BRÁZDA
Časopis Alumnů Nepomucena

1/2000-2001

2

BRÁZDA 1/1998-1999

BRÁZDA srdečně děkuje všem, kteří jí umožňují
svým finančním přispěním

vzniknout

ČASOPIS ALUMNŮ NEPOMUCENA

OBSAH:
Slovo úvodem
Kronika
Putování za Turínským plátnem
Na 2000 Římanů jeden bezdomovec
Homiletické etudy II.
Rychlobruslení versus krasobruslení
Vstupujeme do Evropské unie
Fenomeno strano
Doteky noci
Život ve fontáně
Myšlení a smýšlení
Moje matějská pouť
Zážitky z Florencie
Gratulujeme

BRÁZDA,

3

Jan Mráz
Pavel Moravec
David Henzl
Marek Slatinský
Stanislav Přibyl
Štěpán Glac
Pavel Moravec
Marek Slatinský
Michal Umlauf
David Henzl
Štěpán Glac
Pavel Moravec
Jan Bleša

4
5
7
10
10
17
18
21
22
23
24
26
28
30

ČASOPISALUMMŮNEPOMUCENA

http://mujweb.cz/www/roma.net
Redakce:

Štěpán

Glac, Michal
Jan

Umlauf

Technická

spolupráce:

Houkal

Ilustrace

© Štěpán

Glac

Za obsah

příspěvků

odpovídají

jejich

autoři.

Adresa:
Pontificio

Collegio

Via Concordia,
00183

1

e-mail:

985

nepomucenum@seznam.cz
redakce:

13. 11. 2000

Číslo

bankovního

Credito
00193

Roma

Tel.: 0039-06-7000
e-mail

Nepomuceno

brazda.exalumnus@atlas.cz

Conto

Artigiano,
Roma,

účtu koleje
Via S.Pio X

:
6/10,

Italia
1672419

collegio

Nepomuceno)

CodABI

03512

C.A.B.

03200

(Pontificio

4

Slovo úvodem

BRÁZDA 2/1999-2000

...

Naši s t u d e n t i začali o r a t novou Brázdu, posíleni o č t y ř i nové bohoslovce a pět
kněží, z n i c h ž dva zde v koleji pobývali už v m i n u l o s t i j a k o seminaristé. Ř f m i
N e p o m u c e n u m j s o u plné poutníků, a t a k se všichni p o m a l u blížíme k z á v ě r u
S v a t é h o r o k u 2 0 0 0 . Z a ž i l i jsme u ž letos t o l i k událostí, že se t o skoro nedá
v y p o č í t a t . N e z a p o m e n u t e l n é chvíle p ř i j u b i l e u mladých, až ke svátku Všech
svatých, kdy j s m e na svatopetrském náměstí nesli k o r o u h v e s našimi
n á r o d n í m i světci. N á d h e r n ý koncert České f i l h a r m o n i e B r n o v aule Pavla VI. za
účasti S v a t é h o Otce a s t á t n í delegace České r e p u b l i k y v čele s p r e m i é r e m . A
kdoví, co nás j e š t ě čeká. Ale kromě t ě c h t o m i m o ř á d n ý c h událostí n á m začala i
všední, k a ž d o d e n n í práce. Otevřely se u n i v e r z i t n í auly a akademický rok j e
v plném p r o u d u .
V e l m i d ů l e ž i t o u z m ě n o u v naší koleji byl p ř í c h o d sester boromejek, které se po
2 2 letech v r a c í d o N e p o m u c e n a (byly zde o d z a l o ž e n í koleje až d o r o k u 1 9 7 9 )
a ujímají se služby, bez n í ž b y c h o m si běh koleje j e n těžko d o k á z a l i představit.
Zvlášť p ř í j e m n ě pociťujeme z m ě n u v kuchyni, kde se ujala vlády sestra
Vojtěcha. A navíc, se sestrami se dá d o m l u v i t česky, což asi nejvíce ocení otec
v i c e r e k t o r , k t e r ý se už pomalu o d p o u t á v á o d svého z v y k u m l u v i t v kuchyni
polsky (ale z v l á d a l t o brilantně).
Z koleje odešel u ž definitivně Mons. Gejza Veselý, k t e r ý t e ď z a k o u š í na v l a s t n í
kůži r e a l i t u pastorace ve f a r n o s t i Třebíč-Jejkov v brněnské diecézi, za několik
d n í se c h y s t á na n á v r a t d o m ů i Mons. Karel Janoušek, který j i ž předal s t a r o s t
o u b y t o v á n í p o u t n í k ů v N e p o m u c e n u paní Janě Haikerové. V š e m j i m přeji B o ž í
p o m o c a r a d o s t při j e j i c h práci na nových úkolech.
Nakonec j e š t ě p ř í b ě h p o n ě k u d d r a m a t i c k ý : j a k se n á m blíží konec c í r k e v n í h o
roku, v l i t u r g i i se objevuje eschatologická tématika. Zřejmě a b y c h o m nezůstali
stranou, p r o ž í v á m e něco z t o h o i na vlastní kůži. Ježíš plakal n a d Jeruzalémem,
když viděl t o krásné město, z kterého nezůstane kámen na kameni. Že s n ě č í m
t a k o v ý m m u s í m e p o č í t a t i my, jsme zjistili m i n u l ý t ý d e n , kdy n á m spadl s t r o p
nad h l a v n í m schodištěm. Bohu díky, nikdo nebyl zraněn, ke z ř í c e n í t o t i ž došlo
v noci. K o m e n t á ř architekta: si vede, che non ě ancora v e n u t a la v o s t r a ora.
Ještě není u k o n č e n p r ů z k u m ostatních stropů, ale zřejmě nás čeká nemalé dílo,
pokud se ukáže, že i na ostatní s t r o p y je p o u ž i t a stejná technologie (bohužel,
j e t o v e l m i pravděpodobné...). Co t o bude z n a m e n a t pro p r o v o z koleje a p r o
kolejní kasu, raděj ani nedomýšlím. Jen zbývá doufat, že naši benefaktoři
b u d o u d o s t a t e č n ě g e n e r ó z n í . ( P o k u d k n i m chcete p a t ř i t i vy, číslo našeho
b a n k o v n í h o k o n t a najdete v t i r á ž i t é t o Brázdy.)
Chci p o p ř á t v š e m b o h o s l o v c ů m i k n ě ž í m úspěšné přeskakování popadaného
zdiva a b e z p r o b l é m o v é zvládání studia i přes zvukovou kulisu pracujících
dělníků.
Jan Mráz, r e k t o r
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Kronika
Z faktu, že koupat se v moři už si troufne jen několik českých otužilců, z
padajícího listí a mnohých dalších fenoménů kolem nás lze dedukovat, že léto
Jubilejního roku 2000 už je nenávratně pryč. Zvykáme si postupně znovu na
pravidelné ježděni do školy1 a nová komunita, která každoročně v Nepomucenu
vznikne, už dostává svou interpersonální dynamiku. Každý začátek s sebou nese
vzpomínky na to, co je za námi, a tak nezbývá než poprosit "ducha
Nepomucena", aby zapnul svůj počítač a "vyjel" nám z jeho paměti všechna
důležitá data, která se od začátku druhého semestru loňského akademického roku
na jeho harddisk zaznamenala.
El 6. března večer dorazil do Nepomucena nový vicerektor P. Marek Hlávka a
ujal se své funkce.
11. března jsme prožili rekolekci pod vedením mons. Rýpara
Ve dnech 31. března - 2. dubna proběhla v Římě česká národní pout', jíž se
zúčastnilo více než šest tisíc poutníků. Tuto akci nešlo v naší koleji
přehlédnout, neboť v poutním domě Casa Concordia sídlil její organizační
výbor. Během poutě navštívili Nepomucenum kromě jiných poutníků také
seminaristé z Prahy, Olomouce a Litoměřic a tak došlo k zajímavému jevu,
který potká naši kapli sv. Jana Nepomuckého během posledních let jen
výjimečně - nebylo zde místo k sezení.
Velikonoce Jubilejního roku 2000 jsme my bohoslovci strávili spolu s
představenými v Římě a kromě večerní mše svaté na Zelený čtvrtek,
slavenou v našem malém společenství, jsme se mohli účastnit bohoslužeb s
naším Římským biskupem.
Během svatého týdne jsme proto využili školniho volna a strávili jeden den
brigádou v našem domě. V úterý 18. dubna se pak konal tradiční jarní výlet,
tentokrát do rodiště svatého Františka, a významný pro nás pro všechny byl
hlavně tím, že se jeho vedení ujal prof. Jaroslav Pole. S velmi zajímavým
výkladem jsme si tak mohli prohlédnout město Assisi i jeho okolí.
V polovině května se rozběhla v našem domě akce "knihovna" - začalo se
totiž s rozsáhlou úpravou našeho společného knižního fondu, na jejíž pomoc
nám přispěchal na nějaký čas zkušený knihovník Oldřich Chocholáč. Tato
akce probíhá až do dnešních dnů a pohlcuje takřka všechny obyvatele
Nepomucena.
V neděli 14. května odpoledne se na našem dvoře konala "Festa" spojená s
opékáním masitých pokrmů, zpíváním a hlavně setkáním s lidmi, žijícími v
Římě a majícími k naší koleji určitý vztah. Oslavili jsme tak důstojně svátek
našeho patrona sv. Jana Nepomuckého.
1

