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Děkujeme
všem, kteří ve svých modlitbách a obětech pamatují
na všechny obyvatele naší koleje.
Zvláštní poděkování patří
paní Lucii Casadei, Mons. Aloisi Krchňákovi
sestrám boromejkám a představeným Nepomucena ,
kteří finančně podporují vydávání časopisu
BRÁZDA.
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Slovo úvodem
Milí čtenáři, otvíráte číslo našeho časopisu, které
je trochu neobvyklé svou skladbou, stejně jako
byly
neobvyklé
události,
kterých
jsme
v posledních měsících všichni byli svědky, bez
ohledu na to, zda žijeme v Římě, nebo mimo něj.
První část tohoto čísla Brázdy je věnována
osobním vzpomínkám na osobu a poslední dny pontifikátu zesnulého papeže
Jana Pavla II. tak, jak je dokázali zachytit někteří obyvatelé koleje. V druhé
části naleznete Brázdu, na kterou jste zvyklí. Hlubší návaznost mezi prvním a
druhým oddílem neexistuje, oba pouze začínají článkem s nadpisem, který
jaksi vystihuje vše, co následuje, a oba končí modlitbou, která, jak jsme měli
možnost poznat, je tím nejlepším přechodem z jednoho světa do druhého.

redakce

Být u toho
Drazí přátelé!
Ačkoliv jsem velký nepsavec, překročila jsem v tomto okamžiku sama
sebe. Chtěla bych se s vámi podělit o to, jak jsme v Římě prožívali velké
události kolem smrti svatého otce Jana Pavla II. a volby jeho nástupce.
Určitě jste všichni sledovali tyto události, ale
být u toho, to je něco jiného. Byly to pro mne silné
zážitky, které jsem prožívala jako velkou milost.
Milost nejen být zde během těchto konkrétních
událostí, ale možnost žít v srdci církve.
Již Svatý týden byl velmi poznamenán tím, že
svatý otec nesloužil obřady. Obřady Velkého pátku
jsem prožila v bazilice Santa Croce. Když byl obřad
uctívání svatého kříže, tak jsem si uvědomila: to je
opravdu kříž, na kterém zemřel náš Pán.
Jako každoročně jsme šly večer na křížovou
cestu ke Koloseu. Na obrazovkách jsme viděly
záběry z kaple svatého otce, ze které Jan Pavel II. sledoval křížovou cestu, a
bylo zřejmé, že on sám se blíží ke své Kalvárii. Nedali jediný záběr na jeho
obličej a snad to bylo dobře…
Velikonoční vigílii jsme slavily v bazilice sv. Petra. Zatím netušíc, že ji
slouží budoucí papež. Hod Boží velikonoční byl upršený a smutný. Na Urbi et
Orbi se na náměstí sešlo nezvykle velké množství lidí. Přišli se rozloučit. Já
sama jsem ani nepostřehla, kdy vlastně svatý otec žehnal. Se zvláštním
pocitem v duši jsme se vraceli domů.
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V pátek 1. dubna Vatikán poprvé vydal zprávu o velmi vážném
zdravotním stavu svatého otce Jana Pavla II. My jsme to paradoxně zachytily
nejdříve z SMS z naší republiky. Sledovaly jsme v televizi, jak se celý svět
modlí a upírá zraky k Apoštolskému paláci. Večer jsme se také vydaly na
náměstí sv. Petra modlit se růženec. Atmosféra na náměstí byla tichá, pokojná. Dav modlících se lidí stál s pohledy upřenými k oknům ve třetím patře
papežského paláce. Po společné modlitbě se mi vůbec nechtělo zpět. Zůstala
jsem asi hodinu sedět na zábradlí v kolonádě. Jen zima a mírné nachlazení
mne donutilo jít domů.
Během onoho víkendu jsem měla i více práce v kuchyni. Paní Lucia
Casadei, která je českého původu a nyní žije v Římě, si přála být pokřtěna
v naší koleji. Termín byl dohodnut na neděli Božího milosrdenství. Připravovaly
jsme pohoštění pro 100 lidí. (To píši jen na okraj, že tento dům je stále více
otevřen Čechům žijícím v Římě.)
Během soboty jsme podrobně sledovaly, co se děje. Všichni prorokovali,
že svatý otec vydrží do neděle Božího milosrdenství. Přece jen nám to večer
nedalo (někteří to podcenili, a pak litovali) a jely jsme zase na 21.00 na
náměstí pomodlit se růženec. Lidí bylo ještě více než v pátek. Ohlídla jsem se
po oknech a najednou tlumená světla ve třetím patře zhasla. Bylo asi 21.37
min. Na náměstí nikdo dopředu nedal zprávu, že to bude znamení o úmrtí
Jana Pavla II. Lidé to jen tušili. Všichni se domodlili růženec a litanie.
Předsedající kněz oznámil, že další společná modlitba bude o půlnoci. Protože
se chvíli nic nedělo, vydaly jsme se na cestu nazpátek. Za několik okamžiků, to
už jsme byly mimo náměstí, byly slyšet hlasy a potlesk. Za chvíli přiběhl náš
pan vicerektor o. František Koutný, že právě oznámili smrt svatého otce Jana
Pavla II. Vrátily jsme se na náměstí ve chvíli, kdy už státní sekretář kardinál
A. Sodano recitoval De Profundis. Atmosféra se proměnila. Míchal se tam
smutek nad odchodem milovaného člověka s velikonoční radostí z vítězství nad
smrtí. Otec Sýkora z vatikánského rádia volal o. Františkovi, abychom přišli říci
své dojmy. O. František to za všechny popovídal a jeli jsme domů.
Byla jsem Bohu vděčná, že jsem mohla být na náměstí a doprovázet
modlitbou svatého otce na věčnost. Původně jsem velmi zvažovala, zda jet.
Nebylo mi moc dobře. Pátečním stáním na náměstí jsem chorobě jen přidala a
v neděli nás čekaly křtiny. Po smrti papeže mi bylo líto, že do koleje nepřijeli
z prázdnin ještě všichni bohoslovci. Některým tento okamžik utekl o pár hodin.
Nedělní bohoslužby za zemřelého papeže na náměstí jsme se nemohly
zúčastnit. Ale křestní bohoslužba v naší kolejní kapli byla velmi pěkná. Jen
kázání bylo velmi krátké, protože pan rektor byl smrtí svatého otce tak dojat,
že prostě nemohl mluvit.
V pondělí jsme se celý den domlouvaly, kdy pojedeme do baziliky
naposledy se podívat na našeho „pápu“. Pořád totiž nebylo přesně stanoveno,
