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S lo vo ú v o d e m ...
Nedávno jsem zaslechl zprávu, která dělá čest všem
ju bilejním poutníkům do Říma: ačkoliv sem p řijížd í více lidí než
jin é roky, typicky turistická zařízení, hlavně ta dražší,
zaznam enávají pokles návštěvníků. Poutník není turista, má
hlubší důvod své cesty než ten, kdo třeba i z ušlechtilých zájmů
p řich á zí obdivovat krásu Věčného m ěsta. Znamená to také, že
se sem vydalo méně bohatých a naopak více těch, kteří si
takovou cestu nemohou je n ta k dovolit. Logika trhu zde
poněkud zklam ala... A tak bych chtěl p o p řá t všem Vám, kteří
se chystáte na p o u ť Svatého roku nebo js t e j i ji ž vykonali, i
Vám, kteří z různých důvodů o té to cestě neuvažujete nebo
nemůžete, aby to hlubší, to Boží v nás, stále sílilo. Aby Bůh byl
přítom en stále více v každé oblasti našeho života, v na ší práci,
zájm ech a aktivitách, i v mezilidských vztazích. Aby vítězila
logika Boží, logika lásky.
Nepom ucenští Vám dnes znovu připravili Brázdu. Je ště
než se do n í začtete, dovolte mi p á r slov o důležité změně v
koleji: máme nového vicerektora. S ta l se jím 1. února 2000
p a te r M arek Hlávka, do nedávné doby je š tě kněz-student naší
koleje. Blahopřejem e a vyprošujem e mu mnoho síly, m ilosti a
m oudrosti pro tuto odpovědnou službu. Zároveň je třeba
poděkovat otci Gejzovi Veselému, který tu to službu vykonával
od roku 1995 (předtím byl ekonomem koleje). J á osobně jsem
mu velmi vděčný za každodenní tichou a obětavou prá ci pro
kolej a j e j í obyvatele. Otec Gejza se s námi ovšem je š tě n e b u č í
- aspoň ne v dohledné době. Několik dalších měsíců je š tě
zůstane v koleji na výpomoc. Otče Gejzo, Pán Bůh Ti za p la ť za
vše dobré!
A n yn í Vám ji ž přeji chvíli klidu a pohody, abyste se mohli
"zabořit" do nové Brázdy...
Ja n Mráz, rektor
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K ro n ika
Čas od minulého vydání Brázdy byl skutečně bohatý, co se týká událostí v životě
Nepomucena. Troufl bych si toto období pojmenovat "tempo ricchissimo".
28. listopadu jsme vstoupili do doby adventní rekolekcí, kterou vedl otec Pavel
Klimovič. Následující týden byl pro bohoslovce ve znamení příprav na mikulášskou
besídku, která proběhla v sobotu 4. prosince večer. Zahájil ji Tommaso krátkým vstupem
"Bufet Bonifác", po jehož shlédnutí jsme se všichni přenesli do pohádky s názvem
"MRAZÍK". Následovala soutěžní hra KUFR, kterou vyhrál výše jmenovaný jáhen díky
tomu, že v poslední disciplině jako první rozpoznal na obrázku jedno město na Hané, kde
nějaký čas pobýval v semináři.
4. prosince v poledne se také vydal z železniční stanice Dobrá u Frýdku-Místku na
cestu český vánoční stromeček určený pro náměstí sv. Petra v Římě. V úterý 7. prosince
dorazil tento zvláštní vlak k veliké radosti především bohoslovců ostravsko-opavské
diecéze až na první kolej vatikánského nádraží. Jeho doprovod, složený ze zástupců
Českých drah, společnosti NH-trans, novinářů a generálního vikáře ostravsko-opavské
diecéze otce Františka Kufy byl ubytován poutním domě Casa Concordia.
Brzy na to dorazily do našeho poutního domu také dvě ženy z Ostravy, aby
stromeček, jak se patří, nazdobily. Zde nelze nevzpomenout schopnosti Tomáše Holého,
který se na celé akci aktivně podílel.
V úterý 14. prosmce večer přijela do Nepomucena většina našich biskupů, aby se
zúčastnila symposia o Janu Husovi, konaném na Lateránské univerzitě od 15. do 17.
prosince, které bylo zakončeno slavnostním projevem našeho pana prezidenta.
V souvislosti s vánočním stromečkem přijelo do Říma také nemalé množství
poutníků, kteří slavili v sobotu 18. prosmce mši sv. v bazilice sv. Petra. Po ní následovala
audience u Svatého Otce a večer krátce po šesté hodině se stromeček konečně rozzářil v
celé své kráse. Této události se účastnil i pan prezident, který ve svém projevu vyzdvihl
hezkou skutečnost, že země považovaná za srdce Evropy daruje stromeček městu
považovanému za střed světa.
Neděle 19. prosmce 1999 se stala jedním z nej významnějších dní v naší koleji svou návštěvou nás poctil samotný pan prezident. Dopoledne před touto návštěvou
sloužil otec kardinál Miloslav Vlk mši svátou v bazilice sv. Kříže, při které jsme jako
bohoslovci z Nepomucena zajišťovali asistenci. Spolu s biskupy jsme proto dorazili do
Nepomucena, jen těsně před hlavou naší republiky. V salonku prezidenta přivítal otec
kardinál spolu s otcem rektorem a následoval slavnostní přípitek. Všichni jsme se poté
přemístili do jídelny ke svátečnímu obědu. A ty, kteří odjížděli na vánoce domů, čekala
ještě událost neméně významná - let prezidentským speciálem do Prahy. Protože se
termín odletu nečekaně posunul o dvě hodiny dříve, museli jsme hned po obědě vyrazit
na letiště Ciampino a krátce po druhé hodině se již "náš" speciál vznesl k oblakům
směrem do Prahy, domů ...
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Během našich třítýdenních vánočních prázdnin se v Římě událo několik
významných událostí. Svatý Otec otevřel 24. prosince večer svátou bránu v bazilice sv.
Petra a zahájil tak dlouho připravované Velké Jubileum. Následovalo pak otevřeni svaté
brány u sv. Jana v Lateráně (25. 12.) a u Santa Maria Maggiore (1. 1.).
V neděli 23. ledna nás navštívil Mons. Laštovica a sloužil u nás v kapli mši sv., při
které nám oznámil jmenování otce rektora kaplanem Svatého Otce, tedy monsignorem.
Tuto událost jsme oslavili také svátečním obědem.
Otevření poslední svaté brány v bazilice svátého Pavla za hradbami 25. ledna
spojeného s ekumenickou bohoslužbou jsme se již mohli účastnit svou přítomností.
Poprvé v historii otevíral svátou bránu papež společně s pravoslavným patriarchou a
anglikánským arcibiskupem.
Krátce po začátku zkouškového obdobi jsme slavili svátek Uvedeni Páně do
chrámu, při které nám byl představen nový vicerektor otec Marek Hlávka, který byl
zrovna v Římě s poutníky ze své farnosti. Své funkce se ujal 6. března. Otci Gejzovi
Veselému bychom proto chtěli poděkovat za všechno, co pro Nepomucenum udělal a
věříme, že český seminář v Římě zůstane navždy v jeho srdci.
Během zkouškového období nás také potěšil svou přítomností otec Jaroslav Pole a
nastalo tradiční stavění vláčků. Za použití dvou traf se po kolejích mohly prohánět čtyři
vláčky najednou a tak se postupně promazaly všechny mašinky. Nutno dodat, že největší
úspěch sklidily vláčky během návštěvy našich „sioster“.
Jak je vidět, poslední tři měsíce byly opravdu bohaté. A když člověk prožívá něco
velikého, může jen prosit Pána, aby si všechno to krásné, co je v něm i kolem něj,
dokázal dobře uložit do svého srdce.
Pavel Moravec

