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koNci AkAdcMickÉho Roku 1997/98 v koUji
Nepomucenum

Těchto pár řádků píši na konci oktávu velikonočního, za
chladného a deštivého počasí, které je na hony vzdáleno jarní
náladě, doprovázející obvykle svátky Zmrtvýchvstání našeho
Pána. Trpí-li však naše těla chladem, jsem přesvědčen, že naše
duše jsou rozehřáté právě onou velkonoční událostí, která
dává naší lidské existenci zcela jiný rozměr. Naše mysl a náš
každodenní život musí být obrácen ke Světlu, které ozářilo
temnoty světa a chce nám být průvodcem na cestě našeho
života. Tímto Světlem máme být uchváceni, být jeho svědky a
nést ho všude tam, kde ještě vládne temnota. Máme se stát
„účastni božské přirozenosti“, jak nás k tomu vybízí apoštol
Petr ve svém listě a co jiného to znamená, než zřeknout se
zlého a dát se k dispozici dobru. To je naše povolání, to je
povolání každého křesťana - zůstat věren slibům a závazkům,
které přijal na křtu, a které každoročně obnovuje v liturgii
velikonoční noci.
Můžete namítnout, že podobných exhortací jste právě
v poslední době už vyslechli dost a dost. Věřím vám to, ba co
víc, doufám, že vy sami jste byli jejich původci; hlásání
evangelia je přece váš prvořadý úkol.
Přejdu tedy od teorie k praxi a pro mne praxe je každodenní
život v ohraničeném prostoru, sevřeném ulicemi Concordia a
Imera. Je to sice prostor malý, ale stačí na to, aby se v něm
soustředil dostatek problémů nejrůznějšího druhu. S pomocí
Boží i s pomocí našich přátel se snažíme odstraňovat jeden po
druhém, a abych dal volný průchod vděčnosti, rád bych tyto
naše přátele i vzpomenul. Stejně tak letos jako i loni jsme zde
měli, v období kolem velikonoc, na návštěvě skupinu zbožných
věřících z diecéze ostravsko-opavské. Nám zde v Nepomucenu
ovšem nestačí pouze zbožní věřící, těch je v našich diecézích
dost, my zde ale potřebujeme věřící pracovité! A že naši
návštěvníci zjablunkova pracovití jsou o tom nemám
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nejmenších pochybností. Nestačili jsme jim s naší „nákladní“
Fiestou dovážet písek, cement, maltu a vše ostatní, potřebné
k opravám a obnovám jak v budově samé, tak i kolem ní.
Skupina těchto čtyř manželských párů se rozdělila hezky
církevně do dvou skupin. Jednu tvořili muži, kteří se věnovali
povětšině opravám stavebního charakteru, zatím co skupina
zbožných žen udělala vzorný úklid kolem lurdské jeskyně a
prakticky v celém zahradním areálu. Zachránily tak bohoslovce
od větší brigády, které částečně neuniknou před svátkem
patrona naší koleje. Po několik dnů se pak vyvážely pytle
s odpadem, které ženy naplnily až po okraj. Celou tuto akci
měl pod odborným dohledem pan Josef Rylko - i on původem
zjablunkova - který navíc ve svém věku stačil mladší
soukmenovce unavit i návštěvami muzeí, basilik a historických
památek vůbec.
Když ve středu svátého týdne naši jablunkovští přátelé
opouštěli Nepomucenum se slibem, že se za rok opět vrátí,
loučili se s nimi spokojeně i naše sestry, které mají nyní
omramorovanou a nalíčenou spodní část zídky v celé délce
kolem jejich domečku. Též sestra Imelda, naše „děvečka
vrátná“, se nyní spokojeně tváří na zvelebené okolí jejího
působiště. Práce by se zde u nás našlo mnoho, není třeba si ji
schovávat a tak až se za rok, dnes už naši, jablunkovští znovu
objeví, jistě zde nezůstanou hledět (s prázdnýma rukama) jako
muži galilejští. Na „zábavu“ už jim jistě něco najdeme. Dnes
jim však musím ze srdce poděkovat jménem nás všech. Pán
Bůh Vám tedy odplať.
Hledím z okna a stále jen samá voda. Ovšem nejen venku i
v domě nám prší a to ze stropu v přízemí a to proto, že
praskly vodovodní trubky ve sprchách v prvním patře. Zavčas,
dříve než se vrátili obyvatelé z velikonočních prázdnin, jsme
celou situaci vyřešili a nyní budeme netrpělivě čekat na horké
letní počasí, které vysuší promočené zdi a rozehřeje i naše
zkřehlé kosti.
S radostí podotýkám, že výměna dlaždic na terasách skončila
těsně před příchodem dešťů. S bolestí ovšem podotýkám, že je
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třeba tuto práci zaplatit. Ujišťuji vás však, že již druhý týden
sázím Enalotto.
Drazí spolubratři a přátelé, bylo by mnoho o čem psát, ale
nechci vás unavovat prací, i když je lépe o ni číst, než-li se s ní
potýkat. Zde v Nepomucenu budeme rádi, když nás podpoříte
vašimi modlitbami a ujištěním, že na nás myslíte a to nejen
tehdy, když hledáte možnost ubytování v Římě. A
nezapomeňte, že „Grande Giubileo“se blíží mílovými kroky.
Než-li se tedy setkáme osobně při této mimořádné příležitosti,
nabízím vám něco jako „budoucí setkání čtvrtého druhu“ na
stránkách naší Brázdy - dá-Ii Pán a chuť našich seminaristu.
Závěrem jako obvykle už jenom srdečný podrav s milou
vzpomínkou na vás.
Karel Janoušek
rektor
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Zpěváčci a nezpevačci

