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Děkujeme všem,
kteří ve svých modlitbách a obětech
pamatují na obyvatele naší koleje.
Zvláštní poděkování prázdninové Brázdy patří především
Mons. Janu Mrázovi a paní Heleně Mrázové, P. Miloši
Mičánkovi a paní Lucii Casadei.
V den svátku sv. Jana Nepomuckého odešel do domu
nebeského Otce kardinál Giovanni Coppa, v modlitbě jej
svěřujeme Božímu milosrdenství.
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SLOVO ÚVODEM
Drazí čtenáři, přátelé Nepomucena a jeho obyvatel,
opět se nám přiblížily letní měsíce a prázdniny s nimi spojené. Po intenzivním
období zkoušek na nás čeká loučení s několika obyvateli naší koleje, kteří
dokončili svá studia a vrací se, aby
využili
nabyté
vědomosti
i zkušenosti ve službě české církvi.
Jmenovitě jsou to tři bohoslovci
královéhradecké diecéze: Vojtěch
Novotný, Jan Pitřinec a Petr Soukal,
kteří 16. července přijmou z rukou
Mons. Jana Vokála jáhenské
svěcení. Také otcové Stanislav
Brožka a Josef Mikulášek završili svá
studia a vrací se do svých
domovských diecézí. Otec Josef prací na téma: „Chiesa come comunità di
pratica. Un'interpretazione ecclesiologico-fondamentale dell'opera di
Etienne Wenger" (Církev jako společenství v praxi. Eklesiologickofundamentální interpretace díla Etienna Wengera). Otec Stanislav pak
zpracoval problematiku chápání Liturgie hodin v západní a východních
katolických církvích (v originále: „La celebrazione delle Lodi divine nei canoni
276 §2, 3° CIC 1983 e nel canone 377 CCEO“). Opustí nás též Dmytro
Romanovský a Václav Škvařil, kteří v tomto roce pobývali v koleji na studijním
programu Johannes.
A co můžete nalézt v tomto prázdninovém čísle? Dovolím si upozornit na dva
články. První je z pera Václava Škvařila „Žijme zeleně“. Jedná se o část jeho
příspěvku během každotýdenních příprav na nedělní liturgii. „Proč se o nás
nezajímají?“ je druhý doporučovaný článek od otce Josefa Prokeše, který
představuje několik základních myšlenek své připravované licenciátní práce.
Závěrem je třeba ještě poděkovat slečně Petře Majerčíkové, která pro vás
vytvořila obálku tohoto čísla. Přeji vpravdě milostivé léto naplněné
požehnáním Hospodina, odpočinkem i prací na vinici Páně. Kéž k tomu
všemu přispěje i tento plod našeho snažení.
František Čech
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CO JSME PROŽILI
Protože v tomto akademickém roce rozoráváme již třetí brázdu a podmínky
našeho podnebí příliš nepřejí sklizni třikrát do roka, bude úroda v záznamech
kroniky malá.
Chtěl bych začít jedním krásným zápisem,
a to skutkem milosrdenství, ostatně
v tomto jubilejním roce milosrdenství
velmi aktuálním. 5. března se v Římě
konala potravinová sbírka pro chudé a
potřebné. Této sbírky jsme se zúčastnili i
my. Po celý den, od brzkého rána až do
pozdního večera, jsme se v supermarketu
poblíž náměstí Re di Roma snažili oslovit
příchozí, aby přispěli do této sbírky formou
zakoupení nějakého výrobku, který nám
pak předali. Setkali jsme se s různými
postoji, kladnými i negativními, ostatně jak
to při takových akcích bývá. Akce byla
vydařená, neboť jsme vybrali bezmála
1 tunu věcí pro chudé a potřebné.
V neděli 6. března jsme společně s českou komunitou žijící v Římě slavili
společnou bohoslužbu. Hlavním celebrantem byl biblista P. Antonín
Pražan SDB. Po mši svaté následovalo milé agapé u dobrot z dílny našich
sester.
Bylo po zkouškách, různých útrapách i radostech. Nastal čas se ztišit a
intenzivněji se setkat s Pánem, k tomu jsme měli příležitost při duchovní
obnově, která byla tentokrát výjezdního charakteru. Tuto březnovou
duchovní obnovu jsme prožili ve Vitorchianu, v krásném a příjemném
klášteře sester trapistek. Prostředí kláštera a péče sester velmi napomohla
k dobrému prožití těchto rekolekcí. Duchovní obnova byla v režii Ducha
svatého a velmi dobrým nástrojem tohoto režiséra byl P. Peter Dufka SJ,
profesor Papežského orientálního institutu v Římě.
Protože se také snažíme žít kulturním životem, využili jsme příležitost
navštívit fotbalové utkání AC Sparta Praha – Lazio Roma, abych byl přesný,