Oběd s prezidentem
Jevem provázejícím dobu adventní je zcela jistě předvánoční spěch a shon,
který se s blížícími se vánocemi stupňuje a dosahuje svého vrcholu obvykle na
čtvrtou neděli adventní, v našich zeměpisných šířkách známou spíše pod jménem
„zlatá neděle“. (Etymologové dosud vedou o původu tohoto názvu vášnivé polemiky.
Touto otázkou se zabýval už Jára Cimrman, který jasně prokázal neudržitelnost
teorie, podle níž pojmenování souvisí se zvykem movitějších spoluobčanů nakupovat
v tento den na samém prahu vánočních svátků pro své nejbližší dárky ze zlata. Podle
M istra se jedná o hodnocení obchodníků, pro které je tento den „zlatým dolem“ .)
Burácení kazatelů připomínající, že vánoce nespočívají v prohnutých stolech a
množství dárků, většinou valného účinku nedosahuje.
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Vážený čtenář je teď asi na rozpacích, proč na začátku postní doby medituji
nad koncem adventu. Ne, nechci připomínat smysl tohoto času očekávání, rozjímat
nad vánočním tajemstvím, ani pranýřovat splašenost a materializmus v nás a kolem
nás. Chtěl bych jen maličko osvěžit naši paměť.
Vrchol loňského adventu byl spojem se shonem, i když poněkud jiného druhu,
také pro alumny Nepomucena. Není ani divu, když se během pár (téměř doslova) dní
před již zmíněnou čtvrtou nedělí adventní odehrálo v Římě hned několik pro všechny
Cechy a pro českou církev zvlášť významných událostí. Sympozium o Mistru Janu
Husovi, předání vánočního „stromečku,, z naší vlasti Petrovu nástupci. To vše za
patřičného zájmu sdělovacích prostředků. Nemusíte být moc velký patriot, a stejně
vás naplní národní hrdost, když na Svatopetrském náměstí slyšíte české Narodil se
Kristus Pán a italský komentář, že tak krásný strom tu ještě neměli. Je-li však dojmů
a událostí historického významu příliš mnoho najednou, není divu, že něco tak
bezvýznamného jako návštěva prezidenta České republiky vNepomucenu mnoho
pozornosti neupoutá a do paměti se nevryje.
Přesto všechno mě mezi všemi těmi odbornými přednáškami a slavnostními
proslovy nejvíce zaujala následující věta, kterou řekl právě pan prezident mezi řečí
při obědě v n áší koleji: „O Nepomucenu jsem věděl už za komunistů... Mezi
disidenty a intelektuály bylo známé.“ Musím se přiznat, že mi vyrazila dech. Pravda,
od pana prezidenta jsem odpověď: „Nepomuceno? Jo, já už vim, to je tam, co jsme
čurali, když jsm e byli v Římě na zájezdu", na jakou jsem zvyklý, nečekal, ale tohle
rovněž ne. A tak jsem měl velkou radost z toho, že v naší vlasti o Nepomucenu přece
jen někdo ví, dokonce někdo, kdo by o něm vůbec nic vědět nemusel.
A přemýšlel jsem, co udělat třeba jen pro to, aby se na biskupské konferenci
nedivili, až někde uslyší, že Nepomuceno je vlastně seminář. Nevím. Možná by
pomohla další návštěva pana prezidenta v nějaké klidnější době. Možná ne.
Ale stejně vám, pane prezidente, děkuji za to povzbuzení. A až budete mít
cestu okolo a nebude zrovna před vánocemi, zastavte se. Třeba si toho příště budeme
víc vážit i my sami.
Pavel Semela

VENTIDUEZERODUEDUEMILA
Ach jo. Abych také něco napsal, i když už vůbec nevím, jak by se to mělo
tvářit, aby to vypadalo aspoň jako fejeton. T řeba o MHD Věčného města.
Vezmete mapu a najdete místo, kam se chcete dostat. Ale čím? Zkusíte
celkem dobrý prostředek - metro. Jenže nejezdí všude. Takže pár zastávek po
trati A, přestup (sam ozřejm ě na Termini), několik stanic po trati B a kousek dojít
k cíli. Stačí počkat ke konci siesty, vzít jízdenku, šup do metra a jedem e. Jenže
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ve skutečnosti to začíná skřípat už na přestupu, protože je druhá trať zavřená
kvůli stávce. Co tedy jiného, než se pokusit najít další způsob dopravy. Přece se
nenecháte odradit. Podle mapy vyberete autobusovou linku a jdete hledat
zastávku. Jenže je zrušená, musíte pátrat po další a pak poctivě čekat na autobus,
který se nechce objevit. Po delší době vám nezbude nic jiného, než vyhledat spoj
stejným směrem dřív, než propadne lístek. Je však jisté, že právě ten náhradní
spoj vám ujel před nosem. Takže znovu cvičíte trpělivost. Když něco přijede a vy
se konečně dostanete, kam jste chtěli, nemáte vyhráno ani z poloviny, protože
vás čeká ještě cesta zpátky. To potom znamená čekat tak dlouho, než se mezi
řadou autobusů, které jsou mimo provoz či expresními linkami, podaří najít ten
pravý, který přece jenom bere cestující. A když se na vás v autobuse smějí
plakáty přející Veselé Vánoce, připadá vám, že tu zaspali dobu. Přinejmenším o
dva měsíce.
Marek Slatinský