1\do se domnívá, že obyvateli Jýepomucena jsou jen Lide, už
sc zmýlil. žjepomuccnum má totiž i své živočišné obyvatele.
^Registrované (rybičky, želvy, sumce a žáby), ale i neregistrované.
Jtíálo sc o nich sice ví, ale život bez nich by bul určité o hodné
nudnější a smutnější, U\do to jsou?
URgd bych připomněl ty, kteří si vybrali za obydlí zahradu.
Jsou to ptáčci zpěváčci i nezpěváČci, z nichž většinu známe i z
našich zeměpisných šířek. 9ýg jaře sc rozezpívají sýkorky,
kpminíčci, stromy začnou prohledávat šoupáici, králičej, v
korunách sc schovávají divocí holubi, v listí sc přehrabují jejich
zdivoček domácí jmenovci, semtam proletí vrána šedá, vzácně se
objeví vrabec a nad římsami, ve kterých se usadili špačci, sc
dohadují kavky- JRusí pěnici, co zpívá v krovine, zvonka a
zvonohlíýg, kteří ji zjevně nestačí. (Pištící rorýse všaýnepřekřiČÍ.
doje asi vše. édte ne, málem jsem zapomnět na nejhojnějšího
ptáka naší zahradu: na kosa! I když jej snad nikdo nepřehlédne,
přesto si asi maiol^do všiml, že po ccbou letošní zimu, až do jara,
kdy se rozešli, hráli pozornému divákovi jedno neobvyklé drama,
které svým námětem může přivést kzamyšlení i nás, lidi.
Jiří í\ana
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Lectio divina
Spolu s novým zájmem o Písmo se v poslední době více hovorí o tzv. lectio
Jde o duchovní četbu Bible, tak jak ji praktikují mniši, a která vychází
z přístupu církevních Otců, dnes ovšem s nutným přihlédnutím k současné
exegezi.
Je jistě mnoho způsobů jak číst Bibli a lectio divina je nevylučuje, naopak
může být obohacena i četbou například historickou nebo filologickou, která
pomáhá objasnit doslovný význam textů. Lectio divina ale je specifická tím, že
jejím cílem je dovést nás k modlitbě, a k tomu, co se nazývá kontemplace. Jak
reflexe o lectio divina, tak především její praxe, se rozvíjely zvlášť v některých
mnišských tradicích.
Podle těchto tradic nahlížíme na Písmo jako na živý organismus, téměř
jako na osobu. A jako při setkání s určitou osobou klademe otázky a očekáváme
odpovědi, zde děláme totéž i s Písmem. Jde tedy o osobní přistup k Písmu, ne
abstraktní a odtažitý ("vědecký"), ale o osobní zaujetí. Není to nic nezávazného.
Osobu poznávám tím více, čím víc se s ní sjednotím, Otcové mluví o synghéneia,
čímž se rozumí jakési "pokrevní příbuzenství" s Písmem. Nejde tolik o
pochopení, výklad, jako spíš o oddání se Slovu - živé osobě, ne myšlence. Ne
dobyvačný přístup k Písmu, ale podřízení.Tím jistě není vyloučena biblická věda,
naopak, ta dává důležitou pomoc, protože autentický text je základem, z něhož
pak vychází vše ostatní (ani iota, ani čárka se nesmí ztratit..
divma.

Když se obrátí k Pánu, je rouška odstraněna...
Dříve než naznačíme metodu lectio divina, je třeba, hovořit o některých jejích
předpokladech:

•

Duch svátý': na počátku vždy vzýváme Ducha svátého. On uvádí do celé
pravdy, je ten, kdo se v nás modlí, je ten, který promlouvá z Písma
(Origenes říká, že je to Slovo "nasáklé", proniknuté Duchem sv. - podobně
jako chléb namočený do vína je nasáklý vínem). Bez daru Ducha svátého
zůstáváme vzdálení od Pravdy, od Božích tajemství, proto je nutné o Něj
prosit. Evagrius Ponticus říká: jestli se skutečně modlíš, jsi teolog.

•

Obrácení a víra: Lectio divina je četba, která předpokládá a posiluje víru.
Biblická věda nám "očišťuje" text, lectio divina vyžaduje očištění srdce.
"Comprensione č direttamente proporzionata alia conversione.”
Porozumění je přímo úměrné obrácení. Svatý Pavel mluví (2 Kor 3,16) o
roušce, kterou mají Židé při čteni Písma: nepoznávají v něm Pána. Jen kdo
se obrátí, může sejmout roušku. Obrácení však není jednou proždy hotovou
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věci. Je třeba stálé obráceni: Otcové mluví o tom, že Písmo se přizpůsobuje
tomu, kdo naslouchá K dítěti mluví jako k dítěti, k dospělému jako
k dospělému. Sv. Řehoř Veliký říká, že "Boži slovo roste s tím, kdo je
čte". Prakticky to znamená: jestliže se odmimu sklonit k Pismu, ani ono se
ke'mně neskloní. zůstane pro mne užavřene. Jestliže se stanu maličkým. i
Pismo se ke mně skloní a začne ke mně promlouvat. A jak porostu ve víře
a V poznání Pána, bude ke mně hovořit stále vice a odhalovat mi skryte
hlubiny. Tak například slovo almužna bude znamenat různé věci podle
hloubky mé víry7. V řeči Otců pro to máme vyraz alegorie Někdo se spokojí
s povrchem. jiný jde do hloubky. Není možné dojit na dno Božího
tajemství - ani Písma. Žádné pochopeni není úplné a definitivní, ale ne
proto, že jsou stále nové vědecké práce. Je to samo Slovo, které je
bezedné
•

Podstatná jednota všech Písem: typologie. Toto by mohli exegeté snadno
napadnout Každá kniha Bible vznikla v jme době, za jiných podmínek, je
psaná jiným stylem apod. Otcové ale říkali: extra tempus sed non extra
mysterium - protože tajemství spásy prochází celým plánem Božím s lidmi.
Proto nemají žádný problém vysvětlit Abrahama Davidem a podobné. Svět
Otců nekončí ani uzavřením kánonu, ale pokračuje až do konce světa.
Duch svátý- stále promlouvá ("píše"), a dělá to ve stejném směru, jaký
ukazuje Pismo. Klíčem k porozumění je vždy Ježíš: Pán a Spasitel.
Ježíšovo vzkříšeni dovoluje otevřít Pismo tak, že se vše před Nim stane
předobrazem, přípravou, a vše po něm k Jeho obrazu (ifo/Kz). Typologie je
horizontální: Mojžíš je předobrazem Ježíše a každý z nás je Ježíšovou
ikonou. Proto je Mojžíš i mým předobrazem a má mi co říci. (Alegorie je
naproti tomu vertikálni: každý můžeme nějak představovat Mojžíše, ale
v různé míře - podle hloubky obrácení a víry.)

•

Církev: Písmo nevlastním - je to kniha Církve. I když stále platí, že je
třeba uznávat přítomnost Ducha, "který'' naplňuje celý svět" a jeho stopy je
možno nalézt prakticky- všude, dokonce i v jiných náboženstvích, Otcové
mluví o tom, že je třeba koupit pole (církev), abychom tam mohli najít a
vykopat poklad Božího Slova. Pro Otce je Církev tělem Kristovým, ale ve
vztahu k Eucharistii o něm hovoří přesně naopak jak my dnes: pro ně je
Církev corpus reale, zatímco Eucharistie je corpus mysticum. Je třeba věřit, že
Duch svaty- inspiruje koho chce, třeba i toho nejmenšího. Nikdo z nás nemá
všechna charismata a hluboce osobní vztah ke Kristu nemůže zůstat
uzavřen v individuální, privátní sféře. Nejen tedy naslouchám jak Boži
slovo promlouvá ke mně osobně, ale také jak promlouvá k druhým,
bratřím a sestrám, jak "Duch promlouvá k Církevním obcím". (Tak se /cczzo
divina odlišuje od "duchovní četby Písma", která už od Následováni Krista
upadá a je stále individualističtějši: zatímco Kempenský učí, že "kdykoliv-
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jsem byl s lidmi, vrátil jsem se méně lidský”, Boži slovo čtené v Církvi
jako pravidlo života a ne jen jako jedna - z mnoha - knih pro soukromé
rozjímání probouzí opravdovou vzájemnost Božího lidu a udržuje nás ve
vztahu s životní realitou.)
Čtyři stupně