6

BRÁZDA 3/2015-2016

tuto možnost využili pouze někteří z nás. Prožili jsme večer plný zážitků a vše
bylo korunováno výhrou Sparty 3:0 nad soupeřem.
Na 18. března byl naplánován odjezd do našich domovů. Na Velikonoce
jsme byli všichni doma, vlastně skoro všichni, účastníci programu Johannes
měli možnost prožít svátky Velikonoc v Římě. Zúčastnili se nejen bohoslužeb
v bazilice sv. Petra, velkopátečního nočního procesí v Orte, ale také
velikonoční vigilie ve Vitorchianu v již zmiňovaném klášteře trapistek.
V sobotu 2. dubna posádka Nepomucena dostala povolení k přistání. Se
skoro stejnou frekvencí přistávání letadel, která je na Fiumicinu, se vraceli
bohoslovci zpět, aby začali poslední část formace v tomto akademickém
roce.
Ač byl duben, v Římě byl mráz, tedy omlouvám se, mám na mysli Mons. Jana
Mráze, bývalého rektora Nepomucena. Otec emeritní rektor byl v neděli
3. dubna hlavním celebrantem bohoslužby pro českou komunitu. Ve své
promluvě nás směřoval k Božímu milosrdenství, které, jak jsme sami mohli
vidět, ve svém životě prožívá.
Univerzalitu církve můžeme v Římě zažívat
skoro na každém kroku, neméně u nás
v Nepomucenu. Tentokrát k nám přijeli,
s námi povečeřeli a následně diskutovali,
členové vlády a parlamentu, konkrétně pan
vicepremiér Pavel Bělobrádek a pan
poslanec Jiří Mihola. Oba zde byli na
pracovní návštěvě úřadů Svatého stolce.
Společný středeční večer jsme prožili
v přátelském duchu, kdy jsme měli možnost
lépe poznat pana Bělobrádka, ale také
seznámit se jak s politickou, tak celkovou
situací v České republice.
O víkendu 15. až 17. dubna se konala předposlední duchovní obnova tohoto
akademického roku. Během rekolekce nás provázel a povzbuzoval otec
Antonín Pražan SDB.
Kdo je Kateřina Koubová někteří z vás možná tuší, ale aby bylo jasno všem,
zmíním, že se jedná o šéfredaktorku Katolického týdeníku, která je na tomto
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postu od ledna 2016. Paní šéfredaktorka nám představila, jak funguje
redakce Katolického týdeníku, seznámila nás také s tím, jak fungují i ostatní
periodika. Byl to opět jeden z dobře strávených večerů.
,,Ty jenž jsi slavná koruna biskupů všech a kněží.“ První slova písně ke
svátku svatého Vojtěcha.
Letos si připomínáme
1060 let od narození
tohoto světce. Svatého
Vojtěcha
jsme
si
připomněli i zde v Římě.
Program byl velmi nabitý.
Velvyslanectví
České
republiky při Svatém stolci
ve
spolupráci
s
velvysl anectví mi
Slovenské
republiky,
Polska
a
Maďarska
uspořádaly 22. dubna koncert v basilice San Stefano Rotondo. Vystoupilo na
něm teplické vokálně-instrumentální těleso Collegium Hortensis, které vedle
klasiků vážné hudby jako jsou Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart či Georg Friedrich Händel, představilo i díla cisterciáckých mnichů
z kláštera v Oseku. V premiéře zazněl hymnus na počest sv. Vojtěcha z pera
uměleckého ředitele sboru Jana Zástěry a rovněž byly představeny skladby
ve slovenštině, maďarštině a polštině, které podtrhly mezinárodní charakter
koncertu a úctu všech států Visegrádské skupiny k osobnosti sv. Vojtěcha.
Posluchači v čele s kardinály Miloslavem Vlkem a Waltrem Brandmüllerem,
početný diplomatický sbor a čeští, maďarští, polští a slovenští krajané zcela
zaplnili starodávný římský kostel a vřelými ovacemi poděkovali umělcům
za krásný zážitek.
Následující den byla v bazilice sv. Petra u hrobky sv. Jana Pavla II. sloužena
mše svatá ze svátku sv. Vojtěcha. Mši svaté, která byla celebrována
v italštině, předsedal emeritní arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk.
Bohoslužby se zúčastnili církevní i laičtí představitelé České republiky, Polska,
Slovenska a Maďarska, kteří tak vzdali poctu tomuto význačnému světci.
O hudební doprovod mše se postarali bohoslovci z Papežské koleje
Nepomucenum, ale také vokálně-instrumentální těleso z Teplic Collegium
Hortensis.
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Montecassino, Vesuv, Ercolano. Pro mnohé jistě známá místa, ale my jsme
se rozhodli, že je lépe poznáme na našem komunitním výletě, který jsme
uskutečnili 25. dubna. Konvoj 6 aut, který mohl připomínat doprovod
prezidenta Spojených států amerických, se vydal na cestu. Bylo nás kolem
30 osob. První zastávkou výletu bylo Ercolano, město, které bylo v roce
79 n. l., zasypáno popelem po výbuchu sopky Vesuv. Je to krásně zachovalé
město, které bylo odkryto, neboť se nacházelo pod cca 15 metry popela a
dalších nánosů po výbuchu. Někteří z bohoslovců měli připravený vstup, ve
kterém se snažili přiblížit místa, která jsme procházeli a obdivovali. Výstupy
byly často velmi obohacující, překvapující a některé dokonce ohromující.
Následoval oběd na mořském břehu, kde jsme si pochutnali na různých
dobrotách, k chuti obzvláště přišla sekaná, která – no která bylo moc dobrá.
Stálo před námi rozhodnutí, zda vystoupat na Vesuv nebo pokračovat na
Montecassino. Volba padla na Montecassino, kam jsme se všichni přesunuli.
Zde jsme navštívili hřbitov polských vojáků, kteří zde padli při dobývání
Montecassina. Poté následovala mše v kryptě sv. Scholastiky, kterou sloužil
otec Tomáš Roule. Prohlídka prostor kláštera byla velmi zajímavá. Ujala se
nás paní průvodkyně, která měla přehled, ale především bych chtěl ocenit její
výslovnost, díky které jsme mohli dobře rozumět jejímu výkladu. Tento výlet
jsme zakončili večeří, kterou obohatilo takřka úchvatné panorama hor, které
se před námi rozprostíralo.
Tolik z událostí, které se vešly do tohoto čísla Brázdy. V dalších dnech nás
čeká nabitý program, ale o jeho průběhu až v dalším čísle, které už bude mít
na starosti někdo jiný.
Dmytro Romanovský
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ŘÍZNI, ŘÍZNI, ŘÍZNI!
Nevím, nakolik je únosné do posledního příspěvku „na rozloučenou“
popisovat po třech letech v Nepomucenu mimo-římský zážitek, ale podle
kritéria „lepší něco než nic“ bych se s vámi podělil o jedno nemocniční
dobrodružství. Totiž, bylo spojené s dvanáctidenními prázdninami, a tak stojí
za zmínku. Abychom hned přistoupili k jádru věci, napíšu místo úvodu pouze
to, že jedu na výlet do Brna a tentokráte ne z důvodů rodinných, ale
zdravotních. Naštěstí se ale na dlouhou cestu nevydávám sám…
Cestování s otcem rektorem bylo prima, stejně jako vracení stovek
prázdných lahví od piva do jakéhosi automatu v nočním Tescu. Přitom mi
moji kamarádi, u kterých jsem měl v Brně přespat, střídavě psali, abych šel
nejdříve k nim domů a potom abych se nejdříve stavil v kostele… Poslední
varianta zněla, že mám jít „k nim domů“ a moc mi to nevadilo.
Pokud si myslíte, že jsem se pořádně prospal po dlouhé cestě, pletete si
hodiny na Lateránu s operačním sálem. Dříve než bych v semináři vstal na
rozjímání, už jsem vstával na „šalinu“. Přijela. V nemocnici jsem našel dvě
cedulky ukazující dva směry, kde najít ORL. Samozřejmě jsem si vybral tu
špatnou a zjistil to až ve třetím patře. Předpokládám, že mě všichni správně
považujete za uživatele schodiště.
Potom jsem našel i druhé ORL, kde už nějaká paní čekala, a to mě uklidnilo.
Za chvíli přišla Katka, která mi všechno pomohla zařídit, a to mě také