kdy se bazilika otevře pro veřejnost. V televizi jsme zhlédly, jak svatého otce
přenášejí z Klementinského sálu přes náměstí do baziliky. Toto byl pro mne
jeden z nejdojemnějších okamžiků. Kolikrát stál a procházel tímto náměstím…
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V 20.30 jsme se vydaly do Vatikánu. Tak pokojný střed města
nepamatuji. Velmi málo lidí v ulicích, za to hodně jich směřovalo ke sv. Petru.
V 21.30 fronta končila v Borgo San Angelo a točila se na via Conciliazione.
Neustále se tato řada prodlužovala, ale řada to byla velmi organizovaná a
pokojná. Pevné mantinely, aby
nemohl nikdo předbíhat. Tak
jsme v klidu postupovaly, i vodu nám dali k pití. Kolem půlnoci jsme se dostaly k náměstí.
Kolem obelisku bylo plno svíček
a květin. Obelisk touto akcí
dostal pořádně zabrat. Klidný
dav postupoval a v 1.00 jsme
hlavní bránou vstoupily do
baziliky. Musely jsme jít svižně.
Asi to jinak nešlo. Jakmile jsme
prošliy kolem svatého otce,
pořád jsem se ohlížela nazpět.
Za každým sloupem jsem se otočila, zda je ještě vidět. Nemohla jsem se
rozloučit. Někteří se šli poklonit Janu Pavlu až v dalších dnech. Stálo je to
čtrnáct hodin čekání, až nám někteří trochu záviděli, že jsme se tam dostaly za
tři a půl hodiny.
Kvůli vaření jsem neplánovala jít na pohřeb na náměstí. Ale moc jsem
chtěla vidět, jaká je atmosféra ve městě. Ve čtvrtek večer jsem si udělala
malou procházku městem. Nevím přesně, odkdy byl uzavřen příjezd do centra,
kdy byla přijata zvláštní opatření a jak to vypadalo na periferii. Kolem bazilik se
stavěly obrazovky, na náměstích plno policistů a různých dobrovolníků.
Takovou spleť uniforem jsem ještě neviděla (někteří byli dokonce oděni něco
na styl našich myslivců). Projela jsem městem, lidí bylo hodně, ale ne nějaké
davy. Kolem Andělského hradu již někteří rozbalili spacáky a hlídali si místo.
Připadalo mi, že se všichni chovají velmi ukázněně. Měla jsem pocit, že
v městě jsou jen samí poutníci. Římané raději zůstávali doma. Během týdne
rozesílala civilní obrana SMS o stavu dopravy a o dalších opatřeních. V koleji
bylo jen asi třicet lidí navíc. Plánovalo se, že přijede více našich biskupů,
nakonec přijeli jen čtyři, ráno přiletěli a večer se vraceli nazpět.
Někteří obyvatelé koleje zastávali názor, že je jedno, zda jsem u obrazovky doma nebo před Lateránem. Já jsem volila druhou možnost. Před pohřbem dávali záběry z večerního setkání mladých v Lateránské bazilice a z průvodu na Circo Massimo. A také ze setkání mládeže na Tor Vergata v roce
2000.
Mně osobně na papežově slavnostním pohřbu nejvíce zaujalo to, že
přijelo tolik státníků. Aby se sešlo tak rychle tolik hlav států a všichni seděli
pěkně jeden vedle druhého na akci, při které o ně vůbec nešlo… V duši jsem
vnímala, že se svatý otec na nás svrchu pěkně usmívá, jak to ostatně krásně
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řekl při kázaní jeho budoucí nástupce. V dřívějších dobách prý po smrti světce
dav prohlásil onoho člověka za svatého. Bylo velmi vhodné, že se i na náměstí
objevily transparenty s nápisem „Santo subito“.
Bohužel jsem musela po kázání jít vařit. Šla jsem po ulici Magna Grecia.
Tak pokojnou, bez aut jsem ji nikdy nezažila. Všude byla velmi sváteční
nálada. Celé město, a nejen ono, spojené jedinou událostí. Večer byla ještě
v koleji společná mše za účasti našich biskupů.
Po pohřbu následovalo devět dní smutku, během kterých byla každý den
v 17 hodin mše ve Vatikánu. Každý den pro nějakou jinou skupinu. V pátek
přišli na řadu řeholníci. Bylo jich tam více, než kolik bývalo při setkání
řeholníků s Janem Pavlem o svátku Uvedení Páně do chrámu. Bylo mi velmi
sympatické, že barva smutku za papeže je červená a ne fialová.
Pak už jsme očekávaly konkláve. Já jen přemýšlela, jak to budu dělat
s vařením a běháním do Vatikánu, abych se mohla koukat na komínek. Utěšilo
mne, že od bílého dýmu do vyhlášení „Habemus papam“ bude čas na náměstí
dojet.
V pondělí 18. dubna ráno jsem šla na mši na zahájení konkláve.
Komínek naleštěný, nový závěs na balkónku. V pondělí odpoledne jsme
sledovaly jen televizi. Chystaly jsme se na náměstí na úterý večer. Před šestou
večer najednou šrumec po domě, rychle do aut a jedem. Situace ve městě
nezapomenutelná. Jak kdyby všichni, auta i lidé, jeli do Vatikánu. Z aut na
sebe pokřikovali: „Habemus papam.“ Mezi nimi pár nechápajících, netušících,
co se děje. Naše auto jsme nechali na Lungo Tevere. Čtyři kněží a já za nimi
v závěsu jsme valili k náměstí. Pak jsem ještě musela přelést zábradlí a už
mohli vyhlašovat. Prvně vyšli do oken baziliky všichni kardinálové, někdo
komentoval, že tam jsou jak muškáty v okně. Chvilka očekávání. Z volby
Benedikta XVI. jsem měla od první chvíle radost, ale zvolení kardinála
Ratzingera jsem nečekala. Myslela jsem si, že bude zvolen někdo, o kom se
moc nemluvilo. Na náměstí bylo vidět i hodně rozpačitých reakcí. Po ohlášení
se nedalo z náměstí dovolat ani posílat SMS, protože síť byla těžce přetížená.
Inaugurační mše jsme se též účastnily. Prošly jsme koridorem od metra
přes piazza Risorgimento, podél viaduktu k Vatikánskému rádiu až na via
Conciliazione. Teprve vstupem u auly jsem se dostala až na svatopetrské
náměstí k levé fontánce. Taliáni jsou v organizaci masových akcí stále
dokonalejší.
Celý maratón akcí končil v sobotu večer, kdy svatý otec převzal
Lateránskou baziliku.
Byly to všechno opravdu pěkné zážitky. Vzpomínala jsem na všechny,
kteří prošli Římem, a byla jsem Bohu velmi vděčná, že jsem mohla u toho
všeho být.

