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Slovo úvodem
Milí přátelé koleje a našeho časopisu. Čas plyne, všechno má svůj čas,
jak praví Kazatel. A tak přichází oslava narození Ježíše. A v tomto čase se Vám
do rukou dostává i naše Brázda, která je také darem. Dar, který zahrnuje čas
a námahu těch, kteří se rozhodli obohatit štědrovečerní nabídku tohoto čísla.
A nadílka je vskutku bohatá, stačí se ponořit do textů, fotografií a obrázků a
nechat je promlouvat. Děkuji každému, zejména všem našim představeným,
kteří přispěli k bohatství tohoto čísla, které je proto rozšířeno o několik stran.
Po tradiční kronice, kde mimo jiné objevíte jména nových bohoslovců v koleji, následuje článek otce spirituála, který je jakýmsi dozvukem za dušičkovými rekolekcemi, které v koleji vedl. Otec rektor přispěl oslavou Neposkvrněného početí Panny Marie a otec vícerektor napsal o čtení Písma v Santa Croce. Následující dva články jsou z rukou pisatelů, kteří v Nepomucenu
sice nebydlí, ale mají k nám úzký vztah. Společně s příspěvkem od Daniela se
obracejí k bohatství křesťanství. Štefan se pro změnu zamýšlí nad řeckým
slovesem a jak jej chápat. Další kamínky do mozaiky vánoční Brázdy jsou už
více osobní, některé k zamyšlení, jiné přinutí k úsměvu, ale obohatit může
každý. Také nakoukneme do fontánky, připomeneme si některá výročí a rozloučíme se comicsem, který nám zaslal na motivu svých čerstvých pastoračních zkušeností Jirka Bůžek.
Na titulní stránce jsou loňské vatikánské jesličky a na zadní straně
zimní motiv pořízený na Blanensku. A pro úplnost je potřeba poděkovat za
obrázky Vojtovi Brožovi a bohoslovcům za pomoc při výrobě a distribuci. Ať
je i náš časopis obohacením letošních Vánoc!
redakce

Kronika
Letošní předvánoční část zimního semestru zase (úplně nečekaně)
uběhla jak voda. Při tomto plynutí času, který, jak ví lidstvo nejméně od doby
sv. Augustina, je a není, žijeme v něm a přece jej nedokážeme uchopit, protože je právě proto, aby nebyl, se ovšem v naší koleji ledacos přihodilo, i když
zase nic tak výjimečného, takže by člověk mohl říct slovy klasika: „Canis mortus est“.
Nyní bych Vás pozval, dříve než přistoupíte k samotné četbě článků
obyvatel naší koleje, abyste nepřeskočili těchto úvodních pár řádků, jak to
s oblibou děláme při četbě knih.
Začnu trochou statistiky, a to sice ohledně nás, bohoslovců českých a
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moravských diecézí: oproti loňskému roku se náš počet o jednoho snížil, tedy
10. Mezi nás přibyli seminaristé Petr Mecl z plzeňské diecéze, František Staněk z diecéze ostravsko-opavské a Martin Kohoutek a Josef Novotný
z brněnské diecéze. Také se do Věčného města vypravili na studia mnozí čeští
kněží. Novou obyvatelkou, nebo spíše zaměstnankyní koleje se stala Markéta
Günzelová. Novou (i když ne tak úplně) sestrou – studentkou v Nepomucenu
se stala také sestra Theresien.
Tak to by bylo ke jménům a číslům a teď konečně něco ze života:
28. září 2008 se sešla poprvé naše kolejní komunita na společné mši
svaté u příležitosti slavnosti sv. Václava. Nazítří, v pondělí, jsme se my seminaristé odebrali do městečka Ciciliano na duchovní cvičení. Pokud vám tu
něco nesedí ve srovnání s minulými roky, je vidět, že jste pozornými čtenáři:
stalo se téměř tradicí seminaristů z Nepomucena, strávit exercicie na poutním místě Mentorella, letos tomu tak tedy nebylo. Roli exercitátora přijal P.
Ludvík Bradáč, kněz brněnské diecéze a také někdejší spirituál
v Nepomucenu. Boj proti logismům, hlavním hříchům, téma našich duchovních cvičení, mi pomohlo nabrat novou sílu a soustředěnost pro (nejen) duchovní boj v nastávajícím akademickém roce. Po návratu z exercicií nás letos,
docela netradičně, čekal ještě jeden týden volna, před zahájením přednášek
na univerzitě. Jen naši spolubratři z prvního ročníku se i v té době naplno věnovali studiu italštiny na intenzivním kurzu.
V tomto týdnu, v pátek 10. Října, zavítal do naší koleje Miloslav kardinál Vlk, který se v té době účastnil zasedání synodu biskupů o Božím slově.
13.10. 2008 jsme tedy poprvé zasedli do lavic naší Alma Mater, Pontificia Università Lateranense.
Na 18. října jsme naplánovali náš
podzimní výlet bohoslovců: tentokrát po stopách sv. Františka a sv. Kláry, neboť jsme
zamířili do Assisi. Navečer jsme se v bazilice
Santa Maria degli Angeli zúčastnili i slavnostních nešpor, které byli částí programu právě
se konajícího shromáždění umbrijské církevní oblasti, které, jak se dalo vytušit
z promluvy, se týkalo rodiny.
29. a 30. října byly dny slavení – samozřejmě na půdě chrámů:
nejdříve jsme slavnostně zahajovali nový akademický rok v Lateránské bazilice (pro lateránské studenty), o den později pak předsedal kardinál Zenon
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Grocholewski, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu, mši svaté
v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.
4. Listopadu nastal jeden z nejslavnostnějších dní naší koleje – oslava
svátku sv. Karla Boromejského, patrona našich sester boromejek.
O následujícím víkendu, 7. - 9. listopadu, pro nás vedl P. Richard Čemus víkendovou rekolekci.
V neděli 30. listopadu předsedal mši
svaté biskup František Václav Lobkowicz, který přijal 3 bohoslovce mezi kandidáty jáhenství a kněžství a další 2 mezi lektory.
Následující dny jsme pak věnovali
intenzívnější přípravě na „mikulášskou besídku“, která se letos konala v pátek 5. 12. Ta
letošní se lišila od minulých docela radikálně
– zřejmě po dlouhých letech na ni přišel
opravdu i sv. Mikuláš. Jinak program byl pestrý, tak jako vždycky, role moderátorů se profesionálně zhostili Martin Sklenář a František Staněk.
8. prosinec byl jediným dnem z letošního zimního semestru, kdy konečně nějaký italský státní svátek nekolidoval s víkendem a tak jsme mohli
užít trochy volna. Od toho dne nám pak zbývaly poslední dva týdny
z předvánoční části zimního semestru.
Po posledním dnu školy, 19. prosince, se rozjíždíme do svých domovů a farností.
Josef Mikulášek

Vánoce aneb Věčnost v čase
„Ach, kdyby se tak čas mohl zastavit a trvalo to věčně“, povzdychne si
člověk ve chvíli intensivního štěstí, jako je poslední pohled na přírodní scenérii před návratem z prázdnin. Čas ovšem neodvratně plyne a „nic netrvá věčně“. Čas vládne a nedá se zastavit. Kdo se nechce podřídit, a pěstuje kult
„věčného mládí“ stává se směšným, jak stařenka v texaskách.
A přesto se v nás něco stále vzpírá podmanit se diktátu času a chce se
věřit na věčnost. Ale na jakou? Na tu jenž vyprošujeme „na dušičky“ našim
drahým zemřelým slovy „Světlo věčné ať jim svítí“? Ruku na srdce: Asi těžko.
Vždyť říct, že „odešli na věčnost“ není pro nás zrovna důvod k radosti…
Věčnost, jakou si člověk přeje není posmrtné vegetování v říší stínů,
ale plnost života. Ale může být život vůbec věčný? Vždyť k životu patří dyna-
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mika pohybu, změna a růst, zrání i smrt – zkrátka začátek a konec. To dělá
život krásným, i když jednou smutně zaniká. Věčnost je naopak v naší představě nehybná, stále tatáž, šedivá a nudná. Obdivujeme musea, ale nikdo by
v nich nechtěl žít. Není pak tedy lepší vzdát se myšlenky na věčnost a užívat si
života?
Staré národy měly cyklické pojetí času, spojovali pojem věčnosti se
střídáním ročních období, jako koloběh návratu. Až do našich časů se zachoval řecký pojem „kolo dějin“, který inspiroval i biblického Kazatele
k povzdechu „Marnost nad marnost, všechno je marnost (Kniha Kazatel
12,8), nic nového pod sluncem“. (Kniha Kazatel 1,9). Staří Řekové si věčnost
proto představovali jako jako hada jenž se kouše do vlastního ocasu. Tak chápali staří Římané i slunovrat, který slavili 25. prosince jako návrat
„nepřemožitelného boha slunce“.
Je tu ale co slavit? Vždyť nad každým přírodním cyklem se vznáší melancholie marnosti: ten se do nekonečna vrací, ale já se jednou nevrátím,
z toho kolotoče vypadnu. Můj život není věčný. Věčný je jen Bůh a ten je vysoko na nebesích. Jsem lidský červ, vystaven hříčkám přírody. Není úniku!
A právě do této noci chmůr zazářila Hvězda naděje: „Když hluboké
ticho vše objímalo, a noc ve svém běhu došla do polovice, tvé všemocné slovo, Pane, přišlo z nebe, s královského trůnu (Kniha Moudrosti 18,14-15). Tu
noc nazýváme Vánocemi – posvátnou nocí, od německého „Weihnacht
(en)“ (tzn. posvěcená noc) – protože se tu v té noci věčný Bůh stal člověkem.
Jako nemluvně leží v jesličkách a přesto k nám promlouvá: je přece vtělené
Slovo Boží! Chceme o Vánocích alespoň na chvilku se ztišit a vnímat co nám
říká? Mluví o tom, že Jeho narozením sestoupilo na zem Nebe a je uprostřed
nás. Stačí jen chtít se mu otevřít. Písmo svaté
to vyjadřuje takto: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ a „těm, kteří ho přijali, dal
moc stát se dětmi Božími“ (Jan 1,12.14)
Toto je to „kouzlo“, ta vůně Vánoc,
jenž se line z Betléma do našich všedních dnů.
Zdánlivě se nic nemění, čas jde dál a všednost
života nás opět strhne do svých kolejí. A přesto
všechno dýchá novostí. Co jinak bylo pouhá
marnost, je v Kristu zachráněno pro Věčnost.
Čas nám uniká a přesto dorůstáme do
Věčnosti. Náš život se nerozplyne, ale naplňuje
se a zraje.

