BRÁZDA
ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ

4.12.
2013

450 let od uzavření Tridentského koncilu
50 let od vydání Sacrosanctum Concilium

1/2013-2014

2

BRÁZDA – 1/2013-2014

Děkujeme všem,
kteří ve svých modlitbách a obětech
pamatují na obyvatele naší koleje.
A také těm,
kteří přispívají na vydávání Brázdy.
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ÚVODNÍ SLOVO INKLUSIVNÍ
Drazí odběratelé Brázdy,
Svět se změnil. Cítím to ve vodě. Cítím to v půdě. Cítím to ve vzduchu.
Cítím to v Nepomucenu… i když to asi není třeba zas tak moc dramatizovat,
přeci jen by bylo nevhodné ony proměny zamlčovat, zvláště když mají, jak se
zdá, jistou pravidelnou strukturu.
Otřásání roku 2013 bylo započato volbami prezidentskými a ukončeno
volbami parlamentními, tedy událostmi národního významu, které nechávají
řádně pocvičit teologální ctnost naděje nemála z nás.
Pokud se budeme blížit z okraje ke středu, narazíme na proměny církevního rázu. Před velikonocemi vystřídal jednoho obdivuhodného papeže druhý
obdivuhodný papež a když jsme se vrátili z prázdnin, nalezli jsme v bytě
rektora a vicerektora nové obyvatele. Vedle již předvídaného přeložení
Mons. Jana Mráze byl povolán do vlasti i P. Jiří Sedláček. Oběma tímto děkujeme za práci, kterou pro Nepomucenum odvedli. Novým velícím důstojníkem semináře se stal P. Petr Šikula, někdejší farář od brněnské katedrály,
který utvořil tým s novým vicerektorem P. Romanem Czudkem.
V samotném srdci letošních proměn pak dlí jadérko z hlediska dějin světa či
státu snad zanedbatelné a přeci pro nás takřka nejdůležitější. Je jím posílení
našeho seminárního společenství. Loňské třeťáky a letošní jáhny už jsme
poctivě oplakali v minulé Brázdě, což nám umožňuje bez dlouhých reminiscencí přivítat nové tváře. Už nyní jsme nemálo formováni energičností
a kreativitou Petra Soukala, zvídavostí a bystrostí Jana Pitřince, rozvahou
a logikou Vojtěcha Novotného a zkušenostmi a znalostmi Ricarda Escalanteho.
První z těchto čtyř již příště převezme starosti i radosti, které přináší
vydávání Brázdy, aby znovu byla vyjevena pravda tak drahá našemu za krátko
devadesátiletému exalumnovi Mons. Kolářovi, že církev je vždy mladá.
Tomáš Enderle
Srovnávám účty
Rád bych na tomto místě poděkoval těm, kteří mi nemálo pomáhali ve
vydávání Brázdy. P. Radkovi Tichému, který se snažil, aby byl časopis co
nejpříjemnější pro oko, Petrovi Havlíkovi a Marku Husákovi, kteří slídili po
nedostatcích gramatického rázu a Jiřímu Luňákovi, který si s grácii sobě
vlastní nechával zcenzurovat své smajlíky a většinu vykřičníků.
E.T.
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Milý deníčku!
My středoevropané jsme skutečně tvorové v čemsi jedineční. Po uplynutí teplých měsíců v naší vlasti, kdy i letos jsme si mohli povzdechnout, jak je to horko
úmorné, se někteří vracíme zpět, někteří nastupujeme prvně do metropole
„kozačkového“ státu, abychom si tak prodloužili ono klimatické martyrium.
Ano, pravdou zůstává, že je to i proto, abychom zároveň usedli ke svým stolům,
začetli se do svých knih a především naplnili životem přes prázdniny osiřelé
chodby Nepomucena. A tak se i já, milý deníčku, chápu brka a smáčím
v kalamáři s černou kapalinou, která ti vtiskne rysy tak neopakovatelné a nesmazatelné zároveň (alespoň do chvíle, než tě zase zapomenu na parapetu
a zmokneš skrz na skrz jako posledně). Do té doby mi dovol, abych na tvých
stránkách nechal znovu ožít historii více či méně vzdálenou v naději, že i generace alumnů pozdějších budou hledat svou inspiraci v těchto řádcích tak, jako
jsem to dělal i já…
Tak tedy: První společnou akcí v tomto akademickém roce byla mše svatá na
slavnost sv. Václava, kterou celebroval kardinál Miloslav Vlk v Bazilice S. Pietro
ve Vatikánu na oltáři zasvěceném právě našemu národnímu patronovi. Ve své promluvě vykresloval obraz světce jako toho, který do základů národního společenství
vkládal určité duchovní hodnoty.
Hned následující den jsme
odjeli na exercicie na Mentorellu,
podobně
jako
v loňském roce. Duchovní
cvičení pro nás měl ředitel
poutního domu Velehrad
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v Římě P. Jaromír Zádrapa,
SDB. Pod jeho vedením jsme
se den po dni stále více ponořovali do hloubky vnitřní modlitby.
V těsném závěsu za exerciciemi byla jako vždy první neděli
v měsíci 6. října česká mše
svatá. Letos zahajovací a zároveň i premiérová pro nové

vedení naší koleje.
V pondělí 7. října už ale byla řada na nás-bohoslovcích, abychom provětrali naši
Almu Mater a k ní patřící studentský bar při začátku nového akademického
roku. Samotné slavnostní zahájení formou mše svaté v bazilice S. Giovanni in
Laterano, které předsedal Rettore magnifico Enrico dal Covolo bylo 23. října.
Stejně jako všude na celém světě i my jsme slavili 1. listopadu Slavnost všech
svatých a den následující, jak už se stalo dobrým zvykem, mší svatou
v katakombách – tentokráte Domitillových – vzpomenuli všechny věrné zemřelé, zejména první křesťany, kteří se na tomto místě scházeli už od 3. stol. po Kr.
Víkendový trojboj završil svátek sv. Karla Boromejského, kterého jsme si připomněli v neděli 3. listopadu.
Po několikadenním oddychu ve
škole jsme 7. listopadu opět
slavili a to padesátiny P. Petra
Dufky, SJ, který v loňském roce
v naší koleji zastupoval otce
spirituála.
9. listopadu jsme se vydali na
podzimní seminární výlet,
v jehož rámci jsme zavítali do
Aquilly, Capestrana a Sulmony.
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V rekolekcích s mottem „Ten, který přichází!“ nás od 15. do 17. listopadu
P. Richard Čemus, SJ vedl k větší vnímavosti vůči hlasu Božímu, k volání Ducha Svatého.
O týden později, v neděli 24. listopadu slavil na náměstí S. Pietro papež František mši svatou, při které byly vystaveny i ostatky sv. apoštola Petra, na zakončení Roku víry.
Společnou modlitbou 1. nešpor vstoupili v sobotu 30. listopadu studenti
Římských univerzit spolu se Svatým otcem do doby adventní.
Večer 6. prosince byl ve znamení scének, představení, přednesů i komických
instruktáží. Tak probíhala oslava památky sv. Mikuláše, kterou jsme zahájili
společnými nešporami.
Předvánoční ticho zaplavilo kolej opět o týden později při rekolekcích. Díky
promluvám P. Petera Kučáka, M.C. jsme si mohli intenzivněji uvědomit, jak
vzácní jsme v očích Božích, jakou láskou nás Bůh od počátku našeho života
zahrnuje.
Na Vánoce se opět rozjedeme do svých domovů, abychom strávili nějaký čas
v kruhu našich blízkých. Ale stejně jako mudrci pospíchali k Betlému, tak i my
se budeme snažit navrátit do Věčného města do 6. ledna.
Jiří Luňák