sestra Vojtěcha
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Kontemplovat spolu s Marií Kristovu tvář
Prorok Izaiáš nám v 53. kapitole představuje Hospodinova služebníka,
který „byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.“ Ukazuje jej jako „muže
plného bolesti, zkroušeného nemocemi.“ O několik veršů dále však připomíná,
že „to byly naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme
se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen.“
Zesnulý papež Jan Pavel II. vyzýval ke kontemplaci Kristovy tváře spolu
s jeho matkou Pannou Marií. Do svého papežského znaku umístil kříž a
písmeno M, jakoby se sám chtěl spolu s Marií postavit pod Kristův kříž a hledět
na toho, kterému prostřednictvím jeho matky odevzdal celý svůj život. Téma
lidského utrpení je nejen velkým vykřičníkem dnešního světa, ale i velkým
otazníkem pro toho, kdo je s ním konfrontován tváří v tvář. Hlubší smysl
lidského utrpení nelze pochopit odděleně od Kristova kříže. V tomto smyslu
pojednal o těchto palčivých otázkách v encyklice Salvifici doloris.
V posledních měsících života se změnil i obličej Jana Pavla II. Ptal jsem
se, kde je ta milá mírná tvář papeže z prvních let jeho pontifikátu. Nyní jsme
viděli tvář hluboce poznamenanou bolestí a utrpením. Mnozí si kladli otázku,
proč tento dobrý člověk musel tolik trpět. Při hledání alespoň částečné
odpovědi nám může pomoci obraz poslední křížové cesty papeže. Věřící se
shromáždili na Velký pátek v blízkosti římského Kolosea a se zapálenými
svícemi v rukou rozjímali o utrpení a smrti Páně. Svatý otec byl ve vatikánské
kapli a obřadu se účastnil prostřednictvím televize. Jej pak bylo možné občas
vidět na velkoplošné obrazovce. Muž, který se mohl jen omezeně pohybovat,
už téměř nemohl mluvit a ztěžka dýchal, seděl v křesle a v rukou držel kříž.
Občas jej políbil. Ten obraz se mi hluboce vepsal do srdce. Láska a něha,
s jakou tak činil, byly totiž zřejmým důkazem, že utrpení posledních dní svého
pozemského putování prožíval v hluboké kontemplaci tajemství vykupitelské
smrti a oslavení Ježíše Krista.
Díky Bohu i tobě, Jane Pavle, za dar tvého života a svědectví!

Tomáš Reschel

Na světle Božím
V těchto dnech jsem mohl vyslechnout přehršel svědectví o zesnulém
papeži Janu Pavlovi II. Každé bylo jedinečné, jako on sám byl jedinečný.
Moje zkušenost s tímto velkým mužem nepatří mezi vzpomínky papaboys. Nezapadám mezi ratolesti Denveru a manilskou hymnu už poslouchám
spíše jako katolickou klasiku.
Žádného ze světových dní mládeže jsem se nezúčastnil. Nebo že by
přecejenom? Když jsem s hloučky náctiletých přešlapoval na svatopetrském
náměstí v očekávání, že zahlédneme tělo našeho milovaného papeže?
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Odněkud rytmické písně, kterým kdysi Jan Pavel nenapodobitelným způsobem
udával takt svou věhlasnou hůlkou. Vedle mě dívka opřená o chlapce
sjednoceni soustředěnou modlitbou růžence.
Stěží si vzpomínám na papežův první
přílet do Prahy, to jsem ještě ani nechodil do
kostela. Při jeho dvou následujících návštěvách jsem byl mimo republiku, takže mi nebylo dopřáno jej spatřit.
Když jsem ho na vlastní oči vídával
v Římě, nebyl to papež hřímajícího hlasu a
rozmáchlých gest. Do audienční haly a
baziliky svatého Petra nechodil už ani
o roztomilé hůlce, ale nechal se vozit na bílém
křesle. Jen zřídka celebroval při veřejných
mších svatých. Své projevy zkracoval - či je
dával číst nejbližším - ve prospěch výmluvného slova osobního utrpení. Když však povznesl hlas, jeho řeč se dotýkala toho
podstatného. Pranýřovala mocenské choutky bohatých národů a zastávala se
soužených.
Třes, schýlená hlava a kapesník, jímž musel osušovat sliny, takový byl
obrázek muže, který se mi do konce života vryje do paměti. Málem bych
zapomněl doplnit jeden důležitý rys: přenádherné hluboké oči. Do těchto
studánek jsem se směl nořit při obřadech Velkého pátku roku 2003, když jsem
tomuto 264. nástupci svatého Petra držel misál. Nepopírám, že jsem v nich
četl urputnou bolest, ale také nadlidský klid.
Následující postřehy z nedávné minulosti nechci nikterak třídit; dojmy a
myšlenky mi víří hlavou a postupně mi dochází, co se stalo: SVĚT PŘIŠEL
O MILUJÍCÍHO OTCE.
Část veřejnosti i někteří „slabší“ bratři katolíci podezřívali vedení
Vatikánu z toho, že se snaží nastolit kult osobnosti jménem Jan Pavel II. Pevně
doufám, že se z posledních událostí poučili. Zarmoucené tváře chvátající za
tmy do svatopetrské baziliky vzdát hold zesnulému příteli jim snad napověděly,
že po této zemi skutečně chodil „dobrý člověk“.
Kolik se toho namluvilo, že současný způsob výkonu petrovského
primátu zastaral a neplní už řádku let své poslání? A hle, s úžasem zjišťujeme,
že onen monarcha z dávnověku učinil velké dílo a že nás zanechal osamělé.
Mnozí z těch, kteří jen se skřípáním zubů přijímali přísnou mravouku
římského velekněze, se najednou cítí sirotky. Ano, snad se za tyto pocity
drobet stydí. Vždyť oni by měli být spokojeni s jeho odchodem. Snad přijde
někdo pokrokovější! Cosi v koutku duše jim neodbytně našeptává, že kdosi je
měl upřímně rád. Patříme mezi děti, které náhle dospěly pod vlivem smrti
jednoho z rodičů? Pán Bůh dej!
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Teď jenom zbývá rozloučit se s tělem. „Až umřu, nenechte mé tělo o
samotě,“ prosil don Pugliesi, kněz zavražděný palermskou Mafií, vědom si
blízkého konce, svého mladého kaplana.

„Nerozumím tomu, proč ty davy se valí do toho Vatikánu, aby viděly
mrtvolu. To se mi zdá morbidní,“ láteřila jedna žena, když se konečně dostala
přeplněnými ulicemi na smluvenou schůzku. Já tomu však dobře rozumím...
Tělo jako paměť, tělo jako příslib vzkříšení.
Oblečeno do pontifikálních rouch, narovnáno na márách. Tvář nesla
známky posledních bolestí, ale vycházela z ní vavřínová vůně vítězů. Bezděky
se mi vybavil spící výraz jinocha – Dobrého pastýře z katakomb. Dokud
neprocitne, mohou pasoucí se ovečky získávat zásluhy. Pak nastane poslední
soud.
„Liber scriptum proferetur, quidquid latet, pateretur.“ (ze sekvence Dies
irae) Potom se též zjeví mladost Jana Pavla II. Potom obleče spolu se všemi
bratřími a sestrami nové tělo podobné mladičkému tělu Dobrého pastýře a
v tomto skvělém šatu bude oslavovat Boha, který na něm naplnil slova
žalmisty: „Po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí
orla.“ (Ž 103,5)
Celý Řím se proměnil v jeden jediný chrám, u svatého Petra nebylo pro
smuteční hosty místa! Celý Řím i všeobecná církev doprovázely svého papeže
na věčnost. Celý svět se odmlčel v mešním kánonu ve chvíli, kdy dříve
vzpomínal milovaného souputníka.
Prodral jsem se na náměstí Obrození (Risorgimento), a když vnášeli
drahé tělo do lůna vatikánské baziliky, aby je uložili vedle svatého Petra,
v srdci jsem zvolal: „Svatý Otče, promiň, že jsme brali často tvá slova na

