BRÁZDA
č a s o p is s e m in a r is tů N e p o m u c e n a
1/ 1997-98

BRÁZDA 1/1997-98

2

Obsah:
Zahájení akademického roku - P. K. Janoušek

3

K päťdesiatinám nášho rektora - P . G. Veselý

5

Blahopřání

7

Začínáme další rok v Nepomucenu - J. Šlégr

8

Saggio sul seminario - P. Kaf ka

9

Dojmy z Říma II - P. Glac

10

Budoucnost církve nanečisto - P. Klouček

12

Kronika - 1’Osservatore Nepomuceno - R. Czudek

13

Grosse danke! - redakce

16

Gratulujeme

17

Kytička přání - J. Rylko

18

Brázda, časopis seminaristů Nepomucena
Redakce: Tomáš Holý
Technická spolupráce: Pavel Glac, Petr Šikula
Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.
Příspěvky autorů neprošly jazykovou korekturou.
Naše adresa:
Pontificio Collegio Nepomuceno
Via Concordia, 1
00 183 ROMA
ITALIA
tel.: 6/70 00 985
fax.: 6/77 20 82 52
© 27. října 1997, Řím
Seconda edizione - riveduta ed ampliata

BRÁZDA 1/1997-98

3

Zahájení akademického roku 1997/98 v koleji
Nepomucenum
Vážení o milí přátelé,
Dne 19 října, v den prohlášení svaté Terezie z Lisieux učitelkou
církve, zahájil slavnostné svátý Otec Jan Pavel II. nový akademický rok
pro studenty římských univerzit. I seminaristé a kněží Nepomucena se
tohoto aktu účastnili, vlastně byli na tento okamžik připraveni již od 8.
října, kdy se otevřely univerzitní brány a začalo se ihned naplno. Byly
překonány nutné byrokratické překážky týkající se nejrůznějších zápisů a
dnes už jsou slyšet i námitky, že na jakoukoliv vedlejší výpomocnou
činnost v koleji
není čas, jelikož je nutné studovat. Pouze sobotní
„partita di calcio", které se účastní i rektor se svými neopakovatelnými
„loopingi", není považovaná za ztrátu času, nýbrž za rekreaci. Čas tedy
běží nezadržitelně dál a bude ubíhat stejně rychle jak kolejním
nováčkům tak i těm, kterým za pár měsíců pohrozí termín předložení
závěrečné licenciátní práce.
Jaká je naše letošní sestava? Do nového akademického roku se
nám představilo 13 seminaristů a 8 kněží. Doufáme, že číslo 13 nebude
pro žádného z nich číslem nešťastným, naopak, vynasnaží se dokázat,
že na pověry už dávno nevěří. Škoda jen, že studentů-kněží není 7.
Studenti biblického institutu by nám v takovém případě mohli objasnit,
jaké výhody by toto číslo mohlo eventuelně přinést. Nakonec se tedy
budeme muset vypořádat i s číslem 8.
Čtyři noví seminaristé jsou v rovném zastoupení reprezentanty
pražské (Martin Titman, Pavel Semela) a brněnské diecéze (Pavel
Klouček, Miloš Mičánek). Hradecká diecéze vyslala tento rok jednoho
kněze, otce Jiřího Heblta, a Brno, aby neztratilo v Nepomucenu převahu,
poslalo na studia dva kněze, otce Marka Hlávku a otce Jiřího Kaňu. Tím
se brněnskému biskupovi otci Vojtěchovi rozšíří možnost zapůjčovat do
ostatních diecézí cizokrajně vzdělávané kněze.
I v tomto roce budeme ještě hostovat skupinu 25 kněží, kteří
dostali nabídku studovat na Lateránské universitě bez zaplacení
zápisného. Jsou různých národností, barev, povah a nálad. Moc
společného s námi nemají, vlastně nic, až na službu v kuchyni.
Co považuji momentálně za důležité je to, že jsme konečně v
celém domě dokončili opravy, a že pány elektrikáře a jejich pomocníky
budeme potkávat už jen zřídka, a to při drobných zákrocích, které
nadělají podstatně méně prachu, než tomu bylo v minulých létech. Zato
si je nyní užívají sestry v jejich domečku. Tam však ukončí práce
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začátkem listopadu, takže Vánoce by nás měly zastihnout v plném
lesku. Bude to pro nás všechny ten nejkrásnější vánoční dárek.
Bohužel, byiy to právě tyto práce, které nám znemožnily uspořádat
plánované symposium ex-alumnů zde v naší koleji. Snad přijde v úvahu
konec příštího léta 98 - tedy září. Do té doby se vynasnažíme vše
dobře připravit a zavčas Vás informovat. Prosili bychom též o Vaše
návrhy týkající se jak navrhovaného
termínu, tak i obsahu setkání.
Čekáme tedy na Vaše připomínky.
V posledním prázdninovém měsíci nás po osmi letech znovu
navštívili manželé Gataríkovi z Norimberku, a to ne proto, aby v Římě
odpočívali, nýbrž aby nám zde zachránili alespoň některé umělecké
památky, které zde v koleji máme. Byl zrestaurován velmi poškozený
obraz pocházející z bývalé koleje Bohemicum a barokní krucifix, zcela
poškozený jednak červotočem, ale též předcházejícími neodbornými
restaurátorskými zákroky. Obě opravy si vyžádaly velmi mnoho námahy
ze strany obou našich přátel. Máme přislíbeno, že za rok k nám
přijedou znovu a budou v těchto „záchranných pracích" pokračovat. Nám
nezbývá než hledat dobrodince, či sponzory-milovníky umění. Věřte, že
už jen samotný materiál na tyto odborné práce tvoří nezanedbatelnou