8

BRÁZDA – 1/2013-2014

Svatý Václav „Superstar“
Promluva kardinála Miloslava Vlka u příležitosti slavnosti sv. Václava
Vážení přátelé, drazí bratři a sestry!
Spolu s naším národem - doma i jinde
v zahraničí- slavíme dnes zde, v bazilice sv. Petra, slavnost sv. Václava, který
stál u kořenů našeho formujícího se
národního společenství. Tento den je
státním svátkem, to znamená, že role
sv. Václava v našich dějinách je tím
veřejně uznávána.
Naše světce – a je jich tolik – slavíme
v církvi jako své ochránce kteří se za
nás přimlouvají, intervenují před tváří
Pána časů, Pána dějin, který stojí nad
osudy národů i jednotlivců.
Naši světci tvoří spolu s námi jedno
společenství, jednu církev, a naše
slavení zde, v srdci univerzální církve,
to podtrhuje. A jim, kteří mají blízko
k nejvyššímu Pánu dějin, jsou mocní
svou přímluvou, záleží na štěstí, na
dobru, na prospěchu našeho národa.
S touto vírou, kterou vyznáváme
v „Credu“, které za chvíli budeme
říkat, uctíváme svatého knížete Václava a děkujeme Bohu za jeho život.
Světci jsou nejen přímluvci, nejen
vítězové života, ale také vzory, jsou
těmi, kdo do základů národního
společenství vkládali určité duchovní
hodnoty. Slovníkem mládeže bychom
je mohli nazvat „superstar“. Oni
oslavují své superstar pro jejich výkony, sportovní nebo umělecké. To jsou

výkony lidské síly a schopností. Život
světců - to není jejich osobní výkon,
ale abych citoval liturgický text preface o svatých: „Velikost jejich života je
tvůj dar“. Tedy velikost života světců
je v řádu duchovním projevem moci
toho, který je Pánem světa, Pánem
života každého z nás.
Světci „překročili“ sami sebe, pochopili, že sami o své síle nejsou schopni
podat v duchovním oboru velký
výkon. Člověk je ve svém životě nakloněn spíše ke konání nedobrých skutků, skutků zla. A světci pochopili, že je
nutné spojit své vlastní slabé síly
s nekonečností Boží, s Bohem, který
nás má rád. On nás vybavil svobodnou
vůlí a nevnucuje nám, co máme dělat,
nebere nám hned svobodnou vůli.
Nabízí nám svou pomoc, nevnucuje ji
a čeká, že se jí ve vší svobodě chopíme. To světci pochopili a podle toho
jednali. Velikost jejich života spočívá
v tom, že pochopili, že ačkoliv člověk
je vybavený mnoha schopnostmi,
nemůže sám od sebe dokázat všechno. A dobře z praxe poznávali, že
člověk je často v nebezpečí, že ponechán sám sobě, může napáchat mnoho zla – jak to dobře známe z dějin
lidstva, z nedávné minulosti, ale i
z naší přítomnosti. Světci jsou tedy
skutečnými „superstar“ v duchovním
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oboru. Jsou ukázkou, vzorem, superstar stylu života. Nespoléhali se jen
na své síly a schopnosti, ale spojovali
se s mocí Boží a tímto způsobem se
stali velkými vzory.
To je právě to, co náš národ, naši
politici, každý z nás, potřebujeme:
překročit sami sebe, své ego, své já,
svou pýchu, a hledat v pokoře pomoc
od silnějšího – a tím je i podle příkladu
života i našich světců Bůh – milující
bytost, tvůrce řádu. On respektuje
v lásce naši svobodu, kterou nám dal,
ale čeká na naše zavolání o pomoc.
Prvním krokem inteligentního člověka
je poznat a uznat, že existuje Bohem –
tvůrcem daný řád pro život člověka
a společnosti, který my lidé, i kdybychom sebe více chtěli, nemůžeme
absolutně změnit, a který je třeba
prostě přijmout, abychom realizovali
svou touhu po štěstí, po radosti, po
úspěchu.
To je smysl těch slov, která jsme dnes
četli v evangeliu, a která jsou trvale
platná – v době Ježíšově, když je
vyslovil, v době Václavově, po dva
tisíce let, a jsou s nezmenšenou naléhavostí platná i dnes: „Kdo by chtěl
svůj život zachránit...“ – na vlastní
pěst, vlastní mocí, vlastní moudrostí
a chytrostí, bez respektu k danému
řádu. „Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho...“ Kdo však svůj život
„ztratí“, tzn. svou pýchu, spolehnutí
jen na své síly a svůj rozum, „nalezne
ho“! Tohle je zkušenost a moudrost
našich světců. „Neboť co prospěje
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člověku, když získá celý svět, ale ztratí
svou duši?“
Kníže Václav byl pokorným vládcem,
přijal do své životní praxe od své báby
svaté Ludmily také tuto víru v daný
řád pro život duchovní i každodenní,
víru v evangelium. A i když vlastně na
této cestě ztratil svůj pozemský život a
získal život trvalý, věčný, jehož výrazem je i úcta, které se mu po tisíc let
od Čechů dostává, sv. Václav zůstává
živý po tisíc let, přítomný i dnes
v dějinách našeho národa, přimlouvá
se za svůj národ a svým životem silně
promlouvá i dnes. To, o čem i dnes
mnohdy politici mluví – totiž o tradičních hodnotách – to je u sv. Václava
živě, aktuálně přítomno. Kéž se dědičný kníže za náš národ přimlouvá,
abychom to všichni pochopili, politici,
veřejně činní lidé i všichni ostatní.
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Trident a Nepomucenum?
Co spojuje koncil v Tridentu a Nepomucenum? Na první pohled se snad zdá, že je to
pouze jedna ze směrnic Tridentu o nutnosti
zakládání kněžských seminářů, ale díky tomu,
že zde působí komunita sester boromejek,
s klidným svědomím můžeme prohlásit, že je
to také postava sv. Karla Boromejského.
O jeho vlivu na závěrečné období tohoto
koncilu, které se konalo od ledna 1562 do
prosince 1563, bude pojednávat tento článek.
Když byl roku 1559 zvolen papežem Pius IV.,
povolal do Říma svého jednadvacetiletého
synovce Karla, aby se stal jeho státním sekretářem. Jednalo se o světlou výjimku tehdy běžného nepotismu, Karel byl totiž
schopný a opravdu i pracoval. Z římského období svatého Karla lze jako
příklad jeho schopností vyzdvihnout právě dotáhnutí koncilu do úspěšného
konce. Čím se o to tak zasloužil, když tam sám vůbec nebyl? Šlo především o
správný výběr papežských legátů, kteří koncil řídili, a velmi čilou korespondenci se všemi důležitými osobami na koncilu zainteresovanými.
Na začátku posledního období byli účastníci koncilu velmi nejednotní, za prvé
se nemohli shodnout biskupové a navíc mnoho požadavků vznášeli světští
panovníci. Díky tomu odkládali jedno téma za druhým. K tomu všemu na
začátku roku 1563 zemřeli dva hlavní papežští legáti. Koncil se zdál být na
pokraji krachu. V tu chvíli zasáhl právě kardinál státní sekretář a papež na
jeho návrh jmenoval legátem kardinála Moroneho, nesmírně schopného
diplomata, naděje na zdárný konec koncilu se po dlouhé době zdála méně
utopistická. Díky diplomacii Moroneho a čilé korespondenční činnosti svatého Karla se atmosféra poprvé změnila z neústupné a hádavé na smířlivou,
takže mnoho sporných bodů bylo vyřešeno. Například otázky reformy kléru,
papežské kurie a přijímání podobojí se dostaly do kompetence papeže, kde
postava Karla Boromejského zajišťovala důsledný přístup k tolik požadovaným reformám. Na posledním zasedání v prosinci 1563 všichni účastníci
pociťovali velkou vděčnost za vykonané dílo.
Zbývalo „pouze“ uvedení do praxe, kde Karel opět vynikl jako příkladný
arcibiskup milánský, ale to je již kapitola jiná.
Jan Pitřinec
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Matka Vojtěcha,
služebnice Boží, statečný svědek víry