uklidnilo. Byl jsem vlastně docela klidný. Změnilo se to po setkání s paní
doktorkou. Katka musela odběhnout na své oddělení a já do ordinace vplul
sám. Nejdříve se na mě paní doktorka podezíravě podívala, co vlastně chci.
Asi jsem vypadal stejně, jako když jsem čekal na šalinu. Potom mě
odporoučela do patřičných mezí, že neumírám, a jestli někdy umřu, tak na
tohle že to nebude. Byl jsem tak překvapený, že jsem vstal k odchodu a ani
jsem jí nedal láhev italského vína, které jsem připravené pro případ, že by
bylo za co děkovat.
Po chvíli váhání jsem se nesměle optal, jestli by bylo možné přeci jenom
něco podniknout. Paní doktorka louskla prsty a začala hledat volný termín
k operaci. Našla ho a nebyl ani tak vzdálený – ne více než sedm týdnů.
Nezbylo mi, než vše vsadit na poslední kartu a začal jsem své litanie o Římu,
Italech, spolubratrech i představených a aby to se mnou tak rychle
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nevzdávala. Kroutila hlavou a zároveň – leč v opačném směru – také očima.
„To je nesmysl – udělat to za týden. To bych si na svědomí nevzala.“
Vzpomínal jsem, co nám Cozzoli říkal o svědomí a jestli by šlo něco
namítnout, ale zrovna jsem si na nic chytrého nebo alespoň smysluplného
z morální teologie nevzpomněl… „Tak víte co? O půl druhé mi zavolejte, jak
to teda chcete a pokud nechcete, tak si ušetřete jedno zavolání.“
Už si nepamatuji, zda jsem poděkoval nebo ne. Protože jsem slušně
vychovaný, kloním se k první možnosti, ale moc jistý si nejsem. Vyšel jsem
ven, chodil jsem dokola kolem automatu na kafe a čokoládu a čekal jsem na
Katku. Katka přišla a odvedla mě do jakési místnosti, kde jsme měli bojovou
poradu. Následovaly dva telefonáty, hrnek čaje a nakonec se dostavilo
i řešení… Paní doktorku přesvědčíme, že mi to teď může kuchnout a nějaké
ty stehy, s tím už si u nás sestry poradí. Konec konců, když v kuchyni můžou
porcovat ryby, slepice a prasata… Tento argument udělal na paní doktorku
dojem a dohodli jsme operaci na čtvrtou hodinu.
Ačkoli jsem si nebyl jistý, zda z Brna a okolí může vzejít cos dobrého, zahájil
jsem prohlídku hradu Špilberku, Petrova a okolí. Potom jsem šel tam a zase
zpátky, což v tomto případě znamená do nemocnice. Byl jsem nervózní a
čekárna byla plná – což je zajímavé a zároveň odporující ranní zkušenosti. Na
pomoc mi ovšem přispěchala knížka, kterou nám doporučil můj
nejoblíbenější italský profesor Antonio Pitta. Tak jsem si krušné chvíle čekání
krátil studiem, kterak svatý Pavel pronásledoval křesťany, a představoval
jsem si, co mě za těmi zelenými dveřmi asi čeká. Do toho přišla Katka a to mě
trochu uklidnilo. Než jsem stačil protestovat nebo si zacpat uši, začala mi
vyprávět různé zážitky od operačního stolu, žádné kusovky, samé speciality.
Začal jsem pošilhávat po únikovém schodišti a požárním poplachu. Do toho
přišla sestřička a pustila jenom mě – jak tušíte, opět jsem pozbyl těžce
dobytou duševní rovnováhu a vydatně se zapotácel. Nejdřív jsem si sundal
boty a nebudu pokračovat do všech detailů, co následovalo dále. Ostatně,
stejně si pamatuji jen to, že mě umrtvili a pořád se mě ptali, jestli mi není
špatně, až na konec dosáhli svého a mě se špatně opravdu udělalo…
Ano, přátelé, mám to za sebou – děkuji vám za milé maily a vzdálenou
podporu. Když jsem dorazil domů, podíval jsem se do zrcadla, jak mě to
vlastně zafáčovaly a to… jsem neměl dělat! Pořádně jsem se totiž vylekal! Na
druhou stranu jsem ale pochopil, proč se za mnou ve vlaku všichni tolik
otáčeli.
Petr Soukal
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NA ROK DO ŘÍMA? ALE JOO...
Někteří to víte, někteří možná ne,
v loňském roce byl spuštěn studijní
program Johannes. Jedná o možnost
jednoročního studia v Římě. Prvními
účastníky toho programu jsou dva
bohoslovci, jeden z Olomouce (Václav
Škvařil) a druhý z Prahy (Dmytro
Romanovský). Dovolil bych si nyní
představit tento program za sebe – tedy
Dmytra Romanovského. V tomto
programu je nabídnuta možnost prožít
jeden rok studia v Římě. Studium jak
teologie, tak italštiny, probíhá na
Lateránské univerzitě. Jako host na této
univerzitě jsem si mohl zapsat
5 předmětů. Vybírá se z předmětů, které
jsou pak potřebné a uznatelné ke splnění
studia na domovské fakultě.
Jelikož potřebuji mít splněný předmět Pastorální teologie, neváhal jsem a
zapsal jsem si jej. Zní to možná divně absolvovat pastorální teologii zde
v Římě, vždyť se jedná o jiné prostředí atd. Ovšem dovolil bych si nyní říct, že
jde prakticky o stejný rámec – formu, který je nutno aplikovat na dané
prostředí. Snad mi dají páni pastoralisté za pravdu. Nachází se zde příležitost
získat dobrou zkušenost, vidět věci jinak, z jiného úhlu, časem třeba také
zjistit, že se něco dá dělat jinak, možná i lépe. Vnímám to jako velký přínos do
případné budoucí pastorace. Další předmět, který mě z vybraných oslovil, je
Teologická antropologie a eschatolgie, tedy v tomto případě zvláště
eschatologie, která mě tak trochu zajímá. Profesor Schütz, který tento
předmět vyučuje, je člověk širokého rozhledu, který má věci dobře
systematizované, a tak nabízí studentovi dobrý přehled o věcech, které se
vztahují k tomuto předmětu. Velmi přínosné pro mě bylo a je seznámení se
s tituly a autory, které má profesor nastudované a které o hodinách
představuje a z nich čerpá, tato škála je velmi široká, nabízí nové pohledy a
napomáhá k tomu, aby student o věcech více přemýšlel, nebo spíše, aby se
pro danou látku více nadchnul.
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Další věc, kterou bych rád zmínil, jsou přátelství, a to zvláště z jazykového
kurzu, který jsem navštěvoval. V naší skupině nás bylo celkem 18. Měl jsem
možnost navštěvovat tento kurz s lidmi z různých koutů světa: z Indie, Afriky,
Jižní Ameriky, ale i z jiných států Evropy. Mimo jiné právě zde jsem mohl
zakoušet univerzalitu církve. Měl jsem společná témata s někým, kdo je
z druhého konce světa a tak se mohl přesvědčit, že se radostná zpráva
evangelia rozšířila do celého světa. Při vzájemných diskuzích a rozhovorech
jsem dostal možnost dozvědět se, jak prožívá svoji víru druhý, jaké věci řeší,
s čím se musí potýkat, jaký má žebříček hodnot a tak. A tu najednou jsem si
uvědomil, kolik věcí řeším zbytečně, jakým se naopak vůbec nevěnuji, ale měl
bych. A naopak vidím, že i my máme světu co nabídnout, že plody naší práce
na vinici Páně mohou posloužit lidem ve světě.
Co se snad nedá popřít, je, že jsem se zde do jisté míry naučil italštině,
neříkám a nemohu tvrdit, že jsem pochopil a uchopil vše, ale doufám, že
základ, který jsem si zde vybudoval, bude dobrým předpokladem pro budoucí
snahu se v této oblasti více rozvíjet. V důsledku je to vždy na každém člověku,
jak s danou věcí naloží. Mohu říct, že jsem velice rád za tento rok, který jsem
zde prožil. Velice mě tento pobyt obohatil a pevně doufám, že v blízké nebo
vzdálené budoucnosti tyto svoje zkušenosti předám dál a rozdělím se o ně.
Velice bych přál spolubratřím z Prahy nebo Olomouce, aby také oni měli
takovou možnost a případně aby se jí nebáli využít.
Dmytro Romanovský