Teologie Otců spočívala především na studiu Písma, a ani spiritualita
nebyla myslitelná bez stálé konfrontace s Božím slovem. Prakticky od starých
Otců až do sv. Tomáše vyjadřují lectio divina tato slova: čtení, rozjímání, modlitba
a nazírání (lectio nebo studium, meditatio, oratio, contemplatio). Nejsou to ale pouze
stupně prohlubování na psychologické rovině. Jde o momenty, které znamenají
stále hlubší přijetí Božího slova na rovině existenciálni a praktické - až k
"reinterpretaci" vzhledem k novým a konkrétním situacím, v nichž se člověk
nachází. Nejde o umělý postup, ale o postupný růst. Přechod od jednoho "stupně"
k druhému není plodem vlastního úsilí nebo rozhodnutí, ale ovocem působení
Božího slova. Tak mohu poměrně dlouhou dobu zůstat u pouhé četby, než se
dostaví meditace. Zastavme se nyní na chvíli u každého z těch čtyř slov.
Lectio
Je to čtení textu a má být především velmi pozorné (a podle schopností a
možností i doplněné vědeckými nástroji). Důležité je především číst to, co je
napsáno, dávat pozor na předporozumění a projekce. Nesoudíme text (spíš on
nás). Je třeba respektovat historický a literární smysl textu. Po duchovní stránce
je zapotřebí svobodné a otevřené srdce, aby vněm Písmo mohlo zanechat
hlubokou stopu. Platí zde podobenství o zasetém semeni: jestli je srdce jen
povrchní, setbu seberou ptáci (myšlenky, roztržitosti). Radí se také zachovávat
jednotu času a prostoru: číst vždy ve stejný čas na stejném místě stejně dlouho.
Jako schůzka. Postupně se toto setkání s Božím slovem stane osou, kolem které
se točí celý den. Není lehké obhájit si tento prostor pro Boží slovo, bude terčem
útoků ze všech stran. Ale ovoce přináší jen vytrvalost. Otcové radili i polohu těla,
ticho a půst jako přípravu, a při vlastní četbě číst, přepisovat, překládat, číst
v různých překladech a podobně, aby Slovo mohlo proniknout hluboko do srdce.

Meditatio
Po určitém čase úsilí o pozornou četbu se dostaví něco nového: objeví se
v nás ozvěny na přečtený text, např. úryvky ze Starého zákona, které pomáhají
vnést další světlo na to, co bylo čteno. Na tomto stupni je třeba dávat pozor na
biblickou erudici, která by mohla svádět k předporozumění: dopředu "vím", co
text říká a s čím souvisí. V meditatio jde o ozvěny, které se vynoří ze srdce,
z textů, které jsme už četli a přijali. Každý, kdo vyrůstal v prostředí víry, je
Božím slovem v liturgii formován víc, než si možná myslí, a bude překvapen,
kolik Božího slova "spí" v jeho srdci. Čekat na světlo, a dokud nepřijde, zůstat
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jen u četby. A když přijde vzpomínka na jiný text, přečíst si ho Jeden, dva až tři
texty, nechtít vyčerpat všechny aspekty Slova - u Otců najdeme obraz včely:
nejprve sbirá. ale pak v ústrani zpracovává nasbírané). Vždy ale ze své vlasmi
paměti, zhalosti Pisma. Toto může přijít až během dne. Jestli konám lectio 30
minut, tak v této době jen čtu. A během 24 hodin může přijít illuminatio. Nemusím
stále myslet na přečtený text (jako muž, když jde do práce, nemyslí stále na svou
ženu, ale Určitým způsobem ji stále nese ve svém srdci.) Slovo se samo přihlásí.
A jestliže osvětli srdce tak, že dostáváme nový- pohled na lidi, se kterými žijeme,
na Církev, historii, na nás samotné, začíná oratio.

Oratio
Začíná novým světlem: "...ještě nikdy jsem si neuvědomil... že je to se
mnou takto, tento pohled na určitou situaci, společenství, lidi..." Mění se
perspektiva, smysl, důležitost věcí. Sk 2,37: na počátku bývá zasaženi srdce.
Jestli se nedostaví, ještě jsme nepřešli od meditatio k oratio. Toto zasažení Slovem
ovšem není nesnesitelná tíže, spíš otevřenost xtjčí Pánu, změna života (oráno
conversionis). Člověk tuto situaci může vyjádřit žalmem (např. Ž 51 nebo některý
ze sedmi kajících žalmů). Kassián říká, že se děje zvláštní věc: věřící žije stejnou
zkušenost, až tak, že kdyby ten žalm neexistoval, složil by ho on a stejnými
slovy. Oratio ovšem není jen pokání, je to také prosba, chvála a dík, eucharistie;
je to cesta, která se otvírá. Jestliže se to neděje, trpělivost: darem modlitby
(žádným Božím darem) nedisponujeme.
Contemplatio
Časem se pak může dostavit contemplatio (cum-templo) život v přítomnosti
Slova, stálá modlitba. Ne stálé modlitby, ale stát se modlitbou. Být prostorem
Božím, být ten, kdo se nechává vlastnit Bohem. Je to život v Boží přítomnosti.
Otcové používají slovo theoria: dnes tím obyčejně vyjadřujeme něco abstraktního,
doslovně.by to ovšem znamenalo "vidět ve vidění". Theoria je nová perspektiva
života, hluboké porozuměni nejen textu, ale Panu. Kontemplace znamená vidět
všude stopy ukřižovaného a vzkříšeného Pana (v dějinách, událostech, ve
vlastním životě, třeba i v utrpení). Kontemplatívni člověk není ten. kdo žije
odtrženě od reality, naopak, má tak pronikavý' pohled, že dokáže vidět přítomnost
Boži i tam, kde druzí vidí jen hřích a zlo. Je to člověk plný Božího pokoje, naděje
a radosti: neztrácí odvalili, protože vše mu osvěcuje jiskřička Logu a vše mu
promlouvá o Pánově vítězství. Ovoce /ecúo Jžwwn jsou nové smysly, novy pohled,
nový' rozum, nové srdce: nový člověk'. - A to je křest, lectio divina nás vede,
abychom byli prostě křesťany.
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Biblický životní styl
Jak vidíme, lectio divina není ve vlastním smyslu jeden z mnoha způsobů
čtení bible nebo modlitby, jako spíše biblická spiritualita, biblický životni styl.
Boží slovo se nám stále vice stává "světlem pro naše kroky'".

