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Děkujeme všem,
kteří ve svých modlitbách a obětech
pamatují na obyvatele naší koleje.
A také těm,
kteří přispívají na vydávání Brázdy.
V prvním čísle akademického
roku 2014/2015 naše poděkování
patří zejména
Mons. Karlu Skalickému
a Václavu Steinerovi.

Ve čtvrtek 11. prosince jsme si připomněli výročí 10 let od
smrti Mons. Karla Vrány, profesora teologie a filosofie na
Papežské lateránské univerzitě a Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, předsedy Křesťanské akademie
v Římě a rektora papežské koleje Nepomucenum.
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Poprvé...
Všechno je jednou poprvé. Poprvé se stalo, že když jsem šel ráno v 5:30 do
koupelny, byly všechny sprchy obsazené. Poprvé se stalo, že jsem ve službě
musel na oběd nachystat šest stolů místo čtyř. Stejně tak se stalo poprvé, že
bych za pět týdnů po sobě neměl dvakrát pulizie…
Dále se poprvé v dějinách Brázdy stalo, že se někdo dobrovolně, sám a bez
většího nátlaku, vyhrožování a ublížení na zdraví zhostil některého z VIP
úkolů při tvoření Brázdy… Hmm, poprvé… Jak je to všechno možné? Díky
novým prvákům a posilám ze zahraničí! Posádka Nepomucena získala nové
členy a tím i nové možnosti a podmínky k životu, které se zjevují – ač postupně – vždycky jednou poprvé!
Kdyby mělo Nepomucenum tepny, mohli bychom říci, že mu ve zdech koluje
nová (i když v některých případech přeci jenom už zralejší) krev. Kdyby mělo
záda, mohli bychom říci, že se prohýbá pod tíhou našich korpusů – vždyť je
poprvé po delší době Nepomucenum plné. A to všechno prý – asi uhádnete –
že poprvé.
Poprvé je krásné, má však kromě svých kladů i něco, čemu bychom mohli
říkat „ne“klad, neboli zápor. Například ty sprchy, které nerostou spolu
s naším počtem. A tak nakonec pro povzbuzení nás všech připomínám, že
„poprvé“ už to víckrát určitě nebude…
Petr Soukal