PRÍBEH ZO ŽIVOTA
Iste mi dáte za pravdu, keď opäť po čase pripomeniem, že najlepšie
príbehy píše sám život. Tak čo zbytočne špekulovať, čím naplniť obsah
čerstvého vydania Brázdy. Stačí zalistovať v pamäti a vyloviť jeden z tých
príbehov, na ktorých som sa, nielen ja, dobre zasmiala. Podarilo sa mi skoro
prvoaprílovou nachytať kolegyňu, s ktorou som sedela v kancelárii.
Pre pochopenie je potrebné uviesť, že dej príbehu sa odohral v čase, keď sa
na slovenskej leteckej scéne transformovali tzv. malé letiská na akciové
spoločnosti. Kolegyňa, nazvem ju Ester a ja, sme boli „odmenené“ za
niekoľkomesačnú prácu na transformácii tým, že nás menovali do
funkcií predsedov dozorných rád. Ester do jednej a mňa do druhej letiskovej
spoločnosti. Slovo „odmenené“ nie je v úvodzovkách náhodou, ale z toho
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dôvodu, že ako štátne zamestnankyne sme túto zodpovednú prácu
vykonávali bez nároku na odmenu. Ostatní členovia dozornej rady, keďže
nemali nič spoločné so štátnou správou, čo si zaslúžili, to aj za prácu dostali.
V tom čase slobodná kolegyňa Ester už niekoľko mesiacov randila s Írom,
pre tento príbeh nech sa volá Sean, ktorý nevedel ani slovo po slovensky.
Ani som sa nedivila, veď aj prečo by mal vedieť, pracoval a stále pracuje
v americkej nadnárodnej počítačovej firme. Na rozdiel od jej nápadníka
Ester vedela a vie nielen po slovensky, ale aj perfektne po anglicky, takže
vzťah sa mohol veselo rozvíjať. K Seanovi v tomto momente len toľko, že bol
veľmi galantný a pri každej príležitosti jej posielal kyticu kvetov.
A keď príležitosť nebola, kyticu dostala len tak, bezdôvodne. Hlavne ruže,
samozrejme, prostredníctvom donáškovej služby. Nadnárodná spoločnosť
bola z tých prajných a ziskových, Ír Sean galantný a dobrosrdečný,
jednoducho ideálna kombinácia pre donáškovú službu.
V tomto bode vstupuje do deja ďalší muž, ktorému Ester „padla do oka“.
Pomenujem ho Aladár. Ani sa nedivím, že si na ňu brúsil zuby. Bola a ešte
stále je dobre vyzerajúcou dámou, vtipnou a rozhľadenou, k tomu sa
pripočítali hodiny rozhovorov počas cca 300 km cesty vlakom z Bratislavy do
sídla letiskovej spoločnosti – na rokovanie dozornej rady, ktorej sa Aladár
zúčastňoval ako člen predstavenstva. Keď sa minuli pracovné témy, hlavne
on mal záujem aj o iné, tie dôvernejšie. To sa však o mojej kolegyni povedať
nedalo a len pri vyslovení jeho mena mala nábeh na srdcovú arytmiu.
Chápala som ju, bolo to také veľké, človečie čudo. Nič mužsky príťažlivé,
skôr živočíšne slizké.
V jedno krásne, ministerské predpoludnie, na jej stole zazvonil telefón.
Zdvihla som ho, čo iné sa dalo urobiť v jej neprítomnosti. Volali z vrátnice,
aby si prišla pre kyticu ruží. V tom momente mi skrsol v hlave nápad a
k realizácii bolo veľmi blízko. Po troch som brala schody zo šiesteho
poschodia na prízemie, páter noster bol pre tento účel
pomalý
a rýchlovýťahy obsadené. Lístok s venovaním od Seana som stihla vymeniť
za lístok, ktorý napísala sekretárka – pre istotu, aby v prvom momente
nedešifrovala môj rukopis. Text bol stručný, ale šitý na mieru jej alergie voči
Aladárovi: „Milá Ester, s láskou na Teba myslím a teším sa na chvíle prežité
v Tvojej prítomnosti. Aladár." Po jej príchode do kancelárie som nahodila
kamenný výraz tváre. Ako dlho som ho na tvári udržala nedokážem
odhadnúť, ale keď Ester prečítala lístok a začala lapať po vzduchu, meniť
farbu na tvári, zabudla artikulovať… musela som urgentne vyrukovať
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s pravdou von. Z obavy, že šok nepredýcha. Smiech prišiel až potom, keď sa
kolegyňa spamätala a zistila, ako sa mi ju podarilo dobehnúť.
Na záver už len pointa: Ester je šťastne vydatá, samozrejme za Íra, ako
predpokladáte. Žijú v mestečku pri Bratislave a majú dve, slovensko-anglicky
hovoriace detičky.
Marianna Petrová