P. Jan Mráz, spirituál

VÝLET DO AREZZA
KDYŽ JSME SE V SOBOTU 24. DUBNA PKOBOUZELI V
NETKAD1ČNĚ ČASNOU
HODINU, ČINILI JSME TAK V
KADOSTNĚ PKEDTUŠE ODDYCHOVĚ - POZNÁVACÍHO VÝLETU.
PKEDMĚTEM NAŠEHO ZÁJMU SE MĚLO STÁT AKEZZO.
VZHLEDEM K JEHO POLOZE BY BYCHOM HO MOHLI UMÍSTIT
TAKKKA DO POMYSLNÉHO STB.EDU TOSKÁNSKA. JE TO MĚSTO S
PK1BL1ŽNĚ 100 000 OBYVATELI, POKUD BYCHOM CHTĚLI BÝT
PKESNĚJŠÍ, TAK PODLE STATISTIKY Z KOKU 1994 BYCHOM
OBDKŽELI ČÍSLO 92 000. pKl MALÉ EXKUKZI PO DĚJINÁCH
AKEZZA SE PK1DKŽÍMÉ INFOKMACÍ Z OTTOVA SLOVNÍKU.
ANTICKÝM NÁZVEM AKKETIUM, PODOBNĚ JAKO TOSKÁNSKO,
BYLO OSÍDLENO ETKUSKY KOLEM KOKU 900 PKéD KK1STEM.
DLOUHÉ BOJE S ŘÍMEM VYÚSTILI KOKU 310 PK. KK. V MÍK.
POZDĚJI, ZA KÍMSKÉ OBČANSKÉ VÁLKY BYLO KOKU 82 PK.
KK. ZBOKENO. BKZY BYLO ZN0VU0BN0VÉN0 A ZA
CÍSAKSTVÍ PKOSLULO JAKO VÝKOBCE ZBKANÍ A HLINĚNÝCH
NÁDOB, TZV. „VASA AKET1NA". BĚHEM STĚHOVÁNÍ NÁK0DÚ
BYLO POŠKOZENO. VE 12.ST. STÁLO NA STKANÉ CÍSAKSKÉ ČILI
CH1BEL1NSKÉ,
COŽ
ZNAMENALO
BOJE
S
GUELFSKOU
FLOKENCIÍ. V 16.ST. BYLO SPOJENO VELKOVÉVODOU C0SIMÉM
I. TKVALE S FLOKENCIÍ. BĚHEM 2.SV. VÁLKY BYLO ZNAČNĚ
POŠKOZENO A NÁSLEDNOU KEKONSTKUKCÍ BYLY POSTIŽENY I
STKEDOVĚKÉ SILNICE. V SOUČASNOSTI JE AKEZZO ZNÁMÉ
TAKÉ DÍKY ZLATNICKÝM VÝKOBKÚM. Z.E ZNÁMÝCH
OSOBNOSTÍ SE V AKEZZU NAK0D1LI C. CILNIUS MAECENAS,
PKÍTEL A PODPOKOVATEL BÁSNÍKŮ VEKG1L1A A HOKATIA,
DÁLE BENEDIKTIN GUIDO Z AKEZZA, VYNÁLEZCE NAŠEHO
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SYSTÉMU NOT. VŠEOBECNĚ ZNÁMÝM JE DALŠÍ AREZZSKÝ
RODÁK'FRAN CESCO PETRARCA. PROSLULOST SI ZÍSKAL TAKÉ
MALÍK PIEKO
DELLA FRANCESCA DÍKY VSTŘÍCNOST!
DUCHOVNÍHO SPRÁVCE ZDEJŠÍ KATEDRÁLY JSME V LEVÉ
BOČNÍ KAPLI MOHLI SLAVIT MŠI SVATOU. ROZLOUČENÍ S
MĚSTEM SE UDÁLO PIETNĚ BĚHEM OBĚDA V PŘÍJEMNÉ
ATMOSFÉŘE JEDNOHO S MÍSTNÍCH PARKŮ, NAČEŽ JSME SE
PĚTI AUTY ORGANIZOVANĚ PŘESUNULI DO ORVIETA, KDE
JSME ABSOLVOVALI DRUHOU ČÁST PROGRAMU.
JEDNÁ SE O MĚSTO S NĚKOLIKA PŘIBLIŽNĚ PATNÁCTI TISÍCI
OBYVATEL, S PRŮMYSLEM HEDVÁBNICKÝM A VINAŘSKÝM..
DÓM
BYL
V
DOBĚ
BOLSENSKÉHO
ZÁZRAKU
VELMI
POŠRAMOCEN. TATO UDÁLOST SE POJÍ SE JMÉNEM ČESKÉHO
BENEDIKTINSKÉHO KNĚZE PETRA, KTERÝ MÍVAL BĚHEM
PROMĚŇOVÁNÍ
POCHYBNOSTI
O
EUCHARISTICKÉ
PŘÍTOMNOST.! PÁNA JEŽÍŠE. BĚHEM SVÉ CESTY PO ITÁLII
CELEBROVAL TAKÉ V BOLSENĚ, KDE SE HOSTIE PROMĚNILA
REÁLNĚ V TĚLO PÁNĚ. VDÁLOST SE DONESLA KE SLUCHU
PAPEŽE VRBANA VI., JEŽ PRÁVĚ POBÝVAL V ORVIÉTU. NJA
JEHO PŘÁNÍ BYL DÓM R. 1263 VELKOLEPĚ ZNOVUOBNOVEN,
ABY V NĚM MOHL BÝT ULOŽEN KORPORÁL S KRVÍ PÁNĚ, JEŽ
SE NACHÁZÍ V BOČNÍ KAPLI. A TO BYLA ZÁROVEŇ POSLEDNÍ
PAMĚTIHODNOST, JEJÍMŽ SHLÉDNUTÍM JSME DŮSTOJNĚ
ZAVRŠILI CELOU MIMOŘÁDNĚ ZDAŘILOU AKCI.

