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Tajemství posvátné katany 
Bohuslavice 7.7. – 16.7.2008 

 
 Chcete-li se vrátit zpět do 
dětských let, vydejte se na tábor! Nějak 
se to zamotalo a okolnosti tomu chtěly, 
že se ocitám v poněkud jiné, nezvyklé 
pozici. Třebaže jsem dítě, nic mi 
nezabrání v hledání tajemství posvátné 
katany. Příjezdem na tábořiště v 
Bohuslavicích u Konice se rázem 
ocitám v jiném světě. O něco dál na 
východ - v Japonsku. V zemi 
vycházejícího slunce, kterého jsme si, 
pravda, moc neužili, ale nevadí. Nálada 
je výborná a chceme si odtud odvézt co 
nejvíc. Tak se s vervou pouštíme do šití 
kimon a snad nic není zábavnější, než jedení hůlkami. Ovšem v noci se to stalo! Neznámí 
zloději ukradli ze „svatyně“ naše posvátné katany! Dobrodružství začíná, je třeba se vydat 
po jejich stopě. Pomalu prozkoumáváme celé Japonsko. Dobývání jednotlivých území není 
snadné. Do cesty se nám staví divá zvěř i jiné nástrahy přírody. Prověřována je také naše 
zručnost… A naše výkony jsou stále bedlivě pozorovány a po zásluze odměňovány. Jen ti 
nejlepší však dosáhnou na hodnost samuraje. Cestou necestou se vydáváme také do hlubin 
země. Návštěva Javoříčských jeskyní je milým zpestřením. Pomalu ale jistě dobýváme 

stále větší území. Lezení po lanech, vodní bitvy, 
noční hon na zloděje a divočáka, téměř každodenní 
potyčky s deštěm zocelují jednotlivé bojovníky. 
Aby však i náš duch, nepřišel zkrátka, je důležité 
naslouchat i Božímu slovu. Přijíždí sestřičky a také 
bohuslavický pan farář s námi slaví mši svatou. Pán 
nad námi drží ochrannou ruku, a tak se i přes 
překážky dostáváme k zaslouženému pokladu. A 
získáváme zpět ztracené katany. Noční hlídka opět 
neusnula… 
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Světec měsíce 
Albert Jeruzalémský 

 ( 14. září ) 
 

Albert se narodil asi roku 1150 v Gualtieri v severní Itálii. 
Za jeho předky je označován převážně rod Avogadro, ale jsou 
udávána i hrabata Sabbioneta. Velmi mladý vstoupil do kláštera 
řeholních kanovníků sv. Kříže v Monatara. Asi ve třiceti letech 
byl zvolen převorem a po čtyřech letech se z rozhodnutí papeže 
Luciuse III. stal biskupem. roku 1184 v Bobbio a v dalším roce 
mu byla svěřena diecéze Vercelli, v níž působil po 20 let.  

Vůči sobě byl přísný, ke služebníkům plný dobroty a 
mírnosti. Za nejzákladnější životní činnost považoval modlitbu. 
Albert častěji zdůrazňoval, že vše se mu daří o to lépe, oč 
zbožněji prosí o Boží pomoc. Vynikal moudrostí a spravedlivým 
rozhodováním, proto se na něj obraceli nejen jednotlivci, ale i 
města. Zástupci znepřátelené Parmy a Piacenze si ho vybrali za smírčího soudce. Řešil i 
spor mezi papežem Klementem III. a císařem Bedřichem Barbarossou (Rudovousým). V 
roce 1191 svolal významnou diecézní synodu, dle jejíhož vzoru se konaly další ve všech 
následujících stoletích. Po třech letech připravil stanovy pro kanovníky v Bielle a roku 
1201 byl rádcem ve věci řehole humiliátů. Po odstoupení kardinála Goffreda z úřadu 
jeruzalémského patriarchy, zvolili na jeho místo kanovníci od Božího hrobu Alberta. Papež 
Inocenc III. jejich volbu schválil Albertovým jmenováním a písemně ho 17.2. 1205 
požádal, aby volbu přijal. V listu mu psal, aby se nechtěl vyhnout namáhavému úkolu pro 
Toho, který pro něj snášel nevýslovné bolesti. V červnu mohl papež oznámit Albertovo 
vyslání jako papežského legáta pro Jeruzalémskou provincii. Albert obdržel koncem roku 
palium a do Palestiny se dostal až na začátku dalšího roku. Tou dobou však už měli 
Saracéni Jeruzalém obsazený a mít zde sídlo papežského legáta nebylo možné. Albert se 
proto usadil v Akko, severně od Nazaretu. Statečně a s rozvahu přispěl k tomu, že nebyla 
Saracény obsazena celá Svatá země. Na žádost papeže vyjednával se sultánem výměnu 
zajatců a v Damašku jednal o uzavření míru.  

V té době, mezi léty 1206 - 1209, přišel za biskupem Albertem Brokard (pam. 2.9.), 
jako zástupce poustevníků z hory Karmel, s prosbou o napsání pravidel pro život jejich 
komunity. Vylíčil mu, jak se snaží o rozjímavý život v samotě s Bohem a Matku Boží 
chtějí mít za svou patronku. Albert velmi dobře pochopil význam této modlitební komunity 
a maje zkušenosti, udělil potřebné rady. Sepsal řeholi, která má v době psaní těchto řádků 
800 let, a stále je nejen ve velké vážnosti, ale je i praktikována v životě komunit 
současných karmelitánů.  

Patriarcha Albert Jeruzalémský se na papežovo pozvání z 19.4. 1214, měl účastnit 
IV. Lateránského koncilu (11.11. 1215), ale než se dostal k odjezdu, byl v Akkonu, při 
průvodu o svátku Povýšení svatého Kříže, zavražděn. Byl proboden jistým představeným 
křesťanského hospice jako "odpověď" na lásku, s níž ho dříve Albert napomínal. Ten 
představený vedl velmi špatný život a Albert ho nakonec musel sesadit, dle některých snad 
i vyloučit z církve.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 

V tomto čísle jsem si pro Tebe připravil doplňovačku, jejímž vyluštěním zjistíš 
jméno jednoho světce. Pro malou nápovědu přidávám stručný životopis : Byl synem 
Slavníka a nevlastním bratrem sv. Vojtěcha. Účastnil se jeho cest, např. putování do Říma, 
kde spolu roku 990 vstoupili do kláštera. Později se vydali na misijní cestu do Polska. Tam 
byl roku 997 svědkem smrti sv. Vojtěcha. Když byly ostatky sv. Vojtěcha uloženy 
v Hnězdně, stal se tamním prvním arcibiskupem. Stál v čele polské církve až do roku 1006, 
kdy zemřel. Patří k hlavním polským světcům.  

             Jarin 
 

1. Jméno prvního papeže. 

2. Jeden z apoštolů, který je patronem poutníků. 

3. Jméno mládence v jámě lvové. 

4. Stát, kde sídlí papež. 

5. Jméno „prvního“ evangelisty. 
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Dobrodružství v Číně a Japonsku 
(pokračování z minulého čísla) 

 

 
(pokračování příště) 

 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Petr. 

  2. Jakub. 
  3. Daniel.     
  4. Vatikán.     
  5. Matouš. 

     Tajenka : RADIM 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Luděk Machynka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
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