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Osobní znak
Petra Prokopa Siostrzonka.
Součástí znaku je jeho heslo,
které v překladu znamená
„Spíše pomáhat, než předsedat“

EUROPEAN HERITAGE DAYS (EHD)
Po naší loňské premiéře jsme se i letos připojili k
akci „Dny evropského dědictví“. Co to prakticky obnáší?
Závazek, že takto zaregistrované a běžně nepřístupné
památky budou alespoň v těch dnech otevřené
veřejnosti.
Dny evropského dědictví mimoděk evokují
otázku, co to vlastně je - to evropské dědictví? Některým
z nás se v té souvislosti možná vybaví slova známé cyrilometodějské písně:
„…dědictví otců zachovej nám, Pane.“ O zachování onoho dědictví předků se však
máme snažit především my sami. Dědictví je totiž možno se také zříct a poslední
dobou se zdá, jako by se pro tento pošetilý nevratný krok některé politické síly
i celé státy už rozhodly ...
EHD 2018 budou zahájeny v sobotu 8. září, proto
budete mít i u nás v tento den možnost navštívit místní
kulturní památku – zašovský klášter. Komentované prohlídky
budou začínat každou celou hodinu – první v 9, poslední v 17
hodin a mimořádně ještě i v úterý 11. září v 9:30 pro návštěvu
Klubu seniorů z Rožnova (můžete se k prohlídce připojit).
Ovšem samotný kostel je návštěvníkům přístupný každý víkend až do
konce měsíce září. Děje se tak v rámci jiné akce známé pod názvem Otevřené
brány. Doporučujeme využít této příležitosti k návštěvě i dalších církevních
památek našeho kraje (viz. náš tip na poslední stránce). Seznam kostelů
zapojených do „Otevřených bran“ naleznete na stejnojmenném webu nebo
v brožurce, která je k dispozici i v našem kostele.
KLÁŠTER OTEVŘENÝ I TAJEMNÝ
Procházíme prostory zašovského kláštera a snažíme se
ve své představivosti rekonstruovat jeho původní podobu.
Kláštery bývaly otevřené pocestným a potřebným, ale měly i
svou přísně uzavřenou část – klausuru. V našem případě to
zřejmě byly místnosti v patře, ale jistě to už nevíme. Chtěli
bychom znát a pochopit záměr stavitelů, tehdejší účel jednotlivých sálů i využití
rozlehlého sklepení nebo smysl dvou souběžných chodeb… Něco je zřejmé, něco se
však ukazuje jen pozvolna tak, jak jsou odstraňovány zdi, které tam nepatří, které
zkreslovaly, mátly a bránily utvořit si pravdivý obraz o podobě stavby.
Ty příčky a stropní podhledy, které teď bouráme, nikdy nebyly součástí kláštera.
Jsou pozůstatkem snahy přizpůsobit klášterní objekt záměrům a potřebám doby,
která řeholnímu životu nepřála.

Předmětem našeho zájmu není pouze klášter jako stavba, ale také klášter
jako společenství lidí. Jaký byl vlastně život v klášteře? To nás zajímá ještě více než
původní podoba klášterní budovy a naše východiska jsou podobná: i zde bude
nejdříve potřeba odstranit zdi předsudků a cizorodé vestavby uměle vytvořených
konstrukcí, které měly za úkol pozměnit naše vnímání řeholního života tak, jak si to
žádala „nová doba“.
Je v tom skutečně kus symboliky, když dnes v klášteře prorážíme po celá
desetiletí zazděné okenní a dveřní otvory, abychom umožnili průchod rajským
dvorem a abychom znovu vpustili sluneční světlo do křížové chodby. Nebo když
jsme v chodbách strhali nízké falešné stropy, které vyvolávaly pocit stísněnosti a
tajily vznosnost klenebních polí podobně, jako byla zakrývána vznosnost řeholních
ideálů…
ARCIOPAT PROKOP
Trinitářský řád byl starodávný a
odhodlání jeho členů zachraňovat křesťany ze
zajetí i za cenu obětování vlastního života se
nám jeví až jako neskutečné.
Trinitáři však nebyli jediným ani
nejstarším řádem působícím v našich zemích.
Mnohé kláštery byly vypleněny ve válkách a
revolucích, jiné zanikly administrativním
rozhodnutím mocných. Doba budování
socialismu u nás klášterům obzvlášť nepřála,
mužské řády byly zakázány bez výjimky.
Proto můžeme považovat za zázrak, že náš
nejstarší mužský klášter - v Praze Břevnově – i
po tisíci letech nejen žije, ale dá se říct, že
vzkvétá.
Klášter benediktinů v Břevnově byl
založen před neuvěřitelnými 1026 lety. Máme
velkou radost, že naše pozvání přijal a k nám
do Zašové přijede arciopat Petr Prokop Siostrzonek (číst: šostřonek).
Řád trinitářů sice vycházel z jiných řeholních regulí a měl jinou organizační
strukturu, než má kongregace benediktinských klášterů, hledáme-li však někoho,
kdo by nám mohl a uměl odpovědět na otázku, jaký vlastně byl a je řeholní život,
jak se žilo a žije v klášteře, pak bychom sotva našli osobu povolanější.

