se chtěls řeholním bratrem dostat na nádraží ve Lvově, nešel jsem tam jakoobyčejně, ale raději jsme šli kus od nádraží podél kolejnic, neboť užbylo vážné nebezpečí, že mě na nádraží bezdůvodně, na objednávkucírkevníků, zadrží policie.10. února jsme opět pořádali manifestaci proti juvenilní justici,protože se ukázalo, že je už i na Lvovštině.
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21. února zemřel vladyka Michajlo, člen našeho biskupskéhosynodu. Drželi ho několik měsíců v domácím vězení. Při pohřbu po-licie, najatá církevníky, nedovolila vladykovi Markianovi a sestrámvejít do chrámu.21. února měl být opět apelační soud proti pětiletému zákazuvstupu na Ukrajinu. Opět jsem podal odvolání k Vyššímu adminis-trativnímu soudu do Kyjeva.Na konci února – 28. 2. – podal papež Benedikt XVI. abdikaci.Kromě jiných dopisů jsme napsali i kardinálům výzvu k pokání.13. března nastoupil František. My jsme i nadále psali listyohledně reformy církve.V březnu a dubnu jsme nahrávali rekolekční přednášky v rámci
Duchovní přípravy na výročí křtu Kyjevské Rusi.Každou sedmou neděli 19. května, 30. června a 11. srpna jsmes vírou obešli jerišským pochodem městskou radu ve Lvově.K výročí 1025 let křtu Kyjevské Rusi jsme psali prezidentům avládám Ukrajiny, Ruska a Běloruska listy.25. května jsme po vzoru sv. Vladimíra symbolicky hodili doDněpru třímetrového Peruna a rovněž jsme symbolicky spálili pětdémonů (genderu, juvenilní justice, eutanázie, narkomanie a anti-krista) a hořící je hodili do Dněpru.Ten den byl v Kyjevě gay pride. Protestovali jsme proti němunejen my, ale i pravoslavní a protestanti. Před tím jsme napsali ně-kolik dopisů prezidentovi, primátorovi Kyjeva i na jiné instance, abybyl gay pride zakázán. Nekonal se nakonec v centru, ale na jinémmístě. Několik pravoslavných protestujících bylo zatčeno a přepra-veno na policii.V květnu nám Pán dal malý domek v Žilině. Do tohoto novéhokláštera na Slovensko byly z monastýru na Ukrajině poslány tři ses-try – Slovenky.2. června jsme napsali výzvu křesťanům Haličiny k manifesta-cím proti návrhu antidiskriminačního zákona (2342) Citace z dopi-su: „Pokud budete lhostejní, nebudete mít právo, aby vás někdo hájil,
až vám budou demoralizovat děti a pracovníci sociálních služeb vám
je budou krást a dávat na Západ k zneužívání pedofilům, homosexuá-
lům a psychopatům!“
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Proti tomuto zákonu 2342 jsme vzhledem k jeho ničivému do-padu psali i nadále.16. června proběhla jubilejní obnova křtu v Kyjevě. Zástupcitří národů s vlajkami Ukrajiny, Ruska a Běloruska symbolicky ob-novili křest v Dněpru, nedaleko velké sochy sv. Vladimíra. V tomtojubilejním roce křtu Kyjevské Rusi jsme jezdili do Kyjeva několikrát.6. července se uskutečnila slavnostní hromadná obnova křtu vDněpru, jíž se zúčastnilo asi 200 mužů.Před tím jsme ještě v ten den při liturgii před chrámem sv. Sofievyhlásili za svatého Jana Milíče, českého kazatele pokání ze 14. století.