Viz str. 18
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Hned dva dny poté jsme měli další důvod k oslavě - nejen, že jsme ráno
slavili společně ráno mši svatou ke cti sv. Jana Nepomuckého, jehož svátek
na tento den připadl, ale také jsme při slavnostní večeři oslavili úspěšnou
obhajobu doktorátu Petra Marečka.
20. května jsme prožili třetí duchovní obnovu v tomto akademickém roce,
jejíhož vedení se ujal P. Aleš Opatrný a jíž se zúčastnil i otec arcibiskup
Karel Otčenášek, který přijel do Říma poblahopřát našemu papežovi k jeho
osmdesátinám.
Zkouškové období začalo pomalu klepat na dveře, a tak nezbývalo než
ukončit ono období slavení a začít pomalu oslavovat jednu úspěšně zdolanou
zkoušku za druhou a směřovat k toužebně očekávaným prázdninám...
V srpnu se v Římě konalo celosvětové setkání mládeže. Několik alumnů (i
exalumnů) Nepomucena se jej zúčastnilo a nabídlo tak své znalosti italštiny i
Říma k prospěchu ostatních.
Při našem příjezdu na začátku nového školního roku nás v Nepomucenu
přivítaly nové řeholní sestry - české boromejky. Nezbývá než dodat: "Buďte
vítány a ať se Vám u nás líbí!"
V neděli 1. října jsme začali duchovní cvičení pod vedením Kateřiny
Lachmanové. Děkujeme jí také touto cestou za čas, který nám věnovala i za
odvahu, že se nebála pustit se do tak náročného úkolu, jako je dávat
exercicie nepomucenským bohoslovcům. Kéž duchovní semínka, zasetá
během těchto pěti dnů, v nás rostou a přinášejí užitek.
Novým děkanem teologické fakulty naší Lateránské univerzity se stal Nicola
Ciola, který zároveň převzal vyučování kristologie a stal se tak nástupcem
legendárního Marcella Bordoniho.
O víkendu 13.-15. října se v Římě konalo Jubileum rodin. Také z naší vlasti
sem dorazily čtyři autobusy poutníků, se kterými jsme společně slavili mši
svatou v poutní kapli. Předsedal jí brněnský otec biskup Vojtěch.
O týden později, v neděli 22. října, se v aule Pavla VI. konal slavnostní
koncert brněnské filharmonie, jehož se účastnil i Svatý otec.
V sobotu 4. listopadu jsme při slavnostní bohoslužbě uctili památku svatého
Karla Boromejského, patrona našich nových sester. Někteří se pak ještě
zúčastnili poutě k uctění ostatků jeho srdce, uloženého poblíž Piazza di
Spagna.
Následující neděli se konal tradiční podzimní výlet, který by se dal nazvat
"Po stopách svatého Tomáše Aquinského". Počasí nám velmi přálo a legrace
rozhodně nepozbývalo. Naším prvním zastavením byl Roccasecca, kde se
svatý Tomáš narodil. Odtud jsme přes Aquino pokračovali na Montecassino
- klášter, kde byl Tomáš v dětství dán do výchovy. Cestou podél pobřeží
jsme přijeli až do města Terracina, kde jsme si prohlédli zbytky pohanského
chrámu "Tempio di Giowe" a naší poslední zastávkou byl cisterciácký
klášter "Fossanova", místo Tomášovy smrti.
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A jak tedy vypadá náš současný stav v Nepomucenu?
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Pavel Moravec

Putování za Turínským plátnem
Jak se vše přihodilo? Již minulý akademický rok se v některých
seminaristech zrodila touha navštívit Turínské plátno - „La Sindone", které se
vystavuje s odstupem několika let. Tento rok, protože je rokem milostivým,
vztahují se také na návštěvu tohoto pláma odpustky za obvyklých podmínek.
Není tedy divu, že přání navštívit Turínské plámo bylo tak veliké. Výstava plátna
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však trvala jen do 22. 10. 2000, tudíž nám nezbývalo mnoho času, a proto jsme
se dali do zařizování potřebných věcí. Prvním úkolem bylo zjistit, zda nám
představení umožní tuto pouť. K velké radosti jsme se shledali s pochopením a
nadšením našeho pana rektora. Zbývalo nám tedy ještě zařídit objednání lístků,
zajistit dopravu a nocleh. Měli jsme trochu obavy, zda to bude ještě možné,
protože zájemců o vizitaci plátna bylo stále mnoho. Díky Bohu to vyšlo, a tak
jsme měli i termín, a sice v sobotu 14. 10. 2000. Co se týče dopravy, vyšel nám
vstříc jeden z kolejních kněží, který vlastní auto. Ubytování bylo domluveno jen
na půl, s tím, že se vše upřesní během jízdy do Turína.
Vyjeli jsme tedy již v pátek směrem na Civittavechia, Janov a Turín. Po
cestě jsme se zkoušeli dovolat onomu panu faráři z Turína, který nám měl zajistit
ubytování. Jenže se zjistilo, že onen pan farář již v Turíně nebydlí a ani nikoho
nezná, u koho bychom mohli přespat. Co tedy dělat? Naštěstí jsme s tím tak
trochu počítali a vzali jsme si s sebou spacáky a karimatky. Zbývalo ještě najít
vhodné místo pro přenocování, což bylo značně obtížné, protože již bylo
třiadvacet hodin, když jsme dorazili před Turín, a také pršelo. Nejprve byl dán
návrh, abychom spali blízko jednoho kostela, kde byly lavičky, ale pro
nejednotnost názorů jsme od tohoto návrhu upustili. Další nápad byl spát pod
stromem. Byl zavržen jako utopie, neboť bylo velmi mokro a každou chvíli
pršelo. Nakonec se zrodila myšlenka, že nejlepší bude spát pod nedalekým
mostem u silnice, a bylo dohodnuto. Zaparkovali jsme tedy auto hned pod
mostem vedle silnice. My tři seminaristé jsme dali přednost kněžím, takže mohli
spát v autě. Sami jsme si pak lehli těsně vedle mezi auto a pilíř mostu. Podestýlka
nebyla příliš příjemná. Skládala se z hlíny vytvarované podle vzorku pneumatik
od traktoru, což se projevilo zvláště ráno na našich zádech. Ba co více, celou noc
nad námi jezdila auta s frekvencí jednoho stroje za třicet vteřin, protože se
jednalo o most dálnice A6. Druhou nevýhodou bylo, že další most v
bezprostřední blízkosti byl železniční, kde několikráte za noc projel vlak. Třetím
hřebíčkem bylo to, že jsme leželi hned vedle silnice, takže každé projíždějící auto
nás oslňovalo. Nicméně, nic více, ráno jsme se probudili živi a zdrávi, což nebylo
takovou samozřejmostí pro okolí. Hned po probuzení k nám přišel nějaký pán s
otázkou: „Siete vivi? Quando sono andato durante la notte a casa, ho visto, che
qui sono alcune mumie. Ho pensato, che siete gia morti." (překlad: Jste živí?
Když jsem jel včera během noci domů, viděl jsem, že zde jsou nějaké mumie.
Myslel jsem, že jste již mrtví.) V krátké době jsme mu vše vysvětlili a on nás
dokonce pozval na snídani k sobě domů. Byl pro nás jako anděl seslaný z nebe.
Později během snídaně jsme se dověděli, že pod tímto mostem často spi
bezdomovci a také drogově závislí lidé, a proto měli strach. Když však zjistili, že
dva z nás jsou kněží a ostatní seminaristé, prohlásili o nás, že jsme jako pět
andělů. Bylo nám také nabídnuto, že bychom mohli přespat u tamního pana
faráře. To jsme však o dmi tli, ale to jsme ještě nevěděli, co děláme.
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Byla tedy sobota a vyrazili jsme směrem k Turínu. Měli jsem poměrně dost
času, protože prohlídka byla až ve třináct hodin. Rozhodli jsme se tedy navštívit
také sv. Dona Bosca a sv. Dominika Savia v nedalekém kostele. Když se přiblížil
čas, vystáli jsme hodinovou frontu a shlédli krátký dokumentární film o
Turínském plátně, abychom konečně na vlastní oči uviděli plátno, na kterém je
zaneseno Tělo Kristovo.
Ve zbývajícím čase jsme se rozhodli vidět bývalý klášter benediktinů sv.
Michaela blízko Turína.
Počasí nám ale nepřálo,
takže celý klášter byl
zahalen v mraku a zmítán
v bouřce. To nám však
nezabránilo, abychom se
zúčastnili
tamní
mše
svaté. Tehdy každý z nás
úpěnlivě prosil našeho
Pána, abychom měli kde
hlavu složit. Prosby byly
vyslyšeny. Navštívili jsme
ještě
jednou
jako
marnotratní synové onu
rodinu, u které jsme byli
na snídani a poprosili je,
zda by nás nezavedli k
panu faráři. Pan farář nás
přijal
zprvu
velmi
nedůvěřivě, ale během
chvíle poznal, že nejsme
nebezpeční. Ráno pak po
mši svaté nám dokonce ukazoval své internetové království a chtěl, aby někdo ze
seminaristů z naší koleje k němu přijel na prázdninovou praxi. Podmínkou však
bylo, aby ten seminarista uměl plavat, protože na farní zahradě je velký bazén a
nejen to, jak jsme později zjistili. Je tam také opravdový jezdecký kůň jménem
Max.
Rozloučili jsme se tedy, cestou jsme se pak už s nikým nezastavovali a jeli
rovnou do Říma.
Tak končí vyprávění o pouti do Turína s poučením: „Lepší vrabec v hrsti
než holub na střeše."
David Henzl
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Na dva tisíce Římanů jeden bezdomovec
Už se blíží. (?) Vánoce 2000. (!) Pak jedni zavřou dveře a jiní schovají
památky z pouti na půdu. Nezdá se vám, že tady něco chybí? Narodil se někdo a
nikdo si toho nevšiml? Každý prožil jubileum, ale žádný se nezměnil?
Jako by to tady už všechno bylo. Dítě narozené na okraji všeho dění.
Již Vergilius čekal narození chlapce, který obnoví svět - aspice, venturo
laetentur ut omnia saeclo. Hocha tenkrát přehlédli, ale na věštce si Dante při
prvním jubileu vzpomněl. Při dalších jubilejích zapomněli i na básníka a děti se
dostali natolik na okraj, že o ně nikdo nestojí. Tolik se jich nenarodí, tolika si
nikdo nevšímá a tolik rodiče nedokáží vychovat. Tak si mezitím budují svět
vlastních představ, do kterého zahrnou vše:
„adama stvořil pán ježíš.,,
„stvořil ho pán bůh!,,
„a jak se stvořil pán bůh?,,
„a co když se narodil a stvořila se jeho matka?,,
Svět rodičů je jiný, je to svět starostí: „Cítím to tak - člověk se věřící musí
narodit,, říká paní a po chvilce dodává „už několik let se chystám na půlnoční,
ale vždycky jsem tak utahaná...,, A dcerka se ptá s dětským očekáváním a nadějí
v hlase: „Mami, bylas někdy na mši?,, ..Ne...
I my se chystáme na adventus, prosíme adveniat, vyznáváme venturus est.
Nachystali jsme si dárky, pro málo dětí hodně věcí, a Ježíš nic neměl.
Prosíme za sebe stejně jako prosí i jiných dva tisíce obyvatel Říma, a jeden
člověk je bezpřístřeší.
Vyznáváme čtvrtý příchod, který bude, až den soudný přijde, ale podobně jako
když je na obchodě cedulka torno subito a dlouho se nic neděje, jdeme zatím
jinam. Ale on přijde, i když ho nikdo nebude čekat.
Marek Slatinský