A2ICHAEL MAREŠ
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KONCENTRACE BIOETIKY
V široké škále předmětů teologie zaujimá letos pro seminaristy
z Neporoučena výsadní postavení bioetika. Stalo se tak jakousi živelnou
souhrou událostí.
Na prvém místě je to sám předmět Teologia morale III - zařazený do
II. semestru 2. ročníku teologie - jehož podstatnou náplní je „morale della
vita fisica“. Bravurně jej přednáší sám děkan teologické fakulty Prof.
Renzo Gerardi, dokonale aggiomovaný svým kontaktem s lékařskou
fakultou A. Gemelli, kde tuto materii přednáší jedenkrát týdně budoucím
lékařům.
K tomuto předmětu podal skvělý úvod a postavil tak dobrý základ
Mons. Josef Laštovica, dlouholetý pracovník Kongregace pro nauku víry a
ve volných chvílích nadšený badatel v otázkách bioetických. Jeho týdenní
konference na půdě Nepomucena určena českým seminaristům měla velký
úspěch a setkala se se skvělou odezvou publika, jistě i díky závěrečnému
sympoziu pořádanému ve Frascati. Za skvělou náplň konference i
sympozia patří tomuto brněnskému rodákovi náš vřelý dík.
Několik dní poté nabídl zase pro změnu Seminario Maggiore setkání
s manžely Billingsovými, jejichž jméno je po zásluze spojováno s jednou
z přirozených metod plánovaného rodičovství. Oba jsou lékaři, pocházejí
z Austrálie a příjemně překvapili svým nadhledem, humorem a i přes již
pokročilý věk obdivuhodnou fyzickou kondicí. Celá přednáška byla přijata
jako údiv člověka nad krásou a podivuhodnou účelností Stvořitelova díla.
Během víkendu pak pořádala Lateránská univerzita ve spojení
s Institutem Jana Pavla II pro manželství a rodinu a s Katolickou
univerzitou v Buenos Aires studijní seminář na téma „Jedinečnost osoby a
bioetika ve vztahu k etickým a filozofickým problémům klonování“.
A ten, komu toto vše ještě nestačilo, si mohl vybrat (a také že
vybral) jako volitelný předmět Pastorální medicínu. Opět bioetika,
tentokrát z pohledu praktického lékaře Dr. Raimonda.
Koncentrace bioetiky je tedy ve druhém semestru tohoto
akademického roku značná. Doufejme, že ve studentech vykrystalizuje do
své nejlepší podoby.
Tomáš Holý
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V Brázdě č. 2 jsme Vám představili pana Huga (Lorenzo Carignani).
Těsně před Velikonocemi jsme od něj dostali tento dopis:
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SCHEDA TECNICA DELLA BASILICA DI SAN PIETROI Coiroretisoio vjiemro Rigor..-- j
I

COSTRUITA A ROMA IN LATTINE DI ALLUMINIO

I

I
San Bonifacio (Veronaj i

Per f inanziare ii
progetto «scuola di -■

Registrato ne!

Guinness dei primati

infonnazione» alia

cultura della vita, alia

solidarietä e al
rispetto ambientale

Dicembre 1997

Dimensioni:
Volontari impiegati per ia realizzazione dell opera
tempo impiegato per la progettazione dei monumento

altezza mt 26; larghezza mt 49; lunghezza mt 93
..................................... '........................................ 300
......................................;............ mesi 24; ore 2.000

Tempo impiegato per la raccolta delie lattine........
Tempo impiegato per la selezione e la puiizia deile lattine

............................................... .. mesi 25; ore 30.000
.....................................á.......... mesi 18; ore 10.000

Tempo impiegato per i! taglio e la costruzione dei pannelli........... .......................................................
mesi 12; ore 8.C00
Tempo impiegato per I'assemblaggio delie lattine e dei pannelli
...................................................... ;........... mesi 18; ore 40.000
Locality di proveniehza delle lattine: tutta Itaiia, raccolte nei Bar, Pizzerie, Scuole, Feste popolari, Aziende private e pubbliche.
Chilometri percorsi čon diversi mezzi per il recupero delle lattine nei vari centri............................... ......................... km 100.000
Quantitá di lattine ráccolte:...... 12.000.000 di cui n. 10.000.000 in alluminio (kg 100.000) e n. 2.000.000 in banda stagnata.
Cantieri di lavoro pér l'assemblaggio delle lattine e dei pannelli: Locara di San Bonifacio (VP.), Santo Stefano di Zimella (VR),
Lobia di San Bonifacio (VR), Coccaglio (BS), Pedrocca di Cazzago San Martino (BS), Castegnato (BS), Ludriano di Roccafranca (BS),
Passirano (BS), Appiano Gentile (CO).
: ■,
Totale pannelii realižzati................................................................................................................................ n. 2.179, colonne n. 284
Peso éelľalluminioiisato per ia realizzazione dei oannelli.............
;.......... ................. kg 12.000
Peso ciell'acciaio usato per ie i nf rast r utture delle cupole.........................................................................
kg 4.000
Quantitá nastro adešivo utilizzato................................................... .'........................................................
mt 850.000
Quantitá di collante impiegato...............................
........... i....... ’.......... kg 1.000
Castello portante tubi «Innocenti»: Telai 1.140; Diagonali di fronte 1.140; Correnti 2.000; Diagonali piapo 500; Ganei 2.000;

Basette 440.
Quantitá di filo usato per legare i pannelli......... ;....................... ......................................................................... :......... .......m 10.000

Volontari impiegati nella costruzione della Basilica a Roma.... ...................................................................
50
Tempo di montaggiö della Basilica......................................................
giorni 45; ore 1.500
Mezzi utilizzati oer il trasporto (da Verona e Brescia) a Roma dei vari pannelli.................................. 4........... TIR 20; autccarri 15
Progetto della Basilica: Studio Battistoni di Padova (Ing. Leopoldo Battistoni, Geom. Michela Maretto, Geom. Valter Spedicato).
Progetto del ponteggio......................................................... Studio Franco Tintori di Milano e Arch. Giampietro Serina di Brescia.
Direzione lavori.................................................................................................................................... Arch. Gustavo Bonaldo di Padova
Capi cantiere......................................................................................
Cadei Giovanni di Brescia; Pajúsco Mario di Verona
Coordinator!' dell'iniziativa........................ Giancarlo Dalia Tezza (VR); Lino Lovo (BS); Valerio Bernardi (MI)Donato Paolino (RM).

PÄTROCINATORI: Presidenza della Repubblica; Ministero dell'Ambiente; Regione Veneto; Regione Lazio: Regione Lombardia; Pro
vincia di Roma; Provincia di Brescia; Provincia di Verona; Comuni di: San Bonifacio, Santo Stefano di Zimella e Coccagiio; Federambiente;
ANCI; Circoscrizione XI di Roma.