Návrh na biskupskou berlu třetího tisíciletí
A utor (nepřeje si být ze
skromnosti zveřejněn) chce
námětem poukázat na to,
kam se bude církev v příštím
tisíciletí ubírat a jakým
způsobem
bude
hlásat
evangelium dnešním u světu.
Do budoucnosti se uvažuje,
že by tuto berlu (jako
znam ení pastýře) nosili i
rektoři seminářů.
Štěpán Glac
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Ej na horách...
V kolika jenom písničkách z M oravy (tím sam ozřejm ě ani v nejm enším
nevylučuji Čechy, pouze uznávám své nedokonalé poznání) se objevují hory,
vršky, kopečky, háje a černé lesy, vůbec m ísta vzdálená civilizaci, do nichž
lidoví tvůrci písní um ísťují většinou příběhy a události, které se jem ně, ale
zároveň hluboce dotýkají lidského srdce a existence člověka vůbec. Jen si
poslechněte.....Hory, hory, hory černé, neráz sem j á p ře šel p res ně. N eráz sem j a
nevečeral, ani dom a nenocoval... nebo... D yž sem j á šel p res hory, p res zelené
javory, čul sem skálu lámat. M ilá na m ňa volala, ručenku ně dávala, že sa bude
vdávat... a další kousek... K e d si j á zazpívám na vrch Javoriny, učuje ňa milý, ej,
dolů do doliny... Ej, je d en háj ek,dva háj íčky, dva háj íčky zelené, ej, kdo vás bude
dneskaj večer milovat, moje líčka červené?... Ej, hora, hora, vysoká hora, a z téj
horečky kdosi ňa volá, duša moja. Ej, volá, volá galánka moja, dojdi, šohajku,
su sam a doma!... Ej, hora, hora, p o d ň ú les, kdo m é srdénko viděl dnes....a hory
dokáží vyslechnout i ta nejtěžší trápení... K e d j á p ojdzem k horám, na hory
zavolám , horečky zelené, vám sa žalovac mám... Z apadá slunéčko za vysoké
hory, už m ně m oja m ilá dveří něotvorí. D veří něotvorí, ani okénečko, co by
po těšila to m oje srdéčko... do děje vstupují také nejrůznější druhy ptáčků...
Zazpívaj, slavíčku, v zeleném hájíčku, nech ti j á odpovím na tenků notečku.
Zazpívaj, slavíčku, rozveseluj pole, s n á ď a j rozveselíš to srdénko moje. Zazpívaj,
slavíčku, v zelenéj dubině, nech ně šohajkovo, ej, m ého nezhyne... Jakos ty,
Janošku, p re s ty hory přešel, sn á ď ťa ten slavíček p o d křidélkem nesél. N ebyl to
slavíček, byla laštověnka, ona ňa zanésla m iléj do okénka...a to, co se v horách
nachází, tím vším by se chtěl člověk z lásky stát... K ebych byla jahodu, bílým
kvítkem v háji, věru bych prokvítala každým rokem v máji. A tak bych zavoněla
šírej p o dolině, aby vůně šohaja táhla k m éj dědině... a naopak v tom všem je
m ožno přím o zakoušet zosobnění lásky... Janíčku, Janíčku, voňavý rebríčku, šak
sas ně rozvoněl v tom širém polečku. Janíčku, duša má, zelená ratolest’, k e d ťa
deň nevidím, nemožem sa najest... příroda v sobě prostě skrývá obrovské
poklady, jenom je potřeba je umět vidět... N a horách studénky, sú moje šenkérky.
O ny m ně nalejů a pla tb y neptajů. N a horách drozdové, sú m oji zvonové. Oni
m ně zvonijá až hory hučijá... Jako by se ta lidská dušička na horách a v lesích
opravdu cítila svobodnější, a oproštěná od všech vnějších zábran se nechává
nést...
Nu, myslíte si, že nás nehnaly stejné tužby, když jsm e jednu únorovou
neděli ve zkouškovém období vyrazili na m ísto vzdálené asi 100 km od Říma,
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když jsm e vyjeli z těch "dolin" církevního práva, každodenní práce a jiných
"zvyklostí" ? Cílem naší čtveřice v obsazení Štěpán, David, M arek Kozák a moje
m aličkost bylo lyžařské středisko Cam po Felice, tedy Šťastné pole. A byl bych
lhář, kdybych se snažil tvrdit, že toto naše jednodenní útočiště není hodno svého
jm éna. Lyžaři, i ti z nás, kteří dali spíše přednost zdolávání kopců, si kus toho
štěstí v sobě odváželi. A nejen v sobě! Sluníčko jim zářilo z obličejů ještě
alespoň dobrý týden... M yslím , že každém u z nás v těch nejkrásnějších chvílích
ticha, ve kterých se krajina ozářená sluncem otvírala do dálek, zazněla z hlubin
právě ta jeho písnička, která třeba někdy v některém "teď" promluví k dychtivým
posluchačům .
K dyž se v jednom z televizních pořadů „Sešli se“ ptali prim ase H radišťanu
Jiřího Pavlíci, ja k vybírá texty a písničky, uvedl jednoduchý recept: „Písnička by
m ěla m ít podle mého názoru tři "P". Pohlazení, poselství a určité poznání.“ Ta
naše nedělní, únorová, zkoušková, jednodenní "horská písnička" určitě tyto tři pé
ve svých akordech měla. N echcete si taky zazpívat?
M ichal U m lauf

Z á p i s k y š í le n c ov y
(Z a u te n tic k ý ch v ě t p ro n e s e n ý c h b ěh em p ř e d n á š e k p r o f . M o n ta n em
se s ta v il Pavel Klouček.)
"Seguo da vicino íl těsto, pagina 193", "era stata avanzata ipotesi",
"im pedim ento im pediente - é un orientam ento pastorále", "eccone applicazione":
"ci si sposa per mílie ragioni - anche per amore", "questa 1'ipotesi non ě
facilm ente percorribile" - "soiuzioni afFrettate che poi non durano". "A quel punto
freni tutto e vai afondo", "per questi m atrim oni occorre licenza"; "nelkunione che
vai per porťin essere", "si tratta di responsabilizzare le persone" - "problema che
viene frequentem ente avanzato". "Io mi perm etto di insistere": "i ragazzi hanno
preso le altre stradě, la strada della chiesa ě rim asta li...”, voi capite come la
pastorále deve cam biarsi."
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"Io vi afFido un bel problem a", "c'ě tutta la critica da ripensare", "la polem ica che
ě stata avanzata in tutta Italia": "cosa vuoi, sposandoti ín chiesa ??!?" "E utile
perché é prudente". N on ě che oggi questo non sia un problem a, "ma si m uove
per le categorie diverse". "Quando ci sono i vizi, bisogna sanarle". "Anche la CEI
ha preparato un m odulo... anzil! un formulario!"