8

BRÁZDA – 1/2008-2009

Do plnosti života se však paradoxně dorůstá smrtí. Východní ikony tu
pravdu realisticky připomínají přímo v betlémské scéně: Panna Maria neklade Ježíška do jeslí, ale do sarkofágu, tedy do hrobu. Kristus se narodil, aby
zemřel. Nepodmanil se tak ale i On přírodnímu koloběhu? Jako člověk se
podřídil. Jako Bůh však nad ním vládne. Narodil se proto jako člověk, aby
„smrtí smrt přemohl, vstal z mrtvých a těm, co leží ve hrobě daroval život“.
Tak radostně hlásá byzantská liturgie o Velikonocích. On, malý Ježíšek
v plenkách, které už na vánoční ikoně nápadně připomínající pohřební plátno, je to nepřemožitelné Slunce života, které vychází každému, kdo v Něj
uvěří. Proto slavíme Vánoce právě 25. prosince a stavíme chrámy směrem k
Východu.
Obecně se má za to, že Vánoce jsou hlavním křesťanským svátkem.
Nikoliv, jsou jím Velikonoce! Je to však právě třpit betlémské
hvězdy,prosvítající svatou nocí, co doroste v oslnivou zář velikonočního rána.
Nejsou tedy Vánoce jen iluzorním únikem z neúprosného kruhu času, který
nás Novým rokem opět doběhne, ale radostí z toho, že v Ježíši se Bůh stal
člověkem a věčnost s Ním vstoupila do času. Čas, který je každému z nás dán,
se tak stává požehnáním. Ne nadarmo se říká, že největší dar, který si navzájem můžeme dát – je právě čas. Všechno dobré totiž, co v tomto čase uděláme, nebo aspoň chceme pro druhé udělat, zůstane na věky. Společně s nimi
pak bude věčnost pravým životem. O ten spolu u jesliček prosme:
Všemohoucí Bože, tvé vtělené Slovo nás prozářilo novým světlem. Dej,
prosíme, ať víra, která svítí v našich srdcích, září i z našich skutků.
Na Vánoce a po celý nový rok!
Richard Čemus SJ