ŽENA SE JMÉNEM RŮŽE
Jmenuje se Rosana Blasetti. A již tři roky je to má první vážnější italská
známost… Aby snad někdo nezapochyboval o pořádku a disciplíně v našem
semináři, hned doplním, že to není žádná mladice – řečeno bez eufemismu –
do stovky moc nechybí.
Když jsem před třemi lety přijel poprvé do Itálie, bylo hned jasné, že úkolem
číslo jedna je utkat se s italským jazykem a jeho pravidly, která jsou v mnoha
případech pouze výčtem nepravidelností. Vydatnou pomocí se zdála možnost
chodit do bytu jedné stařenky, která již několik generací nepomucenských
alumnů naučila italsky poměrně slušně a včetně nepostradatelných, nepišme
„sprostých“, ale řekněme „výstižných“, slov. První návštěva u Rosany však
jasně ukázala, že místo procvičování mluveného jazyka budou návštěvy
spočívat v praktikování umění naslouchat. Nu což, i to by se mohlo někdy
hodit.
Jak náš pobyt v Itálii pokračoval, musela se Rosana přestěhovat ze svého bytu
v blízkosti Nepomucena do domova pro seniory. Přesto se ale snažíme občas
za naší „babičkou“ – jak si sama říká – zajít a udělat malou návštěvu.
Většinou se točí dokola pět historek, které Rosana pokaždé nadšeně vypráví
a my pokaždé nadšeně posloucháme. Výjimkou ale bylo poslední setkání, kdy
jsme spolu procházeli jídelnou, kde stál zaprášený klavír. Zpětně si pamatuji,
že se to všechno semlelo strašně rychle. Nejdříve zazněla otázka, jestli umím
něco zahrát a já neudržel jazyk za zuby a přiznal, že mám na svědomí tříleté
mučednictví jedné učitelky klavírní hry. Co naplat, vše bylo prozrazeno a já
jsem po chvilce přemlouvání usedl za klavír. Noty jsem žádné nenašel a ani
nevím, jestli by to zvedlo kvalitu mé produkce, a tak jsem vsadil na
improvizaci. V tónině C dur jsem spustil jeden motiv z mé oblíbené písničky a
brzy se z klavíru draly první tóny. Musím přiznat, že klavír odpovídal mému
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umění – byl totiž naprosto rozladěný – do takové míry, že mi chyběla třetí a
čtvrtá ruka, kterou bych si při hraní zacpával uši. Rosana chvíli spokojeně
naslouchala a pak se ptala, jestli neznám něco od Mozarta. To jméno jsem už
asi slyšel, ale narychlo smyšlená improvizace mé mezery ve vzdělání
nezachránila. Výslech pokračoval otázkou, zda neznám italský hit Non
dimenticar le mie parole. Když jsem se omluvil, že neznám, Rosana začala
sama zpívat, abych se mohl melodie chytit a zahrát ji pak na klavír. Její zpěv
poměrně pěkně ladil k rozladěnému piánu. Jsem přesvědčen, že svým
chraplavým hlasem by si získala fanoušky nejedné metalové kapely. Ale
věřte, nevěřte, úspěch se
dostavil brzy. Lidé procházející
jídelnou se zastavovali a paní
z vrátnice se přišla podívat,
jestli náhodou Rosaně někdo
neubližuje. Zatímco Rosana
zazářila, já se ukázal jako
opravdu neschopný hráč, a
proto „babička“ odrazila své
chodítko kamsi do kouta a
gestem triumfujících císařů mi
naznačila, že zahraje sama.
Poslušně jsem uvolnil místo a barová stolička před klavírem bolestivě
zapraskala. Do toho se vzápětí také žalostně ozval klavír… V tom mi začalo
docházet, že oněch pět opakujících se příběhů mám vlastně docela rád a že
to je jeden z těch lepších způsobů, jak strávit právě probíhající návštěvu.
Martiriu ale ještě zdaleka nebyl konec. Role se opět obrátily a já jsem měl
opět hrát podle své sólové zpěvačky. Co naplat, začal jsem prsty naslepo
bubnovat do klaviatury za neustálého povzbuzování: „Ne, to není ono! Zkus
to ještě! Hraješ to špatně! Ty tu písničku neznáš? Začni níž!“ Najednou se
ozval vítězoslavný výkřik: „Ecco!“ Já vůbec nevím jak, ale pár tónů z klavíru
vyrazilo v pořadí, v jakém je Rosana očekávala. „Zahraj to ještě jednou! To je
ono!“ Další pokusy už ale štěstěna nedoprovázela svým políbením, a tak jsem
se po chvíli vřelým italským políbením sám rozloučil s Rosanou. Odcházel
jsem s dobrým pocitem i přesto, že jsme ten italský šlágr nakonec nedali
dohromady. Rosana si po třiceti letech zahrála na klavír a já jsem se začal
těšit, jak si příště budeme vyprávět nějaký z těch pěti slavných příběhů.
Petr Soukal
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POSMRTNÝ ŽIVOT TEREZIE Z AVILY
Minulý rok uplynulo 500 let od narození jedné z největších světic, velké
mystičky a zároveň skvělé kuchařky, spisovatelky a uklízečky sv. Terezie od
Ježíše. Tak si na tuto velikánku chceme s určitým zpožděním vzpomenout
i v našem občasníku. My se ale nebudeme zabývat jejím dílem, spiritualitou
nebo zakládáním klášterů, ale posmrtným životem, který je sám o sobě také
velmi zajímavý a ukazuje na její velikost.
Ti, kdo by se však těšili na nějaký eschatologický traktát, budou zklamáni.
Nebudeme se totiž zabývat tím, jak se Terezii od Ježíše daří v nebi, totiž jak
moc je blízko svému snoubenci Ježíši či jestli ji tam znovu nepronásledují
obutí karmelitáni jako za časů, kdy jezdila v uzavřených vozech po vyprahlých
španělských silnicích zakládat nové reformované kláštery. Naopak,
zůstaneme hluboko v historii a hodně při zemi. Řekneme si něco (tedy spíše
si napíšeme něco) o tom, proč dnes nemůžeme zajet třeba do Alba de
Tormes nebo do Avily uctít tělo světice tak, jako dnes jezdí poutníci do
Nevers k ostatkům sv. Bernadetty Soubirous.
Boží tulačka, jak ji často životopisci přezdívají, si totiž moc neodpočinula ani
po smrti. Terezie od Ježíše zemřela v noci ze 4. na 15. října 1582 – pokud by
se snad někdo divil, jak je to možné, že Španělsko není za polárním kruhem,
kde trvá noc klidně i půl roku, vězte, že to bylo v den, kdy se přecházelo
z juliánského na gregoriánský kalendář. Už když umírala, všimli si přítomní
několika zajímavých nadpřirozených jevů – mezi nimi nádherné vůně, která
provoněla celý konvent bosých karmelitek v Alba de Tormes, jeden z mnoha
těch, které založila. Lidé ve městě si moc považovali, že světice zemřela
zrovna u nich, a tak ji kromě velmi slavnostního pohřbu zasypali obrovským
množstvím kamení, vápna a cihel, protože se báli, že by mohl někdo přijít a
Tereziino tělo odnést.
Jenže z hrobu se pořád linula tak krásná vůně, že sestry toužily svoji Matku
znovu uvidět. Když zanedlouho (asi 9 měsíců po její smrti) přijel jeden jejích
nejbližších spolupracovníků Gracian, myšlenka sester se mu zalíbila a začal
ještě s jedním pomocníkem potají všechny ty cihly a kamení odnášet. Trvalo
jim to ale čtyři dny, než se k rakvi dostali. Ta byla plesnivá, napůl shnilá,
rozlámaná pod tíhou stavebního materiálu a v ní si v klidu odpočívalo
naprosto neporušené tělo Matky Zakladatelky, „také pokryté plísní, ale tak
zdravé a celé, jako by bylo pohřbené včera,“ píše Gracian. Sestry ji tedy
převlékly, uložily do nové rakve a P. Gracian si s sebou odnesl jednu její dlaň,
aby i v Avile měli z Terezie alespoň kousek, a pro sebe si nechal malíček,
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který až do smrti nosil stále s sebou. Jenže pro Avilu byla ruka málo, takže
necelé tři roky po Tereziině smrti byl vypracován plán únosu, který nakonec
realizovali bývalí blízcí spolupracovníci Terezie, kteří s ní procestovali celé
Španělsko. Opět byli všichni překvapeni
nad stavem tělesných pozůstatků
světice. „Tělu nechyběl ani vlas, bylo
masité od hlavy až k patě, břicho a
ňadra vypadaly, jako by nepozůstávaly z
porušitelné hmoty. Když jsme na ně
sáhli rukou, nechalo se maso uchopit,
třebaže bylo lehčí, jako by byla smrt
nastala právě teď,“ píše jeden
z účastníků zájezdu (tedy únosu).
Nemůžeme také zapomenout, že tělo
stále vydávalo onu krásnou vůni. Aby
ovšem v Alba de Tormes tolik nenaříkali
nad velkou ztrátou, nechali jim tam
levou paži. Únos se tedy zdařil, Avila
byla nadšená a celé město se chodilo
na svoji slavnou rodačku dívat a u ní se
modlit. Jenže páni z Alba de Tormes
proti takovému stavu protestovali až u papeže, který rozhodl, že se Terezie
musí vrátit zpět. Už za jejího života bylo zvykem, že cestovala tak, aby ji lidé
neviděli, a často vyjížděla z měst v noci. I nyní proběhl další přesun v co
největším utajení. Co se holt v mládí naučíš, po smrti jako když najdeš.
Nicméně nová cesta nijak nebránila tomu, aby po příjezdu bylo její tělo znovu
a znovu vystavováno, zkoumáno a identifikováno. Lidé obdivovali její krásu.
Ta, která pobláznila před vstupem do kláštera mnohé mladíky v rodném
městě, nepřestala udivovat svojí krásou i několik let po smrti. Ještě šest let
po její smrti píše její velký životopisec P. Ribera: „Je vidět, že postava byla
krásná (…) nohy jsou hezké, dobře stavěné.“
Jenže to všechno nezabránilo tomu, aby nebyla nakonec rozřezána na
kousky. A tak se tato klauzurovaná mniška dostala po své smrti vlastně do
celého světa. Dnes bychom jednali asi trošku (trošku víc) jinak, ale celý tento
její příběh ukazuje, jak moc si už i její současníci Terezie vážili.
(Čerpáno převážně z knihy Životopis Terezie z Avily od Marcelle Auclairové.)
Jan Pitřinec
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ŽALM 119
V nepomucenském semináři je krásným zvykem začít se 150 dní před
jáhenským svěcením modlit žalmy, každý den jeden. Úterý 14. června je pro
nás tři z hradecké diecéze dnem D. Nikoliv dnem našeho plánovaného
svěcení, ale dnem, ve kterém přijde na řadu Žalm 119. Nejdelší žalm celé
Bible…
Vlastně to je mnohdy to jediné, co o něm víme. Ruku na srdce – kdo zná, jaké
je jeho téma? Jedná se v něm o jedno velké rozjímání o Božím zákoně. Výrazy
jako svědectví, předpis, vůle, přikázání, slib, slovo, zákon, nařízení,
ustanovení či cesta neustále zaznívají, verš za veršem se opakují. Kdo ví, proč
snad jedině ve verši 122 podobné slovo chybí. V celém textu se střídají díky,
chvála, prosba, nářek atd., ale stále stejná důvěra v Boží zákon.
Kdo se podívá na původní hebrejský text a vidí více než jen smítka
„rozsypaného čaje“, všimne si, že každých osm veršů začíná stejným
písmenkem. Jedná se tedy o abecední žalm. Každému z 22 písmen odpovídá
osm veršů – dohromady jich má celý žalm 176. Pro zajímavost – nenašel jsem
překlad, který by se o něco podobného pokusil. Začínat každý verš určeným
písmenem je hodně tvrdý oříšek.
A jak si s tak dlouhým žalmem poradit a převést ho z pouhého textu do
modlitby vyvěrající ze srdce? Při rozdělení všech žalmů do jednoho týdne
breviáře mu po Tridentském koncilu papež Pius V. (1566 - 1572) vyhradil
menší hodinky, tedy dnešním slovníkem řečeno modlitbu uprostřed dne
(primu, tercii, sextu a nonu). Celý žalm se modlili během každého dne.
O pár století později se Pius X. (1903 - 1914) držel pro žalm 119 stejného
rozdělení – avšak určil mu už jen neděli a sváteční dny.
Když jsme v postní době navštívili trapistky ve Vitorchianu, všimli jsme si, že
i ony se drží modlitby všech žalmů během jediného týdne, ale našemu
119. žalmu mají dedikovanou tercii každého dne a 22 slok dělí šestkrát po
třech a v neděli po čtyřech.
V našem druhovatikánském breviáři jsou již žalmy rozděleny do čtyř týdnů.
Čtyři týdny, každý sedm dní – tedy celkem 28 dní. Když bude každý den
v modlitbě uprostřed dne jedna sloka, zbývá vyřadit šest dní. Tak možná
uvažoval Pavel VI. (1963 - 1978). Zkusil tedy dát pryč neděle (jaký rozdíl proti