Homiletické etudy II.
Stanislav Přibyl
Sv. Michaela, Gabriela a Rafaela,
archanjelův
Zde se rozvíjí pro mě spíše neobvyklá
básmvá poetika vizi, spíše ve stylu
Vojtěcha Brože - ostatně týž označil
toto kázáni za mé „nejkatoličtější".
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„Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i
neviditelného". Hledáme-li oporu pro naši víru v anděly, máme nebližší zdroj
v nicejsko-cařihradském krédu: Bůh je stvořitelem nejen věcí viditelných, ale i
neviditelných - pantón tón oratón kai aoratón. Tím svět nabývá nového rozměru:
kromě viditelného existuje také neviditelný. A přitom - jak se říká - „co je
důležité, je lidským očím neviditelné".
Kromě takto pojatého dvojdimenzionálního světa se nám dochovala také biblická
představa trojpatrového světa: nebe - země - podsvětí, chcete-li peklo. Bultmann
provedl radikální demytologizaci takového pohledu na svět tím, že jej označil za
dobovou představu, která se vloudila do Bible. Jestliže však ochudíme svět o jeho
tři patra, octneme se ve velmi přízemním přízemí šedivého a obyčejného světa.
Už zde nezbyde místo pro nebe ve třetím patře, ze kterého k nám do druhého
patra sestupují andělé, aby nám něco důležitého sdělili nebo aby nás provázeli.
Vstupní modlitba nám dnes řekla, že Bůh určuje služby andělů i lidí. Pro nás je
někdy těžké rozpoznat poselství, které nám přinášejí lidé, jež nám Bůh posílá do
cesty. Někdy si uvědomíme až se zpožděním, že nám v nich jednou poslal
Rafaela, aby nás provázel na cestě, podruhé Gabriela, aby nám něco důležitého
zvěstoval a potřetí Michaela, aby bojoval za věc Boží, a tím vlastně i za věc naši.
Přítomnému Vojtěchu Novotnému sděleno před závěrečným požehnáním:
Máš dnes složit tři zkoušky. Ať ti při jedné pomáhá archanděl Michael, při druhé
Gabriel a při třetí Rafael. Kdybys měl ještě čtvrtou, zbývá ti Uriel.