Immacolata
Letos 8. prosince, o svátku Neposkvrněného početí Panny Marie,
jsem se rozhodl prozkoumat blíže jednu římskou tradici. Nebyla mi neznámá,
už od prvního roku svého pobytu ve Věčném Městě jsem se účastnil (ne vždy
osobně, někdy jen prostřednictvím TV) na tradičním setkáním sv. Otce
s obyvateli města Říma u nohou sochy Panny Marie na Španělském náměstí.
Toto setkání se koná vždy 8. prosince odpoledne v 16 hodin. Já jsem se však
vydal na toto místo již brzy zrána.
Po šesté hodině jsem, oblečen do zimníku (vždyť bylo jen 7°C, což je
na Řím značná zima), vyrazil poloprázdným metrem na stanici Spagna. Vystoupil jsem na náměstí, které ještě tonulo v jakémsi pološeru, osvětlováno
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lampami. Blížila se sedmá, a kolem mariánského sloupu se, zatím
v beztvarém chumlu, pohybovali hasiči, městská policie, strážní služba Metronotte a několik desítek osob. Také štáb státní televize RAI se připravoval na
celodenní službu. Pod sloupem již bylo položeno množství kytic a věnců, a
každou chvíli někdo přistoupil, aby přidal další, k úctě Neposkvrněné. V čase
do půl osmé jsem měl v úmyslu se pomodlit růženec, avšak příliš se mi to
nedařilo; kolem se totiž stále něco dělo. Hasiči připravili žebřík, seřadili se do
útvaru, technici připravovali ozvučení náměstí, a lidí přibývalo. Vedle mne
nějaký kněz všem okolostojícím vysvětloval, že zatím přišel sám, ale v 10 hodin že přijde položit květiny se skupinou volontérů. Zatímco jsem si pořizoval
několik fotografií, zhaslo veřejné osvětlení. Svítalo, na oblohu se prodíralo
slunce, den nezadržitelně nastupoval.
Něco po půl osmé (pravda, zpoždění bylo téměř čtvrthodinové, non
esiste questa puntualità…) se konečně ujal mikrofonu mladý kněz, zřejmě
jeden z paterů blízkého kláštera Minimů u Sant’Andrea delle Fratte. Na jeho
výzvu se všichni přítomní, včetně hasičů i policie, zbožně pokřižovali a pomodlili. Poté velitel zavelel „pozor“ a jeden z hasičů vzal přes rameno věnec
bílých růží a začal stoupat po žebříku do zhruba třicetimetrové výše, aby jej
zavěsil na ruku Panně Marii. Když to dokončil, vypjal hruď a zasalutoval.
Hasičská auta dole na náměstí zahoukala a přítomný zástup aplaudoval. Pak
vystoupilo po žebříku ještě několik dalších hasičů, kteří připevnili věnce a kytice na hlavici sloupu, k nohám Panny Marie. Opustil jsem náměstí a zvolna
se vracel domů do koleje; vrátím se ještě odpoledne k setkání se Svatým Otcem.
Během dne na náměstí proudí spousty lidí s květinami pro Madonu:
všechny možné spolky a sdružení, kněží, řeholníci a řeholnice, farnosti, hnutí,
školy, konfraternity, zástupci církevních nemocnic a jiných charitativních zařízení, zástupci Suverénního maltézského řádu, v poledne pak velvyslanec Španělska u Sv. Stolce (sloup stojí přímo naproti velvyslanectví), zástupci městské správy i političtí představitelé, ve skupinách i soukromě, až do pozdního
odpoledne přicházejí obyvatelé Věčného Města, aby pod sochou pozdravili
Boží Matku a ujistili ji o své věrnosti jejímu Synu.
Kdo někdy prožil 8. prosinec v Římě, ví, že tradice úcty Neposkvrněné
je zde krásná a silná. Její počátky sahají do roku 1854, kdy bylo 8. prosince
vyhlášeno dogma o Neposkvrněném početí. Sv. Otec, blahoslavený Pius IX.
vyhlašuje v bulle Ineffabilis Deus: Učení, že nejblahoslavenější Panna Maria
byla od prvního okamžiku svého početí ojedinělou výsadou milosti všemohou-
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cího Boha se zřetelem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského pokolení,
uchráněna neporušenou od všeliké poskvrny prvotní viny, je od Boha zjeveno,
a proto mu všichni věřící musí pevně a stále věřit.
Tato dogmatická formulace byla, jako jediná v historii, potvrzena,
abychom tak řekli, samým nebem. O čtyři roky později se ve vesničce Lourdes
zjevuje prosté dívce Bernadettě „Krásná paní“; 25. března 1858 zjevuje i své
„jméno“: Jsem Neposkvrněné Početí. <<QUE SOY ERA IMMACULADA COUNCEPCIOU.>> Slavíme tedy letos také 150 let od lurdských zjevení, a to je také
důvod, proč se sám Svatý Otec vydal před skoro třemi měsíci na pouť do
Lourdes.
Vraťme se však do Říma. Zde byl v roce 1956 – z vůle blahoslaveného Pia IX. –
na Piazza Spagna vztyčen mariánský sloup. 8. prosince 1857 se pod ním setkává svatý Otec Pius s obyvateli města Říma, aby inauguroval novou sochu a
vzdal hold Neposkvrněné Panně Marii – přítomno prý tehdy bylo na 240 biskupů a prelátů, a prakticky celý kardinálský sbor.
Od té doby se zde vždy 8. prosince shromažďují Římané a kladou pod
sochu květiny, prosí Neposkvrněnou o přímluvu, svěřují jí své starosti i radosti.
Od roku 1953 se pak mezi římský lid řadí i svatý Otec, který už tradičně klade Madoně k nohám 100 růží. Roku 1953 to byl Pius XII., který vyhlásil
mariánský jubilejní rok, a toto jubileum zahájil právě na Španělském náměstí.
S dojetím vzpomínáme na Jana Pavla II., věrného mariánského ctitele, který
celých 27 let svého pontifikátu přicházel poklonit se spolu se svými Římany
Panně Marii, až k onomu 8. prosinci 2004, kdy, pár měsíců před smrtí, zesláblý a téměř neschopný mluvit, nechtěl vynechat tuto slavnost, nechtěl přerušit
tradici. A loni sv. Otec Benedikt XVI. připomněl, že tato oslava Panny Marie
v Římě trvá již 150 let. Počty přítomných se pravidelně počítají na desítky tisíc, vždy jsou tu zástupy (nejen) Římanů, kteří toto setkání prožívají velmi
intenzivně, a nedají se odradit ani deštěm, ani prosincovou zimou. Je to jejich
svátek. Také letos byly jak náměstí tak přilehlé ulice zaplněny velikým davem,
který přišel na tradiční oslavu Immaculaty.
Obě dvě oslavy – ta římská i ta lurdská – se letos v Římě setkaly právě
8. prosince, kdy se totiž oficiálně uzavřel také lurdský jubilejní rok. Tři dny se
v bazilice Santa Maria Maggiore konaly mariánské bohoslužby a oslavy.
Vzhledem k tomu, že bazilika povstala na troskách Liberiovy baziliky v souvislosti s ukončením koncilu v Efesu, zdál se tento chrám nejvhodnějším místem
pro závěr jubilea z Lurd. Kardinál státní sekretář Tarcisio Bertone zde sloužil
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dopoledne slavnou mši svatou, a definitivní ukončení jubilejního roku se stalo
za přítomnosti Svatého Otce Benedikta, který se sem odebral hned ze Španělského náměstí ke slavení mariánských nešpor.
Na závěr nechme promluvit Sv. Otce Benedikta,
ze Španělského náměstí:
Neposkvrněná Panno, v této chvíli bych Ti chtěl
svěřit zejména ty „nejmenší“ našeho města: především
děti, a zejména ty, které jsou těžce nemocné, děti v
nouzi a ty, které trpí v důsledku tíživých rodinných situací. Bdi nad nimi a dej jim pocítit vroucnost a pomoc
těch, kteří jsou jim nablízku, vřelost lásky Boží! Svěřuji
ti, ó Maria, osamocené staré lidi, nemocné, imigranty,
kteří se s tu námahou zabydlují, rodiny, kteří se stěží
pokoušejí vejít do rozpočtu a osoby, které nemohou
najít zaměstnání nebo ztratily práci nezbytnou k tomu, aby mohli jít dál. Nauč
nás, Maria, abychom byli solidární s těmi, kdo se ocitli v nesnázích, abychom
vyplňovali stále větší sociální nerovnosti; pomoz nám pěstovat živější smysl
pro obecné dobro, úctu k tomu, co je veřejné; podněcuj nás, abychom pociťovali město – a zvláště toto naše město Řím – jako dědictví, jež patří všem,
abychom se každý vědomě a s nasazením účastnili budování spravedlivější a
solidárnější společnosti.
Neposkvrněná Matko, která jsi pro všechny znamením bezpečné naděje a útěchy, učiň, ať se necháme přitáhnout tvou neposkvrněnou nevinností. Tvá Krása – Tota Pulchra, zpíváme tento den, ať nás ubezpečí o tom, že
vítězství lásky je možné, ba dokonce, že je jisté; ať nás ubezpečí, že milost je
silnější než hřích, a je tedy možné vykoupení z jakéhokoliv otroctví. Ano, ó
Maria, pomoz nám věřit s větší důvěrou v dobro, abychom vsadili na bezplatnost, na službu, na nenásilí, na sílu pravdy; povzbuď nás, abychom zůstali
bdělí, abychom neupadli do pokušení snadných útěků a čelili odvážně a odpovědně realitě s jejími problémy. Neposkvrněná Panno, Matko Boží a Matko
naše, Salus Populi Romani, oroduj za nás!
Také já jsem se, spolu s otcem spirituálem a několika nepomucenskými alumny, zařadil mezi zástupy těch, kteří onoho krásného slunečného odpoledne, spolu se svatým Otcem, přinesli Panně Marii kytičku květů a modliteb, a tak čtenářům Brázdy rád referuji o setkání, které se mne hluboce dotýká od doby, kdy jsem se i já stal, alespoň na čas, „Římanem“.
Mons. Jan Mráz
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BIBLE VE DNE A V NOCI - aneb kolik času je třeba na její přečtení?
V říjnu tohoto roku 2008 se v Římě konala 12. řádná synoda biskupů
na téma „Boží Slovo v životě a poslání církve“. Při té příležitosti se zrodila
myšlenka jedné skupiny nadšenců uskutečnit nepřetržité přečtení celé Bible
bez přerušení. Projekt se jmenoval „BIBLE VE DNE A V NOCI“. Jednalo se o
prosté čtení, přerušované pouze hudebními vstupy. Četba se konala
v bazilice Svatého Kříže Jeruzalémského, jejímž titulárním kardinálem je pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk. Jeho kardinálský znak – spolu s papežovým – vedle hlavního vchodu do baziliky s heslem v češtině „ABY VŠICHNI
BYLI JEDNO“ každý návštěvník musel zaregistrovat a asi přemýšlet v jaké je
to řeči. Obvykle hesla na znacích kardinálů jsou v latině.
Četlo se šest nocí a sedm dní. Čtenářem první kapitoly byl Sv. Otec
Benedikt XVI., který četl ve své pracovně ve Vatikánu a přenášela to televize. Pak postupně přistupovali jednotliví čtenáři jak se předtím přihlásili a byli
zařazeni podle situace a možností. Bylo jich kolem
1200 a byli to lidé všech možných vrstev, také veřejně známé osobnosti jako herci, politici, exprezidenti, starosta města Říma, různých věkových skupin a
také různého náboženského vyznání. Celé čtení přenášel jeden kanál italské televize. Byl to nejdelší
přímý přenos, jaký italská televize realizovala – trval
139 hodin. Čtenářem několika kapitol byl jeden večer asi ve 23,00 rovněž pan kardinál Vlk, který byl
účastníkem biskupské synody.
Četlo se i když nebyli žádní posluchači, jen kameramani televize a
střídající se pořadatelský personál ve dne v noci. Mohu se podělit se dvěma
zážitky. Navštívil jsem baziliku jednou ráno v 4,30 hod se sestrou Vojtěchou
při cestě na tržnici. Pořadatelé mysleli, že jdeme jako čtenáři a proto nám
ukazovali vchod pro účinkující. Nechápali, že jdeme jako posluchači v tuto
neobvyklou hodinu. Opravdu také v bazilice byli jen dva posluchači. Zato během dne až do pozdních nočních hodin, se bazilika zaplňovala a muselo se
čekat na vystřídání posluchačů půl hodiny i déle. Před bazilikou při čekání ve
frontě bylo možné sledovat čtení na velkoplošné obrazovce. To jsem zažil
také při jedné večerní návštěvě. Tam před bazilikou bylo možno zakoupit Bibli v mnoha různých jazycích.
Mnohé tam možná přivedla zvědavost, třeba poslechnout si známou
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osobnost, ale mnoho jich tam přicházelo s Biblí v ruce a sledovali např. ve své
rodné řeči, protože četba se konala pochopitelně v italštině. Samotní iniciátoři, pořadatelé a personál televize byli překvapeni tímto velikým zájmem.
Bible ve dne i v noci – to je krásná myšlenka, kterou bychom si mohli
přeložit pro sebe – Boží slovo ve dne a v noci – ať je nám světlem, ukazatelem, průvodcem v celém našem životě.
O to také šlo onomu setkání biskupů na synodě. Ne jen téma Bible
jako kniha, zda je správně přeložená do mnoha jazyků na světě atd., ale právě jako kniha, která obsahuje Boží slovo, které je stále živé a provází nás a my
se jím máme nechat vést. Proto je třeba Bibli ne jen přečíst a pak odložit mezi přečtené, ale nechat se jí stále oslovovat.
Biskupové na závěr synody vydali poselství Božímu lidu. Připomínají
důležitost Bible pro každou křesťanskou rodinu. Doslova: „Každý dům tedy
bude muset mít svou Bibli a uchovávat ji konkrétním a důstojným způsobem,
číst ji a modlit se s ní, …“.
V poselství se připomíná, že nám byl Bohem zjeven Hlas Slova a Tvář
Slova – to je JEŽÍŠ KRISTUS. My všichni tvoříme Dům Slova – Církev a všichni
jsme zodpovědni za Cestu Slova ke všem, kteří ho neznají, kteří mají být tímto Slovem zachráněni, jsme posíláni každodenně naplněni tímto Slovem na
misie v našem okolí.
„A SLOVO se stalo Tělem a přebývalo mezi námi.“ Opět to o vánocích
prožijeme. Přijměme ho zase nově a nově se mu otevřeme. To bude ten nejdůležitější vánoční dárek. Ten si také spolu s vámi vyprošuji.
František Koutný

