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Úvodní slovo rektora
NEZ.\(]r ŽÍTe Ln Ě SE NÁM pŘibliŽujE IvONEC

P o Ma I u

xkAclEMiťkl lio Roku

1996/7/

J ecI e n á c i n o vé pŘícbozícb sem ínarístů si už zvvklo NA nový ř e ž ím , nové siudijNÍ podMÍNkv
\ /vl-Ádli i možná o Ijá v a n o u ítaIštínu . P r v n í vÁŽNÉjší zkouškové období jc vŠAk čt.kÁ teprve
NA koNCÍ ItTNÍllO SEMESTRU, jelikož V TOM ZÍMNÍM cI ěIaIÍ jEN, Řekl bvcl), "polo/kouškv". JSEM
pŘESVČdČEN, ŽE po dobliÉ pŘipRAVĚ, klCRÁ ZROVNA pRobillÁ, Nebude MĚSÍC ČERVEN MĚSÍCEM
IRACjÉdií, Nvl)RŽ RAtloSTNVM STARTEM do IŘÍMĚSÍČNÍbo období odpoěÍNku A sbÍRAN Í n o v v c I i
/kuši nosu '.
Č as se TEdv žen e vpŘEd a NĚkdv se zdÁ, že nás c Iic e zavaI ít všecI n ím í st a ro sim í ,
klERE UŽ bvcIfOM cIllÉli MÍT dÁVNO Z kRku, jENŽE ONy STÁIe ČEkAjí NA jcjícll VyŘEŠENÍ. U NÁS
V N e POMUCENU SE blíží ke koNCÍ ZATÍM jcdNA Z TĚcIlTO STAROSTÍ A TO NE ZANldbAIElNýcIt.
PŮ jílE'lí VŠE dobŘE, V ZÁŘÍ by NÁS M ĚI a OpUSIÍT skupÍNA dúlNÍkŮ, piíACUjícídl NA OPRAVĚ
ElckinickÉ ínsta Ia c e . íi klEŘÍ SE podilují NA úklidu po jujicll ZÁkliOCÍcb, UŽ SE NA loto
ROzloUČENÍ NESMÍRNĚ TĚŠÍ, i kdvŽ UŽ JSME SÍ TÉMĚŘ VŠicIlNÍ NA TUTO pŘÍIOMNOST /w kli. Jt jicll
PRACOVNÍ l(ARMONOC,RAM MÁ v Ia STNĚ NA STAROSTÍ jEN ONA A TAk UVÍdÍME,
o r CjA n íz o v a t

kollO

budí

po jejich odcbodu z I i Ia v n í budovy.

ÍESlIi si VZPOMÍNÁTE, V AdvENTNÍM ČÍs I e BlTÁzdy jSEM NAVRllOVAl NĚkolilcA í I e NNÍ
SVMpOSÍUM

zdE V N e POMUCENU

v

dobĚ

pŘEd

ZAllÁjENÍM

NOVÉbo

AkAdEMÍckÉbo

Roku.

NlMVsIÍM SÍ, ŽE TÍMTO lldčlÁME dÍRU (lo VĚdEckÉllO SVĚTA, jclE SpíŠE O TO, uloÁZAT NAŠÍM
a I ijm n ů m ,

|Ák se

na

podobNÉ Akce pŘipRAVovAi

a

jÁk jr

m o ž n o se n a n íc I i

vkrívNĚ p o d ílo '

NApŘíkUd i PŘÍPRAVOU MENŠíbo R E Í e R ÁIU. PŘÁl bvcll SÍ, AbycIlOM ZŮSTa IÍ již U NAVRŽENÉllO
TÉMATU A TÍM by MĚU bvt

N oV Á

puobli MAiikv. V ím , že vzlilcdtM

EVANC,e IÍZACE VÍdĚNÁ Z NEjRŮZNĚjŠícIl lillIŮ pASTORÁlNÍ
v V ašem u

ZANEpRÁzdNĚNÍ, Nebudu jEdNoducliÉ z.Ajisiii

RElERENiy, a I e púi dobRÉ vůli SE ONV ČTVŘÍ (I n V (ÍA]'Í NČkdč UŠETŘÍT. fERMÍN bvl pROZAlÍM
STANOVEN NA 2 9 ZÁŘÍ AŽ 2 ŘíjNA S TÍM, ŽE IlOSIE budou MÍT pŘílcŽilOST k EVENIUI I.NÍ R tk liO v d
ve:

V ěčn ém městě pŘcd či po uvee I en ém term ín u . Kdo z V ás by

PRO SÍM

dejte

NÁM

jfcj

CO

NejdŘÍVE

NA v ť d o M Í,

A b v c IlO M

m éI

už nvní v I iotI n é ie m a ,

ME li ČAS NA ZpRACOVANI C llÉ llO

pROC,RAMU. IšudcME vdĚČNÍ ZA V a ŠC ptíí|JA(I,NL NÁV r I í V A pÚipOMINkv k NAVR/l NE xkci.