V tisícileté historii břevnovského kláštera je otec Prokop jeho 61.
představeným. Zažil období života v ilegalitě, v přelomové porevoluční době se pak
zasloužil o navrácení Břevnova benediktinům. Pracoval na obnově života kláštera
nejen ve smyslu duchovním, ale i hmotném, tedy i po stránce stavební a
ekonomické.
Navíc Prokopu Siostrzonkovi není Zašová neznámá, má k ní i k celému
Valašsku důvěrný vztah, jak se můžeme dočíst z přepisu tohoto rozhovoru:
Otče opate, dost často mluvíte o Valašsku jako o kraji, který je Vám blízký. Čím to
je, vždyť sám pocházíte ze Slezska, z Českého Těšína?
Je tomu už neuvěřitelných 33 let, kdy jsem po svém působení v OstravěPorubě a Třinci nastoupil v červenci 1985 jako kaplan do Valašského Meziříčí.
Tehdejší děkan P. Krupica mi svěřil také farnost Loučka a asi tři měsíce jsem
zastupoval nemocného P. Karafiáta v Zašové. Za rok svého kaplanského působení
jsem tedy poznal blíže kus Valašska a jeho obyvatele. A moc se mi tu zalíbilo. Když
jsem se přesně za rok v červenci 1986 stěhoval do Olomouce ke sv. Mořici, ani se mi
moc nechtělo.
Za pár měsíců jste se však z Olomouce na Valašsko vrátil…
Ano, vrátil jsem se nedobrovolně, ale rád. Už jako kaplan jsem působil jako
tajný benediktin. Život řeholních řádů a kongregací byl v době komunismu u nás
oficiálně zakázán, a proto veškerá činnost i formace se děly tajně. Já osobně jsem
se pravidelně setkával s břevnovským převorem Alešem Gwuzdem, který tenkrát
působil v Domaslavicích u Frýdku-Místku. Otec Aleš v listopadu 1985 zemřel, a tak
jsem navázal přímý kontakt s opatem Anastázem Opaskem žijícím tenkrát
v emigraci v opatství Rohr v tehdejším západním Německu.
To jste ale vstupoval na tenký led. Bylo to nezbytné?
Pro každého řeholníka je nutné vědět, že někam patří a někdo ho vede.
Moje tajná korespondence byla odhalena a nastalo pro mne nelehké období
kontaktů se Státní bezpečností, která mě chtěla zastrašováním získat jako svého
spolupracovníka. Pro dnešního mladého člověka je už nepředstavitelné, že bylo
možné kněze vydírat vyhrožováním zákazem činnosti nebo dokonce vězením. Dalo
se také lákat příslibem různých výhod, lepšího postavení. Ďábel má své metody
stále stejné…
Co bylo v tomto období pro Vás nejhorší?
Nezkušenost. Každý nový výslech a s ním spojené nástrahy byly pro mne
velkou školou, v níž jsem mohl dozrát tak, že jsem dokázal odmítnout přijít na
setkání s příslušníkem StB mimo budovu, i když jsem tušil, že sankce budou tvrdé.