12. července byl vysvěcen mnich Dimitrij na biskupa.2. srpna byla opakovaně pronesena anathema na Bergoglia(Františka).28. července se uskutečnila slavnostní obnova křtu po farnos-tech pod heslem: „Obnov svůj křest“. Naši muži na různých místechv řekách či rybnících obnovili ponořením do vody svůj křest. To dě-lali i někteří pravoslavní.22. září jsme opět uspořádali manifestaci proti homosexualismuve Lvově a opětovně i 29. září pod heslem: „Ukrajinci, probuďte se!“

Z liturgie před chrámem sv. Sofie v Kyjevě
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V říjnu nám Pán dal domek ve Zvoleně na Slovensku. Do nové-ho kláštera se sestry nastěhovaly před Vánocemi.Koncem léta a na podzim jsme začali psát a manifestovat předLvovskou oblastní radou proti těžbě břidlicového plynu americ-kými firmami. Byla to podvodná akce s cílem zničení podzemníchvod. Se sestrami jsem držel třídenní půst podle biblického vzorukrálovny Ester. Pán ho přijal. Přestože už 3. 10. zastupitelé Lvovskéoblastní rady schválili smlouvu s americkou firmou Chevron a bři-dlicový plyn se měl těžit v 336 městech a vesnicích Ukrajiny, jejichplán zkrachoval a s těžbou břidlicového plynu se na západní Ukra-jině ani nezačalo.V tomto roce jsme na podzim zorganizovali cyklus manifestacíza záchranu Ukrajiny:20. 10. 2013, 27. 10. 2013, 03.  11. 2013, 10. 11. 2013.8. listopadu se ve Lvově uskutečnila manifestace pod heslem:
Stop eurosodomě.17. listopadu se konala ve Lvově manifestace: Duchovní boj za
nezávislou, křesťanskou Ukrajinu.27. listopadu jsme listem „UKU organizuje státní převrat“, uká-zali na iniciátory euromajdanu nejen ve Lvově.Koncem listopadu a začátkem prosince proběhlo ve Lvově a vDrohobyči ještě několik manifestací.30. prosince se uskutečnila poslední manifestace v tomto roce:
Stop juvenilní justici ve Lvově.

Rok 2014Hned v lednu jsme zorganizovali pochod v Kyjevě. Ranní boho-službu jsme měli v Kyjevo-pečerské lávře.26. ledna byli představitelé opozice ochotni rozpustit majdan,ale arcib. Ševčuk a biskup Gudziak zasáhli a přinutili je, aby majdandále udržovali. Netrvalo dlouho a došlo k svržení prezidenta.13. února na TV kanálu 1+1 v pořadu „Ukrajinské senzace“ do-šlo k brutálnímu očernění naší církve. Na objednávku církevníků a sjejich pomocí bylo zinscenováno divadlo, jako bychom přinášeli ri-tuální lidské oběti!
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Veřejnost byla zamořena absurdní lží a my jsme byli bezmocní,nám nebyla dána v masmédiích možnost vyvrátit tak zločinná očer-nění. Ale díky Pánu Ježíši i za to, protože, jak sám řekl, učedník nenínad Mistra, ani služebník nad svého Pána, jestliže Jeho pronásledo-vali, je to pro nás ta největší čest a privilegium, že Ho i v tom mů-žeme následovat.

V březnu jsme na internetu hledali dům v Doněcku, abychomzde mohli založit klášter.1. dubna jsme tam odjeli. Před Velikonocemi jsme obcházelišest dní určitý úsek kolem monastýru a sedmý den, na Velikonočníneděli, jsme jej obešli po vzoru Jericha sedmkrát.
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Na závěr to nejdůležitějšíNejdůležitější v našem životě je, abychom se pravdivě modlilia naučili se chodit v poslušnosti víry. V tom je nám největším vzo-rem Ježíšova Matka. Duch svatý proto mohl skrze ni učinit, že seSlovo stalo Tělem (J 1,14). Bůh si hledá poslušné duše, duše velkoryséa vytrvalé. V nich „se Duch svatý přimlouvá vzdechy nevyslovitelný-
mi“. (Ř 8,26) On těmto duším dává světlo a sílu k plnění Boží vůle.

Před sousoším sv. kněžny Olgy, sv. apoštola Ondřeje
a slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje v Kyjevě
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