lehkou váhu, že nám nedocházelo, žes nám přál jen dobro. Pomoz nám
naplňovat tvůj odkaz, abychom jednou důstojně umřeli.“
Nemohu se zbavit tušení, že
tyto krátké dny vtiskly trvalou pečeť
do posledního roku mé seminární
přípravy na svaté kněžství. Brzký
vstup mezi pastýře katolické církve
bude povzbuzen odchodem jiného
velkého a vzorného pastýře.
Bůh je věrný, nenechává své
stádo bez vedení a každému dává
prostředky, aby na svém místě
dosahoval svatosti. Ať už budu
zastrčen do zmírající farnosti nebo
postaven v čelo početného stáda,
chci se blížit pastýřskému srdci Jana
Pavla, biskupa církve římské, církve
představené v lásce.

Pavel Hödl
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Dotek
Události po smrti Jana Pavla II. ve mně utvrdily přesvědčení, že jsem
měl možnost poznat papeže, který jako skutečný nástupce sv. Petra, klíčníka a
vrátného, nezastavoval příchozí na vrátnici, ale pobízel je k setkání s Pánem
domu. A to jak svým živým, divadelním vystupováním, které znám jen
z obrazovek, tak svou slabostí, kterou jsem v Římě na vlastní oči viděl
v posledních třech letech. Osobně se mi s jeho jménem vryl hluboko do paměti
jeden večer.
Spěchám na modlitbu nešpor do baziliky sv. Pavla za hradbami. Probíhá
týden modliteb za jednotu křesťanů a já, teprve pár měsíců v Itálii, si nechci
nechat ujít příležitost vidět Jana Pavla II. snad trochu z blízka. Vcházím do
baziliky, když už průvod vychází k oltáři. Pořadatelé asi před chvílí zahnali
všechny přítomné do sektorů, a tak se nějak náhodou díky pozdnímu příchodu
dostávám k zábraně u hlavního vchodu a vidím papeže z bezprostřední
blízkosti. Stačilo by natáhnout ruku.
Naplněný štěstím si pak sedám na volnou židli v posledních řadách.
Jak modlitba postupuje, nedají se nepostřehnout rostoucí přípravy na
opačném konci naší řady židlí, právě u hrazení, u střední uličky. Ne nejmladší
manželský pár severoevropských rysů opečovává čím dál tím víc svého snad
dvouletého chlapečka. Skleněný nepřítomný pohled, hlava bez jediného
vlásku, částečně zdeformovaná tvář a bílá rouška přes ústa svědčí o vážné
nemoci.
Konečně končí modlitba a papeže už tlačí na jeho vozítku středem
chrámu nazpátek. Manželé v mé řadě jsou ve stavu nejvyšší pohotovosti.
Matka je na pokraji svých psychickýh sil, otec pevně drží bezvládné tělíčko
svého kluka a vystrkuje jej co nejdál do středové uličky. Snad jej svatý otec na
chvíli vezeme do své náruče, snad mu dá aspoň křížek na čelo, snad... snad...
Ani papežova ochranka nemůže odolat zoufalému pohledu trpících
rodičů. Ten nejbližší už takměř drží dítě a pozorně zkoumá papežovu tvář.
Stačilo by zvednout oči, svolit mrknutím, gestem ruky nebo sebemenším
pohybem rtů a dítě by přešlo po mostu rukou na druhou stranu. Ale vyčerpaný
papež s hlavou skloněnou k zemi projíždí kolem bez povšimnutí.
Lidé opouštějí baziliku rozzáření krásou skončené liturgie a manželé
v mé řadě sedí zhroucení na svých místech. Matka k sobě pevně tiskne své
dítě, něžně ho hladí a líbá. Slzy bezmoci teď smáčejí i tvář jejího muže.

Petr Smolek
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Preghiera a S. Francesco di Giovanni Paolo II
pellegrino alla Verna (17. 9. 1993)
O San Francesco, stimmatizzato della Verna,
il mondo ha nostalgia di te
quale icona di Gesù crocifisso.
Ha bisogno del tuo cuore
aperto verso Dio e verso l’uomo,
dei tuoi piedi scalzi e feriti,
delle tue mani trafitte e imploranti.
Ha nostalgia della tua debole voce,
ma forte della potenza del Vangelo.
Aiuta, Francesco, gli uomini d’oggi
a riconoscere il male del peccato
e a cercarne la purificazione nella penitenza.
Aiutali a liberarsi dalle stesse strutture di pecccato,
che opprimono l’odierna società.
Ravviva nella coscienza dei
governanti
l’urgenza della pace nelle Nazioni e
tra i Popoli.
Trasfondi nei giovani la tua
freschezza di vita,
capace di contrastare le insidie
delle molteplici culture di morte.
Agli offesi da ogni genere di
cattiveria
comunica, Francesco, la tua gioia di
saper perdonare.
A tutti i crocifissi dalla sofferenza,
dalla fame e dalla guerra,
riapri le porte della speranza.
Amen.
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Mutantur tempora
et nos mutamur in illis
(úsměvné zamyšlení nad proměnlivostí)
Toto pravdivé úsloví uplatníme také v našem seminárním prostředí.
Dnešní ctihodní alumné si libují v dlouhých vyjížďkách za poznáním. Co na
tom, že Ravenna je od ruky a že kvůli Sardinii musejí navíc přeskočit moře?
Buď jak buď, do večera to do své koleje nestihnou.
Když opouštím já tuto skvostnou budovu, bývám někdy na vážkách. Proč
se vykrucovat? Neberu příliš vážně onu kamennou tabulku vklíněnou
do vstupního schodište: „Hic sunt leones“? Námět vhodný k rannímu rozjímání
– a vděčný návrh pro Otce spirituála: Jak vysoko si cením svého semináře?
Není pro mě jenom terra incognita? Co dělám pro to, aby se mi seminář stal
rajskou zahradou? Nevzdaluji se příliš od něj? Rozjímání zakončím rozhovorem
s Pannou Marií, Hvězdou moří...
Odpusťte, že nyní trochu vybočím od nastoleného předmětu. Následující
otázka je mířena hlavně na pamětníky. Neví snad někdo, jaké jsou dějiny
tohoto bodrého, nebo snad posměšného, či pobuřujícího nápisu takřka u veřejí
Nepomucena? Náš kolejní časopis by jistě uvítal zasvěcený příspěvek, který by
pomohl objasnit tuto církevně archeologickou hádanku.
Mutantur tempora et nos mutamur in illis. Tam, kde dříve byl osobní
gramofon na pokoji nemístným výstřelkem, dnes můžeme běžně narazit na
přehrávač kompaktních disků. A tak by mohl nezasvěcený člověk na chodbě
znejistět, kde se to vlastně ocitl. Za mými dveřmi zní folk v podání sourozenců
Ulrychových, kolega poslouchá irské melodie a odjinud haleká státotvorný hlas
Daniela Landy.
V Pánu zesnulý Mons. Polc – relata refero – si měl krátce po válce zde
v Římě zakoupit
přepychový vůz.
Ano, mluvím o
slavném „Polcwagenu“ (za drobnou úplatu vám
jej
ukážeme
v na-ší
garáži).
Jakmile
přijel
k benzíno-vé
pumpě,
místní
pracovníci oněměli závistí. Bez-pochyby by oněměli i nyní... Mutantur tempora et nos