N a závěr jr.šié jcdNA pRAkiickÁ pŘipoMÍNlov. N áš kolej\í ČAsopis jsMi
r o /l s i I a I í

až

dosud

zliRubA vsi diVAdcsÁii acI r e s a i Ěim . V zI i I etI em k tomu že se V aše a í I r is v často m í n í .

N ik u RE /Asilkv NEMollOU l)VT Z TollOTO důvodu (loRUČENV. Ro/liodli jsME SE pROIO, vlo/il TO

lo lio io Č.ÍsIa doiAZNÍk, SE ŽÁdoSTI O UPŘESN ĚN Í V aŠÍ AtI r ISV A S POTVRZENÍM V.ASlIlO ZÁjlVUJ
O N AŠE Ín I o RMACE.
NÁŠ (loTAZ odpoví

V budoUCNll budc.ME pAk
A O NAŠI

/pRA W

P O SIÍA I HliÁzdu jEN i é m

p R o jlV Í

ZAJÍM .

i v a I e m n u m , k il R Í NA

I IENIO Ma Iv p Ř ÍS |)ÍV lk ,

k il RV

NAŠÍ
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<íáva j. dolmoMAdy, siojí u r č íio u n ám a I iu a bylo bv pro to zbyttČNÉ zatěžovat je

P r a c í , o jejíž výsledek n e n í zÁjEM. M ějte pro to pocbopeNÍ a budEie-li mít zÁjEM, pošh.iE
nám V aší a í I iie s l v V áš so u I i Ia s . PŘedeivi dĚkujcME.

M ilí pÚÁielt, ZÁVĚREM UŽ jEN SRdEČNý pozdlW V S MÍloU V/pOMÍNkoU NA VÁS. J m ENEM
všech z NepoMUCENA V ás zdRAví