BRÁZDA – 1/2014-2015

5

Napsáno životem Nepomucena
Vážení a milí přátelé!
Život někdy plyne velice rychle a nabírá na rychlosti podobně jako vlak „alta
velocità“. Přece jenom je potřeba čas od času na cestě do věčnosti – ještě
tady v času a prostoru – přijet do stanice na trase a zastavit se. To zastavení
právě v našem případě slouží k ohlédnutí za dobou, kterou jsme z Boží milosti
mohli bezpečně ujít ve Věčném městě. Současně se však těšíme, že se tento
vlak znovu rozjede, nabere rychlost a přinese mnoho krásného, co má Hospodin připraveno pro obyvatele („cestující“) Nepomucena.
Tak tedy připravte se, vyjíždíme.
Abychom mohli vyrazit na společnou pouť, začali jsme se pomalu sjíždět do
Říma od začátku září. Od konce září jsme už v plné polní a nepomucenskou
komunitu kněží a bohoslovců tvoří dohromady málem padesát lidí plus tři
želvy ve fontánce.
První významná událost byla 27. září v 17.00 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu u
oltáře sv. Václava, kde jsme společně s kardinálem Miloslavem Vlkem slavili
mši svatou v naší mateřštině. Jí se účastnil i bývalý nuncius v České republice
kardinál Giovanni Coppa. Hlavní oslavy našeho národního svátku se následně
plně rozvinuly v neděli 28. září u nás v Nepomucenu, kde jsme po slavné mši
svaté, při které své kazatelské schopnosti hojně uplatnil otec rektor Petr
Šikula, pokračovali v zahradní
barbecue u grilovaného masíčka,
pitíčka a různých sladkých potěšení.
Na nás – české bohoslovce –
čekalo poutní místo Mentorella,
kde jsme od nedělního odpoledne 28. září až do sobotního
dopoledne 4. října prožili týdenní
exercicie pod vedením Ducha
Svatého za doprovodu kardinála
Miloslava Vlka. Aspekty jako vynikající poloha, hory, ticho, místo požehnání a
milosti, meditace, četba, znamenitá kuchyně a spánek v odpovídající kvantitě
způsobily celkovou regeneraci našeho bytí.
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Významným důvodem pro radost a společné setkání v slavnostním provedení
bylo životní jubileum 60. narozenin našeho
otce spirituála – jezuity Richarda Čemuse,
duchovního syna kardinála Tomáše Špidlíka.
Tento velice příjemný den jsme mohli prožít
v neděli 12. října, a jak řekl ve svém kázaní
celebrant a oslavenec v jedné osobě, je nutností snít a mít vnitřní touhy. Někdy až
s odstupem času zjistíme, že Bůh může i tyto
naše radosti naplnit. Bohu díky, že v osobě
otce Richarda Čemuse přirozená radost
s hlubokou spiritualitou Západu i Východu
daly církvi dar, ze kterého čerpá už několik let
v různých formách všude tam, kde sloužil a
slouží s nasazením, odhodlaností i vnitřní jiskrou jemu vlastní.
Jak plynul čas, ukázal kalendář v jedno nedělní ráno datum 2. listopadu a
s ním spojenou vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Odpoledne jsme
společně navštívili katakomby sv. Kalista, kde jsme si prohlédli podzemní
komplex hřbitova a u jednoho z oltářů jsme se účastnili české mše svaté pod
vedením otce spirituála Richarda Čemuse, SJ a pamatovali na všechny, kteří
už nejsou mezi námi.
Za několik málo dní v úterý 4. listopadu nám bylo zcela jasné, že máme den
významný pro naše sestry boromejky. Ráno jsme se sešli v kapli na slavnostní
mši ke cti sv. Karla Boromejského. Slavnostní oběd byl současně rozloučením
se sestrou představenou, Remigií Marií Češíkovou, která se po několika
letech působení v nepomucenské komunitě sester boromejek vrací zpět do
České republiky. Za všechno její úsilí,
oběť a lásku jí děkujeme a přejeme
plnost požehnání do dalšího života. A
nezbývá nic jiného než říci, že mateřské
břemeno našich boromejek převzala
sestra Blanka, které přejeme plnost darů
Ducha Svatého, mnoho lásky, síly a
trpělivosti.
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Období podzimu s sebou v sobotu 8. listopadu přineslo i kratičký prostor pro
ztišení v podobě duchovní obnovy pod vedením spirituála, otce Tomáše
Roule. Tématem byla hlavní myšlenka: „Žije ve mně Kristus.“
Po těsném hlasování mezi destinacemi Lanciano a Assisi, jsme se vydali 15.
listopadu my, bohoslovci, představení, kněží a sestry na výlet do Assisi a
Perugie. Naplánovali jsme toho
mnoho na jeden den, a tak jsme
startovali docela brzo po ránu.
Akce to byla vskutku povedená,
harmonogram naplněn, jen
večer v Perugii jsme trošku moc
zmokli.
Nutno dodat, že od poloviny
listopadu, přesně od neděle
16. listopadu, začal v naší nepomucenské komunitě nijak předem avizovaný cyklus kázání s dopravní tématikou. Této úlohy se opět zhostil se vší bravurností, odborností a s příznačným
zápalem náš otec rektor Petr Šikula. Začali jsme letadly, za několik dnů jsme
pokračovali lokomotivami a vláčky. Jak se dají velice hezky propojit světské
záliby (které jsou jinak ke společenskému prospěchu) a liturgické čtení konkrétního dne, se zde plně projevilo. A že milost předpokládá přirozenost, už
nepotřebuje ani komentář. Ve stavu očekávání se čeká (jako vlak ve stanici
na zelenou) na pokračování tohoto cyklu a vyhlídky jsou docela dobré.
A protože žijeme v době neustálého doplňkového vzdělávání, různých kursů
a workshopů, tak jeden takový workshop se konal také u nás v sobotu
22. listopadu. Moderace této akce se zhostil P. Stanislav Brožka, který byl
zároveň jejím pořadatelem. Protože jsou včely a všechno, co s nimi souvisí,
jeho velikou zálibou, tak byl puzen k tomu, aby se s námi sdílel. Vyvrcholením
bylo vyrábění svíček, zcela na přírodní bázi bez jakýchkoliv parafínových
přídavků.
Jelikož naši nepomucenskou komunitu netvoříme jenom my Češi, ale také
spolubratři z Afriky a Indie, zažili jsme v pondělí 24. listopadu opravdovou
indickou večeři včetně indické modlitby před jídlem, kterou připravili naši
indičtí souputníci. Důvod byl velice prostý, den předtím, v neděli, papež
František kanonizoval nových šest svatých, mimo jiné indickou karmelitánskou setru Eufrásii od Božského srdce Páně a karmelitánského kněze Kuriako-
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se Eliasa Chavaru od Svaté rodiny, který je rovněž původem Ind.
Úvodní dny adventu zpříjemnila návštěva prof. Tomáše Halíka, který se
účastnil naší ranní společné mše svaté 3. prosince. Ve svém zamyšlení pronesl velmi hodnotné podněty k tomuto období očekávaní, s odkazem na evangelium první neděle adventní. Rozjímal
nad otevřeností vůči Duchu Svatému,
které je předpokladem čekání – bdělosti,
jak o tom často mluví papež František. Jak
řekl, vnitřní uzavřenost nás nebo církve
z různých důvodů způsobí, že pak někdo
těžko může něco od církve očekávat.
S měsícem prosincem je již tradičně spjatý
svatý Mikuláš, kterého jsme si i my připomněli nešporami a následující akademií, v níž dominovala tématika včel, úlů,
svící, protože těmito skutečnostmi naše kolej žila docela dlouho, a tedy bylo
nutné z toho udělat humornou zpětnou vazbu v kontextu života naší partikulární církve v Nepomucenu. V tomto kontextu bylo neméně zajímavé provedení písničky Láska prý v podání pražského bohosloveckého vokálního tria.
Adventní čas nám přinesl možnost duchovní obnovy v sobotu 13. prosince
pod vedením Fabrizia Pieriho, který vyučuje biblickou spiritualitu a spirituální
teologii na Papežské gregoriánské univerzitě. V neděli pak někteří z nás
využili možnost navštívit římskou operu, která uvedla námi milovanou Rusalku, a tím jsme dali tečku za duchovním naplněním víkendu.
Přiblížily se Vánoce, a to je také doba, kdy opouštíme Nepomucenum a
Věčné město na prázdniny a jedeme domů za našimi rodinami a přáteli.
Takže se může stát, že 19. prosince, kdy už bude Brázda na světě, nás potkáte
ve vlaku z Říma do Vídně, vždyť svět je malý. Poznáte nás podle různých
projevů radosti, jako například v podobě hlučnosti a smíchu.
Co dodat na závěr? Snad jenom tedy: Dámy a pánové, vážení cestující, milí
čtenáři, budeme velice rádi, když se společně opět zastavíme u velikonočního
vydání naší – vaší Brázdy.
Michal Prívara