v ŘÍMĚ

V příštím roce, začátkem února
2014, doputuje výstava o služebnici
Boží boromejce Matce Vojtěše
Hasmandové v české i italské verzi
do Říma. Po roční pouti po České
republice, bude dále probíhat na
území Říma a blízkého okolí.
Touto výstavou chceme připomenout v rámci celocírkevních a slovanských slavností minulého roku,
nedávno ukončeného Roku víry
a jubilea příchodu soluňských bratří
na Velkou Moravu také jubileum
Matky Vojtěchy Hasmandové - služebnice Boží. Výstava si neklade za
cíl přesně zdokumentovat všechny
významné historické události spojené s její osobou. Je však poctou výjimečné
ženě víry, od těch, kteří ji poznali a o toto poznání se chtějí podělit s širší veřejností.
Dne 21. ledna 2013 uplynulo 25 let od smrti Matky Vojtěchy, 25. března 2014
si pak připomeneme 100 let od jejího narození. K této příležitosti jsme připravily několik aktivit spojených s „Jubilejním rokem Matky Vojtěchy.“ Na místech spojených s jejím životem a s působením našich sester jsme uspořádaly
putovní výstavu s názvem:
„Matka Vojtěcha, služebnice Boží – statečný svědek víry.“
15 panelů výstavy zachycuje její život od r. 1914 do r. 1988, od narození až po
smrt, a přináší svědectví o tom, jak se z malého venkovského děvčátka stala
velmi záhy milosrdná sestra sv. Karla Boromejského, výborná učitelka, ve válce ošetřovatelka raněných, v období komunistického útlaku pak vězeňkyně
pro velezradu a nakonec generální představená sester, která umírá v pověsti
svatosti. Ve Vatikánu probíhá římská část kanonizačního řízení.
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Zcela vydaná ve službě svému společenství, otevřená působení Ducha svatého a s hlubokým církevním smýšlením vedla společenství k pokoncilní obnově. Byla oporou a posilou lidem, s nimiž se setkávala, spoluvězeňkyním a také
mnoha kněžím.
Autorka věří, že i vy budete povzbuzeni statečným životem Matky Vojtěchy
k hledání pravdy, spravedlnosti a lásky.

„Nestačí však mít ideál, je nutné jej žít.“
(k Adventu 1977) .
Autorem výstavy:
SM. Remigie Češíková SCB
Grafik:
Dominik Bouma
Záštitu nad výstavou převzali: Česká biskupská konference
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla B.
V jubilejním roce byly vydány knihy: Láska smrtí nekončí, životopisná črta od nejbližší spolupracovnice SM. Inviolaty Krupkové SCB, která byla napsána hned po
smrti Matky Vojtěchy v roce 1989 a nyní se dočkala již čtvrtého vydání. O rok
později vyšla kniha od spisovatelky Marie Holkové s názvem Matka Vojtěcha a
nakladatelství Cesta v Brně ji vydalo podruhé v tomto roce. Novou knížkou je
publikace výstavy, Matka Vojtěcha, služebnice Boží, statečný svědek víry, která je
trochu rozšířená o důležité texty. V polovině listopadu vyšla knížka Matky Vojtěchy: Jsem v dlani Boží – dopisy z vězení. Poslední dvě knihy budou přeloženy i do
italštiny. Připravuje se sborník z konference, která proběhla v Brně 14. září.
Více informací můžete získat na www.boromejky.cz/matkavojtecha,
www.facebook.com/MatkaVojtecha
SM. Remigie Češíková
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Večeře,
kterou člověk nemusí přežít…
Usedám ke stolu. Volím strategickou pozici uprostřed, zatímco místo napravo
je ještě volné. Přichází Aristides jeden z afrických obyvatel naší koleje. Pokud
nemá vysoký kolárek, hrozí na tmavých chodbách čelní střet… Začíná bubnovat křížová palba italských slovíček. Kryji se pokyvováním hlavy a pro jistotu
občas přihodím: „Sì“ nebo „Ho capito“. Do větších akcí se zatím nepouštím.
Po dopoledni ve škole a odpoledni nad italskou knížkou je další nášup zdejšího jazyka za hranicí mých sil a schopnosti přežití…
Řeč se stáčí ke zvířatům v Africe – asi proto, že témata jako rodina, škola, koníčky a otázka proč nechodí na páteční fotbal, už byly uspokojivě prodiskutovány. Ale zpět ke zvířatům. Přirozená otázka, která zajímá každého chlapa:
„Co všechno se tam u vás dá jíst?“ Žirafa je prý posvátné zvíře, zebra se tomuto privilegiu již netěší… Soused
naproti jakoby mimochodem prohodí, že už jedl slona. Prý ujde... To
jsou věci. Ani nevím jak, ale řeč se
dále stočí k tématu, které zvíře je
nejnebezpečnější. Zřejmě další
z „chlapských“ otázek. Aristides se
ke mně nakloní a v záblesku jeho
očí vidím, že italský kulomet právě
dostal novou dávku munice. A už mi
vypráví příběh, který se – prý skutečně – stal.
Mezi sousty mi zapáleně sděluje, že
doma v Africe má bráchu. Šílence
do motorek. Ten si jednou v noci
vyrazil na svém stroji – Harley Davidson to asi nebyl – do sousedního
města. Cesta vedla z velké části africkou divočinou, kde se zejména
v noci potuluje kdejaká havěť. No a
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jak si tak drandí na motorce, najednou, kde se vzal,
tu se vzal, z tmavé divočiny
vyběhnul buvol, aniž by byl
ochoten respektovat přednost zprava. Další část cesty proběhla letecky. Než
Aristidův brácha přistál
zpět na matince zemi, jeho
motorka se nějakým záhadným způsobem zasekla
mezi zadníma nohama utíkajícího pachatele.
Když se náš hlavní hrdina
vzpamatoval, vylezl co nejrychleji na nejbližší strom.
Nastalo ticho. Po motorce ani buvolu nebylo nikde ani stopy. Po chvíli se odvážil slézt a hledat to, co z motorky zbylo. Po chvíli našel něco, co dříve mohlo připomínat tvar motorky a svůj vrak odtáhl na silnici. Jenže havarijní stav
znemožňoval další manipulaci. Uff, sám v takové divočině, děkuji pěkně. Když
v tom se najednou z dálky ozval zvuk přijíždějícího kamionu. Žel, plně naloženého – Coca-colou. Řidič zastavil. Nevěděl, co si má myslet o muži s vrakem
motorky, v noci, uprostřed divočiny. Motorka se do kamionu nevešla a Aristidův brácha by zase do kamionu nenastoupil bez ní. Řidič se tedy pokusil
opravit – nakolik to bylo možné – torzo motorky našeho hrdiny. Jako zázrakem se podařilo postupně narovnat řidítka, rozchodit motor, najít obě kola,
které buvol na útěku z místa činu kdesi ztratil… Už to vypadalo, že se ti dva
spolu rozloučí a každý pojede dál svou cestou. Ale jejda, světlo se opravit nedalo. Noční cestování bez světla je na afrických silnicích nemyslitelné. Duchapřítomný řidič se ale ochotně nabídl, že motorka může jet před ním a on, že jí
bude na cestu svítit světly kamionu. No řekněte, kdo to má? Tak pokud vím,
nejezdí ani s papežem Františkem. Tak kolona dojela až domů – naštěstí bez
dalších nehod.
Možná ještě stojí za zmínku, že potom, co Aristidův brácha přežil tohle všechno, tak málem nepřežil, jak se do něj pustili doma… Ale o tom třeba někdy
příště, hlavně, že jsme to všichni ve zdraví přežili…
Petr Soukal
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musí
naslouchat“