Na vlnách povinnosti
Obraťme nyní pozornost ke snoubence (jsi-li seminarista) nebo k manželce (jsi-li
kněz). Ano, řeč bude o breviáři, který sice na jedné straně „kazí kněžskou
modlitbu" (K. Herbst), ale dovede ji také udržet v potřebném minimu.
Přítomnost děkana KTF UK mi nedovolila spontánně necitovat jeho oblíbeného
svatého Ambrože.
„Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku". My, kteří jsme zde,
tato slova pronášíme nebo se na to těšíme. A máte se na co těšit. Vždyť sv.
Ambrož v díle De sacramentis připomíná, že jiné modlitby říká kněz při liturgii
jménem svým nebo jménem lidu, zatímco proměňovací slova říká v první osobě,
jako by on sám byl Kristus.
Smlouva nová a věčná. O nové smlouvě jsme četli v neděli u Jeremiáše v 31.
kapitole. O věčné smlouvě čteme dnes v Genezi: Abrahámovi Hospodin říká:
„Uzavřu smlouvu s tebou a s tvým potomstvem po tobě v jejich pokoleních jako
smlouvu věčnou. Budu Bohem tobě i tvému potomstvu po tobě" (Gn 17,7). Velmi
důležitá je také opětovná připomínka Abrahámovi: „Ty pak zachovávej mou
smlouvu, ty i tvé potomstvo po tobě od pokolení do pokolení" (Gn 17,9).
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Jsou dva druhy smluv: jedny jsou založeny na smluvní svobodě a strany samy si
dohadují jejich podmínky. U jiných smluv je obsah předem dán a smluvní strany
jím nemohou disponovat. Takové jsou nejen smlouvy, které uzavíral Hospodin se
svým lidem, ale i nám dobře známá smlouva manželská, které se jinak vyhýbáme
širokým obloukem. Manželé se nemohou dohodnout, že se po čase rozvedou, že
děti bude vychovávat pouze manželka nebo že děti pro jistotu vůbec nebudou.
Co se týče jáhenského a kněžského svěcení: i když se v této souvislosti nehovoří
přímo o smlouvě, jsou zde podobně předem dané podmínky a povinnosti, jimiž
nedisponujeme. Spíše do nich vstupujeme tím, že je svobodně přijímáme.
Zastavme se u jedné z povinností, totiž u modlitby breviáře. Ta se přímo nazývá
officium - povinnost. Je vůbec možné uložit modlitbu jako povinnost? Je možné
nadekretovat utváření vztahu k Bohu recitací 2500 let starých veršů?
Jednu z nejsilnějších myšlenek Kantovy Kritiky praktického rozumu můžeme
vyjádřit takto: povinnost je třeba plnit proto, že je to povinnost. Zatímco snahou
svobodně smýšlejícího člověka je nejprve
pochopit smysl povinnosti a pak ji teprve
plnit, podle Kanta spočívá smysl
povinnosti v ní samotné a v jejím plnění:
Du mußt, musíš. Je to takový pedantský
bič proti lidské nestálosti a je zajímavé
podívat se v této souvislosti zpětně na
naši kněžskou modlitbu. Ve chvílích nebo
v celých obdobích, kdy se nám modlit
nechce, kdy cítíme vyprahlost nebo
prázdnotu a nemáme se o co opřít, je zde
liturgie hodin, která posvěcuje hodiny
naší, byť skrze povinnost vynucené
modlitby. I když nám zrovna nemusí
přinášet vnitřní uspokojení, přesto
plaveme na vlnách povinnosti, officia, a
neponoříme se zcela do hlubin rezignace
ve vztahu k Bohu. A pak třeba vyjde
slunce a nám duchovním spáčům opět
zasvítí Kristus. V tomto momentu se
zpětně zhodnotí všechny ty chvíle, které
jsme z čiré povinnosti věnovali Bohu v tehdy pro nás suché a nudné modlitbě
breviáře.
Hospodin řekl Abrahámovi: „Ty pak zachovávej mou smlouvu..." Jestliže nebylo
pod Abrahámovu úroveň vzít na sebe povinnosti vůči Bohu, není to jistě pod
úroveň kohokoliv z nás.
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Nyní se podíváme na řeč, která se pronáší v momentě, kdy se snoubenka
transformuje v manželku. Dotyčný primiciant nepatří mezi bezproblémové,
bezkonfliktní a beztvaré améby, na něž se píší lichotivé posudky. Tak mu to
kazatel rád vynahradil alespoň touto cestou.
Discorso gratulatorio
Pavlu Glacovi při primici
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste tedy pána žně, aby poslal dělníky na
svou vinici" (Lk 10,2). Z Kristových úst zní naléhavost této prosby. Z našich úst
zni taková prosba spíše plačtivě, jako poslední možnost, když už nám nic jiného
nezbylo. Ach, jak málo kněží máme! Nevíme, co dělat pro to, aby jich bylo více,
a tak vše svěřujeme našemu Pánu: prosíme pána žně, aby poslal dělníky na svou
žeň.
Chceme-li však, aby naše modlitba byla pravdivá, je naším předním úkolem
vytvářet příznivé podmínky pro jejich vznik. Tak otevřeme prostor pro pána žně,
jinak se na naše pole nedostane. Vzniku a růstu duchovních povolání můžeme
klást bezděky vážné překážky. Kněžství bývá často napěchováno
nejrozmanitějšími přemrštěnými ideály a očekáváními.
Především se předpokládá, že kněz bude vždy usměvavý a ochotný, dnem i nocí
k dispozici pro žadatele oprávněné i dotěrné. Nemá právo být nevyspalý a mít
špatnou náladu. Známe smýšlení typu: já jsem jen obyčejný hříšník, ale on - kněz
nemá právo hřešit!
Další přemrštěné požadavky se týkají profesionální přípravy a praktické zdatnosti
kněze. Představte si odborníka na homiletiku, katechetiku, rétoriku, biblistiku,
liturgiku, religionistiku, filozofii, pedagogiku, etiku, pastorální medicínu,
dogmatiku a právo, který ovládá latinu, řečtinu, hebrejštinu a tri světové jazyky,
rozumí znamením dnešní doby ve světle evangelia, chápe problémy dnešního
člověka i našich rodin, osloví všechny věkové kategorie věřících i nevěřících,
soucítí zejména s nemocnými a trpícími, má uhlazené společenské vystupování,
k ženám je natolik otevřený, aby nebyl považován za jejich nepřítele, ale i natolik
zdrženlivý, aby nevzbuzoval ani náznak pohoršení. Věnuje se účetnictví,
stavebnictví, jednání s úřady i kostelničení, má smysl nejen pro potřeby své
farnosti, ale i celé diecéze a celé církve, působí misijně a s apoštolskou horlivostí,
sleduje také kulturu, veřejný život, politiku, snad i sport, zachází s počítačem, emailem, internetem, má přečtená klasická díla světové i naší literatury, umí pěkně
zpívat a hrát na nějaký hudební nástroj, čte také všechny církevní dokumenty a
teologickou literaturu. Ale především je člověkem hluboce zakořeněným v Kristu
a mužem ustavičné modlitby.
Není těžké pochopit, že, takové spojení Mirka Dušína, Alberta Einsteina a sv.
Františka z Assisi nikde nenajdeme. Všechny tyto vlastnosti a schopnosti nemůže
adept kněžství získat ani v průběhu své přípravy, ani v momentu svého svěcení.
Jestliže třeba neumí oslovit děti, nelze čekat, že mu bude vztah k dětem
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automaticky dán tím, že mu biskup při svěcení položí ruce na hlavu. Kněžským
svěcením zprostředkuje biskup svěcenci dar Ducha svatého a nikoli pestrou
paletu znalostí, schopností, šikovnosti a dovedností. Jestliže kněz při mši svaté
říká: „Sešli rosu svého Ducha na tyto dary a posvěť je", máme všichni jako
církev jistotu, že Duch svatý sestoupí a eucharistické dary chleba a vína budou
posvěceny a proměněny. Právě toto a přesně toto zprostředkuje svátost svěcení.
Když už tak zjišťujeme, co všechno brání mladým lidem v rozhodnutí pro
kněžství, nemůžeme pominout také život v celibátu. Celibát trápí kupodivu
nejvíce ty lidi, kteří v něm nemusí žít. Bohužel stranou úvah o celibátu většinou
zůstává poslušnost a věrnost kněze svému poslání, bez nichž celibát nelze
pochopit.
Poté co bylo zrušeno nevolnictví i poddanství a poté co padl totalitní režim,
žijeme jako svébytné a svobodné bytosti, které rozhodují samy o svém osudu.
Možná někteří z vás cítíte spíše tíhu svobody, třeba když ztratíte pracovní místo.
Nicméně je velká věc, že se každý může svobodně rozhodnout, jaké zaměstnání
si zvolí, a kdykoli se rozhodnout pro změnu zaměstnání i pro volbu životního
stavu. Ale právě této volby se kněz vzdává. Svátostí svěcení přijal nezrušitelné
znamení a stává se knězem navěky. Podobně jako člověk, který byl pokřtěn a
chtěl by se třeba tisíckrát nechat „vypsat z církve": svého křtu se však již
nezbaví. Kněz se vzdává svobody rozhodování o nejzávažnějších životních
záležitostech. Zejména ustavičné překládání a nové ustanovování způsobuje
nejednomu knězi problémy, o kterých nemá představu ten, kdo je sám neprožil.
A sem teprve zařaďme celibát. Zatímco v případě toho často nešťastného
překládání je to někdo jiný, který přepáše kněze a vede ho třebas i tam, kam
nechce (srov. J 21,18), celibát je především ryze osobní záležitostí kněze, byť jej
svěcenec slibuje před celou církví. Je to projev jeho osobní velkorysosti a zůstává
také v jeho osobní režii. Kněz sám si ohlídá, a to i za pomoci duchovních
prostředků, svoji osobní celistvost.
Často se však hovoří v souvislosti s celibátem o škodlivé samotě, která mnohé
kněze tíží. Je až příliš snadné říci: zvolil sis za úděl společenství s Kristem, nikdy
nejsi sám. Již svatý Augustin však upozornil na to, že Kristus bez své církve jako
by nebyl úplný. Augustin pro to zavedl pojem Christus totus - celý, úplný
Kristus. A to je Kristus spolu s celým společenstvím věncích, s každým z nás,
s celou církví. Náš Pavel bude napříště žít ve společenství s Kristem nejen
v eucharistickém chlebě, který bude proměňovat, nýbrž také skrze každého z nás.
Nenechávejme mu nikdy zavřené dveře. Nedopusťme, aby trpěl samotou bez
úplného Krista. Vyhledávejme Pavla, zajímejme se o něho, a to nejen dnes, kdy
je středem naší pozornosti, ale spíše tehdy, až vycítíme, že jeho práce na vinici
Páně se míjí účinkem kvůli nezájmu a netečnosti druhých.
Co se pak týče samotného Pavla, budiž mi dovoleno říci, že ohledně jeho osoby
nemám nejmenších obav, že by se vyhýbal mnohostrannému působení celého
Krista. Všechno prožívá naplno a v jeho zemité osobnosti je všechno na pravém
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místě. V jeho těle i duši snad není jediná vlásečnice, která by šla jinudy, než má
procházet.
Pavla si tedy Kristus připravil ke svému obrazu. A na nás je, abychom ustavičně
doplňovali ve vztahu k němu celého Krista. To Pavel velmi rád přijme a jeho
kněžství bude stát za to.