SPONSOR: AMA Roma; ALCAN Alluminio Spa: GOFFI Industrie Edilizia; COALA-RAIL; REYNOLDS Alluminio Spa; FIERA di Roma;

CoSeMi Spa: La CORO Sri; AL-Fin; Istituto Santa Maria Roma.
SOSTENITORI: Le Gru Spa; Mobyiines; Alcis; Coca Cola; Cariplo; Carbofer; Castelli; Stand Fiere Maggi; So Ge; Eco di Bergamo; Ferroli;
Italfer; Executive; Trae; Centro Grafico Miniato; Autotrasporti Facchin; Leonami Raineri; Siap; Dan di De Antoni; Oemmepi Carpentaria;

Autotraspord Sty; Pedrollo Elettropompe; ANMIC; Waste Management Italia.
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EXHLUMNlM
Na první poslech toto slovo nezní příliš libozvučně.
Předpona ex odkazuje na něco, co kdysi bylo, aie dnes už Je
Jenom vzpomínkou.
V našem Nepomucenu tato slovo nabývá až magického
rázu: člověk, kTerý svá studijní léta prožil zde, nikdy z paměti
tohoto ústavu Již nevymizí. Požívá zvláštní úcty svých bývalých
představených nebo Jejich nástupců, k čemuž Jsou vedeni i
současní alumni.
Přerod alumna v exalumna tedy není v žádném případě
procesem odkvéTající květiny, usychajícího stromu nebo žloutnutí
-fotografie, nýbrž spíše přerod larvy v nádherného motýla.
Exalumnus Je citován při slavnostních příležitostech a kázáních o
slavných výročích slavných událostí, má vždy oTevřenou náruč (a
dó-li to vědět předem i dveře)
Nepomucena a jeho
představených, jakož i péči paní Hájkové, která zde uklízí a
prohlašuje se za opravdového viastníka koleje, neboř zde přežiia
všechny předsravené, politické režimy i hnutí.
No .zvuku“ tohoto pojmu má největší podíl náš vicerektor
P. (Sejza Veselý. Díky jeho mravenčí práci vyhledávání
v archivech,
došlých
dopisech,
telefonních
seznamech
Jednotlivých diecézí a Jiných materiálů dnes snad už neexistuje
nikdo, kdo by v Nepomucenu od Jeho vzniku studoval a nevědělo
se o něm. Zlatým hřebem byio objevení SE letého exalumna P.
Broje, který byl vysvěcen v roce 1SES - tedy v roce otevření
Nepomucena.
Jen tři věci snad mohou vrhnout stín na onoho krásného
motýla (čili ex-larvu):
1) apostaze
2) překotná ženitba v krátké době po svěcení
3) prásknutí dveřmi při odchodu z Nepomucena
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Vrátí-li se někdo z nás po roce do semináře ve své vlasti,
kde dva roky pobýval, má to' štěstí (pokud není právě doba
přísného studia), že je vpuštěn na návštěvní místnost.
V nejlepším případě dostane vizitku „host“, aby bylo Jasně
poznat, kaoje tam Ještě doma a kdo Již ne.
Zde máme ovšem/nádhernou vizi budoucnosti: I když Jako
alumni si spoustu věcí nemůžeme dopřát (jako např. ona larva
nemůže létat a vrcholem Její činnosti Je se Jaksi zakuklit), Jednou
- dá—li Pán zdraví, rektor doporučení a otec biskup svěcení nám narosre ona předpona EXJako motýlovi křídla a můžeme si
sem zcela svobodně přiletět do otevřené náruče, samozřejmě
při zachování všech tří výše uvedených podmínek. A Jestli navíc
mezitím dosáhneme nějasé té církevní kariéry, budeme pozváni
na besedu se současnými studenty.
Ze se sluší (a to platí pro všechny příchozí) přinést čerstvé
Lidové noviny, čtyři plechovky Plzeňského, buchtu od maminky a
cestou zpět dopravit pošvu do Cech, není nutno: připomínat.
Ostatně to ale za ta motýlí křídla stojí.

Pavel Olac
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POSTMODERNA
Postmoderna je jako najít mezi zrezlými traverzami obrovskou duhovou
kuličku. Vůbec tam samozřejmě nepatří. Jak se na ni ale člověk podívá,
ztrácí vědomí kontextu (- vědomí kontextu dnes stejně nikdo nemá..).
Postmoderna je těžko sdělitelná, neboť ne každý najde -velkou duhovou
kuličku. Najde ji jen ten, kdo si ji v sobě nese z dětství. Ona nestačila
zmizet, tak vyrostla, mezi těmi traverzami každodenní rutiny výdělečných
procesů...

Postmodernu si člověk těžko uvědomí, neboť pokud jsem někdo druhý,
tak najdu mezi tisícovkou poloprázdných parfémů plyšového psa. Tak
velkého, že na ampulky zapomenu a uvědomím si je znova až mě zas pes
pustí. To ale přichází když už jsem dávno z dosahu obou...

Postmoderna je nekomunikovatelná. Ještě závažnější však je, že to jako
každý postmoderní člověk vím. S tímto souhlasím. A proto k mému
sluchu nemůže proniknout zpráva, že takhle se žít nedá. Každý totiž ví, že
žít se vzpomínkami na velkého plyšového psa je nesmysl, protože o něm
nikdo druhý neví. Tak se stane, že skutečnost, že takhle to OPRAVDU
nejde dál, nemůže být dešifrována.
Proč se tak překotně a intenzivně neděje nic; jak mohu přežívat minutu za
minutou v tomto ovzduší?

Je to tím, že postmoderna ztratila eschatologii. Pro postmodernu
neexistuje budoucí změna k lepšímu; neexistuje budoucnost vůbec. Ze má
čas ještě vůbec kam plynout, je výsledkem neustálého prodlužování
prázdného přítomného okamžiku zase o den dál. Věta: "To zas bude den.."
nevypovídá, než že večer bývá řečeno: "To zas byl den.."1
1 Pozn. autora: Existují také druhotné projevy navazující na výše popisovanou
rudimentální formu postmoderny. Zmiňme namátkou ať již různé asociace Velkých
Plyšových Psů, kde se autoritou přirozenou nebo získanou podařilo zakládajícímu
jedinci naočkovat zmíněnou fraktální vizi dalším jedincům; nebo také spontánní
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Zaslechnu autentické poselství křesťanské naděje prostřednictvím lidí
"ještě" postmodernou nezasažených???