finanční částku. Kdo však měl možnost vidět tato umělecká díla před a
po jejich restaurování, nemůže než přisvědčit, že takto vynaložené
peníze jsou věcí více než záslužnou.
fi jaké jsou naše formační plány? Vzhledem k tomu, že většina
našich bohoslovcú zde tráví již druhý rok, a tudíž není třeba je uvádět
do praktického života v cizím jazykovém prostředí, budeme věnovat
větší pozornost duchovní formaci. Je samozřejmé, že toto bude
vyžadovat především intenzivnější spolupráci z jejich strany, ovšem
všichni si uvědomujeme, že duchovní růst se bez námahy neobejde.
Nechceme přitom nikterak zanedbávat ostatní druhy seminární formace,
ale trend by měl letos směřovat právě k duchovnu.
M ilí přátelé, uvědomuji si, že zabírám mnoho místa ostatním
-„oráčům", kteří mají pluh již připraven, a proto mi dovolte, abych Vám
na závěr poděkoval za Vaše modlitby a přízeň, ale též i za Vaši
finanční podporu. Bez této se zatím stále ještě neobejdeme. Bůh at
odmění Vaši štědrost.
Se vzpomínkou
K a rel J a n o u šek - r e k to r
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K päťdesiatinám nášho rektora
Mons. Kare! Janoušek, rektor Pápcžského kolégia sv. Jána Ncpomuckého,
sa 27. 10. 1997 dožívá 50 rokov života. Narodil sa v obci Moutnicc asi 20 km
od moravskej metropole. V mladosti prešiel azda všetkými stupňami škol, ktoré
vtcdy, v bývalcj ČSR existovali: od základnej, cez učňovskú, strednú až po
absolventa vysokej školy ekonomickej. Ako sa dostal z ekonomie ku kňažstvu!
Josef Vašica kedysi napísal: "Člověk se v jistém smyslu rodí spisovatelem,
tak jako se rodí knězem". Cesta nášho jubilanta od narodenia po kňazskú
vysviacku nebola priama ani tahká, naopak velmi složitá a plná prekážok. Aby
mohol dat kladnu odpověď na Pánovo volanie, povedať svoje "áno", musel
opustit vlast'. Doma za vtedajšieho totalitného režimu "nespínal podmienky" a
tak sa rozhodol pre štúdium v zahraničí. Po ceste plnej dobrodružstiev a napátia
pri přechode hraníc sa dostal cez Juhosláviu, do Rakúska a neskór do Talianska.
O svojom prichode do Říma a pobyte v Nepomucene sám spomína: "V roce
1980 jsem nesměle zaklepal na bránu koleje Nepomucenum. Byl jsem velkoryse
přijat rektorem koleje Mons. Vránou (ktorý vtedy iste ani netušil, že má před
sebou budúccho nástupců), a krátce nato vyzbrojen brevířem a talárem. I v Římě
plyne čas rychle, rychleji snad jako voda v Tibeře a než jsem se nadál, měl jsem
za sebou pětileté studium na lateránské universitě".
Po štúdiach filozofie a teologie v Říme, kedže sa rozhodol pósobiť v
nemeckcj jazykovej oblastí, pán biskup Škarvada ho poslal na diakonskú prax do
Mnichova. Pri příležitosti národnej púte českých katolíkov v Ellwangen přijal
5.7.1986 kňazské svatenie. Neskoršie, dna 27.9.1987, v předvečer sviatku
svátého Václava, převzal ako nový farár vedenie krajanskej cirkevnej obce v
Mnichove, kde pósobil až do svojho odchodu do Říma.
Události ktoré sa odohrali doma vo vlasti po svatořečení Anežky českej v
novembri 1989 znamenali pád totalitného režimu a slobodu pre národy i
Církev. Qenerácia kňazov, ktorá čakala na návrat domov 40 rokov sa začala
vracať do svojich diecéz. Tak sa stalo i v případe Nepomucena. Vtedajší
vicerektor Mons. František Skoda sa vrátil na Slovensko a na uvolněné miesto
vicerektora sa hladala náhrada. Našla sa v osobě nášho jubilanta, ktorý sa 10.
novembra 1990 ujal svojej novej funkcie. Podobné ako vicerektorovi tak i
rektorovi Mons. Karlovi Vránovi sa splnila tužba pósobiť v rodnej zemi. Po
jeho ncpomucenskom "zastavení" sa po výše 40 ročnom pobyte v cudzine vydal
na cestu domov. Po krátkom rektorovaní Mons. Karla Pilíka, ktorý sa zo
zdravotných dóvodov musel vrátit' do Prahy, volba padla jednoznačné na
stávajúceho vicerektora. Dna 22.9.1995 bola volba otea Karla Janouška
potvrdená dekrétom Kongregácie pre semináře.
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Akékďvek hodnotcnic jubilantovej činnosti v Nepomucene by bolo
předčasné - odkládá sa do budúceho tisícročia. Čerstvý páťdesiatnik má ešte
mnoho plánov, ktorých realizáciou by chcel upevnit' a prehíbiť duchovný i
spoločensko-hospodársky život započatý jeho predchodcami. Nezávisí to len od
něho samého. Je úlohou nás všetkých, aby sme ho v tomto úsilí podpořili a mu
pomáhali.
Nášmu rektorovi želáme do dalších rokov života mnoho sil a elánu prí
realizácii všetkých podujatí, ktoré si predsavzal uskutočniť pre dobro
Nepomucena.
V spoločnej modlitbě mu chceme vyprošovat' Božiu pomoc a ochranu.
Ad multos annos!
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V á žený pane rektore N epomucena !
D ovolte nám,