BRÁZDA 3/2015-2016

19

Piu X.). Pak přebývaly ještě dva – odebral ještě první pondělí. A dále? Třetí
pátek! A proč? Abychom do něj mohli zařadit na tři části rozdělený „páteční“
Žalm 22 Bože můj, proč jsi mě opustil.
Kéž nás vždycky, tedy skoro každý den, povzbuzuje rozjímání o Božím zákoně
i s tímto žalmem. Také vám chceme poděkovat, že nás kandidáty svěcení
svěřujete v modlitbě Pánu. A pokud můžete, zveme vás v sobotu
16. července do katedrály v Hradci Králové.
Vojtěch Novotný

TAHA HUSAJN

„Slepec, který naplnil svět světlem“, doyen arabské literatury Taha Husajn.
Jeden z mála literátů, který ovlivnil nejen literaturu, ale i politiku a v širším
smyslu i celou společnost.
Narodil se v roce 1889 ve městě Miníja v oblasti horního Egypta. Otec ho jako
malého poslal do koránské školy, kde se Korán měl naučit nazpaměť. On
ovšem záhy ztratil zrak a nemohl pokračovat v základní škole. A tak ho otec
poslal rovnou do Káhiry, aby se zde ve slavné Al-Azhar naučil spisovnému
arabskému jazyku a koránským vědám na Al-Azhar – a to vše, když byl stále
ještě teenagerem. Taha Husajn ukázal, že má nesmírné vlohy, a tak ho sama
Al-Azhar poslala do Paříže jako dohlížitele skupiny vyslaných studentů
pedagogiky. Naučil se zde francouzskému jazyku a, co bylo mnohem
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důležitější než francouzština, seznámil se s novou vědeckou myšlenkovou
metodou. Odsud se vrátil s tím úmyslem, že vstoupí do myšlenkového a
literárního boje, aby se změnily způsoby myšlení u arabských vědců
v tehdejším Egyptě.
Po návratu z Francie totiž Taha Husajn viděl jako nejdůležitější a nejvíce
nebezpečnou otázku obecného vzdělání obyvatel. Tehdy pronesl známou
větu: „Vzdělání, jako vodu či vzduch.“ Čímž volal po nutnosti, aby každý
člověk dosáhl svého práva na vzdělání. Tím by mělo pominout ono nebezpečí
v nevzdělanosti. S tímto bojoval asi až do poloviny 40. let, kdy se začalo jeho
volání projevovat, a poté se stalo obecné vzdělání naprosto běžným, ale to až
v 50. a 60. letech.
Slavná kniha „O nevzdělané poezii“ z r. 1926 nebyla jen knihou o literatuře,
zabývající se arabskou poezií před islámem1, tato kniha byla revolucí ve
způsobu myšlení. Husajn zde totiž volal po nutnosti překročit memorizující
(učit se nazpaměť) a repetitivní (učit se opakováním) způsob studia
islámských dějin a zvolil Descartovu metodu jako možný vstup do studia
dějin. Šlo o metodu vědecké skepse, aby se tím dosáhlo jistoty. Ponechme
nyní stranou otázku správnosti této metody, ale všimněme si, co bylo na
knize průlomové. Tím byla skutečnost, že se vědci mají naučit nutnosti
vlastního myšlení a nikoliv jen opakování a předávání toho, čemu naslouchali,
a co se jen tím pokládalo za jistou pravdu. Nebezpečí, které údajně
pramenilo z knihy samotné, dosáhlo až tak vysoko, že kniha byla zakázána a
zmizela z oběhu. Znovu se objevila na pultech na pár let kolem roku 1995.
A tak Taha Husajn čelil velkému a dlouhému boji, zvláště s Al-Azhar, kde
pracoval na zmodernizování metod myšlení. Volal také po zavedení studia
přírodních věd, vedle těch klasických náboženských. Což nakonec
zrealizováno bylo, ale až v 60. letech dvacátého století. Je také evidentní, že
právě kvůli těmto svým myšlenkám musel čelit obvinění z nejtěžších – byl
totiž nařknut, že se stal nevěřícím a odpadlíkem od islámu. I tomu ovšem čelil
s kuráží sobě vlastní.
Následně se Taha Husajn přestěhoval a stal se děkanem Fakulty krásné
literatury na Káhirské univerzitě, kde i vedl přednášky o arabské literatuře. Ty
se staly pramenem pro mnoho pozdějších diskuzí o mnohých fenoménech
literatury v arabské poezii.
Dnes snad žádná knihovna není bez alespoň jedné Husajnovy knihy. Ač slepý,
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produkoval jich celou řadu. Některé z nich se věnovaly islámským dějinám,
zmiňme některé: „Velká občanská válka“ (z r. 1947)2 a „Dva šejchové“ (z r.
1960)3; v dalších se zase věnoval samotné arabské literatuře: „Spolu s alMutanabím“ (z r. 1937)4, „Spolu s Abú al-ʽAlá v jeho vězení“ (z r. 1935)5 a
„Středeční hovory“ (z r. 1925)6. Vedle těchto publikací vydal ještě spousty
dalších hodnotných knih, v nichž ovšem nebyl akceptován jeho boj s
promýšlením kritiky repetitování a memorizování.
Taha Husajn sepsal také beletrii. Jednou z nejdůležitějších je novela „Volání
hrdličky“ (z r. 1934)7, která byla dokonce i zfilmována v r. 1959. Autor v ní
řeší problematiku tzv. Neměnné tradice v Horním Egyptě. Film byl velmi
povedený a sám Taha Husajn k němu čte předmluvu. Je také jediným
absolventem Al-Azhar, který vstoupil do filmového průmyslu, a hlavně
s vážností k hodnotě a poslání této důležité kulturní oblasti.
Vpravdě je tedy Taha Husajn zván „doyenem arabské literatury“. Tento jeho
přídomek není jen odkazem na jeho osobu a dílo, ale je to vyjádření
odkazující na dlouhodobé úsilí v nespočetných zápasech, kterými musel
projít od svého narození (oslepnutí) až do svého úmrtí v r. 1973
(Z arabského originálu Taha Husajn publikovaném v [Kolektiv autorů]:
al-Ṭarík ilá al-Lughati al-ʽarabíja. al-Sanatu al-tháníja, Káhira: Dār Kūmbūnī lil-dirāsāti al-ʽarabíja, 2005, na str. 205-206)
přeložil a stylisticky poupravil Lukáš Nosek.
1

V slámu je doba před islámem (před cca 610 n. l.) zvána tradičně „Nevzdělaností“ (džahílíja),
z důvodu toho, že lidé tehdy neznali Boha, který byl zjeven dokonale až v Koránu.
2

O období nástupu čtvrtého nástupce Muhammada, jeho zetě Alího, tedy o období mezi
r. 656-661 po Kr.
3
O prvních dvou nástupcích Muhammada: o Abú Bakrovi (573-634) a Umarovi b. Chattábovi
(581-644).
4

Al-Mutanabí byl arabský literát žijící v létech 915-965 po Kr.