Karel Janoušek
Rekto r

Výročí posvěcení základního kamene
pro stavbu Nepomucena.
Na den 31. května připadá sedmdesáté výročí posvěcení základního
kamene naší koleje. Toho dne, v roce 1927, se shromáždilo na širokém zeleném
poli, které zakoupil papež Pius XI, velké množství duchovenstva i věřících,
mezi nimi i osm kardinálů: Gasparri, Vanutelli, Scapinelli, Tacci, Sbaretti,
Ceretti, Bisletb a Verde. Československý episkopát zastupoval nuncius Msgr.
Francesco Marmaggi, který přednesl hluboce založenou a obsažnou řeč.
Přítomen byl též bývalý pražský arcibiskup Pavel Huyn, spirituál P. Bohumil
Spáčil, spolu s P. Vendelínem Javorkou a s P. Janem Hudečkem C. Ss. R.
Nechvběl ani zástupce katolických amerických Čechů a Slováků Dr. Hynek
Dostál, redaktor časopisu "Hlas" ze St. Louis.
Pořadatelem této slavnosti byli dr. Václav Černý, vicerektor koleje
Bohemicum a rektor téže koleje, pozdější kardinál a protektor koleje Mons.
Alíredo Ottaviani.
Do otvoru v základním kameni bvla vložena pergamenová listina
s podpisy všech přítomných význačných osobností a též i Československo
kovové mince. Na to bvl kámen posvěcen a spuštěn do základů.
Text listiny bvl následující:
PRID. CAL. IUN. A. MDCCCCXXVII
MC. AB. ORTU. CYRILLI. SANCTI
SLAVORUM. APOSTOLI.
VIA E. PETRUS GASPARRI
GARD. A. NEGOTIIS PUBLICIS
AEDES
PONTIFICII. COLEGII. NEPOMUCENI
SACRAE. IUVENTUTI. E. CECOSLOVACCHIA
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INSTITUENDAE
AUCTORITATE
D. N. PII. XI. PONT. MAX.
QUI. IPSE. LOCUM. MUNIFICUS. DEFERAT.
LAPIDE. AUSPICALI. POSITO.
SOLEMNIBUS. CAEREMONIIS. INCHOAVIT.
Pro Československo to bvla telulv velmi významná slavnost, vzdvt
svétitelem bvl sám tajemník Pia XI kardinál Gasparri. Římské denmkv o teto
události přineslv obšírné reierátv i s fotografiemi, což svědčilo o neobwejne
pozornosti vůči Čechům a Slovákům.
Fehdv si naši novináři libovali, v jak krásně zeleni a volnem prostranství
bude kolej postavena. Dnes už toto není pravdou, protože Nvpomucenum je
obklopeno téměř ze všeeh stran obvtnvmi blokv. ICus zelené zahradv zde však
stale ještě máme a při dnešní stísněnosti v Římě si toho i vážíme.
[e též. pozoruhodné, že celá výstavba Xepomucena netrvala ani dva
rokv. Mramorová deska v atriu koleje nám dodnes připomíná den svěceni 23.
dubna 1929.
Vivat, crescat, tloreat Pontificium Collegium Xepomucenum!
Gejza Veselý
vicerektor
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Pouť do Subiaka
Každý rok se v Subiaku 21. března konají oslavy smrti sv. Benedikta.
Nebylo tomu jinak ani letos. Oslavy však byly rozšířeny i o vzpomínku na sv.
Vojtěcha, který toto místo jako poutník navštívil. Místní benediktinský opat
u příležitosti milénia Vojtěchovi mučednické smrti nechal zhotovit jeho sochu,
která měla být 20. března společně se sochou sv. Benedikta, Vojtěchova
duchovního otce, slavnostně odhalena a posvěcena. Rádi jsme přijali pozvaní
a vydali se na pouť.
Hned po obědě jsme se sešli před Nepomucenem „u rybiček'' a čekali na
příjezd autobusu. Odjezd byl stanoven na 14. hodinu, ale vzhledem
k polednímu „trafiku", způsobenému stávkou městské dopravy, se o hodinu
opozdil. Měli jsme tak možnost popovídat si s panem kardinálem Vlkem, který
se slavnosti také zúčastnil. Zbylý čas čekáni jsme plodně využili k marnému
hledání dvou vodních želv v naší malé fontáně, které tam nasadili (alespoň to
doposud tvrdi) tři přírodymilovní alumni.

Cestou do Subiaka nam naš průvodce P. Vojtěch Hrubý připomněl
životopis sv. Benedikta, který v Subiaku vedl poustevnický život a kde založil
i první klášter. Zmínil se i o vztahu sv. Vojtěcha k Subiaku. Světec po odchodu
z Čech zamířil do Itálie a putoval po místech spjatých s osobou sv. Benedikta
a zavítal i do kolébky benediktinského řádu.
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Slavnost začala na navrší nad benediktinským klášterem, kde se kromé
nás shromáždili i poutníci z Německa a místní obyvatelé městečka Subiaka.
Po přivítaní poutníků místním opatem posvětil pan kardinál Vlk sochy sv.
Benedikta a sv. Vojtěcha, který je vyobrazen jako biskup (mitra), mučedník
(kříž) a misionář (evangelium).
Po mši svaté jsme pouť zakončili v městečku Subiaku výbornou večeří,
o kterou se postaral náš milý průvodce P. Hrubý,
Jan Uhlíř