mutamur in illis.
Ano, doby se mění. Přesto přese všechno si vážíme svých
nepomucenských předchůdců, našich nastávajících bratří v kněžské službě, i
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těch, kdo již zesnuli v Kristu. Oni za svých studií museli bojovat s hladem,
obdivujeme je, že dokázali zasvětit beze zbytku svůj čas posvátným vědám.
My, my jsme opravdu trošku jiní, poněkud rozptýlení, ale také se srdcem
otevřeným Pánu.
Co nás spojuje a co nás nutí s úctou se připojit k předešlým pokolením
alumnů? Ježíšův kříž, jemuž se i my klaníme. Proto mi dovolte k velebnému
latinskému výroku připojit ještě jeden: „Crux stat dum volvitur mundus.“

Pavel Hödl

Kronika
Milí přátelé Nepomucena,
opět usedám ke svému diáři a snažím se povzpomínat na události
posledních tří měsíců. S chvějící se rukou zapisuji pro nás nezapomenutelné
okamžiky, kdy se najednou dějiny Nepomucena setkaly s dějinami světovými a
kousek šly po stejné cestě. U některých událostí se jejich velikost ukáže až
později, k jiným naopak celý svět vzhlíží hned od jejich počátku. To, co jsme
prožili v Římě v dubnu, se již teď možná zapisuje do učebnic a historických
příruček. Proto také některé zvlášť významné chvíle uvádíme s přesností na
minuty.
31. března - 2. dubna - Zdravotní stav papeže Jana Pavla II. se prudce
zhoršil. - Nám skončily velikonoční prázdniny a navrátili jsme se do
Nepomucena. Kdo přijel dřív, mohl tyto dny vždy zakončit společnou modlitbou
růžence za svatého otce na náměstí sv. Petra.
2. dubna
21.37 - Náš milovaný svatý otec se navrátil do domu Pánova.
21.50 - Tato pro všechny smutná zpráva byla sdělena lidem shromážděným na
náměstí.
4.-7. dubna - Tělo zemřelého papeže bylo nejprve přeneseno z Apoštolského
paláce do baziliky sv. Petra. Potom bylo vystaveno po tři dni a tři noci,
abychom mohli spolu s věřícími z celého světa uctít tělesné ostatky toho, jenž
byl naším pastýřem více než 26 let.
8. dubna - Pohřeb papeže byl velkou událostí světového významu. Do Říma
se sjely miliony poutníků a státní delegace ze všech koutů světa. Velkou
pozornost média věnovala příjezdu kardinálů, vždyť k nim se teď obracel
pohled nás všech. Budou to přece právě tito muži v purpuru, kteří rozhodnou
o novém papeži. K nám do koleje zavítal jediný český zástupce v konkláve kardinál Vlk - v pátek 15. dubna na oběd a krátkou besedu.
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8.-16. dubna - devět dní smutku za papeže tzv. novendiales.
18. dubna
Dopoledne jsme se zúčastnili mše svaté ve svatopetrské bazilice, kterou
kardinálové - volitelé slavili s formulářem Pro eligendo Romano Pontifice (za
dobrou volbu papeže).
Odpoledne v 16.30 jsme pak sledovali, tentokrát již na televizní obrazovce,
slavnostní vstup 115 kardinálů do konkláve, kteří po zpěvu hymnu Veni
Creator složili předepsanou přísahu. My jsme je provázeli svou modlitbou, aby
se nechali vést Duchem Svatým a zvolili opravdu dobře. Přenos ze Sixtinské
kaple byl ukončen slovy Extra omnes - Všichni ven. Pak jsme se mohli jen stěží
domýšlet, jak asi promlouval do duše všem kardinálům při meditaci náš otec
kard. Špidlík.
Něco po osmé hodině večerní jsme viděli poprvé kouř, ke zklamání všech
černý, který znamenal první neúspěšnou volbu.
19. dubna
Dopoledne 11.52 - ještě černý kouř.
Ale večer!
17.50 - Z komínku Sixtinské kaple vystupuje kouř, zdá se být bílý.
18.04 - Radostnou novinu potvrzuje zvonění zvonů na svatopetrské bazilice.
18.43 - Na balkonu baziliky se objevuje kardinál – protojáhen a oznamuje:
„Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam; Eminentissimum ac
Reverendissimum Dominum, Dominum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae
cardinalem Ratzinger qui sibi nomen imposuit Benedictum XVI.“
18.48 - Svatý Otec Benedikt XVI. vystupuje poprvé před věřící, pronáší
pozdrav a poprvé uděluje apoštolské požehnání Urbi et Orbi.
24. dubna - Slavnostní inaugurační mše svatá na náměstí sv. Petra, při které
papež Benedikt obdržel dva odznaky svého úřadu - palium (vlněný pruh bílé
látky s pěti červenými kříži) a rybářský prsten.
Ostatní události v naší koleji
16. dubna - V poměrně klidném období mezi pohřbem papeže a zvolením
nového jsme se vydali na seminární výlet. V tomto roce eucharistie jsme chtěli
navštívit zvlášť místa spojená s eucharistickou úctu. Proto naším hlavním cílem
byla města Orvieto a Bolsena. Krátké zastávky jsme si udělali také v Bagnoregio a Montefiascone.
23. dubna - Při velikonoční rekolekci nás povzbudil prof. Innocenzo Cardellini,
vyučující Starý Zákon na Lateránské univerzitě.
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16. května - Slavnost sv. Jana Nepomuckého tentokrát připadla na pondělí,
nic to však neubralo na lesku a kráse. Slavnostním nešporám předsedal
kardinál Špidlík, který při promluvě zdůraznil význam trochu zapomenuté
osobnosti českých dějin Jana z Jenštejna, pražského arcibiskupa, jehož
generálním vikářem byl sv. Jan Nepomucký.
20.-21. května - Nám bohoslovcům skončilo vyučování ve škole, a proto
jsme se vydali na krátký oddech a přespání v krásné přírodě blízko Tivoli.
Svatý otec vybízel, aby se letos, v roce eucharistie, slavila slavnost Těla a Krve
Páně zvlášť slavnostním způsobem. My jsme se toho zhostili po svém. Nejprve
jsme se zúčastnili 26. května mše svaté s pepežem Benediktem před
Lateránskou bazilikou a následného průvodu k Santa Maria Maggiore. Potom
v neděli 29. května jsme přijeli oslavit Corpus Domini do Orvieta a Bolseny.
Jsou to místa, kde vlastně tato slavnost vznikla. Kvůli nevíře kněze Petra z Prahy roku 1263 sám Pán dává znamení, když při konsekračních slovech začne
z hostie vytékat krev. A my jsme na tomto místě mohli stát jako zástupci
českého národa, dokonce český kněz v osobě našeho otce rektora mohl nést
eucharistii v průvodu.
V květnu byly naše nepomucenské sestry boromejky zvlášť „hodné“, protože
přijela na vizitaci generální rada včele s generální přestavenou Matkou
Bohuslavou. Řady našich sester byly posíleny o sestru Paolu, která v Nepomucenu stráví sabatický rok.
Opustila nás paní Jiřina a později také paní Eliška, které pomáhaly v kuchyni a
prádelně. Oběma děkujeme za obětavou práci.
4. června - Protože se již konec školního a tedy i nepomucenského roku blížil
ke konci, pozval nás otec rektor na rozloučenou na porchettu do Frascati.
A nechal se slyšet, že prý jsme tento rok byli nebývale hodní.
9. června – Ti
nejpilnější z bohoslovců
dokončili
zkoušky a to je
znamení, že prázdniny jsou už opravdu blízko. Někteří
se v koleji na podzim zase uvidíme.
Osm z deseti bohoslovců ale přijme
jáhenské svěcení a
budou posláni pra-
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covat na vinici Páně. Nám, kteří zůstáváme, nezbývá než jim poděkovat za
krásné společenství, zatlačit slzy v očích a slíbit, že všechny exalumny budeme
provázet svou modlitbou.