BRÁZDA – 1/2014-2015

9

Itálie, nedostižný vzor?
Myslíme si, že Itálie je proti naší republice zbožná země. Jak by ne? Je
tu Řím, kde hlásali evangelium svatí apoštolové Petr a Pavel staletí před tím,
než se jméno našich předků Slovanů byť jen objevilo ve starých kronikách.
Itálie má nesrovnatelně bohatší tradici víry. A protože víra vytváří kulturu,
očekáváme, že ta italská bude určitě lepší než česká, vždyť má tak velký časový náskok. Bohoslovci mohou Italům závidět především jejich jazyk, který je
(ne)oficiálním jazykem církve. Jaká by to byla výhoda, nemuset se učit pod
těžkým jhem latinských a řeckých gramatik ještě další cizí řeč! V italštině je ve
srovnání s dostupností teologické literatury v češtině všechno, od nejranějších děl apoštolských otců až po nejnovější exegeze Písma. A tak je velmi lehké podlehnout pocitu, že kdybych byl Italem, žilo by se mi lehčeji a lépe…
A přece to není pravda. Itálie nemá všechno, a dokonce se odvážím
říct, že toho má v jistém ohledu méně než my. Jak jsem na to přišel? Na začátku roku, kdy bohoslovci prvního ročníku
navštěvují jazykový kurz, byly mše svaté
v češtině a vše bylo v pořádku. Pak ale přijeli
i ostatní a s řádným programem se přešlo na
mše italské, přičemž varhany z větší části
byly svěřeny mně. Bylo mi jasné, že jestliže
na jednoho českého kněze jich v Itálii připadá asi 24, na jednoho našeho Olejníka bude
připadat asi 5 italských skladatelů, a tak jsem se už těšil na široký výběr žalmů
k liturgii. Jaké ale bylo mé překvapení, když mi jeden kněz-varhaník řekl, že
žádný italský feriální žaltář neexistuje! Ano, je tu žaltář pro neděle, ale to že
má být vše? Nemohl jsem uvěřit, že církev v Itálii, ve které žije skoro
60 000 000 lidí, nebyla zatím schopna
vyprodukovat žaltář, který v naší malé
republice o deseti milionech obyvatelích (nehledě na počet aktivních katolíků!) považujeme za samozřejmost. A o
uxusu, který nám dopřávají svými ordinárii pánové jako Olejník, Bříza, Eben
nebo Pololáník, si Italové mohou nechat jen zdát. Kromě latinských ordinárií jsou totiž zhudebněny různými
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autory jen jednotlivé části mše, což znamená jisté
citelné rozmělnění hudební jednoty, na kterou jsme
tak zvyklí.
To však není vše. V zemi, která dala světu operu, tolik
slavných zpěváků a ve které započal svou reformu gregoriánského chorálu
papež Řehoř I. Veliký, bychom po právu čekali vyvinutější smysl pro hudbu.
Neříkám, že tu není, jen že jsem vyjma papežských mší zatím slyšel opak. Při
poslechu pěveckého sboru Papežské lateránské univerzity na mši sv. v téže
bazilice při zahájení nového akademického roku, kterou sloužil jeho eminence Zenon kardinál Grocholewski, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu
a velký kancléř Papežské univerzity Gregoriana, jsem s pohnutím vzpomínal
na náš olomoucký seminární bohoslovecký sbor. Jak to bylo hezké, když jsme
někdy zazpívali určitou pasáž čistě a kultivovanými hlasy!
Nechci nijak hanět italskou liturgickou hudbu nebo způsob jejího provádění.
Chtěl bych jen říct, že až tady jsem si uvědomil, jak lehce to, co je naprosto
výjimečné, pokládáme za samozřejmé. Už zmíněná lateránská bazilika je naší nynější katedrálou, jejíž slavnost posvěcení připadla letos na druhou neděli, kdy se v Nepomucenu
sloužila česká mše svatá. A ačkoli je možné, že
nějaký ten italský žaltář přece jen existuje a že
v Lateránu ten den možná dokonce zpívali nějaká propria, my jsme byli rádi za krásnou českou mši. I když provední bohoslovců, v tomto
případě zavalených i gramatikami italskými,
nebylo nikterak skvostné, přece jen bylo cítit,
že naše liturgická hudba je víc než jen nutnou
nositelkou slov. A proto jsme mohli pochopit snadněji a s menší námahou
než Italové to, co nám chtěl říct sv. Pavel ve čtení připadajícím na tento svátek. V Olejníkově antifoně s žalmem právě na text třetí kapitoly prvního listu
Korinťanům můžeme objevit dva rozměry. Vnější nám zprostředkovává samotná apoštolova slova. Vnitřní pak můžeme chápat jako samotný důkaz
inspirace textu. „Nevíte, že jste Boží chrám…“
Tomáš Marada
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Zachraň se, kdo můžeš…
Každý, kdo navštívil o prázdninách Nepomucenum, si jistě kromě krásných
zážitků a pár kil navíc z kuchyně sestry Vojtěchy odvezl domů také pár pořádných kousanců od místních komárů. Lidičky, pozor! Není komár jako komár!
Ti naši si říkají „tygří“. Pravda, nejsou tak velicí, ale poté, co se začnete škrábat, není vidět velký rozdíl v tom, jestli vás kousnul tygr, nebo jeho komáří
jmenovec.
Na zabití je zejména to, že jsou nezabitelní. Letová trasa odpovídá náhodnému generátoru založenému na radioaktivním rozpadu… Prostě vždycky plácnete vedle nebo se alespoň pořádně praštíte o stůl, skříň nebo zeď, a tak se
necháte vtáhnout do léčky nastražené pronásledovaným komárem.
Bojové zbarvení nepříteli umožňuje 100% krytí, zejména pokud jsou oběti
v klerice. Tato černá na černé není vidět, ani když držíte svíce při evangeliu
(zde tlumočím nářky dalších obyvatel, kteří nemají černou jenom kleriku).
Pokud váš smartphone umí funkci mute, naši komáři si s ním v ničem nezadají. Neuslyšíte je, ani kdyby si dávali do nosu červenou z vašeho ucha.
Ty potvory vám vlezou všude…
Obrana? Někteří tvrdí, že na ně komáři nelezou, protože se stále myjí, oplachují a voní. Jiní zkoušejí model právě opačný. A ač jistý odpudivý účinek tady
skutečně je, má jinou cílovou skupinu. Tedy 100% není nic. Ani sítě do oken…
Nevím, kdo to prozradil, ale už vědí, že naše pokoje mají i dveře. A sítě do
dveří u nás neseženete. A i kdybyste sehnali, stejně si je tam nedáte.
Prostě už je to tak. Někteří v kapli, kde se
komárům obzvláště daří, rozjímají nad tím,
kde utrží další zásah, jiní se zuřivě ohánějí a
další (těch není mnoho) se cvičí v ctnostech.
A na konec alespoň jedna dobrá zpráva:
letos nás je v Nepomucenu víc, tak si nás
snad komáři rozeberou, a tak schytáme každý o pár kousanců méně.
Petr Soukal
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„Písať či nepísať?“