JE TOMU JIŽ PATNÁCT LET...
Před několika měsíci jsem se spolu s M ichalem Umlaufem ujal redakce
časopisu, který právě držíte v rukou. Díky našim předchůdcům se nám dostalo do
rukou několik předešlých čísel, ze kterých ještě dýchala nedávná historie života
vNepom ucenu, zdaleka jsm e však netušili, jak bohatou historii má časopis, v jehož
tvorbě máme možnost pokračovat.
Již sám název byl natolik lákavý, že jsem se rozhodl navštívit nějakého
nepomucenského „pamětníka". A nemusel jsem daleko, vždyť komu jiném u tak
přirostl tento časopis k srdci a kdo jiný se o něj staral pečlivěji, než náš pan bývalý
vicerektor P. Gejza Veselý. (Při návštěvě u něj jsem s téměř posvátným obdivem
hleděl na pečlivě svázané čtyři knihy, které obsahuji všech 36 dosud vydaných čísel
tohoto časopisu.)
A jak to tedy vlastně začalo? Jak sám název článku napovídá, je tomu již přes
patnáct let, co přišla na svět první ratolest tohoto časopisu. Psal se listopad roku
1984, rektorem Nepomucena byl tehdy Mons. Karel Vrána. Právě před několika dny
navštívil naši kolej. Chtěli jsm e mu poděkovat za jeho pravidelný nemalý příspěvek
na náš časopis a také z něj „vytáhnout" nějaké zajímavosti ohledně Brázdy.
Dozvěděli jsm e se, že on to byl, kdo dal podnět ke vzniku tohoto časopisu. Na
otázku, proč se vlastně Brázda jm enuje Brázda, se rozhovořil o svém dětství
stráveném v rolnické rodině na Vysočině, jak jej otec učil orat, a bylo zřejmé, že
slovo brázda pro něj není nějaký technický termín. To slovo má hlubokou symboliku
spojenou s životem, se setim, sklízením, přípravou dobré půdy, dobýváním chleba ze
země... Sám píše v prvním čísle: „Vyorat brázdu znamená udělat pluhem
prohloubenou rýhu na povrchu půdy, znamená proměňovat zem v omou, plodnou
půdu, znamená stát se dobrým hospodářem...Dobrý hospodář se poznal podle toho,
kolik svých polností dovedl osívat a jak proměňoval své úhory v omou půdu. Nestačí
jen jedna brázda. Po prvni musí následovat druhá, třeti, desátá... Vytrvalost patří
k prvnim vlastnostem dobrých hospodářů. ... Přeji vám, aby první BRAZDA nebyla
poslední, aby úhory se proměňovaly v plodnou onuci." (Řím, 25 - XI - 1984)
Zjistili jsm e také, že Brázda nebyla prvním časopisem Nepomucena, jejími
předchůdci byly časopis Kvas, později přejmenovaný na Nepomucenský Kruh. Ten
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vycházel v letech 1967 - 1973. Dále do historie jsm e zatím nenahlíželi, nevíme, zda
existoval nějaký oběžník ještě předtím.
A ještě jedna poznámka: Pokračovat v této oráčské práci lze pouze a jedině
díky vám, kteří štědře přispíváte svými finančními dary. Chceme vám, milí
dobrodinci, tímto poděkovat za vaši štědrost, svojí vděčnost by jistě vyjádřili i
všichni, kteří díky nepomucenskému časopisu mohou být stále v kontaktu s ostatními
exalumny a vytvořit si obrázek, jakými radostmi a starostmi žije současná „generace11
seminaristů v Nepomucenu.
Závěrem ještě jedna citace: „Zaprime sa do brázdy, ktorú začali naši otcovia,
lebo je čas orby; aby sme nedopadli jako lenoch, ktorý na jeseň neoral, v čase žatvy
išiel po žobraní, ale nič nedostal, (por. Prís. 20,4)“ - převzato z prvního čísla Brázdy.
Štěpán Glac

Homiletické etudy
Stanislav Přibyl
1. O zlatém a šedém středu
(Těm, kdo se nepovažují za
extrémisty, majíce za to, že jsou
rozumní a vyrovnaní, zvláště pak
těm z nich, kteří produkují oficiální církevní dokumenty a projevy)
„Ne každý, kdo mi říká ,Pane, Pane1 vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí
vůli mého Otce v nebesích11 (Mt 7,21). Proti tomu stojí: „Jestliže vyznáš svými ústy
Ježíše jako Pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen11 (Ř
10,9). To je typický příklad nesouladu mezi biblickými výroky. Odpověď teologů i
magisteria zní: je třeba takové výpovědi zharmonizovat, nivelizovat. Dodejme však:
zároveň se tím očesají a zbaví se své původní působivosti.
Výrazná myšlenka je vždy extrémní, nevyvážená. Zároveň je naléhavá. Dnes je však
tváří v tvář domnělým či skutečným extrémním proudům v církvi snaha najít jakýsi střed.
Propagátor zdravého středu se postaví nade všechny proudy, které blahosklonně označil
jako extrémně levicové a liberální nebo naopak extrémně pravicové a konzervativní. Strčí
je do šuplíků, jejichž autorem je on sám, a hraje si na toho vyrovnaného a vyváženého.
Znamená to vytknout Ježíšovi: myslePs to dobře ale rněTs také říci, že sóla fides sufficit.
A vytknout sv. Pavlovi: měl's říci také něco o tom, že je třeba činit vůli nebeského Otce.
A takový je běžný tón všemožných oficiálních církevních prohlášení, dokumentů a
projevů. Vše je tak vypreparované, vycizelované, vyvážené a vyrovnané, že tomu sice
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nelze nic vytknout, ale zároveň to nikoho nechytí za srdce. A pak se náramně divíme, že
jedni jedou do Medjugorje, druzí pěstují tridentskou liturgii a třetí uvěří třebas
Drewermannovi, že v církvi je všechno patologické. Za těmito jevy, nad kterými se my
vyvážení a vyrovnaní usmíváme, stojí byť nezralá, avšak hluboká osobní angažovanost
vzácných bdí, kteří (bohužel) od těch, kteří nabízejí vyvážené a vyrovnané recepty, nikdy
nepocítili tlukot lidského srdce. To se často nadchne pro věci nevyvážené a
nevyrovnané....
Kardinál Schónborn v této souvislosti tvrdí, že pravý střed je sám Kristus. On sám je
středem mezi extrémy. Avšak otázka zní: jaký střed? Existuje nic neříkající šedý střed. A
existuje také zlatá střední cesta...Jestliže například každý z obou výroků vezmeme vážně
v jejich původním smyslu a nebudeme je „osekávat", octneme se ve středu, kterým je
Kristus.

2. O bohatých a chudých
(Těm, kteří na kazatelně rádi paušálně odsuzují bohaté, ač si sami nežijí zas tak špatně
jako ti chudí, jich ž se zastávají, a ač si s bohatými volente o nolente musejí občas zadat)
Blahoslaveni chudí: „Což nevyvolil Bůh právě chudé, aby byli skrze víru bohatí a dědici
království, které slíbil těm, kdo ho milují?" (Jk 2,5). Takové automatické favorizování
chudých nachází v církvi své pokračovatele. Sv. Vincenc z Paoli v době mezikonfesních
sporů o články víry, které mají charakterizovat pravé náboženství, smetl celou otázku ze
stolu slovy: „Pravé náboženství je mezi chudými". Nebo kuriózní Léon Bloy se nadchnul
pro Hándelova „Mesiáše", avšak bylo pro něho nepochopitelné, jak to, že tak
produchovnělou hudbu mohl napsat protestant. A našel vysvětlení: Hándel psal
„Mesiáše" pro chudé! (Samozřejmě, že se spletl.)
A naopak: Běda vám, bohatí: „Nezneužívají právě bohatí své moci proti vám? Netahají
vás po soudech?" (Jk 2,6). Zde je opět tatáž provokující jednoznačnost: jako kdyby
všichni pronásledovatelé církve patřili automaticky do majetných vrstev, podobně jako
všichni chudáci jsou zase bohatí skrze víru a dědici království.
....Vezměme například kněze-kazatele. Jeho úlohou je kázat neztenčené evangelium a jít
proti duchu doby. A protože duch doby je poznamenán honbou za majetkem, je jednou
z předních úloh kázat proti touze po penězích, proti konzumismu, hedonismu a podobně.
Nicméně týž kněz musí opravovat střechu kostela, v němž zaznívají jeho sociálně
kritické řeči. K tomu ovšem potřebuje bohaté sponzory. Kolik by mu asi vysypali
z peněženky, kdyby jim říkal: „Zneužíváte své moci proti nám. Taháte nás po soudech,
apod." A nemusí se tento kazatel chovat k bohatci se zlatými prsteny poněkud zdvořileji,
než k těm, „které Bůh vyvolil, aby byli skrze víru bohatí a dědici království"?