1Jašim

bohoslovcům, abychom ie i prostřednictvím

idrázdy připojili h iérii gratulací, Lteré o těchto dnech přijímáte ze všech itran
h Uašemu významnému životnímu jubileu.
pjime totiž přesvědčeni, že právě na ídaši poěeit byla od počáthu tohoto
měiíce pozměněna v C U í republice nejvyssí povolená rychlost v obci na 5 0
hm/hod. Rovněž zdražení poštovného v Jhtálii o 5 0 lir oproti minulému rohu
nám připomíná událost \Jašich narozenin, přešlé intenzivněji by si všechny tyto
souvislosti uvědomil ten z nás, hdo by dostal v římóhých dopravních
prostředcích pohutu 5 0 tisíc lir, ale tah daleho S naším zamyšlením Snad ani
nepůjdeme.
W íd o toho bychom \Jám chtěli především vyjádřit Svoji vděčnost za
službu, hterou pro nás vyhonáváte, a Společně S dalšími asi 5 0 obyvateli
fhepomucena \Jám co nejsrdečněji popřát h \Jašim narozeninám slovy z 5 0 .
hapitoly hnihy ddirachovcovy:

50

„Dobrořečte nyní Bohu nás všech,
který všude činí veliké věci,
povznáší naše dny od zrození z lůna matky
a jedná s námi podle svého milosrdenství.
Kéž nám dá radostné srdce,
a způsobí, aby byl v Izraeli pokoj v našich dnech
i po všechny časy.
A ť věrně zůstává s námi jeho milosrdenství
a ať nás za našich dnů vykoupí. “

50
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Začínáme další rok v Nepomucenu

Na konci akademického roku nám pan rektor oznámil, že budeme mit
duchovní cvičeni v září v Cetechovicích. Mnozí z nás, ne-li všichni, slyšeli toto
jméno poprvé. Když jsme pak zjišťovali vlakové nebo autobusové spoje, často
se na nás dívali velice překvapeně. Zřejmě Cetechovice nejsou místem, které
navštěvují zástupy lidí. Někteří z nás měli při hledání této vesnice na mapě
ztíženou situaci, neboť si její jméno pobrukovali v italské výslovnosti, tedy
Četekovice. Nicméně v září jsme se všichni šťastně shledali v Cetechovicích u
Kroměříže, abychom spolu s P. Pilíkem prožili duchovní cvičení. Prostředí bylo
opravdu pěkné a františkánské sestry se o nás dobře staraly. A k tomu nás po
celý týden provázely nádherné „ svatováclavské časy “. Jenom exerciční ticho
bylo občas rušeno. Ani ne tak námi samotnými jako rádiem, které měl téměř po
celý den zapnuté jeden pán, který naproti přes ulici spravoval dům. A když
náhodou on nepracoval, zastavily se pod okny dvě místní paní a velmi živě si
vykládaly, takže nám nic nemohlo uniknout. Přesto doufám, že každý z nás
načerpal dostatek sil na další kus cesty, který nás čeká tento rok.
Duchovními cvičeními jsme vlastně zahájili společně nový rok. I když
jsme se po jejich skončení rozjeli do svých domovů, bylo to jen proto, abychom
si vzali věci potřebné pro nastávající rok v Římě.
Protože mezi nás přibyli noví seminaristé i kněží, uvedu přehledný
seznam:
D ie c é z e

S e m in a r is té

S tu d iu m

p lz e ň s k á

G la c P a v e l

II. r o č . te o lo g ie

p ražsk á

T itm a n M a rtin

I. ro č . te o lo g ie

S e m e la P a v e l

I. ro č . te o lo g ie

P e tr á ň P a v e l

II. ro č . te o lo g ie

U h líř Ja n

II. ro č . te o lo g ie

Š lé g r Ja n

III. ro č . te o lo g ie

C zudek R om an
V v s lo u ž il J o s e f

k rá lo v e h ra d e c k á
o s tra v s k o -

K něží

S tu d iu m

H e b lt Jiří

I ro č . lic e n c iá tu

II. ro č . te o lo g ie

S lív a K a re l

II. ro č . lic e n c iá tu

II. ro č . te o lo g ie

M a lo ta J o s e f

II r o č . lic e n c iá tu

M ič o M ila n

I ro č . d o k to r á tu

Ž ů re k P e tr

II. ro č . lic e n c iá tu

opavská
o lo m o u c k á

b rn ě n s k á

K lo u č e k P a v e l

1. ro č . te o lo g ie

H lá v k a M a re k

I. ro č . lic e n c iá tu

M ič á n e k M ilo š

I. ro č . te o lo g ie

K a ň a Jiří

1. ro č . lic e n c iá tu

H o lý T o m á š

II. ro č . te o lo g ie

M a re č e k P e tr

I. ro č . d o k to rá tu

K afk a P avel

I I . ro č . te o lo g ie

P a c n e r S ta n is la v

III. ro č. lic e n c iá tu

Š ik u la P e tr

II. r o č . te o lo g ie

Nyní máme první týdny školy za sebou, a tak doufám, že s pomocí boží
využijeme studia k posílení vztahu s Hospodinem.