Otázku: „Písať či nepísať?“ som si položila v ten večer, keď som na
nástenke zazrela oznam o deadline príspevkov do Brázdy. Pokiaľ výťah dorazil na tretie poschodie, bolo rozhodnuté. A keďže začínate
čítať, isto tušíte, že som sa rozhodla pre písanie, možno viac ako
z jedného dôvodu.
Pokiaľ uvediem prvý, vrátim sa o niekoľko desiatok rokov späť, do minulosti.
Vtedy boli v televízii obľúbené, nielen na Slovensku, ale v celom Československu, pondelkové televízne hry, ktoré sa vysielali z Bratislavy. Slovenčine rozumeli aj české staré matky a starí otcovia, ich ratolesti, čiže ich deti, ratolesti
ratolestí, čiže ich vnuci... A dnes?
Ja odpoveď poznám, Vy možno tušíte – som tu preto, aby som zvýšila Vašu
gramotnosť a postupne Vás zasvätila do slovenského jazyka. A ako to urobiť
lepšie a radostnejšie, ako nenápadne, čítaním slovenského príspevku
v Brázde. To je ten prvý dôvod, pedagogický.
Druhý dôvod je čisto dokumentačný. Bola by som veľmi nerada, keby všetci
tí, ktorí odišli z Nepomucena prázdninovať si mysleli, že pracovná čata č.1
(Martin a ja) pod odborným vedením viceRomana, spisovne vicerektora Romana, prázdninovala tiež a to dokonca so založenými rukami. Som presvedčená, čo je viac ako vedieť, že toľko odretých lakťov, pľuzgierov, natiahnutých
svalov, spotrebovaných farieb, odčerpanej vody, odstráneného prachu, vyplašených červotočov a pavúkov, vypoteného potu… Nepomucen zažil prvýkrát v celej svojej histórii. A aby mala naša pracovná čata minulosť, je potrebné zdokumentovať nedávnu prítomnosť. Kroniku nemáme, Brázda snáď ocení moju snahu.
Verte, alebo neverte, pre prázdninové pracovné nasadenie platila nepriama
úmera, čím menej ľudí v koleji, tým viac práce. Kolej
postupne utíchala, jedným misia skončila, druhí sa
odobrali prázdninovať na rodnú hruď. Ledva vychladli
vankúšiky, paplóniky, nabehli sme do opustených
izieb prezlečení za profesionálnych deratizérov, maliarov - natieračov, umývačov okien, opravárov tapariel, elektrikárov... každá izba iná potreba. Na štartovacej čiare sme mali ešte veľké oči, veľa sily a nadše-
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nia a tak sme najskôr vyšantili pri maľovaní kardinálskeho apartmánu. Informáciu uvádzam pre potreby štatistiky, zapíšte si viceRoman – kardinálsky
apartmán bol maľovaný v mesiaci jún 2014.
Potom sme sa s našou amatérskou technikou presunuli do izieb na chodbe
1A. Občas mi bolo mdlo, hlavne keď som mala pred
očami zdesené okále zabývaných pavúkov a ja som
ich musela spláchnuť studenou, mydlovou vodou.
Bŕŕŕŕ, ani mne by to nebolo príjemné. Ako voľakedy
povedal Ľudovít Štúr, slovenský vedec, spisovateľ,
jazykovedec: „Naspäť cesta nemožná, napred sa ísť
musí.“ Nastúpili sme ozdravný proces nepomucenských izieb, musíme ho dokončiť, opakovali sme si
s Martinom. Svetlé prázdninové chvíle sa striedali
s tými temnejšími, po ukážkovom letnom počasí prihrmeli búrky a potom
opäť vyšlo slnko. Pokazený bojler skončil v šrote, umývačku riadu sa podarilo resetnúť.
Radostnejšie okamžiky prevládali, to sme pociťovali všetci, ktorým začali
pracovné prázdniny. Radek obhájil doktorát a my sme boli pri tom, Marek
obhájil licenciát, na dovolenku odišiel pán rektor, spoznali sme rodičov viceRomana, navštívila ma moja 87 ročná matka v sprievode priateľky s rodinou
z rodnej Handlovej. Tí priniesli Handlovské noviny a div sa svete, ako sa
u nás hovorí veľkému prekvapeniu – kaplnka v centre môjho rodného mesta
je zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému, dočítala som sa v nich!
Cestu do Nepomucena meral aj viceRomanov brat, kňaz, spolu s 2 bratrancami, tiež kňazmi. Jeden väčší srandista ako druhý. Po obede nás všetkých
bolela brušká nie od obeda, ale od smiechu. V deň ich odchodu sa nám podarilo ukončiť maľovanie izieb na chodbe 1A spolu s generálnym uprataním
toaliet a kúpeľných boxov. Opäť štatistika – izieb bolo 13.
Začiatok maľovania izieb na chodbe 2A je tiež pamätný. V ten deň prišla viceRomanova krstná dcéra Meggy s Bárou, jej krstnou mamou. Že to boli
moje krvné skupiny, bolo jasné hneď, ako sme sa bližšie spoznali. Prácu sme
striedali s kúpaním v mori. Pre úplnosť, sestričku Heřmanu navštívil brat s
rodinou.