pavel.kloucek@usa.net

projevy jednotlivců okolím akceptované pro paradoxní fakt, že tyto jsou, pro svoji
nemožnost společného prožitku, v podstatě jedinou formou něčeho zásadně nového jiného, kterou postmoderna nabízí.
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Ze, života kosů
Záhy po příchodu zimy a omezení možností v htedání
potravy se na naší zahradě začati objevovat tň a někdiy i čtyři
kosi, když nepočítáme jejich družky.
Chování kosů však byto už od začátku vehmi zvtáštní.
‘Všichni, kteří se kdy na dvoře objeviti, totiž svorně nenáviděti
jednoho z nich, ročního a pravděpodobně i nejmbadšího. šjebybo
setkání, aby na něj nezaútočibi. Osvojtfi si dokonce i z baběřeckou
taktiky - dva najednou ze dvou stran. On zůstávat sám a nikdy
mu nikdo nepomohb, nikdy se ho nikdo z jeho rodu v boji
nezastat. Co křiku přitom natropiti. dři potyčkách z útočníků
vyzařovata nenávist a nebývata to nikdy ta běžná kosí hrdost, se
kterou meřiti své síty se sokem, který neznát pravidta stušného
chování.
‘Tomuto kosovi što téměř o život. Ojdučit se sedávat
uprostřed asfattovaného dvora, aby mět prostor k obraně a
htavně přehted, zatímco ostatní se přes den skrývati v porostu
zahrady. Sedávat na jednom místě často dtouhé minuty, ani
potravu si nemoht v ktidu nasbírat a i když nebýt žádný
chudáček ■ také on se naučit účinně bránit - stát tam s htavou
mezi křídty, smutný a neschopný pochopit, proč se proti němu
všichni taknajednou spikti, pročjej nemají rádi.
‘Tomu, kdo nahtédt do jeho dramatického osudu, jej přišto i
tito. ‘Těžko ňct, proč neutetětjinam, snad se tady narodit, jedno
všakje jisté, že ten kos nikdy nebude mít přátete, nikdy nezíská
žádnou družku, nikdy nebude krmit mtadé a až do smrtí
nepochopí, proč to všechno. Troč? šjarodit se totiž s bitou
htavou...
jiň tdana
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kROKllkA

K pravidelným článkům každého
čísla Brázdy už neodmyslitelně
patří kronika, která se do jisté
míiy snaží zachytit dění v koleji.
Následující řádky' se proto opět
budou pokoušet chronologicky
mapovat období, které uplynulo
od uzávěrky posledního čísla
časopisu, tedy časový úsek
začínající vánočními a končící
velikonočními svátky.
Po příjezdu z vánočních prázdnin
nás čekaly poslední dva týdny
vyučování v zimním semestru a
znovu
začalo
„přihořívat".
Navzdory
organizaci
kolem
zkoušek, která by se měla pro
tentokrát zabývat spíš nějaká
černá kronika, všechny esami se
nakonec vešly do vyhrazeného
časového bloku. A tak bohoslovci
mohli využít ještě několik málo
volných dní k návštěvě svých
přátel na severu Itálie, nebo je
zase někteří věnovali malému
odpočinku v Římě z větší části
spojenému s imparare la cittá
stessa.
V tomtéž
období
kolej
mohla hostit významné osobnosti,
ke kterými patří mons. Vrána, a
také jako s hosty- jsme se mohli
v koleji postupně setkat skoro se
všemi našimi biskupy - pro ty, kdo
mají rádi statistiky, je možné
uvést, že přesně 2/3 členů České

biskupské konference strávilo
několik málo dní v Nepomucenu.
V polovině února začal pro
nás seminaristy první pracovní
týden nového semestru na
universitě a s nim by! spojen
v naší koleji odpolední cyklus
přednášek
mons.
Laštovicy
z oblasti bioetiky. Mohli jsme si
všichni během nich doplnit a
prohloubit své vědomosti, také
proto, že výklady byly bohatě
podloženy informacemi z oblasti
medicíny.
Na začátku postní doby, kdy
celá Církev je zvána, aby šla za
Kristem na poušť a opět si
připomenula, že „nejen z chleba
živ je člověk" (Lk 4,49), jsme se i
my vydali naslouchat tomu, co
k nám v této příhodné době mluví
Bůh. První postní neděli se nám
všem otevřela možnost vykročit
do období přípravy na svátky
smrti a vzkříšení našeho Pána, a
to díky slovům zamyšlení o.
Redempta Valábka O Carm.,
který vedl letoší postní rekolekci.
Dva týdny později, na 3.
neděli postní, se celá naše
komunita spolu s komunitou
sester a několika hosty’ sešla na
slavení děkovné mše svaté.
Představená sester, které působí
v Nepomucenu, sestra Kateřina si
totiž právě v těchto dnech
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připomínala chvíle, kdy před 25
lety vstupovala do Kongregace
sester
Matky
Božího
milosrdenství. Do zaběhnutého
rytmu
česko-italsko-latinských
liturgických jazyků v naší kapli
jsme mohli pro tentokrát dodat
další bohoslužebný jazyk, a to
slavením mše svaté v rodné řeči
oslavenkyně - v polštině. U
slavnostního oběda jsme se
připojili
ke
společnému
blahopřání a poslechli si
veršované vyprávění sester cestě
za povoláním jejich představené.
Druhou polovinu postní
doby jsme mohli strávit zde
v koleji se skupinou brigádníků
z Jablunkova, kteří se podíleli na
opravách koleje a přitom také
měli možnost věnovat několik dní
prohlídce Věčného města.
Ve čtvrtek před Květnou
nedělí se na náměstí před
basilikou sv. Jana na Lateráně
konalo
setkání
mládeže
s biskupem Říma, které bylo
určitě povzbuzením nejen pro ty
mladé, ale pro všechny (obecně
řečeno
„duchem
mladé“).
K takovým duchovním zážitkům
patřilo i postní kázání o. Raniero
Cantalamessy
OFMCap.
ve
vedlejšífarnosti.
Ale to už se stále více
přibližovaly svátky a s nimi i
odjezd na velikonoční prázdniny.
Většina z nás je strávila ve svých
diecézích, někteří však i pro tento
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rok zvolili italské prostředí všichni jsme se pak vraceli zpátky
do koleje, abychom zde společně
mohli oslavit „domenica in
albis“.
Hned první sobotu po
příjezdu, na svátek sv. Marka, se
uskutečnil výlet, jehož cílem bylo
malebné toskánské městečko
Arezzo. Při zpáteční cestě mohli
všichni členové výpravy navíc
obdivovat Orvieto - „město
postavené na skále“, které svým
dominantním postavením přímo
lákalo k návštěvě a slibovalo
belvedere po okolní krajině.
V souvislosti
s touto
tématikou putován po různých
pamětihodných
místech
mě
napadá jedna myšlenka na závěr.
Týká se také putování, putování
každého z nás po cestě, kterou
nám připravuje Pán. K tomuto
putování všem čtenářům časopisu
přejeme mnoho sil a dosažení
onoho Města, které připravil Bůh.
(cfr. Ebr 11,16)