Š légr Jan
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SAGGIO SUL SEMINARIO
Sen+ite, siamo seminaris+i. Siamo sta+i
saggiamente scelti
secondo scernimento spirituále. Sogniamo sacerdozio. Sogniamo
santitá. Sappiamo salire spiritualmente sennonché spesso sabotiamo
silenzio, studio, servizi.
Sopra
seminaristi
sono
soltanto:
Sommo
s c e riffo ,
secondariamente segue saggio Spirituále.
Sul sacello
Sleger sceglie salmo. Šikula suona. Simpatico Spirituále
sacrifica santo sacrificio: Siate sapienti. Suggerisce. Seminaristi
sbadigliarono. S m ettetevi, svegliatevi. Solleva sconvolti seminaristi.
Sul Sommo
Sommo s c e riffo serutando seminaristi scopre secche spirituali.,
senso sperduto, scetticismo. Seguentemente
seruta stanze.
Scaldini, scaldini, scaldini. Scandalo!!! Seguono sanzioni. Sommo
s c e riffo Sanziona severamente senza scrupoli. Siamo senza soldi.
Seminaristi si scusano. Subiamo so tto Sommo sce riffo .
Sulla scuola
Scuola spesso spaventa seminaristi. Scienziato Sensi sorride
suggerendo, Studiate, studiate studenti. Scuola si svolge so tto segni
singolari. Spazzino spazzando spazzatura. scampanellate, studi.
S o ttile Sanna spiega saggi sulla salvezza sottolineando Salvátore.
Scopriamo sua saggezza scie n tif ica. Siamo sorpresi.
Sulle suore
Se suore scioperano seguono sbobbe saporite. Spiacevole storia.
Saltiamola.
Su Socrate
Sedendo sulla sua sedia sviluppa sentenze solitarie: sussistenza,
scandalo, svuotamento sociále. Sentiamo senza stupore, senza
sorpresa, sapendone soluzioni successive. Sicuramente sempře
stesse. Si, si, si. Sentendosi saggio saccheggia suoi studenti senza
scrupoli. Smettila! Soccorso! Siamo sazi.
Salutando
s ignor P a v e l K a f k a .

BRÁZDA 1/1997-98
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D o jm y z Ř ím a II
Je naprosto obligátním tématem pro nově příchozího člena sepsat své
dojmy z Věčného města. Jisté překvapení z univerzity rozdílně podbarvené
strachem z toho, jak bude možno zvládnout studium v cizím jazyce, něco
lichotivého o Nepomucenu, neboť není vhodné své postřehy vytahovat hned ze
začátku a nakonec - aby článek nevypadal příliš uhlazeně a nekriticky - je nutno
doplnit něco z té druhé stránky Říma - například při cestě do školy musím být
pozorný, abych zůstal bezpartijní (tj. abych nevstoupil no nějaké strany), dělají
na mě velký dojem benzínové pumpy apod.
Dle mého názoru neméně zajímavý může být dojem člověka, který
nepřichází do Nepomucena poprvé, nýbrž již jako „starší" člen. Význam tohoto
slova po pádu litoměřického semináře a sním i komunistického režimu značně
vybledl. Úcta vůči starším ročníkům nenávratně vymizela stejně jako služebnictvo
v refektáři či jiné dobré zvyky.
Je přirozené, že člověk přicházející znovu na nějaké místo hledá změny. 0
to více vyniknou věci, které jsou neměnné. Pečlivě ořezané cykasy, posečená
tráva, nostalgický kontejner, který dosud nenašel pochopení ani co do svého
umístění ani co do obsahu svých útrob, automechanik Angelino z autoservisu
naproti sto jící s rukama v bok, nablýskaný Escort m ístní řeholní komunity atd.
Jestliže něco v Nepomucenu doznalo ovšem podstatné (a ne pouze
akcidentální) změny, pak je to fontánka naproti vchodovým dveřím. Ne, že by se
snad zacelila její puklina, ale její obyvatelstvo se poněkud změnilo. Když minulý
rok do ní přibyl mladý párek vodnich želv, většina lidí mu nevěnovala větší
pozornost (vyjma obligátního zájmu sdíleného s představenými). Rybičky byly
dávány dokonce za příklad seminaristům: pod 10 °C už prý nežerou, některých je
tam prý moc a bylo by lépe, kdyby tam nebyly. Dříve než bylo dáno těm to
rybičkám consilium abeundi (což je vždy nepříjemná věc), odsoudily se k záhubě
samy. Malá a ošklivá trubka, ze které původně proudila voda do fontány, byla
nahrazena velkým a krásným sádrovým amorkem. Bohužel jeho dostřik, který mu
mnohý z nás možná bude jednou závidět, se stal rybičkám osudným. Ve vizi
fiktivní bystřiny a s ní snad i svobody spáchaly sebevraždu skokem přes palubu
kašny.
Hledat v té to události přílišné analogie a souvislosti, jako např. počet
ta k to zahynulých rybiček a počet seminaristů apod., se zdá být stejně přehnané
jako nevhodné.