5

Abú al-ʽAlá al-Maʽarrí žijící v letech 973-1057 byl také slepým arabským literátem i filosofem,
jehož jedno dílo – podle některých teorií – ovlivnilo italského autora Dante Alighieriho
v námětu Božské komedie.
6
7

Název podle Husajnových pravidelných středečních rozhlasových esejí.

V brilantním českém překladu Ivana Hrbka viz Taha Husajn, Volání hrdličky, Praha: Státní
nakladatelství krásné literatury a umění, 1964.
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ZA CÍRKEV SLAVÍCÍ A RADOSTNOU
Yves Congar jednou napsal knížku Za církev sloužící a chudou, ve které se
snaží ukázat na životě Krista, jak se má chovat církev i každý křesťan. Podle
mě to však není přece vše, co mají křesťané sami i společně dělat. Důležité je,
aby se radovali a oslavovali Boha za to, že jim žehná a zve je k účasti na svém
životě v plnosti.
Congar zdůrazňuje, že Písmo nás vybízí, abychom byli služebníky všech,
protože ani sám „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal
svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mk 10,45). Toto je vzor pro každého
křesťana i pro církev jako celek. Je třeba se ponížit a stát se otrokem všech.
Avšak Kristus veškerou službu, a dokonce i ponížení, za kterým jde, zároveň
pojímá jako oslavení. O to prosí ve své velekněžské modlitbě: „Otče, přišla
má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe… Já jsem tě oslavil na
zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne
svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět“ (Jan 17,1b.4-5). Toto
oslavování jednoty lásky je však jen odleskem věčnosti, v níž se božské osoby
oslavují navzájem a společně se radují ze vzájemného sebedarování.
To pak Syn odhaluje a předává svým učedníkům. „Zjevil jsem tvé jméno
lidem, které jsi mi ze světa dal“ (Jan 17,6), a „slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem
jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi
dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa“ (Jan 17,22.24b). Právě
slavení lásky vyjadřuje jednotu Otce se Synem, Krista s jeho učedníky i mezi
učedníky navzájem. A tak je Bůh plně oslaven.
Na druhou stranu, účast na nebeském slavení lásky nám Kristus získal svým
ponížením na kříži a protože nelpěl na své slávě, Bůh ho povýšil, aby se mu
všichni klaněli jako vítězi nad smrtí a Pánu tvorstva. To popisuje svatý Pavel
v hymnu v listě Filipanům.
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný
Bohu, ale sám sebe se zřekl… ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti
na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno,
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takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi
i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
(Flp 2,6-11)
Takže Kristus je slaven celým vykoupeným tvorstvem. Toto je nebeská
liturgie. Církev se jí účastní v pozemské liturgii, ve které Bůh ukazuje svou
touhu se s celou církví i s každým člověkem navěky a naplno radovat.
V pozemské liturgii pak také děkujeme za časné dary, které nám pomáhají si
stále více uvědomovat Boží lásku a směřovat k věčnosti.
Avšak radost z liturgického slavení nemá končit se závěrečným Amen, ale má
prostupovat celý náš život.
Takže i naše služba má být
naplněna radostí, aby mohla
být přitažlivá pro ty, kterým
sloužíme. Radost křesťana
se přece nevyjadřuje jen ve
slavení liturgie, ale také
nadšeným způsobem života.
Radost z Božích darů by
měla být úplná v tom, že
nejen Bohu poděkujeme, ale
že daný dar využijeme ke sdílení radosti s ostatními.
To pozoruji i v Papežské koleji Nepomucenum. Kromě velkých církevních
svátků není možné vynechat slavení narozenin představených, sester,
bohoslovců i kněží, nebo svátky jejich patronů a patronů národa, koleje,
města Říma. Potom se také oslavují úspěšné zkoušky, konec neděle a tak
podobně. Vždyť je třeba děkovat Bohu za dary, které nám dává. Máme z nich
jásat a tomuto jásotu učit ostatní. Jak by potom mohla naše služba být
účinná, kdyby nesměřovala skrze pozemskou radost k té nebeské? Proto
slavme Boha za dary, které nám dává, a slavme se všemi.
Ondřej Kapasný
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ŽIJME ZELENĚ
Tak nám zas začalo mezidobí. Dlouhá a nekonečně nudná vycpávka mezi
Velikonocemi a Vánocemi. Ale nakonec nebude tak zle. Vždyť v adventu to
byly napřed roráty a shánění dárků, pak předvánoční úklid, pečení, stavění
jesliček, pak jsme šli na Půlnoční (oj, jaká tam byla zima), hřmotně oslavili
Silvestra, pak tříkrálová sbírka (tam byla snad ještě větší kosa), pak na
„vyklusání“ farní ples a Valentýn a…druhý půlmaratón: Takže jsme šťastně
přežili půst, odchodili Triduum, oslavili Vzkříšení, někteří se ještě z posledních
sil připravili na Letnice…a padla. A konec a šlus a teď máme konečně půl roku
volno, protože až do Dušiček nebude v kalendáři nic pořádného. Takže
vlastně: „Díky Bohu za mezidobí!“ Duchovna už letos stačilo, je na čase
udělat si takové „duchovní prázdniny“ a za pár týdnů i ty opravdové!
Patříte-li k těm, kterým přechozí odstavec doslova rezonuje v duši, je
následující článek určený právě vám. Jste-li jím zatím pohoršeni, čtěte dál.
Liturgické mezidobí je v rámci celého roku období velmi podceňované. Je to
taková popelka liturgických dob. Proto jsem se tentokrát rozhodl udělat na
něj takovou malou reklamu.
Ať už jste si toho všimli nebo ne, liturgické mezidobí nezačalo teď, nýbrž
v lednu. I když je to možná banální, je třeba si uvědomit, že se jedná
o nejstarší liturgickou dobu. Byla to vlastně jediná liturgická doba, kterou
prvotní církev znala. Jako ostatně celý život křesťanů v 1. prvním století se
nesla v silně eschatologickém duchu. Mohli bychom říct, že to byl celoroční
advent a každou neděli Velikonoce. Liturgická barva, můžeme-li o ní už takto
hovořit, byla bílá.
Ve 2. století vznikla samostatná doba velikonoční, pak přibyl Půst jako období
zvlášť intenzivní přípravy katechumenů a později, díky potřebě křtít také
o Vánocích, se nám doba postní zkopírovala i do vánočního okruhu a pod
názvem Advent si spolu s přípravou na narození Krista postupně přivlastnila
i celé Maran atha první církve.
Z dříve dominantního období se tak stalo pouhé mezidobí, vata a vycpávka
liturgického roku, jejíž eschatologický ráz připomíná snad už jenom její
34. týden, ve dvacátém století vylepšený slavností Ježíše Krista Krále.
Sám název liturgické mezidobí je přitom natolik zavádějící, že jsem pro, aby
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se přestal používat vůbec. Stejně tak jistý dobový pokus o přejmenování
na doba během roku nám i při nejlepší vůli prokazuje srovnatelnou službu