14
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24. 7. uplynulo 15 rokov od smrti môjho jediného syna, veľkú vďaku píšem na
papier viceRomanovi, ktorý za neho odslúžil sv. omšu v Bazilike sv. Petra.
Všetkého veľa škodí, povedala som si po 4 mesačnom účinkovaní na Via Concordia a 27. 7. 2014 som zdvihla kotvy, Ryanair natiahol krídla a ja som odletela na mesačný, ozdravno – skrášľovací pobyt domov, do Bratislavy.
Nahradila ma Ivetka. Podľa ohlasov
pracovne určite, čo sa týka krásy,
veku a štíhlosti, navrch mala ona.
Môj návrat späť, do Nepomucena, sa
viaže k dátumu 1. 9. 2014. Nestačila
som vybaliť batožinu a do zoznamu
návštev som si 3. 9. 2014 pripísala p.
iaditeľa Onkologického ústavu sv. Alžbety s rodinou. Vo večerných hodinách
uvedeného dňa sme odchádzali do Viterba pozrieť sa na sprievod Santa Rosa
spolu s rodičmi p. rektora, ktorí prišli pozrieť nie rektora, ale svojho syna.
ViceRoman v tom čase ešte prázdninoval. Martin tiež. Po ich návrate pokračovalo maľovanie izieb až do 19. septembra. Opäť štatistika: 2A vymaľovaných 8 izieb, 2B vymaľovaných 8 izieb.
Nedá mi nespomenúť obrovské prekvapenie, ktoré som zažila príchodom
skupiny cirkevných právnikov, ktorí boli u nás ubytovaní. Upratovala som
izbu v hosťovskom trakte, keď som zrazu započula slovenčinu. Zvíťazila zvedavosť a aké bolo prekvapenie, keď som medzi ubytovanými zazrela pátra
Cyrila, mladého kňaza z mojej bratislavskej farnosti. Radosť to bola obrovská,
myslím si, že obojstranná. Tiež na strane jeho dvoch bratov, kňazov. Našu
maliarsku prázdninovú story sme s Martinom ukončili na 3. poschodí, a to
i napriek výslovnému príkazu pána rektora – koniec maľovania! Touto cestou
sa mu ešte raz ospravedlňujeme za porušenie jeho rozhodnutia. Námaha bola korunovaná úspechom, hlavne izba č. 303 s novým look-om a nábytkom od
historikov patrí k mojim favoritom.
Dopísané, zmapované. Poďakovaním za našu tímovú prácu je radosť tých,
ktorí prišli do čistých izieb.
Marianna
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Chrysostomos - s.r.o.
vystupuje na veřejnost
Tým odborníků pracující na překladu díla „O marné slávě a výchově dětí“ od
sv. Jana Zlatoústého do češtiny se rozhodl, že nebude zůstávat nadále
v anonymitě a podá zprávu o své činnosti.
Toto jsou vlastní slova hlavního překladatele: „Jan Zlatoústý nás všechny
prostě fascinoval, jedná se o mimořádného teologa, jehož myšlenky shledáváme stále více aktuálními. Zvláště jeho důraz na chudobu uvnitř církve, vyrovnaný vztah k majetku a lásku k potřebným, se dnes jeví jako zcela zásadní, jak
k tomu vede celou církev i současný papež. Rozhodli jsme se pro překlad díla
pojednávajícího především o výchově dětí, a to z několika důvodů. Domníváme se, že myšlenky Zlatoústého by mohly být přínosem pro české čtenáře
zvláště v těchto dnech, kdy teologické prostředí rozvířily myšlenky synody
o rodině a názory tohoto teologa na výchovu dětí shledáváme vskutku nadčasovými. Překlad probíhá z originálního jazyka, tj. řečtiny, latinský překlad bohužel není k dispozici ale přihlížíme vždy k překladu italskému a anglickému.
Toto veledílo (ve výsledku se bude jednat cca o 20 drahocenných stran ve formátu A4) bychom chtěli dokončit do letošních Vánoc, neboť mnozí z nás by
chtěli knihu věnovat jako vánoční dárek svým blízkým, zvláště těm, kteří očekávají malého potomka nebo se s přímou výchovou dětí setkali již tváří v tvář.
První vydání bude pravděpodobně ve velmi malém nákladu a vyjde
v soukromé tiskárně domaci-tiskarna-s.r.o. Práce jsou bohužel velice náročné,
a to především proto, že překladatelé se nemohou věnovat svému dílu na plný úvazek, ale pouze ve volném čase, jak sami říkají: „pro odpočinek“, neboť
čerpat přímo z originálu moudrost takového teologa je pro každého vskutku
občerstvením na duši i na těle. Celý tým se ale snaží, aby se kniha dostala do
našich knihoven v plánovaném čase.
Abychom nechodili kolem „horké kaše“ a nechali čtenáře nahlédnout do překladatelské dílny a okusit slova přímo ze „zlatých úst“ velkého mistra, uvádíme zde se svolením překladatelského týmu tři úryvky. První se týká části pojednávající o marné slávě, druhý a třetí z pasáže o výchově dětí:
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1. Mohu ti říct ještě o dalším nerozumu? Často
ti, kteří se zbavili všech nutností a trpí hladem,
bohužel nedokážou nezanedbávat svoje příbytky. A kdyby ses jich zeptal proč, odpoví:
„O svoji důstojnost, říká se, mám povinnost se
starat.“ Člověče, jaká důstojnost? Toto není
důstojnost člověka. Spravedlivý Elijáš naprosto opovrhoval důstojností a Elíša také, i Jan.
První nevlastnil nic jiného než ovčí kožich a
požádal o pomoc jednu ovdovělou ženu, třebaže ona sama byla chudá. Žil život žebráka, přišel ke dveřím té chudé ženy a pronesl ta slova,
která používají žebráci (1 Král 17, 10). Elíša
také opovrhoval důstojností, když býval hostem
u chudé ženy (2 Král 4, 8). I Jan opovrhoval
důstojností, protože neměl ani plášť, ani jediný
chleba (Mt 3, 4; Mk 1, 6). Je ale jedna podoba
důstojnosti, která je velmi zavrženíhodná – vlastnictví velkého bohatství.
Vždyť to přináší pověst krutosti, změkčilosti, lenivosti, ješitnosti, prázdné slávy a brutality. Důstojnost není jen o nošení pěkného oděvu, ale o oblečení se
do dobrých skutků.
2. Mnozí se snad smějí tomu, co říkám: „vždyť to jsou maličkosti.“ Není to
maličkost, ale věc velmi důležitá. Dívka, která byla vychována v domě své
matky tak, aby prahla po ozdobách pro dívky, až odejde z domu svého otce,
bude protivná a na obtíž svému ženichovi a bude k němu nepříjemnější než
výběrčí daní. Již jsem vám řekl, že odtud přichází špatnost, že nikdo nemyslí
na své děti, nikdo s nimi nemluví o panenství, o skromnosti, o pohrdání bohatstvím a slávou, nikdo o věcech oznámených v Písmech.
3. Každému z vás, otcové a matky, říkám: právě tak, jako pozorujeme malíře
zdobící svoje obrazy a skvělá díla s velikou pečlivostí, tak se starejme o tato
skvělá díla. Když totiž malíři položili plátno na stojan, malují na něj den za
dnem, aby dosáhli svého cíle. Také sochaři, i oni provádějí to samé, to přebytečné odstraňují, pak přidávají, co chybí. Tak potom i vy. Jako tvůrci těch
skvělých děl věnujte všechen svůj volný čas přetváření těchto skvělých děl pro
Boha. Odstraňujte přebytečné, chybějící doplňte a den za dnem je pozorujte,
jaké mají od přírody přednosti, abyste je rozmnožili a jaké chyby, abyste je
odstranili. A s velikou pečlivostí vyžeňte nejprve prostopášné slovo. Tato touha totiž obzvlášť znepokojuje duše mladíků. Tak raději dříve než vstoupí do
tohoto pokušení, uč ho být střízlivý, bdít a vzdávat se spánku pro modlitbu a
každým slovem a skutkem na něj přikládat pečeť víry.