11
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Jediným snad stabilním obyvatelem tohoto poněkud stísněného prostředí
je sta rý sumec, který je v podstatě tvo r velmi nenáročný, schovaný ve svém
kapradí, nic nevyžadující, tvo řící ideální společenství s ostatním i rybičkami tím ,
že si nevšímá on jich a ony jeho.
Onu pověstnou skromnost rybiček v jídle poněkud zastínil zmíněný párek
želv (podle nejnovějších údajů bohužel homosexuální). 0 množství a kvalitě masa,
které tito dva dobrodruhové sežerou, si můžeme nechat jenom zdát. Nicméně
ty to živočichy nám také nikdo za příklad nedává.
Samozřejmě není možno z ů s ta t jen u rybiček a kašny, byt by člověk po
příchodu do svého milovaného semináře mohl m ít dojem, že by to celkem stačilo.
Druhá stránka našeho života se odehrává na fakultě. Mnoho věcí se zdá,
že snad už zevšedněly. Minulý rok jsme s úctou a zatajeným dechem sledovali
naše s ta rš í spolubratry, jak se zdraví se studenty nejrůznobárevnějších pletí
jako s ta ří známí. Také naše nadšení pro zřízence zametajícího schody přesně
v době největšího provozu poněkud vyhaslo. Fin fine ustal i náš zájem si koupit co
možná nejsilnější knihu a osten ta tivně ji nosit po fakultě.
Jsou ale i změny jiné. Poněkud se narušilo naše české gheto ve druhé levé
brázdě a zřejmě nastal čas komunikovat i s lidmi jiných národností a mentalit.
Co se týče námitek proti pravověrnosti naší univerzity, Vato sice nikdy
nedosáhne úrovně pražské fakulty, nicméně si myslím, že občas přiznat pravdu i
někomu jinému než sobě, nemusí být je ště známkou nenávisti vůči Církvi.
Zakončil bych dojmem nejlepším, který se nemění - a tím je zákonem
chráněná odpolední siesta. Zdá se, že v to m to bodě se inkulturace do cizího
prostředí obešla bez potíží.

Pavel Glac

BRÁZDA 1/1997-98
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B U D O U C N O S T C ÍR K V E N A N E Č IS T O
Vzpomínám s i na jednu přednášku fundamentální teologie v
Olomouci, kde se strh la diskuze o neomylnosti církve a podobných
skutečnostech. Konečné slovo bylo jednoznačné a pravdivé: c írk v i je
propůjčena výsada neomylnosti, ale církev nedostala dar nezaspat
dobu.
Za sebe mohu ř íc i. že mladá generace se snaží dobu nezaspat.
Jako malou ukázku a zkoušku ryzosti tohoto odhodlání přijměte
n ásle d ující v iz i:
1 5 .ř í je n 1999 - páte k

Bohoslovci Nepomucena se po e xe rciciíc h s jíž d ě jí do Říma. Dříve
než lo n i,
protože
se mají svo jí troškou do mlýna p od íle t na
přípravách
slavnostního
konce druhého
t is íc ile t í.
Společnými zpívanými
nešporami
v
latinském jazyce v sto u p ili alumni spolu
se svými představenými do školního roku
1999/00.
1 6 .ř í je n 1999 - sobota

Při dopolední brigádě si bohoslovci
je h lič í s i mají mnoho co vyprávět.

během odklízení

spadaného

Mezi jinými padl návrh na přejmenování semináře na P o n tific io
C olle gio Paolino, neboť j i ž nadpoloviční většina má v křestním l i s t ě
uvedeno jméno P ave l.
Odpoledne probíhá setkání s představenými věnované zejména
změnám na univerzitě. Tou n e jv id ite ln ě jší je posunutí zahájení
přednášek na středu 20.říjn a , neboť v minulých letech byl první týden
uspěchaného začátku školy nemalou částí studentů opomíjen.
Dále otec rektor seznámil bohoslovce brněnské diecéze s
harmonogramem oslav konce t i s í c i l e t í v katedrále sv.Petra a Pavla jak
byl zveřejněn v říjnovém č ís le Acta Curiae, které před několika
hodinami obdržel.
Zpoždění ovšem nezavinil
server s ít ě
Nepomucena,
ale
in stalace
výkonnějšího
vybavení
výpočetního
centra
brněnského
b isku p ství, které bylo potřeba přizpůsobit
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nárokům organizováni oslav konce druhého t i s í c i l e t í .
17. říje n 1999 - neděle
Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl novokněz
Šlégr. který nás všechny svou přítomnosti duchovně povzbudil.