Manželství, láska a služba životu—výročí encykliky Humanae Vitae
Letos v létě tomu bylo 40 let, co papež Pavel VI. předal církvi a světu
v mnoha ohledech vzácnou a zcela jistě náročnou encykliku Humanae Vitae
(dále jen HV). Jak její název napovídá, pojednává o předávání lidského života.
Myslím, že bychom mohli využít tohoto nedávného výročí jako vhodné
příležitosti k tomu, abychom povzbudili a poděkovali věřícím, kteří se
s opravdovou velkorysostí víry snaží žít své povolání k manželství a
rodičovství. Svoji vzájemnou lásku stvrdili před Bohem a on ji skrze svátost
manželství svou milostí pozvedl, očistil a uschopnil k velkému poslání
vybudovat křesťanskou rodinu. Mohou být pevně přesvědčeni, že Ježíš jim
nejen v den svatby požehnal, ale nabízí vám stále svou přítomnost (GS 48),
aby tak skrze něho jejich láska rostla, ve všech těžkostech se osvědčovala a
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pro všechny se stávala stále výmluvnějším znamením neporušitelné věrnosti
Boží.
Služba životu je nesmírný dar a odpovědnost, která byla svěřena právě manželům. „A Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte
zemi“ (Gn 1,28). Slova Stvořitele ukazují, že vrcholem a korunou manželské
lásky je plození a výchova dětí. Bohužel tuto hlubokou lidskou pravdu mnozí
dnes nechápou tak jasně. Žijeme v době velmi zvláštního paradoxu. Zatímco
se naše společnost chlubí ekonomickým rozvojem (a to i navzdory současné
krizi), český statistický úřad tvrdí, že průměrný počet dětí na jednu ženu
v plodném věku u nás klesl na 1,28 (údaj z r. 2005). Logický důsledek tohoto
znepokojivého stavu v celé západní Evropě popsal jeden náš profesor velmi
názorně: „Směřujeme k nové společenské situaci, v níž budou chybět bratři.“
Nikdo nepopírá, že pouze manželé mohou ve svědomí zodpovědně
uvážit, kolik dětí jsou ve svých podmínkách schopni s Boží pomocí přivést na
svět a vychovat. Církev proto mluví o povolání k odpovědnému rodičovství –
to však znamená i velkorysost, která se nebojí následovat Kristův příklad lásky
a vydanosti. Podle Pavla VI. může být „projev odpovědného rodičovství dvojí:
buď řádně uvážené a velkodušné rozhodnutí mít početnou rodinu, nebo rozhodnutí, učiněné z vážných důvodů a při zachování mravního zákona, vyhnout se dočasně nebo na neurčitě dlouhou dobu narození nového dítěte“ (HV 10).
Čestné rozhodnutí nemít dočasně nebo dlouhodobě další dítě vyžaduje od manželů nemalou sebekázeň. Spolehlivá nauka Pavla VI. totiž jasně
ukazuje zásadní rozdíl mezi přirozenými metodami regulace početí a různými
metodami umělé antikoncepce. Jedná se v první řadě o závažný rozdíl morální. Když člověk užívá darů manželské lásky a respektuje přitom zákony plodnosti, znamená to, že se nepovažuje za pána nad zdroji lidského života.
V opačném případě jde svévolně proti Božímu záměru vepsanému do přirozené povahy intimního setkání muže a ženy (HV 12).
Je zde však ještě druhý zásadní rozdíl antropologické povahy (tj. dvě
rozdílná pojetí hodnoty partnera). „Je možné se obávat,“ píše Pavel VI., „že
muž zvyklý na antikoncepční praktiky, časem ztratí úctu k ženě, přestane se
starat o její tělesnou a psychickou rovnováhu a skončí tím, že ji bude považovat za pouhý nástroj sobeckého požitku a ne už za družku, které si má vážit a
kterou má milovat“ (HV 17). Naproti tomu – a to už cituji slova Jana Pavla II.
(FC 32) – „volba přirozených rytmů s sebou nese přijetí času osoby, totiž ženy, a s tím také přijetí dialogu, vzájemného respektu, společné odpovědnosti
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a sebeovládání. … V tomto kontextu dvojice zakouší, že jejich manželské společenství je obohacováno o hodnoty něžnosti a citovosti, které tvoří hlubokou duši lidské sexuality také v jejím tělesném rozměru.“ Tímto způsobem se
navíc zásadně napomáhá pokojnému rodinnému soužití a usnadňuje se i
řešení jiných problémů, např. ve výchově dětí (FC 33).
Je pochopitelné, že k přijetí těchto skutečností docházejí manželé
různě rychle. Nejrůznější situace, které mohou v praxi nastat, jsou pro ně
opravdovou zkouškou svědomí. Jsou-li poctiví, snaží se najít radu u zpovědníka, věřících známých nebo např. v centrech pro rodinu. Při zpovědních rozhovorech je dobré mít na paměti i tradiční zásadu, podle níž je třeba zvážit, zda
není v daném konkrétním případě lépe ponechat zatím kajícníka v dobré víře,
jestliže žije v nezaviněném omylu a je velmi pravděpodobné, že poučení by
nemělo za následek změnu chování ale jen začátek vědomých hříchů (Srv.
Vademecum pro zpovědníky).
Jak známo vnitrocírkevní diskuze, kterou dokument Pavla VI. odmítající umělou antikoncepci okamžitě vyvolal, přinesla tomuto papeži nejtěžší
chvíle jeho pontifikátu. S odstupem 40 let je toto téma stále velmi citlivé, ale
hodnoty, o kterých je v encyklice Humanae vitae řeč, by nás neměly nechat
chladnými. Je třeba věnovat jim při katechezi a rozhovorech s mladými lidmi
více pozornosti. Výročí encykliky se k tomu může stát užitečnou výzvou. Církev je přesvědčena, že svým postojem, pro který se dnes stala „znamením
odporu“ ve společnosti, hájí Bohem chtěnou důstojnost manželů a „přispívá
k vytvoření civilizace opravdu lidské“ (HV 18).
Zároveň však není možné „zjednodušujícím výkladem“ nauky ignorovat důstojnost svědomí manželů, kteří se trpělivě snaží respektovat Boží zákon. V tomto směru se k věci vyjádřil i náš český plenární sněm: „Nemálo věřících pociťuje negativně zjednodušující prezentaci přirozeného plánovaní
rodičovství a nedostatek variabilních pedagogických přístupů zohledňujících
různá osobní východiska manželů. Kněžím se doporučuje přizvat si k rozhovorům o intimních otázkách manželského života osvědčené a zkušené praktikující manžele“ (č. 178).
P. Tomáš Klíč

Jan Duns Scotus
Také rodina Františkova si připomíná v letošním “osmičkovém roce“
významné výročí: 700 let od smrti významného teologa a filozofa, dnes již
blahoslaveného Jana Duns Scota. Rok jeho narození je nejistý, odhadem je
možné jej klást mezi léta 1265-1266. Pocházel pravděpodobně z jižního Skot-
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ska z městečka Dunsu. Z jistotou známe datum jeho kněžského svěcení: 17.
březen 1271. Vysvětil jej v Northamptonu linkolský biskup Oliver Sutton. V té
době byl Scotus bezpochyby již delší dobu Menším bratrem. Studoval
v Oxfordu, pak přednášel na tehdy již věhlasné pařížské univerzitě. Avšak roku
1303 byl spolu s jinými, kteří na univerzitě odmítli podepsat protipapežský
spis krále Filipa Sličného, vykázán z Francie. Po částečném urovnání napjatých
vztahů mezi francouzskou korunou a Svatým stolcem mohl se Jan Duns Scotus
do Paříže vrátit a byl zde prohlášen doktorem bohosloví. Konečně jej řádoví
představení roku 1307 poslali do Kolína nad Rýnem, aby pokračoval v činnosti
na tamním řeholním učilišti a zde 8. listopadu 1308 zemřel a je zde v řádovém
kostele pochován. Bylo mu málo přes čtyřicet let. Na jeho náhrobku je latinský nápis: „ Skotsko mě zrodilo, Anglie přijala, Francie vyučila, nyní mě má
Kolín.“
Literární pozůstalost Scotova obsahuje řadu svazků. Jsou to výklady
Aristotelových spisů, disputace, traktáty a výklady k Sentencím Petra Lombardského.
Scotus, jak ukazuje ve své práci PhDr. Stanislav Sousedík, stojí ve vývoji středověké filozofie na jakémsi předělu. Jeho kritika předchůdců nechce
být destruktivní, a to ani tehdy, když leckdy se rozchází v názorech se svatým
Tomášem Akvinským, který ovšem tehdy ještě nebyl uznáván za oficiálního
církevního filozofa. Sv. Tomáš a jeho stoupenci – tomisté- měli blízko
k Aristotelovi, zatímco Scotus se spíše kloní k odkazu sv. Augustina, který znal
dobře Platona. Scotus zdůrazňuje prvenství lidské vůle, která má usměrňovat
rozum. Svou filozofii buduje na lásce.
Součastníci Scotovi, včetně jeho četných odpůrců, vymysleli pro něj titul Doktor
subtilis, což bychom přeložili jako Učitel jemných odstínů. Nelze popřít, že v tom bylo i trochu ironie ze strany těch, kteří s ním nesouhlasili. V současné době je však Scotus po právu
oceňován. Mimo jiné i tak, že je nazýván Doctor Marianus. Důvod nám vyplyne
z následujícího.
Jde nám totiž především o to připomenout jeho zásluhy v oboru teologie. Jako syn sv.
Františka staví na kristologickém principu.
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V tom navazuje na sv. Bonaventuru, avšak jde ještě dále. Uchvacuje ho největší Boží dílo, kterým je vtělení Božího Syna do lidstva. Nemůže se proto
smířit s tím, že by tento největší Boží čin byl podmíněn dědičným hříchem a
jeho důsledky. Základní pohnutkou je to, že Bůh je svrchovaná Láska, která
chce být milována stejnou měrou od jiné bytosti, ale toho není schopen žádný tvor, jedině vtělený Boží Syn. To se ovšem nevylučuje s tím, že vševědoucí
Bůh od věčnosti předvídal, že člověk, jeho tvor, klesne do hříchu. Avšak vykoupení člověka nemůže být prvotním motivem vtělení Božího Syna.
Když jsem byl v prvém roce v semináři, četl jsem si v Gemelliho
„Františkánském poselství světu.“ Přitom jsem se prvně setkal se Scotovou
tezí o vtělení. Bylo mi to divné, a tak jsem využil příležitosti a zeptal se, jak to
mám pochopit, našeho Otce rektora P. Františka Panušky CSsR, který byl vynikajícím teologem. A on mi to vysvětlil stručně a zcela jasně, že si to do smrti
budu pamatovat: „ Kdyby byl člověk nezhřešil, nebyl by Kristus přišel nejprve
jako Muž bolesti, ale hned jako Král a Pastýř.“
Veliká Scotova zásluha patří do oboru mariologie. Scotus byl snad
prvním obhájcem Neposkvrněného početí Panny Marie. Jaká byla jeho argumentace?
Kristus by nebyl dokonalým Vykupitelem, kdyby alespoň na jednom
člověku se plně do všech důsledků neprojevily účinky jeho vykoupení, kdyby
alespoň na jednom člověku nebylo ukázáno, jakým Bůh chtěl člověka mít a
jakým by člověk skutečně byl, kdyby nebylo došlo k prvotnímu hříchu. Tím
člověkem byla Panna Maria, vyvolená za matku vtěleného Božího Syna, Vykupitele. I ona potřebovala vykoupení, ale byla předvykoupena, to znamená
vykoupena vznešenějším způsobem než ostatní lidé. Plody Kristova vykoupení byly jí aplikovány předem, totiž v okamžiku kdy jako člověk pod srdcem
matky začala existovat, tedy při jejím početí. Dalo by se namítnout, že vzhledem ke svému poslání Matky vtěleného Božího Syna mohla být v průběhu
doby od dědičného hříchu očištěna, podobně jako svatý Jan Křtitel. Avšak
Scotus dokazuje, že uchránit hříchu je víc než z hříchu očistit. Z toho pak plyne, že byla uchráněna zvláštní Boží milostí i každého osobního hříchu.
Scotova teze postupně byla přijímána a zvláště ve veliké rodině sv.
Františka byla spojována s vroucí úctou Neposkvrněné Panny. Zde také vzniká hymnus po staletí uchovávaný a zpívaný: „Všechna krásná jsi, Maria, a poskvrna prvotní není na tobě!“ Tato úcta přechází i do liturgie, až konečně
roku 1854 papež Pius IX. prohlásil učení o Neposkvrněné za článek víry. A 8.
prosinec, kdy slavíme tuto úžasnou skutečnost, je vedle slavnosti Nanebevze-
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tí od té doby největším mariánským svátkem.
V nové době navázal na tuto prastarou úctu minorita sv. Maxmilián
Kolbe, kněz a mučedník blíženské lásky, budovatel Niepokalanowa a zakladatel Rytířstva Neposkvrněné.
A já, který jsem už v semináři měl možnost někdy v 19. roce svého
věku se setkat s Janem Duns Scotem, zakusil jsem i to štěstí, že jsem 20. března 1993 mohl být přítomen ve Svatopetrské bazilice jeho beatifikaci Janem
Pavlem II.
Díky Bohu a Neposkvrněné za vše!
P. Petr Alkantara Houška OFM