Šel jsem, Pane, za tvým hlasem...
S vděčností Bohu můžeme v letošním roce oslavit, ještě spolu s jedním spolubratrem •
je to otec Josef Čupr, nynější provínciál jezuitů u nás. stříbrné kněžské jubileum. Před 25
roky. dne I S. března I 972 (byl to tehdy svátek svátého Josefa), jsme byli v nepomucenské
koleji vysvěceni na kněze otcem biskupem, svaté paměti. Wladyslawem Rubínem tři čeští
bohoslovci. Tím třetím naším spolubratrem byl P. Petr Eliáš, který je již na pravdě Boží;
vzpomeňme ho ve svých modlitbách a Nejsvětější oběti. Otec Čupr krátce po vysvěcení
vstoupil do společenství Tovaryšstva Ježíšova. Petr Eliáš působil nejprve v Locamu ve
bvýcarsku. později se dostal jako krajanský misionář až do Austrálie, odkud se po
„sametové revoluci" vrátil do vlasti, jak jsme nakonec učinili všichni tři. Byl děkanem v Plzni
a neočekávaně, na svátek Proměnění Páně 1993, odešel z tohoto světa.
Byla by toho celá kniha, kdybych měl popsat do podrobností celou cestu svých
dvaceti pěti let kněžského života. Stručně se zmíním o prvních letech, kdy jsem pobýval
necelý rok po ukončení studii ve Francii, kde jsem dělal kaplana v Paříži a zpovědníka
v Lurdech. Dík jednomu americkému Čechovi, otci biskupovi Janu Mořkovskému. jsem se
dostal začátkem roku 1973 do Texasu ve Spojených státech Amerických. Mezitím jsem
vypomáhal na několika místech v Itálii (Livom o. Rím. Norcia).
V Americe jsem působil celkem sedmnáct roků a prošel jsem pastoraci různých
druhů lidí. Pan biskup M ořkovský byl rád. že jsem se ještě vedle angličtiny snažil naučit
i Španělsky, abych mohl působit ve farnostech, kde hodně lidí mluví tímto jazykem. Zjistil
jsem, že to bylo i pro mě snazší. Snad proto, že jsem byl z Rima zvyklý na italštinu
a španělština, i když je to jiná řeč, přece je ji podobná. Líbila se mi zbožnost Mexikánů. kteří
mají ve zvláštní úctě Pannu Marii Guadalupskou. To mi stále připomínalo naši Svatou Horu
a Hostýn. Měl jsem i možnost několikrát navštívit v hlavní městě Mexika baziliku Pannv
Marie Guadalupe. kde podle se tradice zjevila v třicátých letech šestnáctého století mladému
vdovci indiánovi Juanu Diegovi.

V jedné larnosti. kde jsem působil, zavedl americký kněz českého původu. P.
František llrbanovský. putování soškv Pannv M arie do různých rodin během celého roku.
Na první sobotu pak bvla v kostele s touto soškou bohoslužba ke cti Pannv Marie. Později.
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když jsem se stal administrátorem mexického kostela sv. Jindřicha ve Freeporíu. následoval
jsem jeho příkladu a zavedl stejnou pobožnost, tentokrát na přání farníkú s obrazem
Nejsvětéjšiho srdce Ježíšova. Na první patky byla v kostele celonoční adorace, která končila
mší svátou brzy ráno. Obraz putoval od rodiny k rodině a všude se konaly pobožnosti
k Srdci Páně.
Avšak neopomíjel jsem ani naše lidi, jejichž předkové emigrovali do Am eriky z naší
české i slovenské vlasti, hlavně koncem minulého století. Byli prakticky všude, kam jsem
přišel. Je|ich společenství. Katolická jednota texaská a Katolická jednota texaských žen. bylo
vedle Knights oí Columbus • Kolumbových rytířů - v Texasu hlavní organizací, která
udržovala naši českou tradici a dědictví. Pořádaly se české festivaly a jiná shromáždění, jako
například na svátek sv. C yrila a Metoděje. Pan biskup M ořkovský na to dbal a všestranné to
podporoval.
Využil jsem také možnost působit mezi námořníky, kteří připlouvali na obchodních
lodích do amerických přístavů. Tak jsem měl možnost setkat se s lidmi z celého světa
a alespoň trochu poznat jejich jazyk, mentalitu a kulturu. Každý rok jsme měli shromážděni
v některém z hlavních přístavů po celých U SA . Přidávám, že i tentokrát jsem byl snad
nejšťastnější, když jsem se celkem dvakrát sešel s lidmi z vlasti.
A mám-li uvést nějaký vrchol, pak mám za to. že to byl zážitek z roku 1983. kdy
byla v hlavním městě U SA Washingtonu, v národní svatyni Spojených států Amerických
zasvěcené Neposkvměnénu

Početí Panny Marie, slavnostně vysvěcena kaple sv. Jana

Nepomuka Neumanna a Panny M arie Hostýnské. Myslím, že tato mariánská tradice je
hlavní pouto, které nás spojuje stěm i, od nichž jsme rozděleni tou tzv..,Velkou louži",
a tvoříme tak jednu společnou Boží rodinu.
P. Ladislav Daněk
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Připravujeme se na kněžskou službu. V dnešní době, kdy se velmi
proměnil styl života, je třeba hledat také adekvátní způsoby, jak žít kněžství,
aby bylo věrné Kristovu poslání a zároveň odpovídalo na potřeby současného
světa. Nabízíme k zamyšlení několik tezí, předložených Německé biskupské
konferenci profesorem W.Breuningem z Bonnu a biskupem Klausem
Hemmerle z Cách. Výběr je z knihy Priestersein od Gisbert Creshake, která
vyšla poprvé v roce 1982 a v pátém vydání, obohaceném o novou kapitolu,
vycházející z deseti let zkušeností, v r.l 991.)