Petr Zadina
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Posádka
Nepomucena
Čeští, moravští a slezští alumni koleje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Jméno
P. Marek Miškovský
P. Tomáš Roule
Martin Chleborád
Lukáš Nosek
Michal Prívara
Vojtěch Novotný
Jan Pitřinec
Petr Soukal
Petr Zadina
P. Josef Mikulášek
P. Jiří Zámečník
Jiří Luňák
P. Tomáš Koumal
Marek Husák
Tomáš Marada
P. Stanislav Brožka
Vojtěch Blažek
Marek Kozák
František Staněk

(Arci)diecéze
Praha

Studijní obor, ročník
Kanonické právo (dokt.)
Spirituální teologie
Roční studijní pobyt
Arabské studia a islamologie (lic.)
Roční studijní pobyt
Hradec Králové Teologie, 2. ročník
Teologie, 2. ročník
Teologie, 2. ročník
Teologie, 1. ročník
Olomouc
Fundament. teol. (dokt.)
Kanonické právo (lic.)
Teologie, 3. ročník
Brno
Katechetika (lic.)
Teologie, 3. ročník
Teologie, 1. ročník
České Budějovice Kanonické právo (lic.)
Teologie, 1. ročník
Ostrava–Opava Biblická teologie (dokt.)
Patrologie (lic.)
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Výsledky biskupských voleb
Již s prvním zářijovým příchodem do zasedací refektářní místnosti Parlamentu Papežské koleje svatého Jana Nepomuckého v Římě bylo všem jasné, že
pro letošní období nominovali biskupové různých zemí značně obměněné – a
především rozšířené – složení oproti předešlým létům.
Kněžská sekce se oproti loňsku rozšířila o plných deset členů. Prognózy předvídaly, že největší podíl opět zaujme Strana českých kněží. Nicméně s jedinou
novou tváří se její celkový mandát snížil

na deset členů

(včetně jmenovaných z úřadu
své funkce – rektora, vicerektora a spirituála). Nejsilnější partají letos biskupové celého světa vytvořili Stranu indických
kněží,