Teodor Romža – světlo z Východu, nejen pro Východ.
Řeckokatolíci dali Církvi v posledním století několik mučedníku, když
byli pronásledováni těmi, kteří chtěli zničit Kristovu Církev a nepřáli si, aby
pokračovala unie, kterou naši předci podepsali a žili v touze, aby bylo jedno
stádo a jeden pastýř. Jedním z mála známých, ale duchem velikých novodobých mučedníku, byl bezesporu také mukačevský biskup – vladyka Teodor
Jurij Romža. Mukačevští biskupové měli a mají svou jurisdikci v rámci hranic
bývalé Podkarpatské Rusi, která patřila do první Československé republiky.
Vladyka Teodor se narodil 14. dubna 1911 ve vesnici Velikij Byčkov,
okres Rachov, jako deváté dítě rodiny, bohaté pouze
vírou. Po dokončení gymnázia se přihlásil do semináře. Biskup, který viděl jeho zbožnost a také slyšel, že si
zvolil život v celibátu, navzdory možnosti se oženit,
vyslal ho na studia do Říma. Tam bydlel čtyři roky na
koleji Germanicum – Hungaricum a poté na koleji
Russicum, kam přestoupil když našel ve svém srdci
povoláni jít na misie do Ruska. Bůh však s ním měl
jiné plány. Kněžské svěcení dostal v chrámě sv. Antona při koleji Russicum 25. prosince 1936, a na druhý
den měl primici v basilice sv. Pavla za hradbami. Kontakt s Russicem si udržel po celý život stále doufaje, že se mu naskytne příležitost působit uvnitř Sovětského Svazu. A ta se později doopravdy naskytla.
V roce 1937 se vrátil domů, aby šel na vojnu, kterou absolvoval
v důstojnické škole v Praze. Zde mu moc chyběla skutečná pastorace a z jeho
zápisků se dozvídáme také o jednom malém židovském chlapci, kterého po-
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tkal v nemocnici v Praze, který se chtěl stát katolíkem. Tohle střetnutí mělo
na Romžu hluboký dojem. Zda-li chlapec přežil vojnu, to se už asi nikdy nedozvíme. Dochovaly se nám informace, že když vojnu dokončil, šel do hor do
dvou farností, kde měl, díky studiu v Římě, výjimečné dobré vztahy i
s pravoslavnými, daleko před tím, než se ekumenické úsilí stalo známým
v naších krajích. Tady musel zažít mnoho zápasu s pověrčivosti místních věřících, a také se sociální bídou. Nedlouho poté se stává profesorem filosofie a
spirituálem kněžské semináře v Užhorodě, využívajíce svoje znalosti Ruska,
sovětského systému z Russica a sovětského světonázoru k přípravě bohoslovců v eparchii, nad kterou se stahovalo mračno ateizmu. Romža byl také dobrý
v mnoha sportech, také rád lyžoval, jak se dozvídáme z několika zachovalých
fotografií, a jeho bohoslovci popisovali, že při kopané, nebo volejbalu byl jako
opravdový atlet, i když byl silný kuřák.
Před koncem války zemřel biskup Stojka, a po krátkém období byl
novým biskupem jmenován vladyka Teodor, který si po svém biskupském
svěcení v Užhorodě 24 záři 1944, těsně před příchodem sovětských vojsk,
vybral za své biskupské heslo citát z Ž 18: „Miluji Tě vroucně, Hospodine, moje sílo...“ Energicky se chopil svého posláni a povzbuzoval víru u svých oveček
všude, kde to jen šlo. V Russicu si vladyka Teodor nechal narůst plnovous a
své oholení v Praze, kvůli vojně, považoval za velké pokoření. Poté co se stal
biskupem,jeho nepřátele začali využívat vnějšího zjevu k šíření poplašné
zprávy mezi lidem, že přestoupil na pravoslaví, rozhodl se jednoho dne svůj
plnovous oholit. Láska k svým věřícím bylo totiž větší než láska k obřadu, nebo svému výzoru. Na svátek Uspení – Zesnutí Přesv. Bohorodičky v srpnu
1946 se sešlo v monastýru v Mukačevě na 50.000 poutníku, kteří nehledě na
možné problémy, takto vyznali svou víru a jednotu se Svatým Otcem. Nepřátelům Krista bylo jasné, že Církev bude možné zničit pouze po fyzické likvidaci
vladyky Teodora.
Pokusili se o to 27. října 1947, když se vladyka vracel ze vsi Lávky, kde
posvětil chrám. Věřící už něco tušili a tak se během pobytu vladyku ve vsi po
nocích střídali, hlídaje farskou budovu. Při jízdě kočárem do nich narazilo
v plné rychlosti vojenské auto. Při srážce část kočáru vletěla do motoru nákladního auta, který se zastavil a tak nemohl dokončit dílo zkázy. Útočníci je
začali bít železnými tyčemi, jak to jen šlo. Biskup přežil jen proto, že se na něj
po srážce převalil kočár a tak nebyl vidět.Všichni byli před jistou smrtí zachráněni díky nenadálému příjezdu poštovní dodávky. Ta je odvezla do nemocnice v Užhorodě. Biskup byl těžce raněn, zejména na hlavě, ale rány se mu
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rychle hojily a tím povzbuzovaly i ostatní účastníky nehody ve víře. Přišla však
noc na l. listopadu, když nově přijatá ošetřovatelka Odarka, o které dnes víme, že byla agentkou NKVD, podala biskupovi smrtící injekci, a tak sfoukla
plamen svíčky nejenom biskupova života, ale také nadějí naší Církve na přežití, protože lidé přišli o svého pastýře.
Naproti zákazům a omezením dopravy, se jeho pohřbu zúčastnilo
přibližně 20 000 lidí a jeho rozloučení se tak stalo poslední manifestací naší
církve před tím, než byla na více než 40 let zakázána.
Za blahoslaveného ho prohlásil papež Jan Pavel II. při své návštěvě
Ukrajiny v roce 2001.
Pro mnohé mladé duchovní z Podkarpatí je vladyka Teodor nejenom
vzorem, ale také orodovníkem. Plný seminář v Užhorodě je podle mnohých
z části jeho zásluhou. Slova která vladyka Teodor jednou řekl jako kněz svému biskupovi jsou platné i dnes: „Pracujeme pro slávu Boží a pro Jeho Církev.“ Kéž jeho příklad života přivede mnohé k světlu všech světel - Kristovi.
Daniel Černý