Roman Czudek
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Život ve fontáně
Po období zimní letargie ožila i naše fontána. Rozkvetly
krásné bílé kaly a všichni její obyvatelé se začali dožadovat
zvýšené pozornosti. Největší očekávání bylo samozřejmě spojeno
s objevením se dvou želv, které po několika nesmělých pokusech
konečně vyplavaly z bahna po více než čtyřměsíčním zimním
spánku. Pô krátké době krmení byly přeneseny k odbornému
vyšetření do nedalekého Zverimexu. Jednalo se o určení jejich
pohlaví.
Tato otázka způsobila a dodnes působí v obyvatelstvu
Nepomucena velký rozruch. Želvy byly totiž zakoupeny přesně
před jedním rokem jako pár - sameček a samička. Během léta
však jakýsi odborník stanovil, že se jedná o dva samečky (jak
informovala i Brázda č. 1). Ortel zverimexářů byl tentokrát
jednoznačný: „Due femmine." Vzhledem k těmto nenadálým
zvratům je však pohlaví želv dodnes nejisté.
Za zmínku stojí i vynoření starého sumce, který byl
naposled spatřen v říjnu 1996 a proto považován i z úředních
míst za nezvěstného, resp. za sežraného hladovými želvami.
Tyto dvě želvy, konzumující normálně syrové kuřecí nebo
krůtí maso, pravděpodobně pozřely i dvě malé albinské žabky,
které jsme s přicházejícím jarem do naší fontány pořídili.
Pravděpodobně jejich bílá barva příliš připomínala obvyklou
potravu.
Rybky červené, bílé, černé a žluté se vyskytují v nezměněné
kvantitě i kvalitě.

Tomáš Holý
Incaricato - krmič želv a ryb
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S. Katarzyna Zakrzewska - Przeložona Domu w Rzymie
Urodzila sip 27. 10. 1950, byla szóstym dzieckiem z siedmiorga
rodzeňstwa. Po ukoóczeniu Liceum Ogólnoksztalcacego podjala prace na
poczcie jako telefonistka. W 1973 roku wstqpila do Zgromadzenia Sióstr
Matki Božej Miiosierdzia w Krakowie, gdzie odbyla wažny postulat i
nowicjat. W 1975 roku zložyla picrwsza profesje zákonný a 1980 roku
profesje wieczysta. W Zgromadzeniu pelnila obowiazki: wychowawczyni
dziewczgt upošledzonych, nastupme socjuszki i mistrzyni nowicjatu,
magazynierki, a obecnie przeložonej domu przy tutejszym kolegium. W
roku skladania wieczystej profesji zmaria jej mama, a w rok póžniej
ojciec. S. Przeložona Katarzyna w swoim žyciu odznaczala sig
skromnosti^, dobroci^, milosti^ siostrzanna i otwartošci^ na drugiego
czlowieka.

S. Izaka

Loučení s Nepomucenem
O Nepomucene! Stojíš na okraji Věčného Města,
ale jsi středem u milujícího Krista.
Byl ti dán velký dar milostí,
vychovat a pečovat o Kristovy ratolesti.

ĽRÁZOA 30997-9Ö

Tvou branou jich prošlo nesčetně,
zatoužili žít a pracovat Pánu Bohu oddaně.
Aby celý život pro Boží chválu zasvětili.
Také pro Kristovo jméno své oběti přinášeli

Pastorační život je každým dnem těžší,
ale práce pro spásu duší sílí a těší.
Zlo ve světě obklopuje nás ze všech stran,
nechť všem stáie žehná Bůh Kristus Pán.
Také mě Pán dopřál zde pobývati
a slovům věčného života naslouchat!
Za ten dar chci dát díkuvzdání,
Pánu Bohu i vám všem milování.

Váš bratr v Kristu Josef Rylko

P.S. Tímto se redakce Brázdy loučí snáším milovaným prefektem laiků,
básníkem, průvodcem, poradcem, opravářem a údržbářem Papežské koleje
Neporoučena panem Josefem s nadějí na brzké shledání.
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Zřízení plzeňské diecéze dne 31. května 1993, s tím spojené změny
hranic sousedních diecézí a přechod některých duchovních z původních
diecézí do nově vzniklé, ovlivnilo i naši rubriku, kterou věnujeme
jubilantům.
Z adresáře plzeňské diecéze, který jsme dostali o letošních
velikonocích, jsme vyčetli, že na území plzeňské diecéze žijí dva kněží
naši ex-alumni, původem z pražské a hradecké diecéze. Jsou to.
ThLic. Jan Mikula - při návštěvě České republiky ho ještě před

Vánocemi objevil jeho spolužák P. Jiří Svoboda z Kanady (až po uzávěrce
posledního čísla Brázdy) - Byl vysvěcen v Lateránské basilice dne 18.
prosince 1937. Oslavil tedy 60 let kněžství.
ThDr. Eduard Broj - 17. března 1998 oslavil 92. narozeniny. Je zřejmě

nejstarším ex-alumnem a jediným žijícím pamětníkem první české koleje
Bohemicum, na Via Sistina v Římě. Na studie do Říma ho poslal v roce
1924 pražský arcibiskup František Kordač. Kněžské svěcení přijal
v Lateránské basilice 21. prosince 1929, tedy v roce kdy bylo otevřeno
nové Nepomucenum (před 69 léty!).
75 let života

ThDr. Mons. Jaroslav Studený - 06. 05. 1998, arcidiecéze Olomouc
Pater Karel Říha S.J. Docent CMTF Olomouc - 11. 05. 1998
ThLic. Jan Veselý - 22.05.1998, diecéze Brno

70 let života
ThLic. Ladislav Daněk - 07. 04. 1998, diecéze České Budějovice

60 let života
P. Stanislav Dorotík- 05. 05. 1998, Rakousko
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50 let života
P. František Láša - 11.06. 1998, Itálie
ThDr. Ing. Miloš Raban - 20. 06. 1998, diecéze Litoměřice

Dne 11. 03. 1998 oslavila sestra představená M. Kateřina Zakrzewska
25 let zasvěceného života v řádu sester Matky Božího Milosrdenství.

Na všechny naše jubilanty pamatujeme v modlitbách a do dalších let jim
vyprošujeme hojnost Božího požehnání. Ad multos annos!
ÚMRTÍ
ThLic. Vojtěch Vičánek - zemřel dne 01. 11. 1997 arcidiecéze Olomouc

R.l.P.

60 rokov od biskupskej vysviacky v Nepomucene

Před 60 rokmi 15.05.1938 bol v kaplnke Pápežského kolégia sv. Jána
Nepomuckého v Ríme, vysvätený za biskupa rektor bratislavského
seminára Mons. ThDr. Michal Buzalka. Biskupské heslo ktoré si vybral
„Per crucem ad lucem“ bolo akoby predtuchou jeho budúceho utrpenia.
Pôsobil v Bratislave ako tit. biskup Konenský, pomocný biskup
Apoštolskej administratury trnavskej. V roku 1951 bol v takzvanom
procese s vlastizradnými biskupmi odsúdený na doživotné väzenie. V
roku 1960 bol amnestovaný a zbytok života prežil v charitnom dome
v Tábore, kde 7.12.1961 zomrel.
P. Gejza Veselý - vicerektor