Vydat se lidem do rukou
Kázání, které překvapilo i samotného kazatele, když jej našel schované v
šuplíku. Slečna exercitátorka letos vyzývala naše bohoslovectvo ke strhávání
masek. A ejhle - toto kázání k tomu kdys vyzývalo také. Kazateli však chybí onen
slečnin charme, takže obec bohosloveckou sdostatek neoslovil. Ještě celé
prázdniny nosili její členové masky, nežli důraznější naléhání slečnino je
uschopnilo k jejich odložení.
„Amen, amen pravím vám, služebník není větší než jeho pán, ani posel není větší
než ten, kdo ho poslal." (J 13,16) „Amen, amen pravím vám, kdo přijímá toho,
koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal."
(J 13,20) Posel se ztotožňuje s úlohou, s rolí, která mu byla svěřena.
Psychologie zná čtyři archetypální mužské role: král, bojovník, milovník a
kouzelník. Je zřejmé, že ten, kdo má zprostředkovat skutečnost, která nás
přesahuje, má roli kouzelníka. Určitá pokoncilní tendence zbavit kněze sakrálního
nimbu chce vlastně zbavit kněžství role kouzelníka. Jiná pokoncilní tendence,
totiž snaha zrušit celibát, znamená zase pokus učinit možnou koexistenci
milovníka a kouzelníka v jedné osobě. To všechno jsou hry s předem danými
schématy.
Jiné role, do kterých jsme vsazováni, jsou poněkud banálnější. Důstojný pán má
určité společenské postavem, očekává se od něho určitý způsob jednání a musí
se s tím vším ztotožnit, aby uspokojil předem daná očekávání svých oveček.
Komu to není po chuti, ať si vyslechne tuto radu. Celý náš život je jen hra.
Hrajme ji poctivě, ztotožňujme se s naší rolí, ale stále si uvědomujme, že je to jen
hra.
Nicméně člověk touží po autentičnosti. Nedosáhne-li vnitřní pravdivosti,
opravdovosti, upřímnosti, otevřenosti, je nešťastný a nenaplněný, byť je jeho
maska sebeluxusnější.
Syn člověka byl vydán do rukou lidí. A podobně pro nás je důležité vydat se
lidem do rukou. Před lidmi je možné utéci především do vznešeného sakrálního a
klerikálního postoje: splendid isolation - sice okázalá, ale izolace. A nebo lze
před lidmi utéci do hedonistického soukromí televize se satelitem a dovolených
na úrovni.
Vydat se lidem do rukou však znamená být upřímný, nehrát roli, nést svou vlastní
kůži na trh. Vydat se lidem do rukou znamená být zranitelný a slabý. Kdo odhalí
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naše slabá místa a nemá s námi dobrý úmysl, s chutí si přisadí. Vydat se lidem do
rukou znamená prožít tu nádhernou lidskou blízkost, o které píše evangelista:
,,Ježíš miloval Martu, její sestru (Marii) i Lazara" (J 11,5). A konečně - vydat se
lidem do rukou znamená prožít Getsemany i Golgotu. Prožít pochybnosti,
bezesné noci, tíživá pokušení, neklid duše, úzkost a strach. Jediné, co po takovém
obnažení sebe sama a po odhozem masky zůstalo, je podobnost všeho toho
krásného a naopak i toho drsného s Kristovým osudem. Snad se nám tím o trochu
více přiblížilo dnešní Kristovo slovo: „Kdo přijímá toho, koho pošlu, mne
přijímá".

Uzdravení v sobotu
Po složení zkoušky „ de universo Codice " na Lk 13,10-17
Uzdravování v sobotu se v evangeliích objevuje nápadně často a bývá v nich
spojováno se sporem o sobotu. Klíčem k pochopem těchto perikop je Ježíšova
věta z druhé kapitoly Markova evangelia: „Sobota je učiněna pro člověka a ne
člověk pro sobotu" (Mk 2,27). Sobota je učiněna, je stvořena - tomu se říká
teologické pasívum: je to Bůh, od něhož je učiněna.
Den před sobotou Bůh stvořil člověka (srov. Gn 1,26-31). Jenže na všech těch
nešťastných handicapovaných lidech jakoby Boží stvoření člověka ještě nebylo
dokončeno. Odumřelá ruka musí ožít, zkřivená záda se musí narovnat. Proto
přichází Světlo ze Světla, skrze něhož všechno je stvořeno a dokončí na nich dílo
stvoření.
Ti lidé se předtím nemohli radovat ze sobotního klidu. Vždyť sobota pro ně ještě
nenastala, byla pro ně jako každý jiný den. Od nynějška však i oni budou šťastně
slavit sobotu: „Abrahámova dcera" si bude každou sobotu připomínat, že byla
osvobozena od toho osmnáct let trvajícího satanova pouta v den sobotní.
Problém však spočívá v následujícím: zatímco my se necháváme unášet
velkolepou vizí, že Ježíš o sobotě dovršil dílo stvoření, pro toho, kdo chtěl
skrupulózně dodržovat zákon a požadoval to také od druhých, byl Ježíš
přestupníkem zákona. V té souvislosti si načrtneme určitý náhled na dodržování
zákonů, nejen Mojžíšova zákona, ale také zákonů, norem a pravidel církevních i
morálních.
První stupeň přístupu k zákonu je jeho neznalost. Zákon neznám, a proto ho
nedodržuji. Jenomže pro tento přístup měli již staří Římané zásadu: ignorantia
legis non exscusat - neznalost zákona neomlouvá.
Druhý stupeň: zákon jsem poznal a patřím mezi ty, kteří jej přísně dodržují.
K této fázi patří často také despekt vůči těm, kteří ještě moje správné poznání a
praktikování ještě neovládají, jak to ostatně říkají farizeové v Janově evangeliu:
„tahle chátra, která nezná zákon - kletba na ně" (J 7,49).
Třetí stupeň: poznal jsem nejen zákon, ale také postupně vnikám do jeho smyslu.
Vidím, že jsou situace, ve kterých by dodržování té či oné normy bylo spíše ke
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škodě než k užitku. Paradoxně můžeme říci, že v křesťanství není to
nejdůležitější dodržovat skrupulózně zákony, mravní normy a předpisy. Vždyť
Kristus - jak praví Apoštol - nás „vykoupil od kletby zákona" (Gal 3,13)_
Nejdelikátnějším úkolem křesťana je rozpoznat ty momenty, kdy nedodržení
normy je nejen možné, ale někdy dokonce nutné. Třeba proto, abychom Ježíši
nepřekáželi dokonat na nás dílo stvoření. Je jisté, že tomuto jemnocitu
v rozlišování nás učí Duch svatý, jehož působení nemůže nahradit žádný examen
de universo Codice se svými kánony, paragrafy a odstavci.

Rychlobruslení

versus

krasobruslení

S nadšením malíře hledícího
na pestrobarevnost podzimního
listí můžeme tuto rozmanitou
pestrost
vnímat
i
v naší
nepomucenské komunitě. Alespoň
co se týká našich povah a
charakterů, našich přístupů ke
všemu, co se kolem nás děje.
Celkem zřetelně tuto různost
můžeme vypozorovat například na
postoji vůči studiu na univerzitě.
Pro zjednodušení vytvořím dvě
základní kategorie: ta první se
vyznačuje velikou silou vůle,
pilností a vědomím zodpovědnosti,
která je na jednotlivce kladena,
druhou skupinu bych kunderovsky
nazval „lehkost bytí". Pro sportovce názorněji, jak již název zmiňuje:
Rychlobruslení versus krasobruslení. Pro milovníky železniční dopravy bych
první skupinu přirovnal k dlouhému nákladnímu vlaku, který díky svému výkonu
dokáže převézt mnoho tun nákladu, druhou pak k poetické jízdě historickou parní
lokomotivou...
Obojího je asi potřeba i pro naše studium, na nás je, abychom spolu
s Kazatelem dovedli správně rozpoznat, kdy je čas studovat a kdy čas studování
zanechat.

Štěpán Glac
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Vstupujeme do Evropské unie
Jak jistě všichni víte, Itálie je jedna ze zemí, která je již několik let členem
Evropské unie. Nám, kteří zde již nějaký ten pátek pobýváme jako studenti,
připadne tato skutečnost občas trochu zajímavá. Zatímco u nás je třeba mnoho
zlepšit a změnit, abychom se dostali na evropskou úroveň a do Unie byli přijati, v
Itálii (nebo alespoň v jejím hlavním městě) je tomu často obráceně - nejdříve se
stala členem Evropské unie, a pak začala pomaličku s některými změnami.
Dlužno říci, že s některými není hotová dodnes. Jedním z míst, kde se jí to zatím
nepodařilo dotáhnout do konce, je organizace městské hromadné dopravy.
Zatímco všude jinde v Evropě je normální, že na každé zastávce je jízdní řád, ze
kterého můžete zjistit, kdy Vám co jede, v Římě se jen dozvíte, že autobusy jezdí
od 5,00 do 24,00 (to znamená že po 24,00 už nemá cenu čekat).
Evropská unie v poslední době na Itálii velmi tlačí, aby tento nešvar ze
svého hlavního města rychle odstranila. Byl vypracován program s názvem
"Velocemente ed esattamente", který si vytyčil za cíl "okoukat", kde se v jakém
čase nacházejí prostředky sítě MHD Řím a zakreslit tyto výsledky do grafikonu.
Bohužel zatím nepřináší příliš dobré výsledky. Například u linky č. 64 se za
měsíc výzkumu podařilo pouze zjistit, že od 5,00 do 24,00 se na trase mezi San
Pietro a Termini nachází patnáct autobusů v obou směrech. Zbylé tři, evidované
jako inventář ATAC, jsou od začátku výzkumu pohřešovány.
Ale abychom nebyli jen kritičtí, musíme přiznat, že tento program má i své
výsledky. Jednou z jeho prvních vlaštovek je tzv. Jízdní řád ranního spojení mezi
Nepomucenem a Lateránskou universitou. Bylo zjištěno, že jednotliví studenti
vyrážejí do školy pravidelně ve stejných časech - někdo vyjde brzy a jde hezky
pomalu kolem Lateránské baziliky, někdo zase vyrazí později a vezme to
bleskově "kolem benzínek"; každý však má - až na výjimečné situace - jakýsi
svůj čas odchodu z Nepomucena a příchodu na Laterán. Nejlepším programem,
kde se dala všechna tato odpozorovaná data zaznamenat, byl český jízdní řád.
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Byla vypracována a schválena trať č. 319 Nepomucenum - Lateramini a do ní
byly zakresleny vlaky odpovídající konkrétním studentům. Trať se asi z jedné
poloviny dělí na dvě paralelní části, z nichž jedna vede po tzv. "hlavní trase" po
Via Magna Grecia, přes Porta S. Giovanni a kolem Lateránské baziliky, druhá
kolem již zmíněných benzínek a tzv. Zdi nářků. Celou dopravní situaci, kterou
budu nyní popisovat, si můžete prohlédnout na vypracovaném jízdním řádu.
Jako první vyjíždí v 8,01 mezistátní osobní zastávkový vlak č. 741120 pod
vedením vlakvedoucího Jana Houkala se strojvedoucím Pavlem Moravcem a
průvodčími Markem Slatinským a Tomášem Parmou. Vlak jede po výše zmíněné
hlavní trase a veze poštovní vůz s Vatikánskou poštou do žst. Železná opona
PFV (kde je umístěna vatikánská poštovní schránka). Někdy se jízdy účastni
také vlakový revizor Pavel Lazárek, který koná svou činnost také v jiných
vlacích.
V 8,09 vyjíždí mezistátní rychlík č. 119 "DENZINGER" pod vedením
vlakvedoucího Marka Kozáka, který jede po stejné trase jako Os 741120, avšak
navíc zajíždí do stanice San Giovanni-metro, kde do služebního oddílu nabírá
pravidelně zásilky denního tisku (=denník Metro).
V některé dny vyráží hned za R 119 rekreační rychlík č. 620 pod vedením
vlakové čety Davida Henzla a Ivana Kolmana. Tato vlaková četa není vždy
kompletní a někdy koná svou službu i v pozdějších vlacích, které zde však pro
složitost nejsou zakresleny. Informace ohledně provozu R 620 si můžete zjistit z
vývěsek ve stanicích (nebo ze zvěsti při snídani).
Pokud by jste někdy cestovali s námi a všechny předchozí spoje Vám
ujely, můžete použít vlaku vyšší kvality EC 69 "ŘÍMSKÁ STŘELA" tažený třemi
silnými lokomotivami se strojvůdci Michalem Umlaufem, Štěpánem Glacem a
Janem Blešou. Jelikož v úseku Passo Carabile u Nepomucena - Železná opona
PFV vlak projíždí všechny stanice a zastávky, je u něj vyloučena vnitrostátní
přeprava.
Závěrem nezbývá než dodat přání, aby tento jízdní řád přispěl ke
zkvalitnění a obohacení našeho cestování do školy a aby vlaky v něm uvedené
jezdily bez zpoždění.
Šťastnou cestu do školy všem přeje
Pavel Moravec