Tomáš Koumal

Černá skříňka, relativita a tajemství
Co mají všechny tyto pojmy společného? Jedná se o určitý soubor
souvislostí, které unikají naší pozornosti, ale které mohou mít podstatný
význam pro komplexnější chápání reality.
Nejprve se zamysleme nad tím, co je „černá skříňka“. Je v ní opravdu
tak neproniknutelná tma, že by dovnitř nešlo vnést trochu světla? Ukažme si to
na následujícím příkladu. Přijdeme večer domů, rozsvítíme světlo a
rozhodneme se připravit si k večeři těstoviny. Probíhá-li vše bez problémů, nic
nás nenutí se zamýšlet nad souvislostmi, díky kterým jsou nám tyto pochody
umožněny. Pokud se po stisknutí vypínače žárovka nerozsvítí, jsme nuceni
pustit se do hledání příčin této skutečnosti. Není prasklá žárovka? Nebo došlo
k výpadku proudu? Kde? V rozvodové síti nebo už v elektrárně? Najednou nám
před očima vyvstanou skutečnosti, které při normálním průběhu zcela
přehlížíme. A co těstoviny? Jakou
cestu urazila tato materie od chvíle
než bylo sklizeno obilí? Tyto zdánlivě
jednoduché příklady ukazují na něco
hlubšího, totiž na skutečnost, že
naše chápání reality je pouze
fragmentární.
Postupme o krok dále. Dnes
bývá v profánním světě módní říkat,
že to či ono je „relativní“. Myslí se
tím cosi neurčitého, mlhavého,
proměnného. Toto pojetí je ovšem
velmi vzdálené svému původnímu
významu. Latinské slovo „relatio“
znamená vztah. V tomto smyslu také
byla pojmenována Einsteinova teorie
relativity, v níž jde o vztahy dějů
v různých soustavách pohybujících
se vůči sobě rychlostmi blízkými
rychlosti světla. Tyto děje lze popsat
přesnými
fyzikálními
vztahy
a
s nějakou neurčitostí to nemá co
dělat. Možná si ještě pamatujete ze
školy na fyzikální model náhodného
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(tzv. Brownova) pohybu částic. Tento model ovšem slouží pouze
k zjednodušenému pohledu na realitu, kterou lze potom popsat např.
termodynamickými funkcemi tlaku, teploty a objemu. On ten pohyb totiž
náhodný není! Každá částice se pohybuje rovnoměrně přímočaře, dokud se
nesrazí s nějakou jinou a potom se na základě přesných fyzikálních pravidel
odrazí a její pohyb po srážce lze předem spočítat. Proč se ale nad těmito věcmi
zamýšlíme? Důvodem je právě ono tvrzení, že něco (případně všechno) je
„relativní“. Uvedený exkurz dokazuje, že ne vždy je to pravda.
Poslední pojem, který se dnes ocitá v ohrožení je „tajemství“.
Dospějeme-li při diskusi o Bohu, jeho bytí a jednání do bodu, kdy nevíme,
občas se najde někdo, kdo říká, že to je „tajemství“. Tím se chce říci, že se
jedná o skutečnost pro nás zcela neproniknutelnou, vyhrazenou nanejvýš pro
nějaké mystiky nebo úzce specializované teology. Otázka zní, zda problémem
není spíše naše lenost si příslušnou skutečnost prostudovat nebo
promeditovat. Po proměňování nás kněz vyzývá k vyznání tajemství víry. Naší
odpovědí ovšem není to, že zůstaneme stát v oněmění s otevřenými ústy, ale
opakujeme formuli, kterou nám předepisuje liturgie. Tajemství tedy není něco,
co by bylo zcela nedotknutelné a našemu chápání ze své podstaty nutně
nepřístupné.
Jaký je závěr tohoto malého zamyšlení? V našem světě se vyskytuje
velké množství „černých skříněk“, do kterých je ovšem možné vnést světlo. I
tak si však musíme přiznat, že naše chápání reality zůstává neúplné a
fragmentární. To ale rozhodně není důvod k rezignaci! Zamysleme se znovu
nad pojmy „relativní“ a „tajemství“ v tom smyslu, zda je nepoužíváme k úniku
v situacích, kdy se nám nechce promýšlet podstatné souvislosti našeho světa a
života.