Ježíš a násilník?!?
Ve vlastním zájmu se rád na něco podívám, co nemá až tak bezprostřední souvislost s tím, co se aktuálně vyžaduje či požaduje ve škole. A tak
při svých potulkách v Písmu jsem narazil na zajímavý verš:
Mt 14, 22: Kai. euv qe,wj hvna,gkasen tou.j maqhta. j evm bh/nai eiv j to. ploi/on
kai. proa,gein auvto.n eivj to. pe,ran( e[wj ou
ou-- avp olu,sh| tou. j o;cloujÅ
Současné překlady:
Bogner: Hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před
ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy.
SSV: A hneď rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním
na druhý breh, kým on rozpustí zástupy.
CEP: Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před
ním na druhý břeh, než propustí zástupy.
CBK: A ihned přinutil učedníky své, aby vstoupi na lodí a předešli jej
za moře, dokudž by nerozpustil zástupů.
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V postatě verš jako každý jiný, pěkná věta. Zaujalo mě tam však jedno slovo:
avnagka,zw – nutit, přimět; nutit někoho něco udělat.
Jak je vidět, možností překladu téměř podobné. Ale jaký je však „ten
správný“? Byl Ježíš násilník? Jak to, že nutil apoštoly jít pryč a nebýt sním?
Dříve, než dojdeme k závěru, je nutné si pročítat skoro celou 14 kapitolu evangelia sv. Matouše. Přesně Mt 14, 13–33.
Jak to okomentovat? Jak to skloubit dohromady? Jak to, že Ježíš
„nutí“ apoštoly k činnosti a nedbá jejích únavy?
Samy podle sebe víme, že naše osobní zkušenost s Ježíšem s námi „něco“
udělá. Řekněme, že se dostaneme do pozice niterného hnutí, v našem nitru
se dějí věci příjemné u srdce. A jednou z naších tendencí je, aby se o tom nikdo nedověděl. Jakoby ta osobní zkušenost byla jenom pro nás. A právě na
tomto místě v Novém zákoně nám sám Ježíš ukazuje, že tomu není tak.
Celá 13 kapitola Matoušova evangelia je plná podobenství. Ježíš jedná, je v akci. Setkává se s lidmi v domech, učí je v synagoze. A ještě před tím
Ježíš uzdravuje a vyhání démony. Ježíš dává lidem „lekci“ ze setkání s ním. A
tak není divu, že když milovaný učitel se chce odebrat pryč, aby i jinde byla
možnost osobního setkání s ním, lidi moc z toho nadšení nejsou. Ježíš je Bůh,
ale je i člověk z masa a kostí jako jeho učedníci a tak není divu, že zatoužil i
po samotě a odpočinku na opuštěném místě.
Ale jak to, že si vynutil na apoštolech, aby odešli na druhý břeh, do
Genezaretu? A jaká je situace apoštolů? Vžijeme se do jejich situace tím, že si
uvědomíme svoje vlastní setkání s Ježíšem a s jeho dílem v naších životech.
Nepochybujeme o tom, že apoštolům se na tu loďku a ani na to moře nechtělo. A proč? Kdo z nás by jednal jinak. Apoštolové s ním chodí, vidí jeho
činy a díla, slyší jeho slova. Mají s ním svou osobní živou zkušenost, kterou
můžeme jen stěží opsat. Oni nim byli „očarovaní“, byli nim „uchvácení“. A co
ještě na víc, ne jenom že Ježíš učí po domech a synagógách, vyhání démony,
ale i nasycuje lidi, pomodlí se, vzhlédne k nebi, vzdá díky a láme. Jedná jako
Bůh. Je dost pro všechny. Kdo z nás by si nepřál takového mistra? Mistra,
kterému by lidi nedali oddechnout a stále ho vyhledávali. Co více si můžou
učedníci přát, vždyť právě oni jsou jeho učedníky. Oni jsou právě ti, kteří
k němu mají neomezený přístup. Není divu, že chtějí být stále s ním, i když on
touží po samotě. Troufáme si říci, že Ježíš skutečně toužil po samotě, po skutečné samotě, aby byl sám. Jen on sám. A právě zde Ježíš jedná tak, že donutí své učedníky, aby nastoupili na loďku a odpluli. A proč? Protože učedníci o
tom všem, co s Ježíšem zažili, co slyšeli, co viděli, co jejich myšlenky živilo
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každý okamžik, o tom všem živě ve svém učednickém společenství diskutovali. Vypravovali si svoje vlastní zkušenosti, své dojmy, svoje radosti i starosti se
setkávání se s Ježíšem. Jejich život byl plný Pána Ježíše. Jejích život se točil
jenom kolem Ježíše, úžasného Učitele a Mistra, Mesiáše. A tak není divu, že
chtěli byt s ním stále. I když On toužil po samotě na opuštěném místě. A On
je posílá pryč. A vysvětlení?
Osobní zkušenost s Ježíšem je osobní, ale rozhodně to není privátní
věc, jakoby jenom pro sebe a na vždy. A to je důvod proč Ježíš posílá své
učedníky do Genezaretu, aby to, o čem učedníci tak živo mezi sebou diskutují, čím momentálně žijí jejích životy, aby tu osobní radost se setkání s Ježíšem
a jeho dílem, předávali dále. Bůh je pro všechny lidi. Bůh nehraje na privátní
skupinky.
V nepokojném moři a větru bychom mohli vidět naši osobní snahu o
předání svědectví tomuto světu, který je mnoho krát nasměrován proti nám,
podle vůle Ježíše, aby naše osobní radost ze setkání s ním byla hlásána i jinde, např. v Genezaretu. Učedníci poslechli, vydali se na svoji pouť. Domníváme se, že se mezi sebou i ptali, proč nemůžou být s ním i teď, když jen rozpouští zástupy. Bylo by nesprávné se domnívat, že když děláme to, co mi Ježíš přikázal dělat, i když jdu vpřed v podmínkách, které nejsou zrovna příznivé, že jsme sami. Nepochybujeme o tom, že když už byl Ježíš konečně sám na
opuštěném místě, že se modlil za své učedníky, zrovna veslujícím proti větru.
Ježíš je s nimi, v modlitbě nad nimi bdí. Nenechává je samotné. V té nejhlubší
intimitě svého srdce jaké byl schopen, v intimním setkání s Otcem, je s ním
ale i s nimi.
V případě, že bychom zapochybovali, jako apoštol Petr, tj. když zapochybuji na rozbouřeném moři tohoto světa při hlásání, stačí si uvědomit, co
říká samotný text. Petr kráčel po moři. Neříká se jak daleko šel, ale když se ve
své pochybnosti začal topit, Ježíš hned natáhnul ruku, aby ho zachránil. Tudíž
můžeme vyvodit, že Petr k Ježíšovi došel, k té pochybnosti došlo v naprosté
blízkosti s Ježíšem, protože evangelijní text dále vypráví, že když se Petr topí
ve svých pochybnostech, Ježíš hned, hned, po jeho křiku „Pane, zachraň mě!“
jedná. Ježíš jedná jako Bůh, zachraňuje člověka. A to hned.
A jak to všechno končí? Domníváme se, že tak jak to končí
v evangelijním textu, když Ježíš nastoupí k učedníkům na loďku, utichne vítr a
jeho učedníci vyznají: „Ty jsi Boží Syn!“, tak to končí i v našem osobním životě
s Ježíšem. Po všech radostech a útrapách při vydávání svědectví o našem
osobním setkání s Ježíšem tomuto světu, to končí stejně. Protože jsme nuce-
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ni si uvědomit, že kdo tady zachraňuje naše životy, je Ježíš. Kdo tady nad námi bdí i v naší domnělé samotě, je Ježíš. A my, při dávání svědectví ne jenom
o tom, co Ježíš činí, co říká, jak rozmnožuje chleby a uzdravuje, nemůžeme
jinak než stále končit vyznáním: “Ty jsi Boží Syn“. Tudíž se nám obrazec Ježíšovy činnosti, kde jedná jako Bůh, při rozmnožení chleba, pěkně uzavírá vyznáním apoštolů na loďce: „Ty jsi Boží Syn“. Můžeme v tom vidět jednotu, či
celistvost textu, tj. nebylo by správné tyto dva evangelijní úryvky od sebe
oddělovat. Jeden pomáhá pochopit druhý. První otevírá cestu k vyznání v
druhém: „Ty jsi Boží Syn“.
A mimochodem, Ježíš není násilník, když nutí své učedníky se svědectvím z osobního setkání s ním, jít na druhý břeh. Ježíš dobře ví, že o setkání
s Bohem se nedá mlčet. Ježíš o svém setkání s Bohem taky nemlčel, i když to
mnohokrát nebylo zrovna nejpříznivější. Ve skutečnosti On pomáhá nám,
abychom při dávání svědectví ze setkání s ním, sami reflektovali svojí víru a
dle možnosti aktualizovali svoji osobní zkušenost.
Volejme společně: „Ježíši, neustále mně zachraňuj, abych mohl bez
ustání ve větru společnosti vyznávat, že Ty jsi Boží Syn“.
Štefan Brinda

Příběh špinavého trička a svátost smíření
Příběh špinavého prádla, které na sebe člověk nenavleče už ani omylem, a jeho proměny ve voňavé, čisté, vyžehlené a srovnané kousky oděvu
může „analogicky“ připomenout svátost smíření, hříšníka obtěžkaného špínou vlastních hříchů a jeho proměnu v zářivě bílou duši. A kdo je tím
„Bohem“ a jak se to děje v případě špinavého trička v Nepomucenu?
Nejvyšším hybatelem je sestra s příznačným jménem Bohdana, která
má vždy k sobě nějaké další ochotné ruce. V následující sekvenci fotografií si
můžeme udělat stručný přehled o cestě hříšně špinavého kousku prádla a
jeho proměny.

1. Zde to začíná-sběr špinavého prádla.

2. Třídění podle barvy a druhu.
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4. Věšení prádla na střeše.

3. Mašinky v akci.

5. Naše „tričko“ v sušárně.

8. Založení do skříní.

6. Paní Růženka opravuje.

7. Žehlení šrámů.

9. A nyní v čistotě, opět do světa.

Jaký je tedy rozdíl mezi tričkem a člověkem?
Rozhodne se se sebou něco udělat, dosavadní stav je neudržitelný a
bezútěšný. Vyznáním je to, že si uvědomí svoji špínu a zařadí se do zástupu
podobně smýšlejících kusů. Až přijde na řadu, dostane se do rukou B. a je
s láskou přijat do očistné lázně. Co se v ní přesně odehrává, to ví nejlépe B.,
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my si jen myslíme, že to víme. Poté, co je zbaven své špíny, vyslechne si ponaučení. Nečistota je pryč, ale je potřeba vykonat pokání, které se děje na
prádelní šňůře. B. s láskou vyžehlí tričku všechny jeho šrámy, opatrně jej nese
v rukou a pokládá do skříňky na jeho místo, aby se tričko opět mohlo vydat
do světa a pracovat na B. království. B. – díky Ti.
Juris