3. Bourací komando
(Suverénním reformátorům církve, kteří vědí, ja k to všechno má být)
„Na stolec Mojžíšův zasedli zákonici a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno,
co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte..." (Mt 23,2-3). Kdyby byl Ježíš
protestantem, říkal by, že stolec Mojžíšův buď nikdy neexistoval, nebo že naopak
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existuje, avšak zákonici a farizeové na něm sedí nelegitimně, a že by měl na něm
zasednout on sám. Ježíš však nepotřeboval bourat instituce Starého zákona po malých
částečkách a získávat každým postupným krokem další populistické body. Svoji paschu svůj přechod od starého k novému vykonal jedenkrát, jednorázově. Ve třech dnech
vystavěl chrám, který byl jistě tou nejnápadnější institucí Starého zákona. Avšak do
doby, než Kristus svoji paschu uskutečnil, nechoval se vůči staré smlouvě macešsky.
Každý z nás hltá z učených manuálů fantastické plány, projekty, sny a ideály o tom, jak
by měly vypadat nové a správné poměry v církvi po koncilu: všechno bude
christocentrické, biblické, liturgické, a navíc založené na svobodě a odpovědnosti
jednotlivce. A s hlavou plnou poetických ideálů vstoupíme do prozaické reality našich
farností. Tam už to nebude tak christocentrické, biblické atd. Tváří v tvář takové situaci
máme dvě možnosti:
1) Být „bouracím komandem, které buší do církve jako do staré matrace" (H. Urs v.
Balthasar) a vybouchat z ní veškeré růžence, škapulíře, pobožnosti k sv. Josefu nebo
k sv. Judovi Tadeáškovi a další věci, ke kterým máme vztah přinejmenším rezervovaný.
Můžeme si také hrát na to, že žádnou autoritu mít nemáme a že sami jí být také
nechceme.
2) „Přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš - jim na svědectví" (Mk 1,44). I když
třeba nemáme vnitřní vztah k různým projevům jejich zbožnosti, skláníme se k lidem,
knim ž jsme posláni jim na svědectví. Zkusme parafrázovat: „přines oběť za své
vysvěcení, jak nařídil Ježíš". Vzdávejme se experimentování s těmi, které máme
především milovat a teprve potom poučovat.
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4. O pohoršení
(Samozvaným i institucionalizovaným strážcům morálky, kteří se umí pohoršovat ve
správný čas)
Když se Tertullián stal montanistou, tedy přívržencem nikoli profesora, nýbrž
schizmatika Montana, vytýkal většinové církvi, že zná jen jediná slova z evangelia:
„Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do druhého". (Mt 10,23).
V Markově deváté kapitole nacházíme další z oblíbených výroků, používaných za
moralistními účely: „Kdo by svedl jednoho z těchto nepatrných, tomu by bylo lépe,
kdyby mu byl dán na krk žernov a on byl vržen do moře." (Mk 9,42).
V Tertulliánových dobách byla předmětem umravňováni zbabělost křesťanů
v pronásledování. Dnes je to pohoršeni nepatrných, které vzchází z naukové
rozkolísanosti v oblasti (jakého jiného než) šestého přikázáni. Redakce příslušného
katolického periodika pustí článek, nevyjadřující dostatečně vyhraněná stanoviska
v této věci, a v dalším čísle téhož periodika už můžete počítat s reakcemi strážců
morálky: budou obvazovat členům redakce žernov okolo krku a budou cítit posvátnou
hrůzu nad tím, jak zle se povede redakci, až bude tonout v hlubinách vod. Kdo
pozorně sleduje způsob „diskuse", která se v naší církvi vede, dříve nebo později si
všimne, jak je výrok o pohoršeni maličkých a mlýnském kameni zneužíván...
Křesťanství nelze zúžit na morálku a tu zas je n na šesté přikázáni. Vezměme
například film „Poslední pokušení". Prvoplánové pohoršení vzbuzuje to, že Ježíš zde
žije manželským životem. Pravé pohoršení je však v něčem úplně jiném. Starý,
mnohodětný Ježíš se zde setkává se sv. Pavlem, který káže vzkříšeného Krista. Ježíš
se pohoršuje nad takovým kázáním a také Pavel odpovídá velmi pohoršlivě: lidé
chtějí slyšet zvěst o ukřižovaném a vzkříšeném. Přináší jim to útěchu a úlevu.
Ježíšova věc jde dál.
....Ve všem pohoršování nad těmi, kdo pohoršují maličké, je přítomna zvláštní,
nemisijní mentalita. Devadesát devět ovcí se nám již rozprchlo. Ty čtou Dívku, Tinu,
Katku, Bravo, Pop-rock a jak jen se všechny jm enují. Zůstala jen jedna jediná ovce.
Naším úkolem je střežit ve sterilitě její dokonalou čistotu v nauce a v mravech. Co se
děje za hradbami - fu o ri le můra - nás už tolik nezajímá. Ať si tam zhynou ve svých
hříších.
Jenomže fuori le můra je S. Paolo, který dí: „Kde se rozmnožil hřích, tam se v míře
ještě daleko hojnější rozmnožila milost" (R 5,20). Méně úzkoprsá péče o tu jedinou
zbylou ovci nám umožní alespoň uvidět těch devadesát devět. Pokud jim dáme
pravou lásku, nasytí se rozmnoženou milostí více než strážci morálky, kteří by
každému nej raděj i obtočili žernov okolo krku a poslali by ho ke dnu.
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5. Sloužit nerozděleným srdcem
(Těm, kdo m ají problém y s celibátem, i těm, kdo j e zase naopak vůbec nemají)
„Kdo nem á manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je ženatý,
stará se o věci světské, jak by se líbil manželce, a je rozdělen11 (1 Kor 7,31-32). Text
sv. Pavla je jasný a daný, avšak čteme jej očima již téměř dvoutisícileté mnišské,
řeholní tradice. Kým je žena v této úctyhodné tradici? Je to Eva - mater, ale také Eva
- pokušitelka....
Přesto existuje také opačná křesťanská tradice ve vztahu muže kženě. Ta se však
nevyvinula v prostředí katolického pravověří. Přibližme si ji typickou scénou
z westernových filmů. V saloonu popíjejí whisky drsní pistolníci. Tu se rozkopnou
„lítací“ dveře a do saloonu vstupují další bad boys s kolty proklatě nízko. Atmosféra
je třaskavá a co chvíli lze očekávat, že dojde k bitce. Avšak právě v momentu, kdy
konflikt vrcholí, schází po schodech skvěle oděná dáma. Hrubá síla tentokrát
nezvítězí, protože žena, která se v obhroublém a alkoholickými výpary prosyceném
mužském prostředí objevila, je žena - zušlechťovatelka.
Tato scéna je jakým si folklórním pozůstatkem kalvinistické, puritánské etiky. Podle
ní je muž neotesaným hrubcem, jehož ovládají zvířecké pudy. Jedině žena je schopna
vzbudit v něm určité ideály, z nichž pak pramení i uspořádanější mužovo chování.
Taková idealizace ženy není koneckonců vzálená ani nám katolíkům. Vždyť i
v milostné poezii středověkých trubadúrů a minnesángerů na mnoha místech již sotva
poznáme, zda opěvovanou ženou je vysněná vznešená dáma nebo sama Panna Maria
- Notre Dáme.
Nicméně v úryvku ze sv. Pavla nenalezneme ani ženu - zušlechťovatelku, ani Evu pokušitelku. Problém je jinde: „Rád bych, abyste byli bez starostí", doslova: „abyste
nebyli rozděleni. Kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil manželce a je
rozdělen...." Čas od času je dobré provést důkladnou inventuru a zjistit, zda jsme
skutečně nerozděleni. Kde je naše srdce. Místo manželky má totiž naše srdce mnoho
jiných atraktivních nabídek.
A tak je dobré přezkoumat, zdali se neskutálelo na talíř nebo do peněženky, nebo
jestli se neusadilo jako půvabná ikonka ve Windows nebo neodplavalo po internetu až
někam do virtuální reality, nebo jestli se naopak nedrželo příliš při zemi a nechalo se
sešrotovat převodovkou nějaké limuziny na úrovni. Moralizovat se dnes už dá jenom
takto poeticky, ale věřme alespoň sv. Pavlovi, když nám říká: „Rád bych, abyste byli
bez starostí, abyste nebyli rozděleni".