Deset tezí ke kněžské formě života
1. Důležitější je, jak jako kněz žiji, než co jako kněz dělám.
2. Důležitější je, co ve mně činí Kristus, než co činím já sám.
3. Důležitější je, abych žil jednotu v presbyteriu, než abych šel do svých
úkolů sám.
4. Důležitější je služba modlitby a slova, než služba stolům.
5. Důležitější je duchovně doprovázet spolupracovníky, než dělat co možná
nejvíce práce sám.
6. Důležitější je existovat na několika (opěrných) bodech zcela a beze zbytku,
než na všech bodech spěšně a polovičatě.
7. Důležitější je jednání v jednotě, než stejně tak dokonalé jednání v izolaci.
Tedy: důležitější je spolupráce než práce, communio než actio.
8. Důležitější je kříž, protože je plodnější, než efektivita (výkonnost).
9. Důležitější je otevřenost pro celek (tedy pro celé společenství, pro diecézi,
pro světovou církev), než právě tak důležité partikulární zájmy.
10. Důležitější je, aby byla všem dosvědčována víra, než aby byly
uspokojovány všechny obvyklé nároky.

K zamyšlení:
• Jak si představuji spolupráci mezi kněžími v diecézi, až se stanu jedním
z nich?
• Co pro tuto spolupráci mohu udělat už v semináři?
Pro Brázdu připravil Jan Mráz
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GRATULUJEME:
Novokněžím:
P. Stanislav Přibyl
P. Ivan Šulík
P. Blažej Štrba
P. Peter Tkáč

- vysv.
- vysv.
- vysv.
- vysv.

22.6.1996, arcidiec. Praha
29.6.1996, diec. Nitra
4.1.1997, diec. Banská Bystrica
4.1.1997, diec. Bánská Bystrica

Novým Monsignorům:
Mons. Jan Vokál
Mons. ThDr. Pavol Brzý

-jmenován 28.2.1997 - Řím
-jmenován 27.3.1997 - diec. Nitra

Kněžská a životní jubilea:
25 let kněžství:
P. Jaroslav Nesvadba
P. František Blažek

- 29.6.1997 - Rakousko
- 2.7.1997 - Kanada

70 let života:
ThDr. Josef Krejčí
Mons. Josef Zlatňanský
P. Jozef Martinkovič
P. Štefan Vagovič
Mons. Andrej Šinal
P. Jiří Engelhart OSB