Vůle boží „kompostelská“
Drazí a milovaní. Na začátku cituji evangelium svatého apoštola Jana
21,25:“Je však ještě mnoho jiných věcí, které Ježíš vykonal. Kdyby měla být
vypsána každá zvlášť, myslím, že by celý svět neobsáhl knihy o tom napsané“.
Ale tím rozhodně nechci tvrdit, že jsem tak bravurní spisovatel jak celá janovská tradice. Co chci říci je, že za 800 km pochodu v samotě i ve společenství,
na výstupech i sestupech, na cestě prašné i asfaltové, na poli, v lese i ve městě,…, je Bůh tak blízko, že to o tom nejde ani psát a opsat to jde jen stěží.
Drazí přátelé, to nejsou silná slova. Skutečností je, že Bůh se mnou na mé
pouti do Santiaga de Compostela kráčel krok co krok. A taky se nechci zamýšlet právě teď nad Církví putující - rovněž zajímavé téma k pojednání.
Ale pěkně po pořádku. To, že jsem Hospodinem nezaslouženě a
v míře vrchovaté a natlačené omilostněný a povolaný přiznávám téměř veřejně skoro ve všech svých životních situacích. A moje pouť do Santiaga de Compostela, k ostatkům svatého apoštola Jakuba, je toho živým důkazem.
A kde se vzal ten nápad putovat? Ten je tak starý jak můj pobyt
v semináři. Ale jak to už bývá, z různých důvodů jsem to stále odkládal. Vždy
něco chybělo, nebo nebylo to „právě vhod“. A taky mi chyběla konkrétnější
představa, co a jak a vůbec proč. Když se mě někdo zeptá, že proč dělám to či
ono, vždy povytáhnu ověřenou umlčující odpověď:“Jak se říká, Hospodin řídí
moje kroky - a k tomu ještě dodávám – a já jsem toho živým důkazem.“
Startovacím motorem, kde
zaznělo moje rozhodné:“ano, Hospodine, jestli je to tvoje vůle, tak já tam
chci“, byl moment, kdy se mi do ruky
dostala kniha pátera Lízny SJ, Musím
jít dál, o jeho pouti do Compostely.
Z jeho deníčku jsem nabral konkrétní
představu, jak to tam funguje, jak se
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jde, co se jí, kde se spí, ... Za týden jsem nabral naprostou jistotu, že moje
pouť je Boží vůli, protože, když jsem se začal starat o výbavu na pouť, jak materiální tak finanční, Bůh jednal tak, že během příštích čtrnáctí dní jsem měl
úplně všechno potřebné. Materiál, peníze a i to nejdůležitější. Úmysl poutě.
No není to úžasné? A milému čtenáři si dovolím připomenout, aby měl na zřeteli to, o čem
tady nepíšu, protože vím, že čtenář to předpokládá, že za rozpoznání poutní Boží vůle, za
zdar příprav na pouť a za pouť samotnou jsem
se denně modlil, aby pouť nebyla moje dílo
ale dílo Hospodinovo, aby se Hospodin oslavil
v mém životě právě tak, jak jen On to umí. Se
zahájením poutě jsem musel počkat, až skončí
škola, zkoušky.
Svoji pouť jsem zahájil v Madridu. Po příletu na vlak. A hned mě Hospodin ukázal, jak se šetří. Při úmyslu necestovat „na bleka“ (na černo), při
koupě jízdenky, vypadl na letištním nádraží terminál na prodej jízdenek. Místní zřízenec mě řekl, že jedu zadarmo.
V centru Madridu je kostel svatého Santiaga a Jana Křtitele, se sochou svatého Jana Nepomuckého a tam jsem začal svoji pouť. A pak jsem
putoval dál.
Prví noc jsem spal na smetišti-zbořeništi na periferii Madridu. Bylo
krásné ticho, díval jsem se na hvězdy a myslel jsem na praotce Abraháma.
Druhou noc jsem spal u čistého potoka, kde byli raci, čistá tekoucí voda a 20
metrů nade mnou byl dálniční most. Ale vyspal jsem se krásně. A taky jsem
spal v parcích, na nádražích a ubytovnách pro poutníky.
Milý čtenáři, právě Ty co to právě teď čteš, uvědom si, prosím, že
náhody neexistují. A moje pouť, jak jsem se již zmínil, taky není náhoda. Byla
to Boží vůle, o které jsem nabral naprostou jistotu, že je to právě to, co Hospodin ode mne žádá. A jelikož to byla Jeho vůle a Jeho dílo, nemusel jsem se
já o nic starat. Jenom jít dál a dál. Hospodin, Dárce všech darů mi dával naprosto všechno. Říkal jsem si v sedm hodin večer: “Milý Hospodine, já ani
nemám zdání, kde pořádně jsem, ani nevím, kde budu tuto noc spát, ale to
nevadí. Já vím, že to je Tvoje vůle, Ty se právě oslavuješ v mém životě a já rád
příjmu nocleh právě ten, který si pro mne připravil od věčnosti, protože toto
dílo právě konáno jest z tvé vůle, která je taky od věčnosti.“ A vždy jsem se
vyspal krásně i v bezpečí.
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O tom jaké krásné lidi mě posílal Hospodin do cesty, to bylo podobné
jak s tím ubytováním. Např. malíře, učitele, novináře, studenty, fitnestrénéry,
seminaristu, Slováky, Čechy, ...
Už ani nevím, kde to přesně bylo, ale mám zkušenost „biblické vesničky“, s krásným kostelem. Kam jenom oko uvidělo, byla krásná rovinka a
uprostřed rovinky kopec a na tom kopci vesnička která se nedala a nemohla
schovat a ani obejít. (asi 200 km za Madridem) Byla pěkná a upravená.
S dalším poutníkem (Fernando, učitel matematiky) jsme si dali sprchu na
zdejším téměř zdemolovaném sportovním stadionu, vyprali si věci a přesunuli jsme se k noclehu do nefunkční a prázdné zdejší knihovny na návsi. Naproti
byl bar. Touha poznat zdejší zvyklosti mě přivedla večer do baru. Místnost
byla velká, hostů taky dost. Při vstupu do baru mne hned zarazil pohled na
čelní zeď. Přistoupil jsem blíž a vidím obraz města Prahy, složený s kostiček
puzzle. Pěkný a velký, se Staroměstským náměstím a Týnským chrámem. Stojím a dívám se, za barem obsluhuje majitel, přichází ke mně a ptá se, zdali
pak vím co to je za město. Řekl mi, že skládačku koupil před pár lety, složil ji,
ale nepozná město. Tak jsem se rozvyprávěl, že to je Praha, hlavní město České republiky, že to znám, ... Pak se návštěvníci baru začali se mnou fotit u
obrazu, majitel ho nadepsal a útratu za ten večer jsem neplatil.
Jednoho krásného dne, na křižovatce, jsme se potkali tři. Já a dva
Italové, Roberto a Luca. Oba zbožní lidé, učitelé náboženství, zaangažovaní
v pastoraci mládeže. A dali jsme se do pochodu spolu. Vyprávěli jsme si zkušenosti z pouti, jak technického charakteru, tak i duchovního charakteru. Bavili jsme se např. o batohu, kolik kdo nese a kolik váží. Luca řekl zajímavý postřeh, s kterým souhlasím. Řekl:“Batoh je obrazem tvého života. Já např.
jsem člověk, který se o sebe bojí a stále myslím na „jistotu“. A tak vypadá i
můj batoh a jeho vybavení. Já vím, že stačí dvě trička, denně si prát, ale já
mám čtyři. Já vím, že stačí jedny kalhoty dlouhé, ale já mám dvojí, ... A tak
pak vypadá i můj batoh (14 kg). Je velký těžší a v podstatě je plný moji nejistoty.“ Pak se svěřil Roberto a pak přišla řada i na mne. Řekl jsem, že můj batoh má 9 kg, a mám všechno, co potřebuji na pochod a že akorát jsem si koupil jenom mýdlo, protože už se minulo (jídlo na puti se kupuje průběžně, aby
na každý den něco bylo).
Zajímavá myšlenka o batohu osobní jistoty či nejistoty. Bohu díky, ale
na poutí jsem si byl vším co mě potkalo naprosto jistý, že to je právě tak jak
to má být.
Luca se rozvyprávěl, že Camino dělá po druhé a že na prvním potkal
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jednu holku z Prahy, jméno si nepamatoval, ale že
mu nadlouho zůstala v paměti a ještě dlouho zůstane. Taky záleží na tom, kdo má jaký styl a chuť
k pochodu. V praxi to vypadá asi tak, že se lidé ráno rozejdou, večer se sejdou na sjednaném místě,
přes den si každý jde svým tempem, pak něco spolu pojí, pozpívají a jdou spát. Na prvním Caminu
byl Luca v partě, s kterou chodila i ta holka z Prahy.
Ale nikdy s nimi nepojedla, ne… atd. Jenom přes
den, při pochodu, zřídka. A taky toho moc nenamluvila. Když dorazili na místo přenocování,
„Pražanka“ se vytratila. Luca ji hledal a našel ji často kolem kostela, pozoroval ji a viděl jak zpívá, čte Bibli, modlí se, vzdává Pánu díky. Dorazili spolu do Compostely a „Pražanka“ se vytratila. Při potulkách
městem ji našel, vzal si ji stranou a řekl ji všechno, i jak ji viděl modlit se. Zeptal se ji, co se děje, proč je sama, proč s nimi nikdy nepojedla. A „Pražanka“
vypráví:“Víš Luca, já mám na celou pouť 40 euro. A tak, jak si mě viděl u kostela, tak jsem denně prosila Všemohoucího o dar života na pouti. Denně jsem
Pána prosila o čtyři chleby, chléb Eucharistie, chléb Božího slova, chléb vezdejší a chléb pohostinnosti. A všeho se mi dostalo.“ Ta „Pražanka“, když dorazili do nějaké vesnice na přenocování, chodila po domech, klepala na dveře, prosila o jídlo, o nocleh a všechno potřebné se jí dostalo v míře natlačené.
Tolik z Lucova vyprávění.
Vyvstává mi na mysli dotaz, jen tak pro mě:“Žila „Pražanka“ Boží vůli?“ Milý čtenáři, tady si musíš odpovědět sám.
Milovaní, jizva po pouti v mém srdci je hluboká. Není dne, abych nemyslel na tu velkou milost, která mi byla nezaslouženě dána. Nepíši tato slova, abych si získal obdiv, ale píší je proto,
abych Tě povzbudil, protože Bůh se chce
v naších životech a naším životem oslavit. A
úkol, který čeká nás je, abychom mu dali
k tomu prostor. Lidsky řečeno, abychom mu
v našich životech nechali volnou ruku. Život
s Hospodinem funguje úžasně krásně a já
jsem toho živým důkazem. A nejen já ale i
apoštol Jakub.
Štefan Brinda
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Jak mě málem zavřeli
O studentech Papežské salesiánské univerzity v Římě se traduje
spousta zvěstí, polopravd a omylů. Pravdou zůstává ovšem to, že pro úspěch
svého studijního projektu jsou ochotní udělat téměř vše, ať to stojí, co to stojí. O těch, co studují sociální komunikaci to platí dvojnásob. Po dopoledních
přednáškách o působení masových médií, sémiotické analýze novinářského
jazyka, historickém rozboru vlivu hudby na společnost, vyráží se zápisníkem,
kamerou, diktafonem či fotoaparátem do římských ulic s úmyslem na vlastní
kůži si ověřit to, o čem jim profesoři vyprávějí.
I já jsem se v jednom listopadovém nedělním odpoledni rozhodl splnit úkol do fotografického semináře v rušném centru italské metropole. Potom, co jsem během siesty udělal pár sportovních snímků kolem pingpongového stolu v našem herním sále, vyzbrojen školním fotoaparátem značky Canon a zapůjčeným stativem vyšel jsem do ulic s cílem vybojovat co nejlepší fotky, které by zachycovaly pohyb. Tak znělo oficiální zadání a jako
příšlušník rodu „homo technicus“ jsem se už těšil na obrázky automobilů,
motocyklů, vlaků a tramvají.
První sérii fotek jsem chtěl věnovat římskému metru. Na nejbližší
stanici jsem důležitě postavil stativ a s radostí z poloprázdného nástupiště
očekával příjezd první soupravy. Nečekal jsem dlouho. Pár lidí nastoupilo, pár
lidí vystoupilo a já s ukazováčkem na spoušti vyčkával na chvíli, kdy se vozy
dají opět do pohybu. Metro však ne a ne zavřít dveře a odjet. Přemýšlím, co
se asi děje, a když vidím jak zřízenec podzemní dráhy v gestikuluje a křičí
směrem ke mně, je mi již vše jasné. Svou jednoduchou italštinou musím vysvětlovat, že se moc omlouvám, ale že o zákazu fotografování v prostoru metra jsem nevěděl. Sbalím své „nádobíčko“ a jedu na nádraží Termini s přesvědčením, že budu tentokrát úspěšnější.
Poučen z prvního nezdaru nejdříve na největším římském nádraží
„zmapuji terén“ a vydávám se na vyvýšený
ochoz, odkud je vynikající rozhed na celý
prostor. Využiji toho, že několik kroků ode
mne stojí italský policista a opět si stavím
stativ a vybírám co nejlepší kompozici pro
focení lidského mraveniště v odbavovací hale
pode mnou. Jsem celkem spokojen, protože
se kupodivu daří a počet snímků přibývá. Po
pěti minutách nerušené práce se však z niče-
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ho nic u mě objeví dva carabinieri v uniformách a nekompromisně chtějí,
abych jim vysvětlil, co a proč fotografuji, protože i zde platí zákaz jakéhokoliv
focení, pokud nemám úřední povolení. Situace se zdá být vážná, tak se strategicky rozhoduji udělat ze sebe chudáka, který neumí italsky a o žádném
zákazu v životě neslyšel. Jednoduchou angličtinou, aby jí Italové vůbec rozuměli, jsem jim vysvětlil co a proč fotografuji a jako povolení jim ukazuji studijní průkaz z univerzity. Muži zákona jsou ale neoblomní a nedají se opít rohlíkem, tak musím předložit občanku, která v EU platí jako pas. Na argumenty,
že jejich kolegovi moje focení před pár minutami nevadilo nereagovali, opsali
si moje údaje a když si prohlídli, že moje fotky nepředstavují pro italský stát
bezpečnostní riziko, poslali mě na sekretariát italských drah vyřídit si potřebné dokumenty. Na to jsem už ale neměl ani pomyšlení.
Zbytek pozdního odpoledne jsem raději strávil na ulici před nádražím
doufaje, že mě zase někdo nevyžene. Naštěstí staršího Římana, který mě
oslovil, zajímalo jen to, jak můj přístroj fotí, že přemýšlí o vhodném dárku k
Vánocům. Se smíšenými pocity a fotoaparátem plným fotografií jsem se za
soumraku vracel domů a přemýšlel, jestli ta námaha a riskování za to stály.
Druhý den na to při přednášce profesor vybral moji fotografii jako ukázkovou
a nad tím, jak mě málem zavřeli spolužáci nevěřícně kroutili hlavou.
Václav Ettler