Prakticky ze dne na den mi byl odebrán státní souhlas k výkonu duchovenské služby
a musel jsem se vystěhovat ze svatomořické fary v Olomouci.
Musel jste si hledat civilní zaměstnání, bydlení… Co na vás dolehlo nejtíživěji?
Kam půjdu? A napadlo mne: Vždyť na Valašsku mám ještě stále plno
známých, pomohou mi určitě najít práci. Nešlo to tak lehce, jak jsem si
představoval. Přece jen jsem byl pro mnoho potenciálních zaměstnavatelů
nebezpečný živel.
Proto jsem byl vděčný, že mi paní Kolovratníková nabídla místnost
k bydlení ve svém domku na Šafaříkově ulici ve Valašském Meziříčí a že mi další
známí pomohli získat zaměstnání v rožnovské Tesle.
Jak se Vám zvykalo v novém zaměstnání?
Ano, bylo to zaměstnání, protože povolání dané Bohem nikdo nemůže vzít.
Hned jsem si řekl, že se budu moci vrátit k několika společenstvím mladších i
starších lidí. Později mi toto bylo tajně svěřeno i v rámci rožnovské farnosti. Jsem
rád, že v Tesle na pracovišti „epitaxu“ jsem našel dobrou partu lidí (i po třech
desetiletích jsme stále v kontaktu). Poznal jsem tam to, co bych neměl možnost
pochopit za zdmi fary. Za dvě léta dělnické práce na Valašsku jsem velmi vděčný a
také proto mluvím o Valašsku jako o kraji mého srdce.
Kdy jste se mohl vrátit zpět do oficiální duchovní správy?
Přišlo to náhle, v průběhu října 1988. Volali mi z olomouckého
arcibiskupství, že se naskytla možnost udělit mi státní souhlas. Poněvadž však
nejsem dostatečné „spolehlivý“, nemohu jít prý na samostatné místo jako farář, ale
opět jen jako kaplan. Připravena byla pro mě farnost Strážnice.
Měl jsem zpočátku smíšené pocity a rodily se ve mně otázky, zda neudělám více pro
církev mimo oficiální struktury. Ale nakonec jsem přijal tuto výzvu jako Boží hlas a
požádal jsem v Tesle o rozvázání pracovního poměru dohodou.
Kde Vás zastihla sametová revoluce?
Ve Strážnici mi bylo dopřáno působit jen 8 měsíců – v létě 1989 jsem musel
na jiné místo – soudruzi tajemníci na Slovácku usoudili, že tam nejsem pro ně
žádoucí. A tak došlo k mému osmému stěhování v průběhu šesti let – tentokrát do
Ratají u Kroměříže. Tam jsem prožil 17. listopad, poprvé telefonicky hovořil
s arciopatem Anastázem Opaskem a dostal od něj pověření, abych se pokusil získat
zpátky náš klášter v pražském Břevnově.
Jak jste prožíval všechny ty změny?
Musím upřímně doznat, že jsem s malou dušičkou jel 3. ledna 1990

do Prahy na první jednání. Nikoho tam neznám, nikdo nezná mne, demokracie a
svoboda byla v naší zemi přece jen tehdy ještě velmi křehká… Nastalo pro mne
období nových zkušeností. Z bývalého „tesláka“ se stával převor, ekonom, manažer,
diplomat, zároveň i farář pražské elitní farnosti – to všechno bylo nutno zvládnout.
Nebylo to jednoduché. Mnohdy jsem se učil chybami, ale tak tomu je jistě ve všech
povoláních a postaveních. Když se ohlížím těch 28 let zpátky, říkám si, že jsem
v mnohém měl odvahu a vytrvalost, kterou bych možná už dnes v sobě nenašel.
Bůh si mě prostě zavolal do Prahy v ten pravý čas – Kristova léta, bylo mi tehdy 33
let. Děkuji Bohu za všechny ty chvíle – krásné i těžké, radostné i svízelné. A děkuji za
všechny, které mi Bůh poslal do cesty, aby mi pomáhali, třeba jen určitý čas.
Vraťme se ještě k téměř třem rokům života na Valašsku. Jak je s odstupem doby
vnímáte?
Jako jednoznačně šťastné období mého života! Valašsko i Valachy jsem si
zamiloval. Valaši jsou poctivý národ. Já bych to vyjádřil jedním ze svých oblíbených
mnišských apofthegmat:
Jistý opat si stěžoval: „Začínám pochybovat o inteligenci svých bratří. Ukazuji na
velké bílé plátno s malou červenou tečkou, ptám se jich, co vidí, a všichni mi
odpovídají: ´Červenou tečku´, a nikdo ´bílé plátno´.“
Valašsko mě naučilo vidět ty veliké čisté plochy, které dává Bůh a které nemohou
být zastíněny skvrnami, které jsou dílem člověka a které možná bolí, ale je jich
nesrovnatelně méně!
Jak jste řekl v úvodu, před příchodem na Valašsko jste sloužil také v Třinci. Znal
jste jistě i dřevěný kostelík v Gutech, který před rokem zničili žháři…
Ano, v kostele v Gutech jsem prožil mnoho krásných bohoslužeb, a to
dokonce i v pozdějších letech, kdy jsem byl, stejně jako můj předchůdce P. Adam,
zbaven státního souhlasu. Samozřejmě pak už jen tajně konaných, ve společenství
spolehlivých. V noci na 2. srpna ten kostel shořel kvůli podivné klukovině tří mladíků
a ta zpráva mě bolestivě zasáhla. Byl jsem u toho, když v tom kostele desítky a
stovky mladých lidí nabíraly duchovní sílu. Tito tři na tom samém místě naopak
projevili svou ubohost.
Tolik z rozhovoru s otcem Prokopem. Koho životní příběh P. Siostrzonka
zaujal, může se s ním seznámit blíže prostřednictvím nedávno vydané knihy
příznačně nazvané OSUDY. Obsah knihy vychází z oblíbeného cyklu Ranních úvah
vysílaného Českým rozhlasem Vltava.
Knihu si budete moci prohlédnout a objednat u pořadatele při setkání
s P. Siostrzonkem 21. září v KD Zašová.