- 3.3.1997 - Itálie
- 13.3.1997 - Itálie (Řím)
- 28.3.1997 - USA
- 13.4.1997 - Švýcarsko
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Velký pátek 1997
Kdyby naše Brazda vycházela i s barevnou přílohou, tak by Vám určitě
v tomto čísle přinesla poutavou reportáž doplněnou jedinečnými záběry
z baziliky sv. Petra v Římě.
Během velikonočního tridua totiž seminariste naší koleje asistovali při
velkopatečních obřadech celebrovaných Svatým otcem. To, že se neslaví v tento
den mše svátá, ale památka Umučení Páně sestávající se z bohoslužby slova,
uctívání kříže a sv. přijímání, naši čtenáři jistě vědí. Možná však bude pro ně
zajímavostí, že při těchto obřadech nekáže papež sám, ale naopak káže jemu
i přítomnému lidu papežský kazatel - kapucín P. Cantalamessa.
Začněme ale pěkně od začátku. Jako každá velká událost, tak i tato
vyžadovala poctivou přípravu. A protože popsat přípravu vnitřní by
pravděpodobně přesáhlo rámec těchto stránek, omezíme se na několik postřehu
o té vnější.
Tedy - příprava vnější, vzdálená, spočívala v diplomatickém umění rektora
naší koleje přesvědčit papežova ceremonáře Mons. Piera Mariniho, že právě
Nepomucenum bude mezi desítkami jiných bohosloveckých kolejí v Římě tou
nejlepší volbou.
Příprava blízká - jistě ta nejméně zajímavá - sestávala ze zcela prostých
úkonu spočívajících v nejrúznějších úpravách zevnějšku tělesného i šatového.
A konečně příprava bezprostřední probíhala několik hodin před vlastni
bohoslužbou přímo na místě - tzn. pod „Berniniho baldachýnem' v bazilice sv.
Petra a pod vedením „profesionála" Mons. Mariniho. Nutno podotknout, že
vzhledem k tomu, jak velká událost mela následovat, byl nácvik velice prosty
(nesrovnatelně kratší a jednodušší než v prostředí seminářů českých - pozn.
aut.). Vše v podstatě spočívalo v rozděleni úloh a zevrubnému náčrtu situace.
Dokonalé „provedení" asistence při samotných obřadech bylo pak
zajištěno podivuhodnou souhrou mezi bohoslovci (více či méně obeznámenými
s danou situací) a doprovodnými pomocníky hlavního ceremonáře. který sam
řídil vše pouze pohyby očí či stručnými slovními pokyny.
Jestliže jsme si na začátku posteskli, že Brázdě chybí barevna příloha, tak
na tomto místě si uvědomujeme, že ani ta by nestačila. Možná snad
videozáznam by ukázal celou dynamiku a krásu těchto velkopatečních obřadu. .
ale i to by bylo málo, když vlastně ani oči nedokáží zachytit vše, co bylo. je
a bude pravým obsahem teto liturgie.
A tak nezbývá než si přiznat spolu s Antoine de Saint - Exupery: ..Co je
opravdu důležité, je lidským očím neviditelné. Správně můžeme vidět jen
srdcem." A to platí i o „naší" velkopateční bohoslužbě s papežem Janem
Pavlem II.
Tomáš Holý
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Kronika
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Brázdy jsme se
s Vámi rozloučili v teto rubrice na
začátku adventní doba do které
jsme
vstoupili
účasti
na
slavnostních prvních nešporách
první neděle adventní v bazilice sv.
Petra ve Vatikánu, které vedl Svaty
Otec.
Velkou událostí v Nepomucenu na
začátku adventní doba je vždycky
mikulášská besídka. Ta poslední
přinesla ohlasv na první kroky nové
příchozích seminaristú v římském
a zvláště
v nepomucenském
prostředí. Ovšem největší úspěch
měla scénka s názvem „Ricerca
delle
koleda
slavě",
jejímž
režisérem a představitelem hlavní
role byl pan rektor. Předvedl nám,
v roli
kolednika,
způsoby
koledování u různých slovanských
národů,
přičemž
dokázal
vystihnout narodili charakter toho
kterého národa. Svou aktivní účastí
na besídce překvapil a potěšil také
pan velvyslanec, kterv zapěl
zdánlivé tesknou, avšak svvm
obsahem humornou píseň. Nakonec
dorazil, s mírnvm zpožděním sice,
zato však s velkou okázalostí svaty
Mikuláš
z Bari
a obdaroval
přítomné ne snad velkvmi, hojnými
darv, nicméně kazdv něco obdržel
a naplněn dobrvm pocitem z celého
večera se mohl odebrat na lože.
1Ined druhv den isme však museli
zklidňovat svou mvsl rozbujnelou
z besidkv protože nam začínala
rekolekce s tomatem pro nasn dost