Rozhovor s rektorem Nepomucena P. Petrem Šikulo u
P. Petr Šikula narozený 24.2.1974 v Novém
Městě na Moravě byl 1.8.2013 jmenován
Kongregací pro klérus novým rektorem
české Papežské koleje Nepomucenum.
Vyrůstal v Doubravníku, gymnázium
vystudoval v Tišnově. Po absolvování
litoměřického konviktu studoval teologii
v Olomouci a v Římě. Po jáhenské a kaplanské službě u brněnské katedrály se
vrátil studovat fundamentální teologii na
Lateránskou univerzitu a posléze působil
opět v katedrální farnosti, tentokrát jako
administrátor a farář a sídelní kanovník
Královské stoliční kapituly sv. Petra a
Pavla v Brně. Redaktor Brázdy si nemohl
odpustit pokus o poodhalení jeho osobnosti pomocí několika otázek.
Otče rektore, my dva jsme se narodili ve stejné porodnici. Podle P. Kabrdy
(také narozeného v Novém Městě na Moravě) má krajina dětství nemalý vliv
na charakter člověka. Jak Vás ovlivnila Vysočina?
Náš kraj je zajímavý, horami a výškami, které člověka vytahují nahoru. Zároveň je to ale kraj drsnější, lidé tam možná nejsou na první pohled vřelí a
otevření, mají tvrdší slupku, zato když se člověk dostane k jádru, tak tam
najde jakousi pevnost a jistotu, možnost další spolupráce.
A když se řekne slovo domov, co se Vám vybaví?
Domov a Doubravník začínají stejným písmenem, takže to se mi vybaví jako
první, ale už jsem si samozřejmě zvykl říkat „jedu domů“, když jsem jel do
Brna na faru. Zatím nenastala ta chvíle, kdy bych Nepomucenum vnímal jako
domov, ale třeba to přijde.
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Teologii jste vystudoval na Lateránské univerzitě. Asi před rokem se Brázda
ptala několika exalumnů Nepomucena na to, co jim pobyt v Římě přinesl,
jakým způsobem je obohatil. Jak by zněla Vaše odpověď?
Velké bohatství studia v Římě je rozhled, který přesahuje místní zkušenost
a místní situaci. Kontakt s cizími národy a kulturami je něco, co člověk nevyčte z knih. Když člověk studuje v Německu nebo Francii, potkává hlavně Němce a Francouze, ale když přijde studovat do Říma, potkává i na přednáškách
lidi z celého světa. Může být také ku prospěchu, že člověk trochu nahlédne
do církevního „aparátu“.
Od prvních jáhenských krůčků v roce 99 až do polovičky tohoto roku jste
pastoračně působil v jediné farnosti a to zrovna v brněnské katedrální. V čem
jsou specifika této farnosti? Co Vás tam těšilo?
Musím říci, že mne ta městská farnost pozitivně překvapila. Původně jsem
měl očekávání anonymního městského provozu, ale katedrální farnost byla
hodně osobní, lidé se zapojovali do života farnosti a netvořili pouze nějaký
anonymní dav. Další specifikum je, že katedrála je sídlem biskupa, a tak to, co
prožívala diecéze, prožívala i farnost. Také jsme měli ve farnosti poměrně
hodně sňatků a posléze i křtů a připravovali jsme i dost katechumenů. Další
zajímavou oblastí byla kultura, jenom hudebních těles tam máme, tuším, asi
pět.
A nemrzelo vás někdy, že jste se nepodíval jako farář někam jinam?
Moje meta farní činnosti je malá vesnička v horách.
Tak to teď půjde už asi stěží...
Proč ne?
Vy tam zas tolik hor nemáte, v
té Brněnské diecézi.
Leda ta Vysočina, Sněžné,
Herálec a ty konce.
Na serveru katolik.cz jste
několik let odpovídal na
dotazy z oborů církevního
práva, disciplíny, morálky,
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liturgiky, systematické teologie, biblistiky, duchovního života a dalších. Jak na
tuto svoji službu vzpomínáte?
Byla to náročná a zajímavá práce. Člověk toho musel hodně načíst a nastudovat, ale také přežvýkat tak, aby to mohl podat srozumitelně. Také to byla
příležitost přiučit se tomu, jak přemýšlejí lidé, kteří hledají, kteří nemají
stejné curriculum jako jsem měl já, který pocházím z věřící rodiny. Bylo to
cvičení v dialogu, ve schopnosti „obléci se do kůže druhého člověka“, jak o
tom mluví francouzský filozof Jean Lacroix. Samozřejmě se to ne vždy dařilo.
Osobně by mne zajímalo, jestli jste musel odpovídat na otázky, které jste
neměl plně intelektuálně a třeba i vnitřně zpracované a musel jste na ně
odpovídat spíše na základě autority církve a poslušnosti víry než na základě
vnitřního přesvědčení.
Určitě. Člověk se neustále vyvíjí a co jsem si myslel, že vím před několika lety,
na to se dnes dívám díky dalším zkušenostem jinak. Odpovídáme na základě
autority a víry církve, které jsme konec konců součástí. Člověk potřebuje
nějaký korektiv, něco, čeho se může chytit. Nemohu vydávat ze svého, když
sám nebudu čerpat. Dnes bych také samozřejmě mnohé věci řekl a napsal
jinak. Musíme přijímat i fakt, že na některé otázky nejsme schopni dávat
definitivní odpovědi. Naše sebelepší a sebemoudřejší snaha něco vystihnout
bývá pouhým koktáním kolem dokola a nedokážeme vyjádřit šíří tajemství
a života, ještě jsme pořád na cestě. Mnohdy si také musíme přiznat, že nevíme. Vážím si proto úsilí těch, kteří v tomto hledání nesou svou kůži na trh a
musí přitom snášet zákopovou kritiku z kaváren a od psacích stolů. Takže díky
za to, že máme Tomáše Halíka, Orka Váchu nebo Roberta Bezáka...
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Čtenářům, kteří Vás třeba neznají, by jistě pomohlo v utváření si obrazu
nového nepomucenského rektora několik základních indicií. První z nich by
mohli být svatí, které máte ve zvláštní úctě.
Světec, který byl vždycky blízký mému srdci, byl svatý Ignác z Loyoly. Byla by
jich spousta. Také mne ale zajímají životopisy lidí, kteří nikdy kanonizováni
nebyli a přesto jejich život a dílo promlouvají, například mi je blízký Antonín
Dvořák.
Jako druhou indicii bych velmi rád slyšel, názvy několika knih, či autorů kteří
jsou pro Vás osobně důležití.
Například francouzský kněz Guy Gilbert, na kterém mne imponuje schopnost
vést dialog s těmi, u kterých to mnozí vzdali, jít tam, kam si mnozí netroufli,
a žít jinak. Jeho úvahy o kněžství a eucharistii mohou být velmi inspirující pro
kněze a bohoslovce. Ovlivnil mne i David Torkington, Antony de Mello, a také
mám rád odpočinkovou sérii knih o Donu Camillovi. Z odborné literatury
mám rád Congara, Rahnera, Blondela, Sesboüeho a další. Na druhou stranu
musím přiznat, že takový Jan od Kříže mé schopnosti porozumět zatím docela
úspěšně uniká.
Třetí a už poslední Vaší charakteristikou by mohlo být, zda
máte nějaké konkrétní kněžské
vzory.
Kněžské vzory většinou bývají kněží
raného mládí a dětství. My jsme
měli ve farnosti pana doktora
teologie Aloise Koláře, rodáka
z nedalekého Deblína. I když
zemřel, když jsem chodil asi do třetí
třídy, pamatuji si ho jako osobnost
určité jistoty ve farnosti. Všichni jej
oslovovali pane doktore a jeho
slovo platilo. Byl to takový sloup,
který farnost nesl. Přestože
v dobách totality nemohl plně
rozvíjet svou činnost, jeho přítomnost a pevnost byla cítit.
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Co jsou pro Vás esenciální předpoklady
pro kněžskou službu?
To je složitá otázka, ale když bych to měl
shrnout úplně jednoduše, tak kněz musí
umět dobře naslouchat. Jak ve vztahu
k Bohu, tak ve vztahu k lidem. Největší
nebezpečí kněžského a vůbec křesťanského života je podle mne, když si někdo
řekne: „Já to vím sám a bude to tak, jak si
to myslím já.“ Schopnost vnímat, naslouchat, porozumět a hledat považuji za
základ pro toto povolání a poslání.
Farnost svatých Petra a Pavla v Brně je
jedno z „kaplanských míst“, jak jste si
ověřil na vlastní kůži. Řada kaplanů Vám
tudy prošla, takže s nimi máte dost zkušeností. Čistě pro informaci nás seminaristů
… čeho by se měl snažit kaplan vyvarovat?