Tomáš Reschel

Po duchovní stezce vzhůru
Nedávno jsem si v kanadském katolickém časopise Restoration přečetl
článek otce Emile-Marie Brièra, nadepsaný „Jak Bůh spasí dobré lidi“. Otec
Brière v něm vyjadřuje myšlenky, se kterými se mohu ztotožnit. Jako
nepomucenský odchovanec se zde pokusím podělit s vlastní životní zkušeností,
která v podstatě odpovídá duchovní životní zkušenosti otce Brièra, i když otec
Brière se neoženil jako já a stal se vyhledávaným duchovním vůdcem.
Volně přeloženo, otec Brière ve svém článku říká, že nejnesnadnější lidé
k hlubší duchovní konverzi se zdají být dobří katoličtí křesťané, dobrý katolický
mládenec, dívka, církvi věrná žena či muž, ba dokonce i kněz. Jsou to věřící,
kterým se vše stalo jasné, všechno dobře promysleli a mají to pod kontrolou
nejen pro sebe sama, nýbrž i pro druhé. Uzavřeli se, dělají vše víceméně
správně podle pravidel a očekávání církevních nadřízených. Vyjma menších
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lidských chyb, cítí se spokojeni sami se sebou a druhé vnímají jakoby na
nižších rovinách pod sebou. Ochotně je posuzují a jsou připraveni duchovně
jim radit. Sami ale při tom nebezpečně uvázli. Pán Bůh je má rád. Proto vzniká
otázka: Jakým způsobem Pán Bůh a jeho svatí musí postupovat, aby spasili
lidi, kteří se už cítí spaseni a jsou přesvědčeni o tom, že Bohu prokazují velikou
službu svou zbožností, svým pomáháním Mu v jeho spasitelském díle, a že bez
nich se Jeho dílo nezdaří?
Jakým způsobem Bůh ve své lásce s tak dobrými lidmi postupuje?
Takovým, že dopouští, aby se dostali do životních situací, ve kterých ztrácí
veškerou kontrolu, kde se stávají zcela bezmocní, kde se musí obracet o pomoc nejen k Němu, nýbrž i k druhým „podřadnějším“ lidem. On jim dovoluje
zakoušet jejich vlastní prázdnotu a nicotnost, bezmocnost, duchovní temnoty a
nesmyslnost všeho. Vstupují do bolestné a kruté zkušenosti lidské existence,
do očistce nebo do vzpoury a záhuby, t.j. do pekel už zde na zemi.
Když jsem byl mladší a začal veřejně působit jako kněz, také mi bylo
mnohé jasné. Spoléhal jsem se na doktríny (podle principu „doctrina clara“) a
byl jsem si vcelku jistý sám sebou a svým celibátním povoláním. Mezi římskokatolickým lidem takový jasný a pevný postoj působil dobře a byl odměňován
uznáním a úctou. Nekatolický lid mě moc nezajímal.
A tu najednou, z čista-jasna se v mém životě objevila mladá,
inteligentní, v teologii vzdělaná žena, která v té době pracovala jako
psycholožka na západu Kanady. Ta mě prohlédla jako malého chlapečka. Byla
zosobněním ženy s jejíž neodbytnou vidinou jsem v krutém psychickém
rozpoložení zápasil ještě jako seminarista někdy v roce 1956. Tehdy jsem byl
kvůli ní připraven odejít z Nepomucena, abych někdy v budoucnosti
neposkvrnil svůj čistý ideál římsko-katolického celibátního kněžství. Měl jsem
tehdy o tom delší rozhovor se svým spirituálem. Ten mne po modlitbě a
celodenním rozvažováním utvrdil a poradil, abych neodcházel, protože určitě
kněžské povolání mám.
Můj nejšťastnější den v životě byl den mého kněžského svěcení. Počátek
mé kněžské dráhy byl v horách na severu Itálie. Odtud má životní stezka vedla
do jezuitského noviciátu v Rakousku a z Rakouska do Kanady, do Montrealu.
Tam na mne ona osudová žena již po léta „čekala“, aniž by mě kdy před tím
potkala. Ač žila na západě Kanady, k nám do českého misijního domu ji poslali
kanadští jezuité v Montrealu, se kterými se dobře znala, protože sami už
neměli místo na její ubytování. Stačilo jediné letmé setkání s ní už ve dveřích
našeho Misijního domu a oba jsme věděli - věděli, že se známe, že je dobře a
že to je zároveň velice zlé. Divné! Abych se vymanil z její blízkosti odešel jsem
na několik dní z domu, ale ona zůstala a čekala na můj návrat, ač už jako
„psychoměřička“ měla být zpět na západě Kanady. Nastal vnitřní boj.
Ujišťovala mě, že měla řadu pěkných nabídek na vdávání, že by se mohla vdát
kdykoliv, ale že se nikdy nevdá a já zase tvrdil, že mám jiné povolání a nikdy si
ji nevezmu. Logika takové situace je jasná. Oba souhlasíme a tedy bychom
neměli mít vážný problém. Jenže takto to nefungovalo a nefunguje. Lidské
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srdce hovoří jinak a zdá se být (ale není) iracionální. Po roce dopisování a
dalších setkání, která ona financovala, se na můj nátlak vdala (ve skutečnosti
mně „na potvoru“, jak se česky říká). Vzala si lékaře a spolu odjeli na jih
Spojených států, kde se usadili. Já jsem byl poslán do prestižní psychiatrické
instituce v Torontě, protože jsem tehdy měl pochybnosti o své normálnosti.
Tam mi po vyšetření bylo doslova řečeno: „Jestli jsme zde někdy měli normální
psychicky zdravého člověka, tak jste to Vy. Ani žádné léky vám nedáme,
protože jste schopen svou situaci řešit vlastními silami.“ Tehdy jsem denně
praktikoval jógu, do které mě už dříve uvedl jeden přítel jezuita a jedna
Francouzka, která se vrátila z delšího pobytu v joginské centru Sri Auribinda
v Indii. A tak se svolením svého kanadského provinciála, kterému jsem vše
upřímně vyložil, jsem se vydal na svatbu na západ Kanady, kde jsem ráno jako
svědek jejího manželství stál u oltáře a večer měl s nevěstou poslední tanec.
Mám hovořit dále? Nejsem zdaleka u konce, ale tolik by mohlo stačit. Avšak
pro vyjasněnění svého přítomného kněžského postavení dodám jen tolik:
netrvalo to ani celý rok a na mém obzoru se objevila jiná vzdělaná Kanaďanka,
do které jsem se nezamiloval jako do té první. Zhrozil jsem se toho v jakých
nečekaných vodách jsem se znovu ocitl. Ona potřebovala více mě než já ji,
praktikující protestantku.
Dnes za sebou máme 35
let krásného manželství.
Stala se katoličkou bez
mého nejmenšího nátlaku
o tři léta později. Děti
nemáme. Za papeže Pavla
VI. jsme z Říma poměrně
rychle dostali všechny
právně potřebné dispense.
Tento odstavec uzavřu
radost-ným prohlášením:
Láska Boží je milosrdná,
shovívavá a věrná, i když
ne podle našich lidských
plánů, soudů a představ.
Odmítá dělat rozhodnutí
za nás. Trvá na vnitřní
svobodě a očekává od nás
odvahu a čisté svědomí.
V nadpisu těchto
řádků jsem použil slovo
„stezka“. Leze-li člověk po
horách a stoupá-li na
provazu s průvodcem k vrcholům, krajina se mění a
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člověk se namáhá a potí. Z ptačí perspektivy krásná zelená údolí leží jako na
dlani, okraje lesů vroubí skály daleko pod nohama. Nad lesy po skalách tu a
tam bublají horské bystřiny čisté osvěžující vody. Nakonec stezka končí
uprostřed kamení a štěrku. Po kamení přijde sníh a potom pevný, strmý
ledovec. Po dvou dnech výstupu horolezec dosáhne vrcholu, v mém případě
vrcholu hory Ortleru (něco přes 3000 m) v italských Alpách. A nad vrcholem
daleko, široko už už jen modré nebe, radost z dosaženého cíle, ticho a klid.
Klid až do morku kostí. Odtud se člověk vrací zpět do údolí, do normálního
denního života jiný, než když svůj výstup začal. Vrací se osvěžen a s chutí
pokračovat na své životní stezce do jiných výšin. Vrací se hrdý a zároveň
pokorný s odvahou věřit, důvěřovat a znovu a znovu začínat.
Nedávno jsem dovršil svých 76 let. Jsem vděčný za to že jsem žil
naplno, že žiji doposud, jsem vděčný za dar víry, za to, že Bůh je Bohem a já
pouhým člověkem, prachem této země, do kterého se On vtělil a nadále
vtěluje, za to, že žiji v Něm a On ve mně a že se ve mně odehrává velké a
radostné tajemství. Doktríny jsou jakýmsi potřebným žebřem, bez nich to
daleko nevede, ale i ty je třeba překročit (ne odhodit) na svém výstupu
„vzhůru“, když se člověk octne mezi kamením a na kluzkém nebezpečném
ledovci s jedinou orientací - vrchol hory. Svatý Jan od Kříže to dobře vyjádřil
svým „Nada, Nada a opět Nada“ (nic, nic a opět nic), za což byl některými
teology obviněn a zavržen jako budhista. Je mi líto doktrinářů, kterým je vše
jasné a podobně právníků, kterým je jasné, co je církev a jak se v ní chovat.
Tím nestrkám všechny doktrináře a právníky do jednoho pytle. Bez těchto
disciplin to v naší pozemské církvi těžko jde. Kříž našeho Spasitele, spasitele
lidstva, je výborným kompasem bez kterého to prostě nejde. On sám je naším
průvodcem tam, kde stezka končí, kde už je jen kamení a kluzký led po kterém
se člověk dostane na životní osvěžující vrcholy, vrcholy neočekávané a
radostnější než vrchol hory Ortleru. Z nich se člověk vrací osvěžen do nových
životních dobrodružství. Život je vždy a hlavně před námi (i když nám jde už
na osmdesátku) a ne tolik za námi.
Buďme upřímní realisté a přiznejme si, kde se na své duchovní stezce ke
svatosti nacházíme s vědomím, že je po ní třeba s pomocí Boží trpělivě a bez
předbíhání kráčet ke svému jedinečnému, osobnímu a tajemnému cíli. Plány a
touhy jsou plány a touhy, jsou dobré a potřebné, ale životní duchovní stezku
naplánovat nejde. Tam, kde dojde k hlubokému poznání a zažití opravdové
vnitřní svobody, tam se člověk zhrozí, chce se vrátit zpět, nechce být tak
svobodný jak se o tom všude tolik mluví, jak o tom sám přesvědčivě mluvil,
ale nakonec s milostí Boží tu svobodu, odpovědnou svobodu s vírou a důvěrou
ve svého Horského průvodce příjme a vykročí dále kupředu. Tolik jako osobní
svědectví zkrachovaného ale šťastného nepomucenského alumna a kněze,
i když dnes už starce a ne už klerika.