OBRÁZEK
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TEST ORIENTACE V ITALSKÉM PROSTŘEDÍ
APPIOMBO

svisle
bezolovnatý
spravovaný zub

LEPRE

zajíc
malomocenství
správce vat. muzeí

BOMBE ACCA

vodíková bomba
herec Gordon Flash
fotbalista Lazia

MOSCHEA

mešita
grošák
masařka

CENERENTOLA Popelka
ešus
postní jídlo

NOVANTESIMO devadesátina
dvacáté století
nízkokarátové zlato

Pelle di DANTE

zámiš
bledost
hroší kůže

ORSA MINORE Malý vůz
přítel sv.Františka
lesní jahoda

ENZO

Hynek
florentský drink
čtyrák

PRETTO

holý
sutana
vápenice

FEDE DI MATRIMONIO
oddací list
manželský slib
zásnuby

QUIRITE

GIS

obdoba URNA
nota h
kšššc !

RTF

SRN
rozhlasová stanice
oddělení segreterie

HINTERLAND

zázemí
třetí říše
hrubá mouka

SCIARRANO

piloun
laik-laik
přesnídávka

IOR

vatikánská banka
jednotka záření
sardský separatista

TUNFETE

žblunk
povaleč
škvára

Říman
hornina
pahorek
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ULSTER

svrchník
metropole
krém na boty

WUWUWU

internetová stránka
strašeni
africká sova

XOANON

řecká socha
vzácný plyn
etruský hrdina

YACHT

ZAMA
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se vyslovuje
jót
jak
iaktt
punské bojiště
sicilská věštkyně
rašelinisko

Správné odpovědi ***

Marek Slatinský

FILOSOFICKÝ KOUTEK
Nápis na mohyle bitvy u Lipan by měl znít: „Podle příběhu, v němž se
nám zalíbilo být postavami, zde zahynuli ti, jichž jsm e jako demokraté chtěli
být dědici.11
Václav Bělohradský

***pozn.: Správné odpovědi jsou vždy první varianty.
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Život ve fontáně
Pravidelný čtenář této rubriky zvyklý na poklidný tok dějin v seminární fontáně,
zvyklý na harmonické střídání čtvera ročních období, zvyklý na nudné statistické údaje o
rybách a želvách či dokonce otrávený stále stejnými omšelými frázemi, bude dnes
poněkud vyveden z míry. Čtenář, který si nechce pokazit již zažitý ideální obrázek o
životě ve fontáně, anebo ten, který nemá dost dobrý žaludek, ať raději dnes tuto rubriku
vynechá.
Co se tedy vlastně stalo tak převratného? Dalo by se to charakterizovat
nejstručněji změnou původního titulku „Život ve fontáně11 na „Život mimo fontánu11.
Koncem ledna se totiž začaly objevovat mezi semmaristy jakési podivné poplašné zprávy
o tom, že prý na terase koleje plave jedna rybka. Samozřejmě, že v tomto období plném
zkoušek a bacilů z horeček občas nějaká nepřesná věta slabším jedincům z úst vypadne.
Ale co je moc, to je moc! Když však tyto zprávy nabývaly stále větších rozměrů, byl
donucen krmič, jinak zcela imunní vůči podobným chaosům, skutečný stav věcí ověřit.
A skutečně. N a nejvyšší terase budovy ve vyrovnávací kádi ústředního topení si
zoufale plavala malá červenočemá rybka. Šetřením se podařilo zjistit, že je zde již od
srpna, kdy ji tam kdosi přenesl z fontány za účelem, aby v kádi požrala množství
komářích larev. To se také stalo, avšak pro milou rybku po těchto tučných hodech
nastalo období velmi hubené. Ve chvíli, kdy totiž měla být znovu vylovena a vrácena do
fontány, rybky nebylo. Zmizela. Myslelo se, že ji asi sežral nějaký pták. Nedalo se nic
víc dělat. O to větší překvapení, když byla spatřena po pěti měsících živá. Kolují různé
hypotézy o jejím osudu. Ty nejtvrdší tvrdí, že se z kádě potrubím dostala do ústředního
topení v domě a zde si plavala (ve druhém nebo třetím poschodí) až do doby, kdy se
začalo topit. Ty nejlehčí zase uvažují o pouhém schování se rybky ve vývodu do kádě.
Pravda bude asi uprostřed. Tak či onak, rybka byla vrácena, kam patří a nyní se opět těší
milé fontánní společnosti asi třiceti ryb a dvou želv (mimochodem letos se probudily ze
zimního spánku již 1. března).
A to je pro dnešek vše. Touto mimořádně obšírnou zprávou charakteru „giallo11 se
zároveň loučím s milým čtenářem pravidelné rubriky „Život ve fontáně11, jelikož při
příštím vydáním Brázdy již nebudu krmit želvy a ryby v Římě, ale...
Vracím se zpět do vlasti, abych se s ta l,rybářem lidí11.
Tomáš Holý
- incaricato krmič želv a ryb
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D o te k y n o c i
Probuzený ze spánku, který nepřišel, se posadil na postel, rozsvítil
lampičku, která musela být otočena hodně stranou kvůli svému krátkému stínitku,
a pak čekal v tichosti na Slovo.
Vždycky obdivoval radu Elího Samuelovi: " Až uslyšíš Hlas, pak řekni,
mluv, Hospodine, tvůj služebník naslouchá." Byla mu blízká, protože sám cítil, že
láska, která překoná každou překážku, je svobodná a dává se poznat sama od
sebe, nedá se přinutit. A dnes obzvláště neměl ani kapku chuti odevzdat se
spánku. Chtěl být.
Protože mu v té chvíli došla vlastní slova a on je nechtěl nutit, a navic
jenom být ho naplňovalo smyslem, podíval se klidně skrze okenní rám do zahrady
světa. Dvě osy okna svíraly Kříž. Jen tak se dá dívat na skutečnost světa
pravdivě. Znal ten pohled již z dřívějších doteků probuzení, ale italská okna mají
své kříže. Naděje se však skrývá za každým Oknem!
Průzračný den a radostná tvář, přec čas skrýval se mi v dálavách,
prchal jako divoké stádo a já jsem ho stejně neslyšel,
obeplul kolem hlavy, nedotknul se uší, ani hlubokým nasátím a čicháním jsem ho
nepocítil. Hledal jsem ho pod skříní, postelí, prošmejdil jsem chodbu i dvůr...
Snad skrýt se mi chce schválně, aby smát se směl mému hloupému pobíháni.
Smetu tě z povrchu, rozpráším navěky...čase!
...na poličce přede mnou se tiše navršoval mořský písek přesýpacích hodin. Byl
tichý a nehýbal se, čekal na mě, chtěl se nechat najít, abych pochopil, že byl
rozeset na zem rukou Stvořitelovou pro mě, abych směl nalézt čas, který se
přesypává do VĚČNOSTI...
Stojím nad řekou, hluboký proud šumí a já pozoruji svou tvář.
Zda tě neodnese silný tah vody ?
Mlži se mi pohled do očí, které odplouvají a připlouvají na šplouchajících vlnách.
Ptal jsem se, zda ticho lze objevit i ve zmatení, on mi odpověděl.
...voda se zastavila přímo pode mnou a já jsem směl shlédnout člověka. Byl jsem
to já, ale neznal jsem se. Nechápal jsem, ale přesto jako by bylo všechno tak
zřejmé. Chtěl jsem říci proč, položit jednu z těch otázek, které zaručují, že na ně
nebude nikdy odpovězeno, avšak zarazil jsem to slovo ještě na hranici zrozeni.
Nechal jsem si čas...
Spatřil, uzřel jsem v hlubinách Krista.
Michal Umlauf
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VODNÍK
Karel Jaromír Erben
(l 'originale abbreviato con la versione nuovissima di fronte)
Na topole nadjezerem
Seděl Vodník pod večerem:
„Sviť, měsíčku, sviť,
A ť mi šije niť. “