která

se

vyhoupla

z předchozích dvou na současných dvanáct členů! Ze druhého na třetí nejpočetnější místo spadla Strana tanzánských kněží, kterou stejně jako vloni zastupuje pět stoupenců. Ta naopak vsadila na zkušenost – věkový průměr jejích členů dosahuje 43 let, zatímco u Indů i u Čechů pouhých 38 let. Po jediném úspěšném kandidátu pak mají státy Bulharsko, Kamerun, Slovensko a
Ukrajina.
I Seminární sněmovna Papežské koleje svatého Jana Nepomuckého v Římě se
dočkala rozšíření – z loňských osmi na letošních třináct členů. Mandátem více
než dvou třetin disponuje Česká strana bohoslovců (10 členů), zatímco Kame-
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runsko-kanadsko-slovenská koalice disponuje zástupci třemi. Navíc se v brzké
době očekává přeložení kamerunského člena do nově vznikající
Sněmovny jáhnů.
Za nejstabilnější církevní experti
zpravidla považují Sesterskou sněmovnu svatého Karla Boromejského při Papežské koleji svatého Jana Nepomuckého v Římě. Letos však dva
její odchody kompenzuje jediný příchod. Tvoří jediný – i když pětičlenný –
ženský prvek v jinak plně mužském stálém složení Parlamentu Papežské koleje svatého Jana Nepomuckého v Římě. Po prvním měsíci úřadování se rozhodly změnit post na místě své „předsedkyně“.
Pro zajímavost na závěr dodejme, že největší spotřeba květin a balicího papíru se očekává v měsících květnu, resp. dubnu a březnu, kdy slaví své narozeniny 8, resp. 7 a 6 členů.
Doufejme, že biskupové měli při volbách alumnů pro letošní rok šťastnou
ruku – a že alumni se za projevenou důvěru odvděčí za pár týdnů chytrou
hlavou při zkouškách...
Vojtěch Novotný
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Za časů sv. Františka a paní Chudoby
Představte si, že jsme se propadli do časů sv. Františka (1181/2–1226) a
sv. Kláry (1194–1253) a stali se z nás obyvatelé města Assisi. Narodili jsme se
někdy kolem roku 1180. Některé věci týkající se našeho města by nám byly
asi úplně jedno nebo bychom je prostě
nevěděli. Těžko by nás totiž jako středověké měšťany zajímalo, že osídlení
lze datovat do neolitu, tj. mladší doby
kamenné, že se původně jednalo o malou vesnici obývanou Umbry, kteří bojovali nebo obchodovali s Etrusky, a
kterou pak dobyli v roce 295 př. n. l.
Římané. Ti naše město Asisium, jak se
mu tehdy říkalo, rozšířili, a tak se z něj
stalo jedno z důležitých center římské
říše. Římany nahradili Ostrogóti (v Itálii: 493–553), kteří za krále Totily (541–
553) město vyplenili, ti zas podlehli
Byzanci (553–568), po které přišli na
scénu Langobardi (568–774) a Frankové (789–897), a pak panovníci římsko–německé říše, a to už se pomalu dostáváme do naší současnosti, kdy jsou osudy Assisi spojené s osudy spoletského
vévodství.
Co se nás ale velmi dotklo z nedávné minulosti a neradi na to vzpomínáme, je
rok 1174, kdy město dobyl Fridrich Barbarossa (Hohen)Štauf; 1152–1190 a
svěřil ho Konrádovi z Lutzenu (Corrado di Urslingen), ten byl celkově nesnesitelný, a tak jsme ho z města vyhnali (1198), ale klid nebyl tak jako tak: bylo
nutné bojovat s Perugií a nebo se střídavě podrobovat vládě císaře Svaté říše
římské (upřímně řečeno ta nebyla ani svatá a ani římská, spíš německá…) nebo papeže (tzv. boj mezi ghibelliny a guelfy, tj. zastánci německých rodů
(Hohen)Štaufů ze Švábska nebo Welfů z Bavorska, resp. boj mezi přívrženci
císaře nebo papeže v letech 1125–1300). Inocenc III. (1198–1216) panuje nad
univerzální církví a biskupové Guido I. (1182–1198) a Guido II. (1204–1228)
sedí na katedře v katedrále našeho milého mučedníka a prvého biskupa města Assisi sv. Rufina (+238).
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Za našeho života se ale ve světě děje plno zajímavých věcí, které se k nám
donesou prostřednictvím kupců nebo které zaslechneme během kázání. Slyšeli jste o nekonečné křížové výpravě proti francouzským heretikům katarům
(1208–1229)? Tam pomohl až sv. Dominik (1170–1221). Věděli jste, že zasedá IV. lateránský koncil (1215)? Ten svolal právě sám Inocenc III. , a je to už
čtvrtý koncil během méně než sta let, který papežové do lateránské baziliky
svolali… Kde jsou ty časy, kdy papeže dosazovali na Petrův stolec Ottoni (10.
století)? To už nikdo nepamatuje; doba se od Řehoře VII. (1073–1085) a jeho
papežského diktátu (Dictatus papae; 1174) císaři Jindřichovi IV. (1156–1106)
natolik změnila, že dneska – jak každý pozoruje – křesťanstvu vládne Inocenc,
ne už pouhý nástupce sv. Petra, ale náměstek Kristův na zemi. Ale celkem
nedávno zas proběhla ještě jiná křížová výprava (IV. křížová výprava v letech
1202–1204), která místo, aby osvobodila svaté město Jeruzalém, tak vyplenila Konstantinopol, což nám Východ nemůže zapomenout… A v roce 1212
proběhla dokonce křížová výprava dětí. V jaké době to žijeme? Snad měl
pravdu mnich a teolog Jáchym z Fiore (1135–1202), že má přijít třetí věk, věk
Ducha svatého, kdy se všechno obnoví? Nebezpečné myšlenky zavánějící herezí (1263 bylo Jáchymovo učení odsouzeno jako hereze) musí zbožný měšťan okamžitě opustit! Oni se jich pak stejně chytnou nějací ti spirituálové nebo fraticelliové. Lépe je přečíst si něco od Chretiena de Troyes, třeba
poutavý rytířský příběh plný dvorské
rafinovanosti, ale i mužných činů,
nazvaný Perceval aneb hledání Grálu
(1182). Anebo se věnovat obchodu.
Tomu se poslední dobou daří, všimli
jste si? Všude je víc lidí, to asi způsobily mírné zimy, které nám Bůh poslední roky dopřává. Zakládají se nová města, ale ne už jako ta kdysi: administrativně–vojenská centra římského typu, ale jako nová města: centra obchodu, vlastní politiky (to
zejména tady u nás v Itálii) a kultury.
Nový styl v umění (gotika), ale i v myšlení. Staré školy při katedrálách nebo
klášterech už nestačí, někdo vymyslel jakési univerzity, po té naší v Bologni
(1088) si další založili v Paříži (1160). Začalo období scholastiky. A mění se
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další věci: není tomu tak dávno, co papež svatořečil laika (1199)! Nějakého
Omobuona z Cremony (1150–1197), neslýchaná věc! Kupec, a Inocenc III. ho
zařadí mezi svaté. Jestli on ten Inocenc nebude nějaký novotář: na koncilu
prosadil tak podivné věci jako každoroční přijímání a zpověď – a zpovídat se
je z čeho: hlavními hříchy jsou totiž lakomství a pýcha, první hřích postihuje
zejména nové bohaté – měšťany, ten druhý staré dobré feudály (Dělení společnosti na oratores, bellatores et laboratores, tj. na ty, kteří se modlí, válčí a
pracují, se pomalu mění, rodí se nová skupina – měšťané.) A koncil potvrdil
i volbu Fridricha II. římským císařem, což už tak divné není. (Středověké koncily potvrzovaly i politická rozhodnutí; např. I. lateránský koncil schválil roku
1123 tzv. Wormský konkordát ukončující spory o investituru.)
Středověk, náš středověk, se tedy stává moderním středověkem, nastalo plno změn!
Kdybychom se chtěli dovědět, co bude s naším městem dál, museli bychom
zřejmě k nějaké věštce (která by za to spolu s námi pravděpodobně skončila
na hranici, pokud bychom tedy neodvolali...; biskupská inkvizice byla ustanovena ve Veroně roku 1184 bulou Ad abolendam papežem Luciem III.). Ta by
nám prozradila, že městu bude vládnout Perugia, ó hrůzo, a pak rody Viscontiů a Sforzů z Milána a nakonec se Assisi stane součástí Papežského státu za
pontifikátu papeže Pavla III. (1534–1549), a to až do roku 1860, kdy se stane
pro změnu součástí Italského království.
Stane se i dalších několik podivných věcí, jako např. že biskup bude během
války (II. světová válka) zachraňovat Židy (biskup Giuseppe Placido Nicolini
zachránil 300 Židů tak, že je schoval v různých klášterech) a dostane pak
od nich ocenění Spravedlivý mezi národy nebo že jiný veliký papež Jan Pavel
pozve do Assisi, našeho města, zástupce všech možných pohanů (v roce 1986
proběhne tzv. Mezináboženské setkání v Assisi I). K tomu ho prý inspiroval
jistý František, rozený Giovanni Battista Bernardone, prorok míru… Snad to
není ten František, co způsobil svému otci tolik starostí, má za kamarádku
Kláru od vedle a zasnoubil se podle veškerých pravidel urozených rytířů
s paní Chudobou?
Martin Chleborád
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Porsche vs. Parkinson
aneb
jak najít ztracenou chuť žít
Na úpatí schwarzwaldských kopců se tvorstvo probouzí do jasu svěží nádhery
letního rána. Ptáci v korunách stromů i vysoko na nebi pějí v kontrapunktu
k sonornímu šestiválci značky Porsche zde na zemi.
Jakoby se dusil,
tento legendární
motor v zádi vozu
sípavě odkašlává
a chaotickou nepravidelností běhu budí pochybnosti, nechcípneli dočista. Na povel pedálu se ale okamžitě sladí a z nízkých otáček se neprodleně vyšplhá
k vyšším tóninám. Za volantem sedí Frank, majitel rodinné stavební firmy ve
třetí generaci. Jeho rozpukané ruce kontrastují s jemnou kůží interiéru a dokládají, že i jako šéf nedrží v ruce jen smartphone s one-touch-screenem, ale
stejně tak zednickou lžíci. Nateklým ukazováčkem zmáčkne elektrický spínač
a plátěná střecha kabrioletu se zdvihne do výše, rozloží se, složí a pak zmizí v
prostoru za sedadly. Nezbývá než nasednout! Jako kluk jsem jezdil s koňmi,
jako student s náklaďákem, ale na tohle jsem čekal půl století. Cítím ve vzduchu, že se něco pro mne významného chystá – něco, co přesahuje hranice
místa a času viditelného světa.