Základní pravidlo je, že kaplan nesmí být chytřejší než farář. ;-) Kaplan by měl
být ten, který nasává, nemyslím alkohol, ale zkušenosti, které pak může,
kriticky prohloubené, používat dál. Fakulta a seminář bohoslovcům nemohou
poskytnout bezprostřední kontakt s pastorací, nemohou si ohmatat praxi,
proto je důležité, aby kaplan setrval v rozpoložení učedníka. Někdo potřebuje
popostrčit a jiný zase být brzděn, protože přichází s mnoha ideály, ale realita
je jiná.
Politické strany jednají o možné spolupráci ve vládě a snaží se najít kompromisy mezi svými programy. Toho vy jste ušetřen. Jaké jsou vaše priority? Čeho
byste rád dosáhl?
Jedno ze základních pastoračních pravidel zní, že když člověk přijde na nové
místo, tak má rok jenom sledovat a pak až začít plánovat a vytyčovat priority.
Já jsem zatím ve fází rozhlížení. Ale mohu říct, že bych v Nepomucenu rád
vytvořil centrum a styčný bod nejen pro alumny, ale i pro české kněze, aby
sem mohli přijít na kurz jakéhosi aggiornamenta na několikatýdenní či měsíční pobyt. Mluvit o konkrétních plánech by však bylo ještě předčasné.
Za odpovědi poděkoval E.T.
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Da Trinidad…
...via Canada…
…al Seminario della Repubblica Ceca
Ricardo Escalante se svými 6 roky strávenými v Nepomucenu již patří ke stálicím našeho společenství. Během tohoto léta se však změnil jeho statut z alumna—laika na bohoslovce. Narodil se a vyrostl na Trinidadu, ale nějaký čas strávil v Kanadě a za kanadskou arcidiecézi Regina také studuje. Minulý rok v našem společenství oslavil své padesáté narozeniny, při jejichž příležitosti pronesl
projev, který je základem tohoto článku, o který jej Brázda požádala, aby se
představil jejím čtenářům.
Vorrei ringraziare tutti i Rettori, Vice
Rettori e Direttori Spirituali, quelli
attuali e quelli del passato, Monsignore
Jan Mraz e Padre Petr Sikula, per la
possibilità di essere nel vostro collegio,
prima come laico, e poi come seminarista. La fortuna di vivere in un luogo
dove c’è la messa ogni giorno, dove c’è
una cappella dove si può andare a
pregare quando si sente il bisogno di
farlo ‒ questa è una grazia enorme che
manca a molta gente. E poi la vostra è
una cappella particolare. Quando
penso al vostro collegio, penso prima
di tutto alla cappella.
Poi vorrei ringraziare le suore – come
i Santi sono il vero motore della storia,
in un certo senso le suore sono il cuore
del collegio ‒ non ho parole per esprimere la mia gratitudine. Il loro è un
esempio di servizio nascosto, un servizio che corre sempre il rischio di essere
sottovalutato o non apprezzato. E per
noi che abbiamo abbracciato una
vocazione di servizio, è un esempio