Změny během tisku: Z důvodu výluky traťového svršku mezi žst.
Nepomucenum horní nádr. - Nepomucenum-ZOO (viz str. 20) budou až do
odvolání všechny vlakové spoje vedeny odklonem přes žst. Nepomucenum-Casa.
Zpoždění na příjezdu do žst. Nepomucenum-ZOO je asi 2 min.
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FENOMENO STRANO
Večer uléhám kolébán hudbou linoucí se od spolubratrů. S druhou
písničkou styl přechází k rocku a podlaha u topení začíná vibrovat. Nakouknu k
sousedovi, je však zbožně zabrán do duchovní četby, omluvím se tedy s přáním
dobré noci. Pod mým oknem je vidět světlo. Stačí dvakrát zabušit a nastává tichá
noc: pravé rozjímavé silentium.
Ze spánku mě vytrhl rachot jakoby klavíru řítícího se rychle dlouhou
chodbou. Vše se zachvělo. Zdálo se, že se hukot provalil kolem mých dveří a
zarazil o zeď. Netušil jsem, co by se mohlo stát. Napadlo mě, že při bouřce mohl
nezavřeným oknem na chodbu vlétnout kulový blesk nebo se rychle jedoucí
obrněný transportér zarazil o domeček. Neodvažuji se ani vystrčit nos, posvítím
si na hodinky - do čtvrté chybí několik minut, a když se nic neděje, zůstávám pod
peřinou ze strachu před řádícím uragánem. Až k ránu jsem byl uklidněn pohledem
na schodiště odshora pokryté sutí, původně tedy střešním podhledem.
Ti, co spali dále, si pohromu vysvětlovali mírněji: zloději převrhli skříň,
poutníkům spadl ze schodů kufr, někdo zakopl na chodbě o vysavač. Přežijeme
rok 2000? Půjde naše věc dál? Angličané obsadili severní část irské koleje, ale co
s námi?
P.S.: Suť zatím nejeví, přes naše modlitby, schopnost uvést se do původního
stavu.
Supplemento
I
V prostoru ohraničeném červenobílou páskou a varovnými tabulkami pracuje
vyšetřovací komise FBI.
Supplemento II
Pontificio consiglio per interpretazione dei testi legislativi:
severamente vietato = omezeno
vietato = přehlíženo
non (...) = umožněno
Supplemento III
R. 3429 traktůrek obdělávající školní pozemky Luteránské university odhalil
archeologické naleziště z doby dijubilejní. V ruinách je prováděn výzkum pomocí
magneticko-rezonančního detektoru.
Následuje seznam nalezených předmětů:
V sektoru A /angolo/: desetivýstupkový prsten s pozůstatkem ohnutého prstu, o
jehož vydání požádala Ecclesia in Bohemia kvůli údajnému procesu (není zcela
jasné, zda kanonizačnimu). Agentury uvádí i jméno Ian Puer O 'CAL.
V oddělení B /bazar/: soška anděla s výkyvnou hlavou a nápisem ecce
benefactor nad otvorem velikosti mince.
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Nejzajímavější nález poskytl prostor C /cucina/. Jedná se o dutý kvádr z
ušlechtilého kovu uchovávající černý vak, bez známek opotřebení, s
neidentifikovatelným obsahem. Ostatní nálezy se dosud zkoumají.
Marek Slatinský