Na lavici v kapličce
Sedí bohouš v kleričce.
Hraj, Honzíčku, hraj,
Ať tu máme ráj!

„ Šiju, šiju si botičky
Do sucha i do vodičky:
Sviť měsíčku, sviť,
A ť mi šije niť. “

Hraju, hraju si notičky,
České i cizí písničky.
Hraj, Honzíčku, hraj,
Ať tu máme ráj!

„Dnes je čtvrtek, zej tra p á te k Šiju, šiju si kabátek:
Sviť, měsíčku, sviť,
A ť mi šije niť. “

Dnes je čtvrtek, zejtra pátek,
Nebudu hrát, není svátek.
Hraj, Honzíčku, hraj,
Ať tu máme ráj!

Ráno, raníčko panna vstala,
Prádlo si v uzel zavázala:
„Půjdu, matičko, kjezeru,
Šátečky sobě vyperu. "

Ráno, raníčko Honzík vstal
A na Tommasa zaklepal:
„Půjdu, Tommaso, v kapličku,
Nacvičit sobě písničku."

„Ach nechoď, nechoď na jezero,
zůstaň dnes doma, moje dcero!
Já měla zlý té noci sen:
Nechoď, dceruško, k vodě ven. "

„Ach nechoď, nechoď v kapličku,
Nech mě spát ještě chviličku,
Neprobouzej nám ještě den;
Spánkem buď Tvůrce veleben!"

Nemá dceruška, nemá stání,
K jezeru vždy j i cos pohání,
K jezeru vždy ji cos nutí,
Nic doma, nic j í po chuti.

Nemá Honzíček, nemá stáni,
Do kaple vždy ho cos pohání,
Do kaple vždy ho cos nutí,
v cameře nic mu po chuti.

První šáteček namočila Tu se s ní lávka prolomila,
A po mladičké dívčině
Zavířilo se v hlubině.

První klávesu uhodil,
Silencium tak prolomil. Nežli ten
zvuk vzléť k nebesům,
Naplnit stačil celý dům.

Vyvalily se vlny zdola,
Roztáhnuly se v šírá kola;
A na topole podle skal
Zelený mužik zatleskal.

Vyvalili se bratři shora,
Przyszty posluchač siostry zdola,
Honza však směle hrál a hrál,
Jak ho pan farář vychoval.
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Neveselý, truchlivý
Jsou ty vodní kraje,
Kde si v trávě pod leknínem
Rybka s rybkou hraje.

Neveselý, truchlivý
Kolejni prostory,
Kdyby je neplnily
Houkali proslovy.

Tu slunéčko nezahřívá,
Větřík nezavěje:
Chladno, ticho - jako žel
V srdci bez naděje.

Tu slunéčko nezahřivá,
Větřík nezavěje.
Zato tu však proznívá
Ta pražská naděje.

Neveselý, truchlivý
Jsou ty kraje vodní;
Vpolotmě a v polosvětle
Mine tu den po dni.

Neveselý, truchlivý
Prostory kolejní;
V polotmě a v polosvětle
Mine tu den po dni.

Vodník sedí mezi vraty,
Spravuje své sítě,
A ženuška jeho mladá
Chová malé dítě.

Honzík věrně na lavičce
Vždy u varhan sedí,
Béčka, křížky při písničce
Do nebíčka letí.

Vojtěch Brož
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Zahrada a zahradník
M nohý z nás si někdy vzpomene, ja k v dětství stříkal vodou po rozpáleném
letním chodníku a kreslil obrázky, které se však stihly vypařit ještě dřív, než se
jim i mohl pochlubit. Podobný úděl má i mnohé lidské povolání. A tak například
ti, kdo se upsali kuchyni, vědí dobře, že plody jejich práce nevydrží často déle,
než ty obrázky na chodníku, a nebo ti, kdo umí hrát, vědí, že na jejich dílo mnozí
zapomenou je ště dřív, než skončí.
Ale tyto dětské, kuchařské nebo umělecké radosti-starosti nejsou výjimkou.
Dobře je zná i ten, kdo má blízko ke všemu živému, co roste a kvete s kořeny na
zahrádce. A jako stále znova a nově prostřený stůl dokáže promluvit o lásce i
umění, tak i nepomucenská zahrada umí po celý rok vyprávět svou zvláštní
voňavě barevnou řečí o svém zahradníkovi, který j i má rád. On totiž zná dobře
každou rostlinu a květinu a volá je jménem. Všechny má rád, přesto však musí
často nechat ostatní růst a věnovat starost několika květinám ztraceným na
suchém a nevhodném místě. Ví, že každá z nich má svůj čas, a nevadí mu, když
si některé neustále kvetou na podzim a plodí na jaře, protože mají hluboko
v kůře jižanskou mízu. M rzí ho však, když ubývá úrodné půdy a na zahradě se
objevuje spíš kamení, tm i nebo tvrdá zem, a proto chrání břehy, aby je déšť
nesplavoval. Dokáže rozeznat květinu od plevele už podle prvních lístků, a
přesto je nechává spolu po určitý čas ještě růst. I on už zažil veliký pád několika
stromů, protože měly mělké kořeny. S mizejícími stromy sice ubylo stínu, ale
z malinkých semínek už rostou nové a zakrátko si v jejich větvích najdou hnízda
ptáci. Spodzimem je třeba uříznout a spálit nejednu suchou větev, aby ty, které
jso u pevně na kmeni, mohly růst a přinášet ovoce. Mimochodem, ovoce, které
plodí zahrada, je krásné na pohled a svou žlutou a oranžovou pastelou dokáže
prozářit i uplakanou zimu. A na jaře, při pohledu na první narcisky si člověk
uvědomí, že život skutečně vítězí nad smrtí.
Nepomucenská zahrada opravdu není jen tak obyčejná. Díky svému
zahradníkovi si zachovává po celý rok své tajemství, svou prchavou barvu a
vůni, a při večerní růžencové procházce je ochotná se o ně rozdělit.
Otče Gejzo, DÍKY!
Jiří Kaňa