importante. Il dare senza desiderio di
ricompensa è un ideale molto difficile
da raggiungere, e abbiamo il prezioso
esempio della Madonna sempre di
fronte a noi. La tentazione di ogni
servizio di questo genere, è di cercare
la sua ricompensa nel potere, cioè di
strumentalizzare il servizio come modo
di controllare o manipolare coloro che
si serve. In questa maniera il servizio
perde la sua fragranza di generosità
e diventa invece un’arma di controllo.
Questo è una deformazione dell’ideale
di servizio e rappresenta un tradimento
dello spirito del Vangelo.
Ringrazio tutti i miei amici qui presenti
e quelli che ho avuto nel passato.
Grazie di tutto per tutto ciò che ho
ricevuto. Dio sa che è stato molto.
Ringrazio i seminaristi, quelli del passato, e in una maniera particolare quelli
attuali, per la loro accoglienza calorosa.
Grazie a loro, la transizione da laico a
seminarista è stata più facile di quello
che avevo immaginato.
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Ora, vista l’opportunità concessami,
vorrei soltanto condividere alcuni
pensieri, pensieri che considero indirizzati a me stesso, ma che forse potrebbero essere utili anche a ciascuno di
voi.
Noi viviamo in un tempo difficile, dove
la Chiesa sembra perdere la sua importanza nella società e nella vita della
gente. E, poi, viviamo in un mondo
multiculturale, dove l’idea dell’unicità
della fede Cattolica, della cultura
Cattolica, è vista come anacronistica.
Quindi, come Cristiani, quale dovrebbe
essere la nostra risposta a questa
situazione? Il filosofo della storia
Christopher Dawson ha detto, “un
Cristiano, per cambiare il mondo, deve
soltanto essere tale.” (“A Christian has
only to be to change the world.”)
Possiamo davvero sognare di fare
questo? E se osiamo, in quale maniera
dobbiamo procedere? Sicuramente,
dobbiamo guardare a Gesù. È Lui che è
il nostro modello. Ma dobbiamo anche
guardare i Santi.
E chi è il Santo più amato non soltanto
nella Chiesa ma in tutto il mondo; il
Santo che è riuscito più di chiunque
altro ad attraversare i confini culturali
ed etnici del mondo, quindi chi
è riuscito più di chiunque altro
a cambiare il mondo? Pensiamo subito
a San Franceso d’Assisi. E quali sono le
caratteristiche che lo definiscono?
Sicuramente non è conosciuto come
una persona furba che, dietro il suo
sorriso innocente nasconde una capa-
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cità d’inganno degno di Machiavelli, un
esperto nell’arte del doppio-gioco; non
è conosciuto neanche come un teologo
raffinato, un sottile maestro delle
parole che ha a sua disposizione un
arsenale di ironia che può ingannare
molti, ma non Dio. No.
L’idea di San Francesco che ha toccato
il cuore del mondo è sopratutto l’idea
di un Santo di una povertà radicale,
una santità radicale. Sopratutto di un
amore radicale; un Santo tenero,
innocente; un Santo il cui amore per il
mondo era tanto grande che
abbracciava anche la natura. La semplicità. L’innocenza. Lui non aveva i grandi
progetti di riforma della Chiesa, ma
soltanto di riformare se stesso, e,
lasciare il resto al Signore: “Un Cristiano, per cambiare il mondo, deve
soltanto essere tale.”
La Transparency International ha
recentemente pubblicato l’elenco che
classifica i paesi in base al livello di
corruzione dei loro settori pubblici.
Uno sguardo dai primi dieci (cioè,
i paesi meno corrotti) rivelano paesi
come la Danimarca, Finlandia, Svezia,
Olanda, Norvegia, Svizzera, Singapore...
Paesi che non si identificano con la
cultura cattolica. Come mai?
Non è forse il caso che rischiamo di
perdere la nostra capacità di essere “il
sale della terra,” se perdiamo questa
semplicità, questa innocenza di San
Francesco? Non è che abbiamo assunto troppo i valori del mondo, fino al
punto in cui vediamo ciò che Benedet-
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to XVI ha chiamato
“il grigio pragmatismo della vita
quotidiana della
Chiesa, nel quale
tutto apparentemente procede
nella normalità,
mentre in realtà la
fede si va logorando e degenerando
nella meschinità,”
ciò che, come ha
detto Papa Francesco, “poco a poco trasforma i Cristiani in mummie da museo.” Non è che
abbiamo troppo assunto la veste del
mondo secolare, e, così facendo non
siamo capaci di essere “innocenti come
colombe”?
Il Curato d’Ars, quando gli viene chiesto
della santità e il Sacerdozio, ha
risposto: “Per essere un Santo devi
essere un pazzo, devi aver perso la
testa... La cosa che impedisce noi
Sacerdoti di essere Santi è la nostra
mancanza di riflessione. Non entriamo
in noi stessi, non sappiamo quello che
stiamo facendo. Dio parla nella solitudine.” E poi, con le parole chiavi: “Il
modo per essere buon sacerdote
è quello di vivere come seminarista.
Ma non possiamo sempre.” Bernard
Bro O.P., nella sua spiegazione delle
parole “vivere come seminarista,” dice
che non si riferiscono “alle illusioni
e all’immaturità dei primi anni, ma ad
una sempre rinnovata fedeltà al movi-
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mento della prima chiamata e della
prima risposta.”
Tutti noi siamo qui per studiare.
Chiudo con le parole di Benedetto XVI
sull’istruzione, “Per il Cristiano, la
persona istruita o erudita non è colui
che sa e che può fare di più, non è
quello. Però è quello che è diventato
più puro uomo. Questo è il motivo per
cui una persona molto semplice, che
porta in sé un senso di valori, e quindi
una sensibilità verso gli altri, verso ciò
che è giusto, bello e vero,
è incommensurabilmente più istruita
del tecnocrate più esperto con il cervello del computer”.
E poi, cita l’esempio di San Agostino
chi, facendo un confronto tra se stesso
e i suoi amici ‒ tutti intellettuali ‒ da
una parte, e la semplice umanità di sua
madre (servitrice nascosta per eccellenza) dall’altra parte, dice: “Ella si
trova sul pinnacolo della filosofia.”
Ricardo Escalante
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Anketa Brázdy: Kněžské vzory
Tentokrát se Brázda ptala jednoduše a stručně:
1) Máte nějaké kněžské vzory?
2) Co vám na nich imponuje?
P. TOMÁŠ ROULE
Všichni mí dobří kněží
Dotaz redakce časopisu Brázda mě
přiměl zavzpomínat a zapřemýšlet
o kněžích, které jsem během svého
života poznal a kteří na mě zapůsobili, už tím, že prostě byli nablízku.
Vlastně každý kněz, s nímž jsem se
setkal, na mě nějak zapůsobil tím,
jaký a jak je. Ze setkání s mnohými si
něco odnáším, aniž bych je chtěl
nutně napodobovat. Pomáhá mi to
v hledání toho, co to znamená být
knězem pro mně a také vede k zamyšlení, proč knězem jsem a oč mi
jde. To ovšem přesahuje rámec
kladené otázky a potom, domnívám
se, že by bylo možná docela přínosné
a zajímavé otázku, proč a jak jsem já
a kdokoli jiný knězem, nechat odpovědět ty, kteří jsou s ním v kontaktu a
kterým svou prací a přítomností
slouží. To by se asi člověk divil.
Pohnuv se k tomuto zamyšlení
o mých kněžských vzorech zjišťuji, že
mne vždy oslovilo na knězi něco
z tohoto dvojího: zaujetí pro Boha
(někdo tomu říká “mít rád Pána
Ježíše”) a schopnost být druhému

otcem (i kdybychom se potkali jednou v životě). Takovému knězi pak
rád řeknu “otče” a skutečně to tak
vnímám. Škála mých vzorných kněží
se pohybuje od papeže Jana Pavla II.
přes různé kardinály a biskupy až po
kněze ze zapadlé farnosti, který se
myl, stříhal, holil a stříhal si nehty
pouze několikrát do roka a jednou
k němu na faru museli přijet hasiči,
protože se tam vznítily psí výkaly,
které neodklízel (Petr Šabach ostatně
na tento hořlavý námět napsal
i knihu, podle níž byl natočen můj
oblíbený film Pelíšky).
Na mé cestě pro mne dosud znamenali hodně zvláště staří kněží: P. Karel
Bříza, který mě učil na varhany, P. Jiří
Šíp, který mě vyzval, abych v kostele
četl a ministroval. P. Luboš Blecha
mě učil nebrat se příliš vážně a
přistupovat k Pánu Bohu takový, jaký
jsem. Nesmírně vzácným knězem pro
mne je P. František Hašek, jenž (mi)
odešel ve věku 96 let a do poslední
chvíle vyzařoval duševní svěžest,
kterou si cíleně udržoval a pěstoval.
Většinu náboženských vědomostí
jsem nabyl coby gymnazista v Příbrami na hodinách pana děkana Václava