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důležitým. s tématem
celibátu.
Promlouval k nám hlas známý
z vatikánského radia, patřící P.
Josefu Koláčkovi.
Na vánoční prazdninv jsme se
všichni bohoslovci a někteří knězi
odebrali domu navštívit sve blízké
a prožít s nimi svátkv Narozeni
Páně. Promrzlí na kost z velkých
mrazů, které u nás bvlv, jsme se
rádi vraceli do „teplého" Říma.
Teplo nám bvlo ne ani tak vlivem
vnějšího
prostředí,
ale
spíše
z blížících se zkoušek. Ponořili jsme
se proto vehementně do studia.
Abychom si od učeni trochu
odpočinuli, vvužili jsme možnost
zúčastnit
se
přednaškv
renomovaného německého teologa,
biskupa W.litera Kaspera na terna
apoštolské
posloupnosti
v ekumenickém
dialogu,
či
vyslechnout přednášku neméně
proslulého
teologa,
kardinála
Martiniho.
Nastalo
zkouškové
období. Naši nováčci si poprvé
vyzkoušeli dělat zkoušku v cizím
jazyce. A mohu říci docela úspěšné.
Po „osami - sezione inverno"
nenásledovaly hned přednášky, jak
to bývalo v předchozích letech, ale
mohli jsme si ještě užit volného
týdne. Někteří z nas ho vvužili
k návštěvě svvch znamvch tadv
v Itálii.
/.novu začalv přednaškv. obnovil se
i běžný seminární život. Io uz se
odehrávalo na zmatku dobv postní.
V jejím průběhů, tak je to zvvkem.
se konala rekolekce která se nesla
v duchu
postního
obraceni
a bližšího
přilnuti
ke
Kristu.
Rekolektorem bvl tentokrát jeden
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františkán
z Prahy,
P.
Petr
Alcantara Houška, který v té době
končil svůj studijní pobyt v Římě.
Již předtím nas několikrát poctil
svou návštěvou a koncelebrací při
nedělní mši sv. V této době nás také
navštívili
čerství
ex-alumni
Nepomucena,
jáhnové
Marcel
Smejkal a Jakub Holík. Marcel si
plní povinnost náhradní vojenské
služby a Jakub vykonává svou
základní vojenskou službu.
Do fontánky před atriem přibyli
k rybičkám v březnu noví obyvatelé
(resp. obyvatelkv). Staly se jimi dvě
vodní želvy. Dlouho byly skryté
pod vodním rostlinstvem v bahně nezvykly si asi hned na chladnější
vodu
(předtím
totiž
plavaly
v akváriu s pokojovou teplotou). Už
jsme ani nevěřili, že jsou naživu. Až
potom, na přelomu dubna a května,
jsme je spatřili v plné kráse, když se
opalovaly na sluníčku.
21. března probíhají v Subiaku
oslavy výročí smrti sv. Benedikta.
Letos tyto oslavy byly obohaceny
o připomínku
další
události:
milénia smrti sv. Vojtěcha, jednoho
z velkých duchovních synů sv.
Benedikta, který v kolébce nejstarší
západní cenobitské řehole nějakou
dobu též. pobýval. Místní opat biskup proto pozval na letošní
oslavu církevní a politické zástupce
zemi, kde sv. Vojtěch působil.
Pozvání přijal mimo jiné i pan
kardinál Vlk, kterv v předvečer
svátku předsedal slavnostní liturgii.
Zároveň
těž
posvětil
nové
odhalenou sochu sv. Vojtěcha,
kterou postavili vedle sochy sv.
Benedikta
na
návrší
nad
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benediktvnskvm klášterem. Mezi
pozvanými na tuto slavnost bvla
i naše kolej
a vůbec
všichni
Cechové, kteří mají v Římě nějaké
církevní poslání. Náš stát oficiálně
zastupovali naši velvyslanci při
Italské repmblice a při Sv. stolci.
Postní doba se nachýlila ke konci.
Začaly velikonoční prázdniny. My,
všichni nepomucenšti bohoslovci,
jsme tentokrát zůstali v Římě,
abychom prožili společně největší
křesťanskou slavnost roku v srdci
katolického světa. Slavili jsme téměř
všechny obřady, Květnou neděli
počínaje, ve společenství s římským
biskupem. Na Velký pálek jsme
dokonce Svatému Otci při obřadech
v bazilice sv. Petra ministrovali.
Byla to pro nás velká událost, setkal
se s tak významnou osobností.
Ovšem největším zážitkem bylo pro
nás jistě prožívání oslavy Kristova
vzkříšení. Další týden prázdnin
jsme strávili každý po svém.
Ještě ve svátém týdnu, na Zeleny
čtvrtek, jsme slavili společně ve
velké kapli Nepomucena mši sv. na
památku Večeře Páně. Eucharistie
se na konci liturgie přenesla do
„Getseman",
zřízených
v naši
společenské místnosti. Od té dobv
jsme zůstali v této provizorní kapli,
zatímco ve velké kapli probíhá
oprava
elektroinstalace,