D uch N epomucena
Vzpomínám si, že při příchodu z Čech do Říma celá naše nová generace
(tak byla nazývána nově příchozí skupina bohoslovců) byla jakoby zasažena
mimořádně příjemnou atmosférou, radostným pokojem a hlubokou spiritualitou
papežské koleje Nepomucenum. Byla zasažena něčím, co později ona sama
definovala jako "duch Nepomucena". Těžko se to popisuje, poněvadž každý
pokus o zjednodušení by mohl vyznít jaksi kýčovitě. Nicméně jedním z
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rozhodujících faktorů, které přispívaly k realizaci tohoto "ducha", byla přítomnost
otce vicerektora Gejzy Veselého. Právě v něm se spojovala minulost s
přítomností neustálým výhledem do budoucnosti, v něm se spojovala manuální
pracovitost s hloubkou ducha, v něm se spojovalo předobré srdce s rutinním
plněním povinností, v něm splývala národnost, křesťanství a dům v jeden celek.
Nyní, když otec Gejza Veselý byl povolán k, řekněme, "nové
evangelizaci", nezbývá než říci za mnoho generací studentů Nepomucena:
"děkujeme". Ne ve smyslu českém o nechtěných politicích, ono známé
"děkujeme, odejděte", ale ve smyslu italském - ono malebné "grazie", tak blízké
slovu "grazia".
A co popřát do budoucnosti? Dovolte, abych vyšel z minulosti, jak to dělal
často i náš milý bývalý "vicerettore". Vzpomínám si, když jsme spolu stáli ne na
zemi, ale na větvích koruny pomerančovníku u vchodu do koleje, jak on, když
viděl, jaká bohatá je sklizeň pomerančů, nadšeně pronesl: "Tomáš, nie je krajšia
činnost’, ako zbierať plody." A toto mu právě přejeme. Aby zůstal stále na výši, v
nadhledu, blízko plodům, které se již urodily, i těm, které teprve přijdou.
Tomáš Holý, jáhen

Snad trochu osobní...
Lidé, kteří žijí kolem nás, se dají rozdělit do tři skupin:
1. Ti, kteří nás okouzlí nějakou vynikající vlastností. Někdo je naším
velkým duchovním vzorem, ihned přemýšlíme o jeho radách pro duchovní život,
jiný zas vyniká ve studiu a pohovoříme si s nim o lecjakých teologických
problémech, další je nám sympatický svým smyslem pro humor a velmi rád s ním
třeba u sklenky vína posedíme.
2. Naše negativní vzory (o nich se nebudu více rozepisovat, zde se kritéria
výběru značně rozcházeji)
3. Pak ale jsou lidé, kteří nepatří do žádné s předchozích skupin, lidé, kteří
nejsou na první pohled ničím nápadní, jejich přítomnosti si všimneme třeba až za
delší dobu. A když někdo takový žije vedle nás, třeba až po dlouhém čase si
najednou uvědomíme, že ten úplně obyčejný člověk nejen svědomitě vykonává
svou denní práci, ale má nám co říci, má v sobě něco přitažlivého. Nevím, jak
bych to pojmenoval, je to jakýsi obyčejný lidský přístup.
Za svůj půlročni pobyt vNepomucenu musím konstatovat, že takovým
člověkem byl pro mne bývalý vicerektor P. Gejza Veselý. Zpětně si promítám, že
kdykoliv jsem jej o něco prosil, tak se mi ochotně věnoval, nikdy nedal najevo, že
na mě nemá čas, mohl jsem u něj strávit chvile, na které budu rád vzpomínat.
Chtěl bych mu poděkovat za jeho práci pro Nepomucenum i pro nás
bohoslovce.
Štěpán Glac
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GRATULACE
Rektorovi
Dne 12. 11. 1999 jm enoval papež Jan Pavel II. D r.Jan a
Mráze, rektora Nepomucena, kaplanem Jeho Svatosti, z
čehož plyne právo užívat titu l MONSIGNORE.

Novému vicerektorovi
S platností od 1. 2. 200 0 jm enovala ČBK novým
vicerektorem koleje
T h Lic. Marka Hlávku, kněze brněnské diecéze.

P. Tomáši Špidlíkovi
Dne 17. 12. 1999 se dožil dlouholetý spirituál
Nepomucena P. Tom áš Špidlík S.J . svých 80-tých
narozenin. Za všechny generace sem inaristů, kterým byl
duchovním otcem, přejeme pevné zdraví, duševní
svěžest a provoláváme: „Mnogaja ljeta!“

65 let kněžství
T h D r. Antonín Janko - 14. 6. 2 0 0 0 , Německo

60 let kněžství
P. Alois Sedlařík - 16. 6. 2000, diecéze Hradec Králové

55 let kněžství
P. Jaro slav Holub 17. 3. 2 00 0, arcidiecéze Praha
T h Lic. Heřman K eym ar- 17. 3. 2 0 0 0 , arcidicéze Praha
M ons.ThLic. Karel Otčenášek - 17. 3. 2 0 0 0 , arcibiskup,
em eritní biskup královehradecký
M ons.ThLic. Karel Pilík - 17. 3. 2 0 0 0 , arcidiecéze Praha
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T h D r. S tan islav Sasina - 17. 3. 2 0 0 0 , diecéze
České Budějovice

80 let života
P. Ja ro sla v Holub 24. 9. 2 0 0 0 , arcidiecéze Praha
T h L ic . Heřm an K e y m a r- 20. 5. 2 0 0 0 , arcidiecéze Praha
P. M iroslav O stravský 16. 6. 2 0 0 0 , Rakousko
M on s.Th Lic. K arel O tčenášek - 13. 4. 2 0 0 0 , arcibiskup,
e m e ritn í biskup královehradecký

75 let života
M on s.Th D r. Jo s e f Benáček 7. 7. 2 0 0 0 , Řím
M on s.Th D r. Jo s e f Laštovica 1. 11. 2 0 0 0 , Řím
T h D r. Jo se f M otal 1 . 3 . 2 0 0 0 , Itá lie
M on s.Th D r. Fran tišek R ý p a r 23. 3. 2 0 0 0 , Řím
M o n s.Th D r. Stefan V rablec 21. 2. 2 0 0 0 , pom ocný
biskup b ratislavsko -trn avský
M o n s.Th D r.P h D r. K arel V rán a - 24. 8. 2 0 0 0 , diecéze
Hradec Králové
Mons. V la d im ír V yhlíd ka 2 0 . 11. 2 0 0 0 , arcidiecéze
Praha

70 let života
P .J iř í Pavelka - 1. 2. 2 0 0 0 , Německo
P. V áclav Plíšek - 25. 4. 2 0 0 0 , USA

ÚMRTÍ
P. Štefan Milan - 8. 1. 2 0 0 0 , spišská diecéze
R. I. P.