BRÁZDA – 1/2013-2014
Kratochvíla. Do semináře mne velmi
zmateného přijímal P. Karel Pilík.
Živou spojnicí s těmito zvěčnělými
otci je P. Bohumil Kolář, kterého
považuji za ztělesnění Božího milosrdenství, ještě člověku poděkuje, že
mu mohl svátostí posloužit. Moc na
mně zapůsobil svou bodrostí, pohostinností a štědrostí P. Pavel Kučera.
Na primici mi kázal P. Vojtěch Eliáš,
který na mě jako studenta zapůsobil
svým vzděláním, rozhledem a schopností vyučovat. Druhým primičním
kazatelem byl P. Stanislaw Góra. Má
od Pána Boha schopnost člověku dát
pocítit jeho jedinečnost. Jedná
s vámi, jako byste podle něj byl ten
nejúžasnější člověk na světě. Obrovsky na mě zapůsobil svým prostým
bytím P. Václav Chroust. Konkrétně
to bylo jeho charisma “přitahovat
docela normální kluky”, jak jsem si to
pro sebe pojmenoval. Vyprávěli mi,
že jednou byl pozván na zabíjačku
a když dorazil, místní čekali, kdy se
do toho prasete pustí, považujíce ho
za řezníka. P. František Koutný coby
rektor konviktu v Litoměřicích mne
oslovil svou otcovskou starostlivostí.
V Praze v semináři mi v životě víry
obrovsky pomohl dopředu tehdejší
spirituál Michael Slavík. Dodnes je
pro mne obrovským povzbuzením
karmelitán P. Petr Glogar, právě tím
svým nestrojeným otcovstvím. Stejně
dobře vede duše jako vaří italskou
kuchyni. Pomalu zjišťuji, že dál už ve
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výčtu nebudu moci pokračovat,
protože bych překročil stanovený
rozsah. A tak vzpomenu již jen na
papeže Jana Pavla II. Když jsem coby
chlapec naslouchal jeho kázání, měl
jsem pocit bezpečí. “To, co zde říká,
ač jsem slyšel už mockrát, jemu můžu
věřit a mohu se na to spolehnout”,
říkal jsem si tehdy. Vlastně za tuto
možnost přimět se a rozpomenout se
musím redakci časopisu Brázda
poděkovat. A musím a chci poděkovat Pánu Bohu, že mi tyto a mnohé
další kněze poslal do cesty, aby mě
vedl k sobě. A tak zvláště všem trpělivým, neúnavným a chápavým zpovědníkům a všem dalším kněžím, jež
jsem měl čest potkat, velice děkuji.
Pán Bůh vám nic nezůstane dlužen.

P. MAREK MIŠKOVSKÝ
1. Ano, mám.
2. Příklad originálně žité, vytrvalé
snahy o kněžskou svatost.
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P. JIŘÍ ZÁMEČNÍK
Abych řekl pravdu, nad touto otázkou
jsem takto přímo nikdy moc nepřemýšlel, ale je jasné, že každý člověk
ve svém životě dost často jedná
podle toho, jak si myslí, že by jednal
ten, kterého považuje za autoritu,
osobnost, vzor…
Takových lidí je v mém životě hodně,
a co se týče kněží, jmenoval bych tři,
kteří mne hned napadli, když mi byla
položena tato otázka…

se dovíte na Wikipedii. :-) Podobně
jako otec Bartoloměj, i otec František
je nesmírně vitální a houževnatý
člověk. Z jeho vlastností bych chtěl
vyzdvihnout jeho ochotu a vstřícnost,
se kterou nám je vždycky připraven
pomoci, když například potřebujeme
zastoupit v našich farnostech. Poznal
jsem, že právě v této věci kněz nejčastěji poznává, kdo je mu opravdovým spolubratrem. A jak říká můj
děkan: „Kdo chce, hledá způsoby.
Kdo nechce, hledá důvody.“ :-)

P. Bartoloměj Josef Kulhavý OP,
dominikán z kláštera v Uherském
Brodě, mém rodném městě. Je mu už
přes 90 let a nevím přesně, jak dlouho už žije v klášteře v Brodě, ale
pamatuju si ho už coby malý chlapec.
Obdivuju ho pro spoustu věcí, ale ze
všeho nejvíc pro jeho obyčejnost,
bezprostřednost a vytrvalost. Je pro
mě mementem toho, že kněz se
může ve svém životě snažit být
pastýřem svých ovcí nejrůznějšími
způsoby, ale nakonec to, co opravdu
nejvíce „funguje“, je příklad jeho
osobního života s Bohem.



Biskup Josef Hrdlička, kterého myslím představovat nemusím… Mám ho
moc rád a mým velkým vzorem je
především coby kazatel. Nejde zdaleka jen o to, že při jeho kázáních není
vůbec problém udržet pozornost a
něco zajímavého se dovědět. Pro mě
je to kazatel, jehož slovo opravdu
proniká k mému srdci a nutí mě
nejenom přemýšlet nad tím, co bylo
řečeno, ale také podle toho začít
jednat. A za to jsem mu nesmírně
vděčný, protože kněz může sklidit
i „potlesk“ za to, co řekl, ale to ještě
zdaleka neznamená, že jeho slova
P. František Opletal, 83-letý kněz, byla k něčemu užitečná.
kterého jsem poznal během prvních
dnů mého kaplanského působení
v děkanátu Vyškov. Otec František
byl několik let spirituálem semináře
v Litoměřicích a od roku 1990 farářem v Liberci. Na podzim roku 2011
se vrátil do svého rodného kraje, a
tam jsme se také potkali. Více o něm
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Posádka
Nepomucena
Čeští, moravští a slezští alumni koleje

jméno
1. P. Marek Miškovský

(arci)diecéze

studijní obor, ročník

Praha

Kanonické právo (lic.)

2. P. Tomáš Roule

Spirituální teologie (lic.)

3. P. Radek Tichý

Liturgika (dokt.)

4. Petr Havlík

Teologie, 3. ročník

5. Tomáš Enderle

Hradec Králové

Teologie, 3. ročník

6. Vojtěch Novotný

Teologie, 1. ročník

7. Jan Pitřinec

Teologie, 1. ročník

8. Petr Soukal

Teologie, 1. ročník

9. P. Josef Mikulášek

Olomouc

Fundament. teol. (dokt.)

10. P. Jiří Zámečník

Kanonické právo (lic.)

11. Jiří Luňák

Teologie, 2. ročník

12. P. Tomáš Koumal

Brno

Katechetika (lic.)

13. P. Pavel Svoboda

Křesť. antropologie (dokt.)

14. Marek Husák

Teologie, 2. ročník

15. P. Stanislav Brožka

České Budějovice Kanonické právo (lic.)