BRÁZDA – 1/2014-2015

25

Porsche 911 Carrera Cabriolet ve světě motorů udává tón. A projet se v něm
po horách je dárek farníka k mému stříbrnému kněžskému jubileu (byl jsem
svěcen J.P. II 29. 5. 1988). Už jen cítit vůní lesa prosycený vánek ve tváři, nechat se celým tělem vmáčknout do sedadla, když sešlápnutý pedál plynu katapultuje náš vůz vpřed a zaposlouchat se do symfonie šestiválce, která činí
autoradio zbytečným – to vše už je nevídaný zážitek. Když však stoupáme po
Schwarzwaldhochstraße ke Schwarzenbachtalsperre a silnice na tomto kouzelném silničním tahu lemuje břeh přehrady, mi to prostě nedá: „Necháš mě
řídit?“ V příštím okamžiku skutečně sedím za malým koženým volantem a
sleduji napjatě otáčky i zatáčky, a mám co dělat, abych udržel těch 320 koní
pod kapotou na uzdě. So weit – so gut. Je na téhle světské historce ale vůbec
něco duchovního? Plní se mi tu jen sen, který jsem vlastně už ani nesnil: skončil v archivu mého života ve složce s nápisem „Nesplnitelné“. Naprosto nečekaně sen se stává realitou právě teď, kdy nade mnou už visí Damoklův meč
diagnózy, která tak jako nápis nad branou pekla v Dantově Božské komedii
hlásá: „zanechte vší naději!“ Naději, že by mi snad někdo svěřil do rukou tak
drahou hračku! Frank to vidí zřejmě jinak… a učiní to.
Sv. Terezie z Lisieux tvrdila, že Bůh nevkládá do lidského srdce žádnou touhu,
kterou nehodlá naplnit. Boží přátelé dosvědčují, že se jim v životě splnila i ta
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nejtajnější přání. Projet se kabrioletem se může zdát pošetilé, zbytečné a pro
kněze–řeholníka se slibem chudoby nepatřičné. A přesto to byl pro nás oba
veskrze duchovní zážitek. Nejen proto, že naše zábavná vyjížďka (Spritztour)
v supersporťáku mutovala v superpouť od kostela ke kostelu podél celé cesty
a v katechesi na pokračování v intervalech mezi tím, a také nejen proto, že
člen farní rady a otec rodiny chtěl mít kněze jeden den jen pro sebe. Musím
se ale vůbec ospravedlňovat? Nepatří sem slovo Henri Nouwena, že všechny
naše hříchy pocházejí z toho, že nevěříme v Boží lásku k nám?
Aby člověk pochopil duchovní smysl událostí a věcí, musí usednout
k Ježíšovým nohám a naslouchat Mu jako Marie. Má zapotřebí ale také posilnit se tím, co připravila Marta (srov. Lk 10, 38–42). Když jsme z hor sjeli do
údolí Rýnu, už nás čekala v restauraci pod kaštany s výtečným obědem. Co na
tom, že ji pro tentokrát nevědomky zastoupila hbitá obsluha?! Vypadalo to
vše trochu jako v Betánii, a tak tam s námi mezi davem seděl jistě i sám Ježíš.
Natahoval jsem krk, otáčel se pohledem kolem sebe. Po chvíli však prošel
mezi stoly mladík, sklonil se ke mně a pošeptal mi: „To je Pán!“ Musel to být
sv. Jan! Nabral jsem si rozpačitě zbytek švábských Spätzle, usrkl z bádenského bílého a dal Frankovi znamení, že jedem. Zpátky jsme to vzali po dálnici a
tak jsme střechu zatáhli. Nevím, kolik to „kalil“, po chvíli se však kolem nás
mihla Autobahnkapelle BadenBaden. Tahle nejoriginálnější dálniční kaple, kterou znám, by rozhodně stála za zastávku. Těch
kostelů bylo pro dnešek však
dost! Mlčeli jsme, jen motor něco
mručel, vyprávěl a zpíval, nějakou
ukolébavku já usínal. Možná za
našimi zády na minisedadlech,
vhodných akorát tak pro děti, klidně spal už Pán. Koneckonců On byl taky
jednou dítě. Dal bych Mu aspoň svůj ruksak pod hlavu, ale nechtěl jsem se
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otáčet a rušit: nevím ani jestli víc Jeho, nebo sama sebe?
Ponořen do hloubi duše jsem jen jakoby z dálky vnímal jak vjíždíme do obce a
Frank šlápnul na brzdu. Končí jeden den v životě. Na úpatí schoulená vesnice
je tu stejně jako dnes ráno: ani na nebi ani na zemi žádná znamení. Anebo?
Možná –vlastně zcela jistě – se něco stalo, něco se změnilo! Dárek se tu ukázal štědřejší, než dárce mohl tušit. Z hloubi mého bytí si nesměle klestilo cestu to, co Teilhard de Chardin v názvu jedné ze svých knih nazval: Chuť žít.
Začínám také věřit tomu, co Jürgen Mette, evangelický kazatel, televizní moderátor a podnikatel, píše ve své knize Vše kromě mikáda. Život navzdory
parkinsonu (Alles außer Mikado. Leben trotz Parkinson, Asslar 2013): „Může
být, že zmítáni hlubokou životní krizí se nám zdá, že naše nejlepší doba je už
za námi. Může to být ovšem i tak, že Bůh se dotkne našeho srdce a dá v něm
uzrát tušení, že na nás čeká třeba ne ten nejlepší, ale přesto ještě opravdu
dobrý čas.“ Je to naděje, která nezklame. Ne však proto, že nás snad mine to
nejhorší, ale proto, že Bůh nám dává útěchu, kterou svět dát nemůže.
(Kol 1, 24-28)
Nejsem spíš snílek? Pak mám ale Tomáše Špidlíka za advokáta. Ten se snílků
totiž vždycky zastával. V knížce Slovo a obraz vykládá příběh biblické postavy
Jonáše: „…moře, kam byl Jonáš vhozen, jsou iluze. Pod lesklým povrchem
skrývají propast. [...] Kdo z mladých by nespřádal sny o modrých dálavách!
Jak krásné a líbivé je dát se jimi unášet daleko od šedé a tvrdé zemité skutečnosti. Kdo nikdy nesnil, nebyl mlád. Ale kdo se ve snech utopil, ten ztratil život. Jen Kristus ho vynese ze snů k životu tak, aby neztratil světlo. [...] Překonat krizi mládí znamená pro většinu lidí zapomenout na ideál a vrátit se k tvrdé realitě všednosti […] Máme však i jinou cestu, znamení proroka Jonáše. On
na moři potkal rybu, která ho vyprovodila na břeh. Ta ryba (řec. ichthys) je
Kristus. On nás vrací do skutečnosti, ale zůstává světlem a krásou, protože je
Syn Boží a Spasitel.“
P. Richar Čemus SJ

To světlo ve tmě svítí! (Jan 1, 5)
Požehnané Vánoce
vám přejí obyvatelé Nepomucena