Doteky noci
Přišel k němu mladík a zeptal se:
Mistře dobrý, jak mám přemoci tmu?
Tu tmu, která se projevuje jako nehmatatelná nicota, jež zrychluje tep
srdce, jež přináší nesnesitelnost samoty?
zeptal se On.
Ano, tuto tmu...
Objímá celý svět a tváří se, že je všechno.
Ale cítím ji silně na to, že je ničím.
Bere tíhu ze světa pochybností.
Neumím, nedokážu nepochybovat.
Jistoty tady ještě nenabydeš. Temnota je ostnem hledání...
Osten ničeho pudící k něčemu, není to absurdní?
Ona sama nicota opravdu vede a přivádí zpět k nicotnosti, ale ty smíš
být skrze ni obrácen.
Mistře, tma se tedy přemáhá přijetím tmy?
Trvá jenom tři dny, neboj se!
Ty sám jsi ji už tedy poznal?
Proto jsem byl vysloven, aby Slovo zaznělo v temnotách.
Temnota se stala mou důvěrnicí, abych i jí šeptal slova o lásce k
TOBĚ
Michal Umlauf
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Životvefontáně
Život je pestrý, vždyť jinak by se stal zcela nudným a jednotvárným. Tak i
naše fontánka je poznamenána jednou velmi důležitou novotou, která se dotýká
přímo existence života v ní. Ptáte se, co může být takovou podstatnou změnou?
Je to přece nový krmič, pověřený od emeritního, teď již důstojného krmiče
Tommasa, při oficiálním aktu předávání, který se navždy zapsal do dějin
fontánky.
Opět nám začal podzim a v naší fontánce se život pomalu ukládá k zimnímu
spánku. I aktivita našeho tajemství fontánky, totiž sumečka, utichla. Ten se akorát
jednou přišel podívat, kdo že to vlastně přináší potravu. Tedy opět vznikají
hypotézy, zda skutečně existuje lochneská nestvůra. To ví ale zcela přesně
„Amorek", který s velkou láskou ve dne i v noci střeží život ve fontánce. Tak
nezbývá než doufat, co s sebou přinese jaro. Podobně i želvy se stahují ze slunné
pláže a začínají se bořit do hlubin bahna, kde spokojeně přečkají nečasy. Rybky
stále ještě brouzdají vodou, ale jako by i na ně přicházel zimní spánek.
Musíme se tedy radovat, že se zase něco ušetří na potravě a čekat na teplé
jarní dny, kdy ožije život ve fontánce a ta poodhalí něco ze svého tajemství.
David Henzl
nuovo incaricato
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Myšlení a smýšlení
Když se člověk zběžně podívá na tato dvě slova, připadá mu jejich význam
téměř stejný. Koneckonců vznikly ze stejného základu - slovesa myslet. Myšlení
může být jednorázová aktivita naší mozkové kůry, smýšlení, za tím si vybavíme
spíše náš názor na skutečnost, náš celkový postoj. Je to něco, co se utváří někdy
velice dlouho, co v člověku léta krystalizuje. Smýšlení může být určitý způsob
myšlení, který se pak odráží v mých jednotlivých názorech. Je zajímavé podívat
se na tato dvě slova v kontextu církevním. Smýšlet - koresponduje s latinským
„sentire". Každému poctivému katolíkovi, zvláště alespoň všem teologicky
vzdělaným, se vybaví výraz „sentire cum Ecclesia." Což lze přeložit jako:
smýšlení s církví, smýšlení podle církve.
Z dějin můžeme vysledovat, že i ono církevní smýšlení či lépe smýšlení
církve také velice dlouho krystalizovalo, utvářelo se, přetvářelo se a stále se
dotváří. Podívejme se jen na kroky, které církev udělala třeba od I. Vatikánského
koncilu ke II. Vatikánu. A to především díky teologii, díky názorům, které často
předběhly svou dobu, které se staly průkopníky určitých nových pohledů a které
byly po bedlivém prozkoumání a zvážení církevních autorit církevně
kodifikovány. Opravdový křesťan uznává tuto autoritu církve svěřenou Kristem
Petrovi a jeho nástupcům a s úctou přistupuje k jejich rozhodnutím. Stojí zde
tváří v tvář nejrůznějším dokumentům, konstitucím, deklaracím, exhortacím atd.,
kde je celkem jasně a výstižně vyjádřeno ono smýšlení církve. Je to jakýsi
ucelený a objektivní názor na skutečnost, na svět.
Zde stojí člověk před otázkou, zda má smysl ještě o těchto věcech
přemýšlet, zda není lepší přijmout dané pravdy tak, jak stojí v dokumentech a jak
jsou prezentovány církevními autoritami. Vždyť co je cílem? Přeci: „sentire cum
Ecclesia". Je přece jasné, že když se můj názor na svět bude přesně shodovat
s oněmi dokumenty, nemohu se mýlit. A kdybych měl o něčem pochybnosti,
otevřu jednu z moudrých knih a mám to černé na bílém. Nemohu se mýlit,
nejvyšší autorita to kodifikovala takto. Znovu mi proběhne myslí katolická osa
„Kristus - Petr - jeho nástupci", a mám dobrý pocit z pevné půdy pod nohama.
„No problém", jak by řekli Angličané.
On ale možná jistý problém nastává. Ze zmíněné dvojice „myšlení smýšlení" to druhé celkem vystoupilo do popředí a to první, bohužel, úplně
vypadlo. Pro některé kruhy v katolické církvi to možná ani problém není, za
předpokladu, že „člověku přece nemá jit o názor vlastní, ale o názor církve".
Pokud je naším cílem ono zmíněné „sentire cum Ecclesia", pak již není
třeba nic dodávat. Pak není třeba nad ničím spekulovat. Pak není třeba rozumově
tyto skutečnosti znovu rozebírat a prověřovat. Jinými slovy: pak není třeba
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myslet. Nějaký problém? Není co řešit. Co se píše v Dominus Iesus, Pastores
Dabo Vobis či Lumen Gentium? ...
Kde je chyba? Možná v tom, že byl zaměněn prostředek za cíl, že ono
„sentire" se stalo cílem „správně" smýšlejících katolíků, a ne prostředkem.
Potom je skutečně lepší a jistější nemít své vlastní názory, neboť to je
nebezpečné, člověk se může mýlit. Jistější je myslet si jen to, co si myslí na
Kongregaci pro nauku víry - to je bezpochyby to správné.
Takovýto přístup je ale degradací lidské osobnosti. A teologie je tím pak
poznamenána ve své podstatě. Jakým způsobem došla církev například
k závěrům II. Vatikánského koncilu? Jedině tím, že se někteří lidé odvážili
prozkoumat neprozkoumané, i přes nebezpečí že skončí na „teologické hranici",
že se odvážili samostatně myslet a uvažovat. Ostatní, kteří seděli za zdmi
pravověří, na ně často nedůvěřivě pohlíželi jako na spekulanty a čekali na první
dogmatickou chybu. U některých se této chyby nedočkali a jejich teologie pak
byla využita například k vytvoření vatikánských dokumentů.
Inu, otevírají se před námi dvě cesty. Jedna je cesta bezpečná a
bezproblémová - „sentire cum Ecclesia" jednoduše přijmout tak, jak je. Druhá
cesta je někdy velice nebezpečná: Utváření si vlastního teologického názoru a ten
pak konfrontovat s oním „sentire". Ale pozor, zde určitě člověk narazí na různé
problémy a těžkosti, tato cesta se musí leckdy těžce vybojovávat. A je třeba
hodně přemýšlení a konfrontací. Věřím, že i tato cesta vede k těm pravdám víry,
které předkládá katolická církev. Ale - musí se na ní přemýšlet. Anebo možná
lépe: může se na ni přemýšlet.
Štěpán Glac
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Moje matějská pouť
" Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Například Hrdlořezy. Kdo
se bojí do Hrdlořez kvůli tomu, že tam přijde o hrdlo, bojí se zcela zbytečně,
neboť v Hrdlořezech, a to je statisticky dokázáno, neřežou se hrdla o nic víc než
kde jinde. Nebo nedaleko Konstantinových Lázní je vesnice Úterý. Přijdete tam
ve středu a jste zase v Úterý. Šest dní v týdnu to jméno vesnice lže. A zrovna tak
lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byly vesnicí a kdy se z Dejvic do
Prahy chodilo buď Píseckou branou nebo oklikou. " 1
Věřím, že mnozí z Vás jste poznali začátek pohádky Lakomá Barka od
Jana Wericha. Nechtěl bych sice psát o této pohádce, stejně jako bych si netroufl
rozvíjet Werichovu teorii o regionálních názvech, avšak k tomu, o čem bych Vám
chtěl napsat, se mi ona pohádka přece jen k něčemu hodí. Když jsem si ji totiž v
osmi letech poprvé přečetl, dověděl jsem se, že existují nějaké Dejvice, které jsou
nyní jednou ze čtvrtí našeho hlavního města. Tehdy jsem ještě netušil, že
popisovanou reálii budu
moci v životě spatřit na
vlastní oči, a to dokonce s
odborným výkladem jejího
významného rodáka.
Ale
pěkně
po
pořádku. Pro nás, kteří
bydlíme nějakou tu stovku
kilometrů od Prahy, je
každá
její
návštěva
opravdovým výletem. A
tak jsem s radostí přivítal
svou
měsíční
prázdninovou brigádu ve
Staré Boleslavi nejen pro
zajímavou
práci
ve
zdejším
kněžském
domově, která rozhodně
stála za to, ale také pro
možnost vícekrát se odtud
podívat do Prahy.
Hned dva dny po svém nástupu v Boleslavi v den památky svatého
Prokopa jsem tuto možnost poprvé využil. Nejel jsem se ale podívat na Karlův
most nebo Prašnou bránu. Má cesta směřovala jinam, a to právě do Dejvic, a
1

Werich. J. Fimfárum. Albatros. Praha 1995. s. 65.
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nezbývá než dodat, že mým průvodcem nebyl nikdo jiný než provozovatel
scénické hudby Divadla Svatého Jana Nepomuckého v Římě a můj výborný
kamarád Jan Houkal. Jelikož vrcholem mého putování byla samozřejmě návštěva
legendárního kostela svatého Matěje, myslím si, že tento výlet mohu nazvat svou
matějskou poutí.
Jak už jsem zmínil, Prahu moc neznám, a proto jsem dostal před odjezdem
telefonické instrukce, jak správně dojet až na místo.2 Prohlídka začala poblíž
místního farního kostela svatého Matěje. Ti, kteří jste v Nepomucenu během
posledních dvou let alespoň chvíli pobývali, znáte tato místa z mnoha historek
velmi dobře.
Po malém občerstvení v restauraci s přiléhavým názvem "U Matěje"
směrovaly naše kroky mírně do kopce k místu, kde se podle legendy knížeti
Boleslavovi II. zjevil svatý apoštol Matěj a zachránil jej před zuřícím medvědem.
Boleslav tehdy nechal z vděčnosti na tomto kopečku postavit kostelík, který
zasvětil svému zachránci.3 A v tomto kostelíku nastal vrchol celé mé poutě setkání s Panem Farářem. Poté, co jsem si s ním mohl potřást rukou a prohodit
několik slov, jsme se připravili na mši svatou.
Po bohoslužbě jsem podle místního zvyku provedl zápis do kostelní
kroniky a následovala další významná část programu - prohlídka varhan4 a poté
výstup na věž. Odtud jsem si mohl prohlédnout nejen ostatní významná místa
farnosti Dejvice, ale i jiné legendární lokality, o kterých jsem v Nepomucenu
slýchával (např. Klecany apod.5). Nyní jsem to všechno mohl spatřit na vlastní
oči.
Opravdová pouť s sebou nese nejen nasycení duchovní, ale také tělesné,
které bývá často spojeno s ochutnávkou místních specialit. Moje pouť nebyla
výjimkou. Po prohlídce kostela jsme se občerstvili Na Staré Faře a pak se
odebrali k Houkalům domů, kde jsem kromě seznámení se s některými členy
rodiny mohl ochutnat i několik domácích specialit.6 Avšak den se začal pomalu
nachylovat a já musel začít pomýšlet na návrat. Rozloučil jsem se proto a plný
dojmů z krásného dne se vydal večerní Prahou zase zpátky. S předsevzetím, že
dá-li Pán, tak se na tato místa v určený čas zase vrátím. Ať žijí Dejvice!