16. P. Marek Kozák

Ostrava-Opava

Biblická teologie (dokt.)
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Nepomucenum očima Marianny
Už minulý akademický rok vtrhala do Nepomucena s energií sobě vlastní Marianna. Svůj post asistentky pro harmonizaci prostředí, jak své práci říká, zastává nejen s příkladnou vervou a nasazením, ale i s vybroušeným humorem,
kterým občas zahanbuje i ty největší vtipálky. Máme radost, že můžeme
v Brázdě uveřejnit některé její postřehy ze života v Nepomucenu zkompilované z jejích dopisů přátelům. Vzhledem ke kompozici z fragmentů na sebe jednotlivé odstavce přímo nenavazují a děj se odehrává v několika časových rovinách… ale vy si s tím určitě poradíte.
Milí priatelia,
pre tých, ktorí nezaregistrovali môj odchod píšem, že moja misia začala
4.9.2013. V kútiku duše som dúfala, že 1. dejstvo misie bude mať pokračovanie, pretože viera, že nejde o jednoaktovku, bola v mojom vydaní veľmi silná.
Poviem otvorene, verila som, že snaha a prístup k práci mnohých ohúril
a nadchol, poniektorí neveriaco krútili hlavami, kocúr Felix chvostom.
Život v koleji je pod drobnohľadom pátra rektora a vicerektora. Pomocné práce zabezpečujú sestričky Boromejky a tým pomáhajú 2 civilky, jeden údržbár
a ja, asistentka pre harmonizáciu prostredia, v reči našeho kmeňa upratovačka, v reči tých, ktorým slúžim - uklízečka. Z privítania v koleji bolo zrejmé, že
osadenstvo sa na mňa tešilo. Ani sa nedivím, v minulosti som mala v kádrových materiáloch napísané, že som v kolektíve obľúbená.
Do areálu sa opäť vrátilo prášenie kobercov, madracov... tunajší netušili, že
súčasťou upratovania sú i uvedené činnosti. Mamička by mala radosť, keby
ma videla. A tak sa po Via Concordia opäť ozýva treskot prakera, či ako sa
spisovne volá čudo, ktorým sa vyháňa zažratý prach z vecí a zvierat. Evidentne sa to nepáči obyvateľom tunajších paliem. Keď začnem prášiť, papagáje sa
ma snažia prekričať. Majú šťastie, nehrozí im preklepanie "peříčka", palmy sú
vysoké...
Škoda, že plynutie času neurčuje rieka Tiber, tá netečie, len sa prevaľuje
z boka na bok. A napriek tomu o nej všetci vedia. Keď nie všetci, tak aspoň
Rimania a my, čo okolo nej chodíme. Keby sa stretla s našim Dunajom, červenala by sa od hanby. Zatiaľ sa len zelená, nie od závisti, ale od žaburincov.
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Ak neviete, dnes je sv. Václava. Vy, ktorí si matne spomínate na hodiny dejepisu, kde sme sa o ňom učili stačí, keď oslovíte priateľa Googla. My, čo sme
boli v Bazilike sv. Petra sme sa o ňom dozvedeli viac z úst kardinála Vlka, ktorý pri tejto príležitosti celebroval sv. omšu. Pred ňou oficiálna delegácia navštívila hrob kardinála Berana. Oni jednorázovo navštívili hrob, ja upratujem
jeho kaplnku stále, tu, v Nepomucene. Samozrejme, nie dnes. Keď sa svätí,
svätím aj ja, kolegialita hlavne vtedy, keď sa hodí aj mne. Zaujímavé, kardinál
Beran mi je veľmi sympatický, hoci ho poznám len z fotiek, z rozprávania a
z knižky, ktorú práve čítam. Verím, že keby žil, obľúbil by si aj on mňa, veď
som slovenský Baran, narodená v apríli.
Izba, v ktorej bývam, zmenila farbu. Vďaka kolegovi Martinovi mám jednu
z najkrajších izieb. Samozrejme, strach a ani odvaha mi nedovoľuje porovnávať sa s vicerektorom, či dokonca s rektorom. Oni /podľa mňa/ vedú len na
metre štvorcové, metre kubické radšej neuvediem, neverili by ste tomu, čo
čítate. Keď si zložím okuliare, strop je v hmlách, také sú tu výšky. Mojej izbe
nechýba farba, možno chýba len výhľad na more, ale toho pohľadu by sa dalo
prejesť, myslím si.
Už keď sa rozplývam, spomeniem nedeľný výlet po stopách sv. Tomáša Akvinského. Zloženie posádky: Jozef, ďalej len Pepo, vodič. Paľko - polovodič, nemal
so sebou vodičák. Zásobovanie - sestrička Vojtěcha, výjazdová kuchárka. Ja,
cestujúca pre istotu, istila som pravé zadné dvere, aby nám Martin, ktorý sedel v strede, nevypadol. Proviant bol totižto zbalený pre 5 hladných krkov. Že
ho bolo min. na 4 dni sme my, ostatní, mimo Vojtěchy, zistili pri prvom zastavení. Vojtěcha, samozrejme, nič nenechala na náhodu. Výlet to bol veľmi vydarený, vďaka Pepovmu VW a jeho bravúrnej jazde sme sa vyšplhali až na Monte
Cassino, boli sme v Roccasecca, Fossanova
a cez Nettuno
sme sa vrátili
späť do Ríma.
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Žiaľ, šľapaje svätca sme už nevideli, ale Pepo a Paľko nám o ňom povedali čo to a potom i to - čo. Napriek tme sme domov, čiže do Nepomucena, trafili aj
vďaka kolektívnemu vedeniu. Každý z nás už vedel večer viac, ako tomu bolo
ráno. U nás sa hovorí - ráno múdrejšie večera! Tu zrejme nie, aj múdrosti
predkov tu platia opačne.
Milí moji priatelia, pokročil čas, zapísala som obrazovku krížom, krážom a
ešte som nespomenula dve udalosti. Po prvé. Varenie halušiek pri príležitosti
narodením pátra Petra Dufku, ktorého pozval páter rettore k nám na obed.
Vďaka mojim priateľom bola bryndza k dispozícii, ostatné suroviny tiež a ja
som robila šéfkuchárku. Podarili sa. Z dobre informovaného zdroja, ktorý nechce byť menovaný som sa dozvedela, že nejedli jedine čierni obyvatelia koleje. Ani sa nedivím, ovce nechovajú, bolo by im tam teplo. Jediný čierny bača,
Ibrahim Maiga, sa venuje ľahkým múzam. A keby ich aj choval on, či niekto
iný, mlieko by skyslo ešte pred spracovaním a k bryndzi by sa nikdy nedopracovali. Tak im treba, nám a našim českým bratom a sestrám zostalo viac.
Po druhé. Poslednou zastávkou pred vypnutím laptopu je oslava Martinových
menín. Keď Martin, tak na bielom koni. A tak sa aj stalo. Príprave sme venovali celú sobotu, keď naši, ostatní, boli na výlete v L´Aquila. Kôň bol vydarený... naše veľdielo malo úspech. Nastailovaný Martin, keď už nevyzeral ako
ten ozajstný, sv. Martin, aspoň sa tak tváril.
Prajem Vám všetko dobré.
Marianna

GRATULACE
Po dlouhých vnitřních bojích jsme se rozhodli rubriku „Gratulace“ zrušit.
Vůbec nás to netěší, ale nezřídkavý výskyt často nevyhnutelných chyb
a opomenutí nás přesvědčuje o tom, že toto rozhodnutí je správné.
Všem jubilantům přesto přejeme hojnost Božího požehnání

R.I.P.
4.8.2013 zemřel P. Jiří Jeřábek, alumnus Nepomucena vysvěcený v Římě
dne 23. prosince 1950. Jako kněz působil především v Rakousku.

Požehnané Vánoce
vám přejí obyvatelé Nepomucena