Jan

Krátce ze sportu: odpolední fotbalový zápas F.C.Tartaruga versus
A.C.Riscaldamento skončil zdrcu jící porážkou 8:2.
18. říje n 1999 - pondělí
Kolej
n a v štív il
papežský
ceremonář,
aby dojednal
d a lší
podrobnosti ohledně naši mini stěrky při slavnostní děkovné bohoslužbě
na přelomu t i s í c i l e t í .
19. říje n 1999 - úterý
Poslední den před začátkem školy v y u ž ili bohoslovci k návštěvě
věčného města. Konstatovali však, že „tempo fin isc e "- neboť konec
t is íc ile t í
je
v
křesťanské
metropoli
provázen ; nekřesťanským
zdražováním, způsobeným vzrůstajícím cestovním ruchem „ t is íc ile tý c h
tu ristů ".
20. říje n 1999 - středa
Ze zahajovací řeči děkana Galuzziho zejména boho$lovci prvního
ročníku teologie téměř nic nepochytili,
neboť studenti
stá le
polohlasně diskutovali o zprávě z Kongregace pro nauku viry. Ta to tiž
u lo ž ila Lateránské univerzitě b dít nad teologickým obsahem oslav
konce druhého křesťanského t i s í c i l e t í .

Pavel Klouček

L’OSSERVATORE NEPOMUCENO
„Co jednou začneš, podruhé neukonči!11 říkával jeden spolubratr, jehož
důvtip - vyjadřující hluboké životní zkušenosti - se měl již ihoŽnost projevit na
stránkách tohoto časopisu. Jedno z nebezpečí těchto jeho ^absolutních pravd
absolutně o ničem11je, že se stejně jako řada dalšich skutečnosti dá interpretovat
různými způsoby. Proto jsem se i já pokusil zaujmout vlastní postoj a k tomu
jsem zvolil styl alegorického výkladu. Vedla mě ktomu tato skutečnost:
šéfredaktor Brázdy se po zdárném ukončení studia v loňském školním roce
vrátil do své rodné arcidiecéze a zanechal tak po sobě spoustu
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pokračováníhodných úkolů. A proto aby se mohla udělat uzávěrka tohoto
nového čísla seminárního časopisu, bylo třeba ještě dodat kronikářskou část.
Pustil jsem se s vervou nenapravitelného optimisty do psaní těchto řádků,
ale ihned jsem zjistil, že i tady se toho dá hodně pokazit. Tehdy ke mně dolehl
varovný hlas už i Vám známé sentence: „Co jednou začneš, podruhé neukonči!"
(T. HOLÝ, Sententiae, Edizioni Brasdiana, Roma 1997, p. 2). Hledal jsem proto
způsob, jak započaté dílo dokončit, aby vůbec splňovalo požadavky jakéhosi
objektivního způsobu podáni, kritického zpracování údajů a všech možných
problémů tohoto druhu. Výsledkem bylo vytvoření fiktivní postavy'. Novým
spolupracovníkem Brázdy je tedy pan jménem Nepomuceno, pocházejícího z
měšťanského rodu římských POsservatorů. Je to nejmladší syn nejmenovaných
rodičů, na kterého se úplně zapomnělo po smrti otce rodiny, kdy se celý kšeft
ocitl v rukou jeho staršího bratra jménem Romano. Náš Nepomuceno si proto
dlouhá léta hledal nějakou vlastní živnost. Zkusil všelico .... Z notnou dávkou
della disperazione přijal nakonec nabídku pro práci v bezvýznamném (a podle
jeho slov i beznadějném - což si myslím, že byl jen jeho unáhlený předsudek)
časopisu zahraničních bohoslovců. Kdo má z toho největší radost, je jeho starší
bratr Romano 1’Osservatore, který se timto aspoň vůbec nemusí bát konkurence
ze strany Nepomucena. Nechci se však dál pouštět do rodinných záležitostí,
které i tak má na starosti náš anglický zpravodaj - strýc Paparazzi.
Abychom neztráceli čas, pusťme se proto ihned do chronologických
poznámek našeho kolegy Nepomucena 1’Osservatore.
„Přestože
se
už mnozí
pokoušeli podat novinky z života
v naší koleji ve svých příspěvcích na
stránkách nově plánovaného čísla
Brázdy, rozhodl jsem se i já pomoci
k informovanosti našich čtenářů
několika krátkými zprávami. Za
tímto účelem jsem zavzpomínal na
události, které se odehrály těsně po
redakci posledního čísla časopisu tedy od května minulého školního
roku.
Známe to, ja k tomu bývá
v česko-moravsko-slezských zemích,
že v oné době začínají kvést kaštany,
což je znamením toho, že po období
školního mezidobí začínají svátky
profesorů
projevující
se