Budeš na skypu?
Znovu po třech letech jsem se od října vrátil do adresáře obyvatel
Nepomucena. Všechno se v našem světě vylepšuje a zdokonaluje, a tak není
divu, že i nepomucenský adresář má oproti vydání tří let nazpátek jedno zlepšení. U každého jména přibyl odkaz „skype“.
Zprvu jsem nechápal, k čemu je skype v koleji dobrý, ale po pár týdnech mi to začalo docházet. Kromě
toho, že se přes skype můžete například dozvědět životně důležitou informaci o tom, že začala topná sezóna
(to když sedíte půldruhého metru od
topícího radiátoru a necítíte, že hřeje), stále častěji můžete slyšet, že už
se neříká: „Jsem na pokoji,“ ale:
„Jsem na skypu.“ Nepokládají se otázky: „Budeš odpoledne na pokoji?“ ale
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jednoduše: „Budeš na skypu?“ A když sedíte u někoho na pokoji a potřebovali byste se domluvit ještě s někým, kdo vám chybí, i když bydlí na stejném
patře, nezvednete zadek, abyste udělali pár kroků a přesvědčili se, jestli je na
pokoji, ale znalecky vypustíte hlášku: „Podívám se, jestli je na skypu.“
Ty tam jsou doby, kdy mělo slovní spojení „jsem v semináři“ pro bohoslovce nebo „studuju v Římě“ pro kněze nádech odloučenosti. Tělo sice
může prodlévat pod nepomucenskou střechou, ale duch se vznáší po mailu,
skypu, icq, facebooku. Tělo je sice vidět, ale duch je neviditelný a dělá si, co
chce. A je svobodný.
Jedna televizní reklama kdysi prorazila sloganem „rodiče si nevybereš, ale svou žvýkačku si vybrat můžeš“. S možnostmi, přitažlivostí a stále větší důležitostí virtuálního světa se dá říct: „Nepomucenskou sebranku si nevybereš, ale komu povolíš, a nebo zablokuješ svůj mail, skype, icq, facebook si
vybrat můžeš.“
Život v koleji nezadržitelně dostává nový rozměr. A pesimista by dodal, že jeden rozměr taky ztrácí. Nabírá rozměr virtuální. A pesimista by dodal, že ztrácí rozměr z masa a kostí. Učíme se navazovat a udržovat známosti,
kde místa už nehrají roli. A pesimista by dodal, že zapomínáme umění dobrých vztahů s těmi, kteří sdílí s námi stejný prostor, byť leckdy mohou být
proti srsti.
Ale není zapotřebí dávat pesimistovi příliš za pravdu. Dokud nám virtuální nečaso-neprostor neumožní ťuknout si skleničkama, je nepomucenské
společenství v čase a prostoru zachráněno.
Petr Smolek

Život ve fontánce (a okolí)
Udeřila římská zima, teploměr stěží vytlačí svou čepičku nad desítku,
od úst se valí pára jak z lokomotivy a život mimo domov se zastavil. Týká se
to i našich tvorečků. Z těch, kteří u nás žijí legálně, které přikrmuje zejména
sestra Paula, jsou vidět pouze rybičky, ale i ty se plouží ve fontánce tak, aby
vydaly co nejméně energie. Želvy, ty mokrovodní, zalezly už v půlce října pod
kameny ve fontánce. Ani Amorek, kterého pan Blažek překřtil na „Frantíka“,
je nedokáže probudit svým vodotryskem. Právě voda z vodotrysku je velkou
změnou v životě fontánky. Po delších přípravných pracích šikovné ruce vyměnily zdroj vody z veřejného na náš vlastní, zdroj ze studny, ukryté hluboko
pod naším seminářem.
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Avšak z této finanční úspory se naše rybičky radovat nebudou, neplánuje se žádné obohacení hejna o nové kusy, ani zakoupení parníčku na dálkové ovládání, které by uvítali někteří hraví jedinci z řad bohoslovců a kněží. Pan
Blažek též velmi pročistil hustý rákos, ze
kterého najednou vykoukl Amorek
v celé své kráse. Ne všichni to přijali
s nadšením, pro některé je socha trošku
provokativní a rákos ji vlastně „šatil“. A
ještě jedna malá změna, byla snížena
hladina vody ve fontánce. Cílem bylo
snížit průsak vody, protože když nesvítí
slunce, betonový chodníček je téměř
pod vodou. Ale kromě snížení hladiny
jiná změna nenastala, ani ten průsak
nezmizel.
Ale zmizely suchozemské želvy. Ještě v říjnu musel zasáhnout jeden
soudce z řad bohoslovců, aby od sebe odtrhnul staré želvy, které spolu bojovaly jak malé holky. A když jsme u těch „malých“, želvy snesly několik, asi
šest, vajec, ze kterých se vylíhly dvě želvičky. Jedna v umělém a druhá
v přirozeném prostředí.
A co jiného? Protože jsem letos ještě neviděl škorpióna, ani gekon
nám, tak jako loni v září, neběhal kaplí, tak musím přiznat, že hodně je akorát holubů, kteří jsou tzv. hrozbou ze vzduchu. Otec František se svým laserem v ruce neúnavně kontroluje naše římsy a silným paprskem je
„sestřeluje“. Můžeme tedy říci, že se „blýská“ na lepší časy.
Juris

GRATULACE
Výročí
85 let narození
1. 12. 1923
Ondřej Lukáč
75 let narození
30. 9. 1933
Josef Stojaspal
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70 let narození
3. 9. 1938
Emil Valášek
65 let narození
7. 12. 1943
František Blažek

50 let kněžství
29. 9. 1958
Ondřej Lukáč
35 let kněžství
22. 12. 1973
Tomáš Badovský

8. 10. 1948

6. 11. 1943

26. 9. 1998

Výročí biskupů
60 let narození
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
65 let narození:
Mons. Karel Herbst SDB, světící biskup pražský

10 let biskupského svěcení
Mons. Dominik Duka OP, biskup královehradecký

Blahopřání
Blahopřání Mons. Janu Baxantovi
Milý otče biskupe,
blahopřejeme Vám ke jmenování dvacátým biskupem litoměřickým a
v modlitbě Vám vyprošujeme, ať je Vám Bůh stálým průvodcem
ve Vaší službě církvi.
Blahopřání Mons. Josefu Šachovi.
Milý otče Josefe,
blahopřejeme Vám k jmenování čestným papežským prelátem.
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"Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Mt 2,2

Alumni Papežské koleje Sv. Jana Nepomuckého Vám přejí,
abyste, podobně jako mudrci z východu, nalezli Krista.