Jiří Hořák, Kanada
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Život ve fontáně
Dobrý Bože,
my, Tvoje rybičky a želvičky, Tě chceme chválit. Ano, chválit spolu se
vším, co má dech1, se všemi zvířaty
divokými i krotkými2, se vší zvěří a
dobytčaty, s plazy a okřídleným ptactvem3,
neboť Tys nás jako všechna svá díla stvořil s
láskou. Jak také jinak, vždyť Ty sám jsi
Láska. A kromě toho jsi nás stvořil dobré, ba
velmi dobré4. Dobré nikoli na talíři, ale dobré
proto, že Tys dobrý. Všechno, co jsi stvořil,
miluješ, vždyť bys nemohl udělat něco, co
bys měl v nenávisti5. Velebíme Tě za to, že i
my můžeme vypravovat o Tvé slávě a
zvěstovat dílo Tvých rukou6. Tys k nám
přece dobrotivý a nade vším, cos učinil, se
slitováváš7.
Také Ti, Bože, chceme děkovat. Za to, že nám dáváš potravu8, dáváš
nám náš pokrm v pravý čas, otvíráš svou ruku a živíš nás s laskavostí, jako vše
živé9. Neboť Ty miluješ život, který Tobě patří10, tys jeho zdrojem, ty sám jsi
Život. Děkujeme Ti za to, že se vším, co žije, ano i s námi, jsi učinil smlouvu,
smlouvu své lásky11, kterou nikdy neodvoláš. A tak jsi Bože miloval svět, žes
dal svého Jednorozeného Syna, který se stal člověkem a jeho Svatý Duch
prostřednictvím našich lidských bratří dále koná ve světě dílo spásy12, když
zpřítomňuje Krista v eucharistii. A ústy člověka Tě také také my při slavení
Nejsvětější eucharistie můžeme s celým tvorstvem chválit13.
A tak Tě, Bože, prosíme za sebe i za naše lidské přátele. Kéž všichni
pochopí, že i když sis je zamiloval zcela zvláštní láskou, neboť jsi je stvořil ke
svému obrazu, miluješ také nás. Také my jsme přece stvořeni skrze Krista a
pro Krista14 a také nás spolu se vším, co je na nebi i na zemi, přivedeš
k jednotě v Něm, až se naplní čas15. Ať Tě tedy jednou chválíme ve Tvém
království spolu s celým vesmírem, vysvobozeným z hříchu a smrti16, na věky
věků.
Amen.

modlitbu zvířátek odposlouchal a zaznamenal jejich prefekt

1

Ž 150,6; 2 Da 3,81; 3 Ž 148,10; 4 Gn 1,31;
11,26; 11 Gn 9,9-11; 12,13 4. euchar. modlitba;

5
14

Mdr 11,24; 6 Ž 19,2; 7 Ž 145,9; 8 Ž 147,9; 9 Ž 145,15-16;
Kol 1,16; 15 Ef 1,10; 16 4. euchar. modlitba.

10

Mdr
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Gratulace
k výročí 50-ti letům kněžství
Mons. Josef Laštovica – 3.7.2005
k výročí 50-ti letům života
P. Rudolf Maslák – 27.6.2005
P. Ivan Kútny – 22.7.2005
Mons. Karel Simandl – 14.8.2005
k výročí 65-ti letům kněžství
P. Alois Sedlařík – 16.6.2005
k výročí 70-ti letům života
P. Ján Hermanovský – 6.6.2005
Mons. Josef Adamec – 13.8.2005
k výročí 80-ti letům života
Mons. Josef Benáček – 7.7.2005
k výročí 85-ti letům života
P. Herman Keymar – 20.5.2005
k výročí 90-ti letům života
P. Alois Sedlařík – 23.6.2005
k ukončení licenciátního studia
P. Jan Šlégr (obor liturgika)

Pohodu letních dní,
příjemně strávený čas prázdnin a letních dovolených,
načerpání nových tělesných a duševních sil
a objevení nových cest Páně
Vám ze srdce přeje
BRÁZDA
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