jako zemřelému svrchník.
Pro přiměřený výraz proto musíme do italštiny. Tam se mu říká „il tempo
ordinario“. Přeložit se dá jako řádný čas nebo také normální doba a obyčejný
čas. Zdá se nám opravdu až příliš obyčejná a všední (což ale jinými slovy
znamená každodenní), a v tom je právě její největší síla. Zatímco ostatní
liturgické doby tajemně přerušují tok času a ohlížejí se na to, co se už stalo (a
my vždycky už dopředu víme, jak to dopadne), mezidobí se odehrává
v přítomnosti, v povelikonoční poslední době. Odehrává se právě dnes, dívá
se směrem do budoucnosti a my můžeme jenom doufat, že i tahle liturgická
doba pro nás dopadne dobře.
Závěrem reklamy bych chtěl v církvi podpořit zelené hnutí a povzbudit vás
k ochraně zelené liturgické barvy. Je totiž „ohrožena“ nespočetnými
památkami svatých, z nichž i ty nezávazné jsou s to ji zcela odrovnat. Dalším
rizikem jsou rádoby „votivní“ mše, které mnoho kněží vyhlašuje coby projev
znuděnosti zdánlivě monotónním liturgickým slavením. Je to však
tragické nepochopení důležitosti obyčejného dne pro život křesťana. Zelená
tak je nakonec v liturgickém roce poměrně vzácná. Nenechme si ji ukrást!
Poslední koncil přece vyzdvihnul zvláštní význam neděle a liturgických dob
vůbec, který v posledních staletích upadal na úkor množících se připomínek
světců, zádušních a votivních bohoslužeb. Nechal tak větší prostor
i liturgickému mezidobí. Ono má být pro nás časem přítomným, který začal
vzkříšením a sesláním Ducha svatého a trvá stále. Po vzoru prvních křesťanů
v něm máme prožívat radost ze zmrtvýchvstání (zvláště o nedělích) a každý
den žít tak, jako by to byl náš poslední, jako by Spasitel měl právě dnes přijít.
On se totiž skutečně může každou chvíli vrátit a zastihnout nás zrovna v tom,
co právě děláme…
Václav Škvařil
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PROČ SE O NÁS NEZAJÍMAJÍ?
Proč se o nás lidé nezajímají? Vždyť máme radostnou zvěst o vzkříšení, která
není určená jen nám, ale svojí silou by měla oslovovat každého člověka. Jak je
tedy možné, že tolik lidí je touto zprávou naprosto netknutých? Podle
průzkumů zkoumajících, jak se dnešní lidé v České republice vztahují k víře a
ke křesťanství, zjišťujeme, že ubývají nejen věřící, ale i opravdu nevěřící.
Najdeme málo přesvědčených ateistů, kteří ví, proč nevěří. Spíše je to našim
současníkům jedno. Boha vlastně nepotřebují. Zkusili žít bez něho, a není to
špatné. Ano jistě, jsme schopni přispěchat s mnoha argumenty dokazujícími,
že je člověk hříšný a slabý a že tedy nutně Boha potřebuje. Ale oni jako by to
neslyšeli. Nechtějí se těmito věcmi zabývat, stačí jim takový život, jaký mají,
i když je to někdy spíš jen přežívání.
Zkrátka se o nás a o víru nezajímají. Nejen, že neví, čím mimo restituce
žijeme, co v našich kostelích děláme, ale ani se o to nezajímají a hlavně už
nečekají, že by je to zajímat mohlo. Že by pod tou pro ně zvláštní slupkou
vnějšího obrazu církve, který o nás mají, mohlo být něco zajímavého. Asi
každý z nás někdy zažil to překvapení, které je vidět na tváři člověka, který
obvykle do kostela nechodí, když najednou nějaká naše myšlenka nebo náš
skutek zarezonuje s jeho touhou po životě, o které do té doby třeba ani
vůbec netušil nebo si ji naopak uvědomoval dobře, ale byla pro něj příliš
bolestná a dávno vzdal naději, že by ji mohl někdy naplnit. Právě tyto
okamžiky, kdy se v naprostém nezájmu rozhoří oheň vášnivé víry, mě
nenechávají klidnými. Právě to mě vede k hlubšímu přemýšlení a studiu,
v čem by mohl nezájem našich současníků spočívat a jak by bylo možné právě
v něm probouzet víru. Jednou stránkou tohoto přemýšlení jsou jistě ONI,
tedy ti lidé, kteří obvykle do kostela nechodí. Ale pokud si vytyčím toto ONI,
nebo spíše pokud je vytyčí zdi kostela a návštěva na nedělní bohoslužbě,
zbyde tady ještě ta druhá skupina lidí, tedy to MY, tedy ti, kteří do kostela
obvykle chodí. A napadá mě, že i v tomto druhém případě se můžeme ptát
podobnou otázkou. Jak to vlastně vypadá se vztahem MY k ONI? Jak se
vlastně díváme na ty, kteří do kostela obvykle nechodí? Zajímáme se o ně?
Čekáme vůbec, že by pro nás a náš život, tedy i pro naši víru a křesťanství,
mohli být něčím zajímaví?
Možná je náš vztah trošku podobný zrcadlu. Vzájemně si zrcadlíme a tím
i podporujeme svůj nezájem, předsudky a další postoje. Jedna skupina se
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nezajímá o tu druhou, vystačí si sama, nerozumí, čím ta druhá vlastně žije, a
nečeká, že by ji mohla něčím obohatit. Ty druhé má jen za chamtivce, kteří se
nezajímají o nic jiného než o peníze a majetek. O jejich sexuálním životě
raději nepřemýšlet, z toho co se proslýchá, je to asi dost divné. Členové obou
skupin mají ty druhé za neschopné pořádně a radostně žít, pořádně prožít/
užít si života, proto si ti druzí na rozdíl od nich musí hledat nějakou berličku.
Za nejlepší způsob soužití považují obě skupiny oddělení. Příliš se od těch
druhých neušpinit/nenechat si vymýt hlavu. Nevím, ale ptám se, jestli to tak
trochu opravdu není…
Když sledujeme Ježíše a jeho působení, zdá se, že on asi nezájmem netrpěl.
Spíše se dá říci, že lidi nenechával v klidu. Někteří ho následovali, někteří jím
byli zaujati, ale byla to pro ně příliš tvrdá řeč a tak ho opouštěli, některé
provokoval k odporu a nenávisti. Třeba i u Heroda vzbudil zájem a chtěl se
s ním potkat. Jak to Ježíš dělal? Jistě, dá se říci, že tehdy byli lidé pozornější
k duchovním a náboženským otázkám anebo že Písmo nemluví o třeba
i velkém počtu lidí, kteří byli Ježíšovým působením naprosto netknuti. Ale
stejně, myslím, že to tak rychle a jednoduše odbýt nemůžeme. Zdá se, že
Ježíš vzbuzoval zájem hlavně tím, jaký byl a jak se zajímal o člověka. Z jeho
chování a vztahu muselo být asi dost zřejmě poznat, že ví, co je v člověku, a
že přišel zachránit hříšníka. Zároveň ale nevystupoval jako někdo, kdo něco
přinesl člověku a z nějaké pozice mu to teď předává. Vždyť se nechával
hříšníkem přijmout v domě, například u Zachea, a navazoval s nimi vztah plný
zájmu a lidského porozumění.
Proč se o nás nezajímají, ptám se. Možná proto, že se já nezajímám o ně.
Možná proto, že se cítím jako ten, kdo nese záchranu hříšnému světu, jako
ten, kdo jim to všechno vysvětlí, kdo je přeci otevřen a čeká na každého, kdo
to konečně pochopí a přijde si pro spásu. Ve skutečnosti ale nevím, co je
v člověku, a místo toho, abych s odvahou vyrazil do prostředí toho druhého a
nechával se jím přijímat v jeho domě a v jeho životě, sedím dál v pohodlnosti
svého zabydleného prostředí a vlastně si tu vystačím sám a nikdo mi tu ani
nechybí.
P. Josef Prokeš