akademickými
skrutimemi.
Příznakem zdejších zkoušek však
bývá (myslím to letní zkouškové
období) extrémní nárůst teploty a
spousty skript, které až do té doby
uchovávají
někteří
profesoři
v šuplíku. Přišlo zkouškové období,
které hned na začátku doprovázela
slavnost Těla a krve Páně, je ž jsme
měli možnost prožít spolu s celou
zdejší diecézi za účasti Římského
biskupa. Doba zkoušek proběhla
velmi rychle, můžeme j i dokonce
přirovnat
k zdravotnímu
běhu
v blízkém parku Cajfarella: čím víc
se někdo na trase zpotí a přitom
důvěřuje v Boží pomoc, že se domů
vrátí ještě tentýž den - potom má
radost z úspěšně vykonané činnosti.
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Skoro se stejnými pocity odjížděli
studenti po zkouškách na prázdniny
domů. Jeden spolubratr (Jaroslav
Čupr) přijal ještě v červnu jáhenské
svěcení a ostatní se zúčastnili
jáhenských a kněžských svěcení ve
svých diecézích.
Začaly
prázdniny,
doba
odpočinku,
cestování,
sbírání
pastorační praxe při pomoci
v místních církevních obcích. Bylo
toho
určitě
hodně
nového,
prospívajícího
k celku formace
nepomucenských bohoslovců. Konec
pobytu doma byl ve znamení
jáhenského
svěceni
dalšího
z čerstvých exalumnů Nepomucena
Bedřicha Horáka v moravském
Pťvíně.
Střední Morava se
zanedlouho (přesně 18.9.) opět stala
cílovým místem celé skupiny našich
bohoslovců.
V malé
obci
na
kroměřížsku,
v Cetechovicíh,
se
konaly exercicie - čas ztišení a
modlitby, ve kterém jsm e mohli
využít hluboké myšlenky duchovních
promluv otce Pilíka, bývalého
rektora Nepomucena. Ke zdárnému
průběhu celého týdne přispěly i
místní sestry z řádu sv. Františka,
které svým pohostinstvím a celkovou
atmosférou vytvořily pro všechny
výborné podmínky.
Od Te Deum na závěr
exercicií pak zbýval ještě týden času
do začátku školního roku, do něhož
jsm e
vstoupili
už
společně
s představenými koleje a kněžímistudenty mší svátou Veni Sanctae
v neděli 5. října v seminární kapli
Nepomucena.
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Tady stojí za zmínku samotná
seminární kaple. Ta během naši
nepřítomnosti
se
změnila
k nepoznáni díky své nově výmalbč a
modernímu osvětlení, které tím více
dodává punc celému liturgickému
prostoru. Nový je i zvon upevněný u
vchodu do kaple, který silou svého
„baam" zvedá těla i mysl všech
přítomných na začátku mše svaté.
Když už píši o novinkách, nemůžu
nepřipomenout postavičku Amorka
ve fontánce před vchodem do koleje,
který tam bdí nad rybičkami a
želvami. Všichni se totiž bojí, ja k to
dopadne letošní zimu se zvířecími
obyvateli naší fontánky - kdyby
náhodou špatně, ták nám na ně
zůstane aspoň památka v podobě
kamenné ryby v rukou Amorka.
Abych
však ■ přešel zpět
k životu koleje. Z předprázdninových
obyvatel zde v domě zůstalo, kromě
stálých představených, 9 bohoslovců
(z toho 8 ve druhém ročníku studia
teologie a jeden ve třetím), ke kterým
se přidali i 4 spolubratři začínající
tady studium
teplogie.
Pětici
stávajících kněžl-studentů posílili
další 4 a co se týče komunity
stipendistů Lateránské university,
které zde u nás sídlí, i ta se rozšířila
o pár nových tváří z celého světa.
Život zde v Koleji, přes své
různé změny a dokončující se práce
na modernizaci elektrického vedení,
pokračuje pokojně dál. Jsou však do
něj zasazena různorodá setkání a
akce, jako například setkáni s o.
biskupem Vojtěcherri Cikrle, který
navštívil naši kolej na své zpáteční
cestě
z kongresu
věnovaného

BRÁZDA 1/1997-98

16

otázkám rodiny v daleké Brazílii.
Sám nadšený tamní atmosférou
dokázal svými slovy i nás povzbudit
do začínajícího se školního roku.
Dalším takovým silným povzbuzením
byla účast na slavnostním prohlášení
sv. Terezie z Lisieux na náměstí sv.
Petra učitelkou Církve (19.10.).
Svatá Terezie byla pak v papežské
promluvě dána za příklad všem
přítomným a zvláště studentům
římských katolických universit, a to
ja k v jejím osobitém, hlubokém
vztahu k Pánu, tak i v přesvědčivé
lásce ke všem, ze které má vyrůstat i
pravé učení o Bohu.

koleje (a určitě nejen oni) se
připravuji na nadcházející velké
slavení. Pokud totiž nás nepostihne
nějaké to zemětřesení (které jsme
mimochodem tady měli možnost
v říjnu už v malé dávce zakusit) a
budeme shledáni hodnými dočkat se
nejbližší neděle, budeme mít možnost
poděkovat Bohu spolu s naším otcem
rektorem za dar 50 let života. Proto
celý tento článek bych rád ukončil
krátkým přáním otci rektorovi: ať je
mu za všechno dobré, co pro církev
koná, odměnou radost - a to ja k zde
na zemi, tak především jednou ta
věčná v nebi! Ad multos annos!

Když už jsem se přenesl tou
tématikou na náměstí sv. Petra, chtěl
bych na tomto místě zůstat, protože
tam mířily naše kroky poslední
sobotu, abychom mohli spolu
s otcem Veselým OP studovat otázky
papežského primátu hned u jeho
kořenů - u hrobu apoštola Petra
v podzemí basiliky.

A vám, drazí čtenáři, do všech
těch nadcházejících dnů všedních i
nevšedních - ať je posilou a výzvou
heslo naši koleje „Delectare in
Domino"!