Pavel Moravec

2
"Pojedeš metrem B, potom přesedneš na trasu A, ze stanice Hradčanská budeš pak pokračovat autobusem č
131 až na zastávku U Matěje." Houkal. J. Instrukce pro svatomatějské poutníky. MCM. Olomouc 2000. s. 7.
3
srv. Houkal. J. Svatý Matěj, Storia. metodologia. prospettive. Dehoniane. Bologna 1998, s. 14.
4
srv. Houkal. J. "Všichni na scénu...!" . Filosofie divadelnictví. Díl druhý -Scénická hudba. San Paol
1999. ss. 15. 53. 69.
5
srv. Houkal. J. Historky z vojny. Dehoniane. Bologna 1998. s. 127
6
srv Houkal. J. Kuchyně a já, Historky o vaření. Fortuna. Praha 1999. s. 235
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Zážitkyz

Florencie

Minuty rychle míjejí a blíží se poslední pokus, napsat ještě do tohoto čísla
Brázdy malou vzpomínku za nás tri nováčky, kteří jsme svůj italský studijní
pobyt zahájili jazykovým kurzem ve Florencii. Aby nedošlo k nějaké mýlce,
jedná se o tyto bohoslovce: Mgr. Ivana Kolmana, Mgr. Tomáše Parmu a Jana
Blešu. Pavel Lazárek, který patří do naší čtveřice nepomucenských studentů první
teologie v tomto školním roce, se pro vyšší připravenost kurzu neúčastnil, zato
absolvoval sžívání s románským jazykovým prostorem při návštěvě Španělska.
Protože pro náležité pochopem jakékoli zprávy je třeba znát aktuální
kontext (cituji z dosud nepublikované studie J. Houkala), začnu pro jistotu od
Adama, tedy z Olomouce. Odtamtud totiž vyjel v pátek 25. srpna (na svátek sv.
Ludvíka, patrona našeho otce spirituála, kterého jsme v té době ještě neznali)
modrý ford Transit, aby po krátké zastávce v Morkovicích a delší v Brně,
s požehnáním otce rektora Vojtěcha Šímy a pana faráře Kabrdy vyrazil na
dlouhou pouť do města, kam vedou všechny cesty.
Nepomucenum, náš budoucí druhý domov, nás v půl šesté ráno uvítalo
zavřenou bránou a marně rozeznívaným zvonkem na vrátnici. Nerozumnost
našeho počínání a újmy na zdraví nebohých dospávavších obyvatel domu si
uvědomujeme až nyní, přijměte prosím upřímnou omluvu těch, kteří již také
považují za rozumný začátek společného sobotního programu mši svatou ve
dvanáct třicet.
Z prvního dne pobytu na Via Concordia 1 si vybavuji jen neskutečné
vedro, při kterém se nedalo spát, a vřelé přijetí sester boromejek, které tu byly
také sotva pár dnů a možná lépe než někteří z nás věděly, do čeho se pouštíme.
V neděli po mši svaté jsme do Transitu znovu naložili spoustu věcí, co kdo
pokládal za nezbytné pro měsíční pobyt v italské rodině, navíc pak Oldu
Chocholáče, kterého sice místní knihovna rukama otce vicerektora nechtěla
pustit, ale kterého naši řidiči v roli vyslanců AKS rádi odvezli, aby po dvouleté
přestávce opět pokračoval ve svých teologických studiích na CMTF UP
v Olomouci.
Moje vzpomínání se blíží k městu Danteho, Boccaccia a Michelangela.
Nezbývá mi než opustit kolegiální plurál, za který jsem se prozatím schovával, a
pokusím se (raději bez kontextu) o několik málo postřehů „benjamínka" vrženého
do hlubokých vod italského života. Když mě Ivan s Tomášem podali tašky před
domem č.p. 8a, se slovy „ahoj zítra ve škole", do zpěvu mi příliš nebylo. Uvítání
paní domu bylo srdečné, posunky mi naznačila, který je můj pokoj, kde je
koupelna a zeptala se, jestli si dám večeři - „voglio", ještě že jíst a spát po
italsku se učit nemusím. Protože angličtinou, která se mi zázračně vybavovala,
jsem mohl komunikovat jen s dcerou mých milých hostitelů a také proto, že jsem
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(jak se později ukázalo marně) chtěl přijít aspoň první den do školy o něco dřív,
nezůstal jsem u stolu po večeři dlouho a hajdy do pokoje na kompletář - ,Buona
notte".
Ráno jsem vstal v sedm třicet, s pocitem dostatečného předstihu jsem se
oholil, posnídal a vyrazil. Ještě večer, to jsem se s domácími „bavil" o tom,
odkud mi odjíždí moje „třiadvacítka", bylo vše jasné... když jsem hledaný spoj
nenašel ani na druhé autobusové zastávce, rozhodl jsem se, že dojdu pěšky. Cesta
na Piazza del Duomo byla dlouhá, ale nakonec asi ze všeho nejjednodušší, ve
škole (kterou jsem našel kolem půl desáté), jsem panu řediteli nabídl komunikaci
v němčině - odpověděl anglicky, že touto řečí se u nich rozhodně nemluví (což
nebylo pravda) a nabídl mi vstupní test jazykových znalostí. Moje odhodlání začít
z gruntu v oddělení pro začátečníky a zřejmě také pedagogická zkušenost jej
přiměli příliš neodporovat, takže mi jen ukázal dveře mé učebny, kam jsem se
pak s radostí odebral.
Většinu mých spolužáků, kteří se v průběhu čtyř týdnů poněkud prostřídali,
tvořili studenti z Německa. Ve třídě nás bylo nejvíc šest, ale pokročilejší
oddělení, které navštěvovali Tomáš s Ivanem měla skupinky početnější.
Vyučování probíhalo ve dvou jeden a půl hodinových blocích s cca
dvacetiminutovou přestávkou na kávu, kdy jsme si při konverzaci s obsluhou baru
a kolegy frekventanty mohli ověřit pokrok v mluveném projevu.
Brzy po příjezdu se Tomášovi podařil zajímavý objev, který měl vliv na
nás florentský denní řád: místní otcové kanovníci při katedrále S. Maria del Fiore,
vědomi si ceny času, přesně s prvním úderem zvonu v osm hodin začínali
invitatoriem ranní modlitební setkání, v jehož rámci do 8.59 stihli, kromě již
zmíněného úvodu také ranní chvály, modlitbu se čtením a mši svatou. Protože do
budovy naší školy Europass to není od dómu daleko (jen asi 5 minut chůze) a
začátek vyučování byl až v devět hodin italského času, mohli jsme si dovolit
zajistit svůj duchovní život pravidelnou účastí na kanovnickém programu.
Florencie je opravdu krásné město a za možnost prožít v něm měsíc svého
života nepřestávám děkovat. Otci spirituálovi Pavlovi, že mě povzbuzoval, abych
se do Itálie vypravil, otci rektorovi Vojtěchovi, že mi školu a bydlení zaplatil,
Tomášovi, že mě odborně provedl nejen kolem, ale i uvnitř mnoha skvostu
renesanční architektury, Ivanovi, že mi byl vzorem studijního úsilí a ochoty
pouštět se do rozhovorů v italštině a hlavně Pánu Bohu, že mi všechny tyto lidi
poslal.
Jan Bleša
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GRATULUJEME
k jáhenskému svěcení
Miloš Mičánek - 14. 7. 2000, Brno
Pavel Klouček - 14. 7. 2000, Brno
Pavel Semela - 26. 8. 2000, Praha
ke kněžskému svěcení
P. Pavel Glac - 29. 4. 2000, Plzeň
P. Pavel Kafka - 24. 6. 2000, Brno
P. Tomáš Holý - 24. 6. 2000, Brno
P. Roman Czudek - 24. 6. 2000, Ostrava
P.Josef Vysloužil - 24. 6. 2000, Olomouc
P.Jan Uhlíř - 18. 9. 1999, Hradec Králové
P. Petr Šikula - 24. 6. 2000, Brno
k výročí 50-ti let kněžství
Mons. ThDr.PhDr. Karel Vrána - 23. 12. 2000,
diecéze Hradec Králové
Mons. ThDr. Štefan Vrablec - 23. 12. 2000,
pomocný biskup bratislavsko-trnavský
Mons. Dr. Dominik Hrušovský - 23. 12. 2 0 0 0
P. Jiří Jeřábek - 23. 12. 2000, Itálie
P. František Škoda - 23. 12. 2000, Banská Bystrica
P.Josef Motal - 23. 12. 2000, Itálie
k ukončení licenčního studia církevního práva
P. Stanislav Přibyl
k získání dokto rátu v biblické teologii
P. Petr Mareček
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k výročí 75-ti let života
P. Martin Lacek, Německo - 2. 1. 2 0 0 1
k výročí 65-ti let života
Mons. Petr Esterka, USA - 17. 11. 2 0 0 0
P. Tomáš Badovský, USA - 5. 3. 2 0 0 1
Otci Gejzovi Veselému, bývalému vicerektorovi
Nepomucena, byl udělen čestný titul MONSIGNORE.