Citace z knihy OSUDY:
„Rodičům jsem vděčný i za to, že mě nikdy nenutili chodit do kostela z
povinnosti. Ukázali mi hlavně svým životem, svým postojem, co pro ně víra
znamená. Že není něčím, co oni prosazují slovy, ale spíše činy. Když jsem se později
v dospívání dostal k mnišskému životu a vůbec k celé tradici mnišské a
benediktinské, velmi se mi zalíbil výrok jednoho z mnichů: „Naše bohatství není to,
co vyděláme, ale to, co jsme schopni ušetřit. Naším pokrmem není to, co sníme, ale
co jsme schopni strávit. A naší vírou není to, co vyznáváme pro svoje potěšení, ale
co jsme schopni naplnit ve svém životě.
Dodatečně jsem si uvědomil, jak se tato moudrost plně odrážela v životě
mých rodičů a že mě nenápadně vedli k tomu, aby víra byla přirozenou součástí
mého života. Že o ní nemusím ani příliš mluvit, ale spíše jí žít a prostě v ní být.“
KŘÍŽ SVATÉHO OTCE BENEDIKTA
Benediktinský kříž je znám z medailek, může být součástí růžence, bývá
umístěn i na křížení břeven Kristova kříže. Benediktinský kříž mívá podobu
stejnoramenného kříže vepsaného do kruhu, na ramenou kříže, mezi nimi i po
obvodu je množství „záhadných“ písmen. Tato písmena krátí latinský text:
Písmena C S P B mezi rameny kříže znamenají Crux Sancti Patris Benedicti
= kříž svatého otce Benedikta.
Písmena C S S M L na svislém břevnu kříže znamenají Crux Sancta Sit Mihi Lux
= Kříž svatý ať je mým světlem.
N D S M D na příčném břevnu: Non Draco Sit Mihi Dux
= drak (ďábel) ať mi není vůdcem.
Nahoře uprostřed se někdy nachází slova PAX = pokoj, nebo IHS – čili
Iesus Homunum Salvator = Ježíš Spasitel člověka.
V kruhu kolem kříže jsou písmena:
V R S N S N V : Vade retro Satana Numquam Suade Mihi Vana
= Odstup, satane, už mě nikdy nesváděj,
S M Q L I V B : Sunt Mala Quae Libas Ipse Venona Bibas
= tvé sliby jsou jen klam, svůj jed si vypij sám!
Medailky s benediktinským křížem nosí lidé při
sobě jako projev odhodlání odolávat pokušení, staví se
tím pod ochranu otce Benedikta a činí tak s důvěrou,
že jim bude ochranou proti zlému duchu. Svatý Benedikt
je patronem Evropy, proto i jeho dílo a odkaz patří k onomu
„evropskému kulturnímu dědictví“, které si máme s požehnáním EU právě v těchto
dnech obzvláště připomínat. 

TIP K NÁVŠTĚVĚ HOLEŠOVA

Pokud třeba v rámci Otevřených bran navštívíte v Holešově trinitářskou
kapli sv. Anny a farní kostel s přilehlou „černou kaplí“, dostane se vám nejen
skutečně profesionálního výkladu, ale budete také moci pohlédnout do tváře
mecenášů, kteří před třemi staletími významně obdarovali náš kostel. Oni Zašovou
znali dobře, my se s nimi můžeme „seznámit“ právě zde.
Na unikátním zlaceném rámu milostného obrazu P. Marie zašovské je
doposud štítek hlásající, že tento rám 20. října 1726 kostelu daroval „urozený pán
František Antonín hrabě z Rotalu, pán Holešova a Bystřice, rada jeho císařského
veličenstva… s urozenou paní Cecílií“.
V pohřební kapli holešovského kostela stojí ve dvou protilehlých nikách
jejich sochy (obr.) Právě díky daru tohoto šlechtického páru mohou Zašovjané a
poutníci dodnes zpívat: „…kde obraz tvůj ve zlatém rámě svou lidem ukazuje líc.“
PŘIPRAVUJEME EXKURZI DO PŘÍBORA
Odpoledne 2. října se vypravíme do nedalekého Příbora. Dříve zde působil
velmi významný řád, lidově zvaný piaristé. Piaristé se specializovali na základní
školství, své vzdělávací ústavy otvírali přednostně v menších městech a jejich školy
byly řízeny podle zásady „ Škola bez hole, disciplína bez rákosky“.
My se však v Příboře nebudeme zajímat pouze o historii, ale také o
přítomnost. Příborští zrekonstruovali chátrající areál kláštera a piaristické koleje
tak, že se stal chloubou města.
Chcete-li se exkurze účastnit s námi, sledujte náš web www.maticezasovska.cz
nebo pište na info@maticezasovska.cz