Co
se
týče
budoucnosti,
všichni

- N PORoman Czudek

nejbližší
obyvatele

G r o s s e Da n k e !
P. Jiří Veselý, OP, 100.000£; P. Miroslav Ostravský, 139.000£; P. Jiří Pavelka,
50.000£; P. František Kohlíček, 20DM; Sm. Odina 100ATS; P. Pavel Kučera, 100 DM.
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Gratulujeme:
N ovému biskupovi:

Mons. Jozef Zlatňanský, tit. Biskup diecéze Montefiascone,
interdikastoriální komise pro Církev ve východní Evropě - vysvěcen 20.7.1997

tajemník

N ovokněžím:

P. Prokop Brož, vysv. 14.6.1997, diecéze Hradec Králové
P. Zdeněk Skalický, vysv. 14.6.1997, diecéze Hradec Králové
P. Marcel Šmejkal, vysv. 14.6.1997, diecéze Plzeň
P. Jakub Holík, vysv. 28.6.1997, diecéze Brno
P. J iří Plhoň, 28.6.1997, diecéze Brno
J á h nům:

Pavel Forgač, 27.5.1997, Bonn, Německo
Jan Pobuda, 21.6.1997, diecéze Litoměřice
Jaroslav Čupr, 21.6.1997, diecéze Brno
Bedřich Horák, 10.9.1997, arcidiecéze Olomouc
Absolventům vyšších teologických studií:

S.S.L.P. Jaroslav Brož - licenciát biblických věd, diecéze Hradec Králové
ThLic. Josef Chyba - licenciát s pastorální teologie, diecéze Brno
ThDr. Ján Duda - doktorát z teologie - diecéze Spiš
P. Pavel Jančík - kurs duchovních formátorů
Kněžská a životní jubilea:
60 let kněžství - P. ThLic. Jiří Svoboda - 18.12.1997, Kanada
50 let kněžství - Mons. ThDr. Jaroslav Studený - 13.7.1997, arcidiecéze
Olomouc

40 let kněžství - P. Jiří Pavelka - 7.7.1997, Německo
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Nejstarším exalumnem Nepomucena je Mons. ThDr. Josef Rabas, 28.10. 1997
se dožívá 89 let. Žije v Rottendorfu, diecéze Würzburg, Německo.

85 let života - Mons. František Planer - 9.12.1997 - Řím
75 let života - Dr. Alois Krchňák - 6.12.1997 - Německo

P. ThDr JUDr. František M ichalčík- 1 .8 .1997-Merano, Itálie
60 let života - Mons. ThDr. Josef Šupa - 14.11.1997- Německo
50 let života - Mons. Dr. Karel Janoušek - 27.10.1997 - Rektor Nepomucena

Dr. Václav S te in e r- 20.11.1997 - Rakousko
S v é kulaté výročí oslavili též:

P. Petr Ovečka SJ - 8.10.1997 - 75 let - redaktor Nového života
Signora Ottavia Rocchetti Hájek - dlouholetá zaměstnankyně koleje - 1.6.1997 70 let

Opustili nás

P. Jaroslav Holub, +20.7.1997, Kouřim, arcidiecéze Praha
P. Emil Burian, +1.8.1997 na Moravci, pohřben v Brně

K ytička

přání

2 7 . X . 1947 - 27. X. 1997

Žalm Davidův 22
Pán je můj pastýř, nic mi neschází:
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
přivádí mě odpočinout si k napajedlům,
občerstvuje mou duši,
vodí mě spolehlivými stezkami,
to pro své jméno.
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Výroky slavných:

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu,
sloužiti a prospívati je vlastností povah vznešených.

Náš život chutná jak malinka,
naše dny; a roky, jak voda uniká,
co Vám život dal, je jen
vzpomínka,
jen láska k Bohu, ten velký
poklad,
Vám zůstává.
Otče Rectore, když už máte
padesátiny,
nechť nikdo nezastaví Vaše činy,
svým svěřencům vštěpujte jen to
nej... nej...
k tomu Vám Pán Bůh
dopomáhej.
Vždy a všude plňte své
povinnosti,
svou pomocnou ruku každému
podávejte v štědrosti,
Pán Bůh odmění l/ás nebem na
věčnosti,
Pán Ježíš s Matkou svou,
nechť Vám v tom žehnají.
Pán Bůh nechť Vám dá dar
umění,
hojnost dobrých vlastností ve
vedení,
být dobrým vůdcem v Kristově
učení,
být příkladem, to lehké není.

Ještě něco důležitého,
co se týče jezírka našeho,
tam hladové rybičky na Vás
čekají,
jestli nezapomenete na jejich
ranní krmení.
i

Nevěšte svou hlavu znavenou,
už tak dost prošedivělou,
vždyť kus záslužné práce máte
za sebou,
;•
plod v mladých následovnících
budiž Vám odměnou.
Padesát let zní duch Vaší
epopeje,
ještě tolik roků, Boží slovo
hlásejte nám,
štěstí, zdraví a.klid, to dnes za
okruh přátel prejem,
náš oslavenče, k Vašim
narozeninám.
Ted všichni zvedněte své číše,
na zdraví jubilanta připijme,
na tento den všichni dlouho
vzpomínejrúe,
lásku a radost v srdcích
dlouho mějme.

JosefR
ylk
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