která
v posledních letech provází naši
kolej. Tato oprava se již. Bohu díkv,
chýlí ke konci - zbývá opravit ještě
část od kaple po refektář.
Dalším problémem, kterv trápí
Nepomucenum, je zeď obepínající
jeho pozemek, která pomalu
podléhá zubu času - opadava z. ni
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omítka. Aby se zušlechtila alespoň
část zdi, přiléhající k pozemku
sousedního činžáku, byli pozváni,
zásluhou pana Josefa Rylka,
řemeslnici
z Jablunkova,
kteří
vykonali
skutečné
dobrou
(a především pro kolej levnou) práci
při opravě zdi naší koleje. Byla to
pro tyto lidi (všichni jsou věřící)
také
jedinečná
příležitost
prohlédnout
si
Řím
a okolí
a zúčastnit se velkých církevních
slavností.
Poslední událostí, o které bychom
Vás chtěli informovat, je seminární
výlet. Vydali jsme se na dalekou
cestu přes Umbrii až do kraje
Marche, kde jsme navštívili klášter
kamaldulských benediktýnů ve
Fonte
Avellana,
položený
v krásném hornatém kraji. Zde
působil i jejich velký světec Petr
Damiani. Další naší zastávkou byly
jeskyně Frasassi u Gengy. Opravdu
mohou soupeřit v kráse a v lecčems
je i překonají s jeskyněmi v naší
vlasti.
Nakonec
jsme
se
zastavili
v městečku Trevi, kde bývalo kdysi
letní sídlo české koleje Bohemicum.
Ještě v současné době jsou na
budově vidět sgrafita, znázorňující
znaky zemi České koruny a výjevy
našich katedrál. Bohužel, dovnitř
jsme se nedostali, poněvadž dům je
v současné době v soukromých
rukou a majitel nebyl k dostižení.
Řím oslavuje v současné době 2750
let od svého legendárního založeni.
Pěkná dávka historie! Buďme proto
vděčni, že můžeme nebo mohli jsme
tadv studovat a strávit tadv kus
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života - prožít kus té historie
a poznávat ji.
Vážení čtenáři, na závěr naší
kroniky chceme vyjádřit srdečné
díky těm, kteří svou finanční
podporou
umožňují
vydáváni
našeho časopisu.. Náš dík patří
zvláště P. Jiřímu Jeřábkovi z Vlauls,
který přispěl 100.000 lirami, \lons.
Jaroslavu Skarvadovi, taktéž za
100.000 lir, dále pak Mons. Karlu
Vránovi za 70.000 lir. Řádu
německých
rytířů
(Ordine
teutonico) za dar 50.000 lir, P. Janu
Holasovi
z Frankfurtu
nad
Mohanem za 20.000 lir a p. Leovi
Ge z Vídně nejen za příspěvek 5.000
lir, ale také za informace, týkající se
adres a výročí bývalých alumnů
Nepomucena a za příspěvek slov na
zamyšlení i anekdot, kterými též
obohatil náš časopis.
Děkujeme i Vám všem, kteří nás
podporujete svou modlitbou při
naší přípravě ke kněžství.
Redakce Brázdy se omlouvá za
opožděnou gratulaci P. Stanislavu
Přibylovi z pražské arcidiecéze a P.
Ivanu Sulíkovi z diecéze Nitra ke
kněžskému svěcení. Přejeme jim
hodně darů Ducha sv. při jejich
práci na vinici Páně.
Přejeme Vám, abv i toto číslo
Brázdy Vám přineslo radost
a potěšení. Těšíme se i na Vaše
ohlasy, podněty a připomínky.
Vyplňte, prosím, a pošlete nám
i naše anketní lístkv, abvchom
zjistili skutečný zájem o tento
časopis.
Vaše redakce.
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Pro zasmání a k zamyšlení:
Která svgtá má 6 nohou a 2 h la vy'? (2v. Rodina)
Která svátá má 4 nohy a žádnou hlavu'? (2v. 2tolice)
Která svátá nemá žádné nohy a žádnou hlavu'? (2v. Hora)

Kdo se nenarodil a zemřel'? (Adam a Eva)
Kdo se narodil a nezemřel1? (Eliáš)
Kdo se jednou narodil a dvakrát zemřel*? (Lazar, naimský mládenec, Jairova dcera)

Proč zradil Petr Pána Ježíše*? (Protože mu uzdravil tchyni - Mk 1,29nn.)
Co je lidskýma rukama udělané v nebi*? (Kristovy rány)
Kdo je určitě v ráji*? (lotr po pravici - Lk 2 2 , 4 0 nn.)
Která byla spasena a není v nebi?5 (tráva)

Jeden šofér autobusu a jeden děkan přijdou do nebe. 2v. Petr šoféra vítá a oslavuje
a hned mu dává jedno z předních míst. Děkana jen suše přivítá a odkáže ho někam
do koutku. Děkan se diví: „Padesát let sloužím církvi, všechno obětuji a teď skoro
nic." 2v. Petr mu odvětí: „V íš, zde soudíme podle výsledku. Když ty jsi kázal, tak
všichni usínali, kdežto když tento šofér jel s autobusem, tak se všichni modlili."

A te ď něco pro m ilovníky něm činy:
Vor dom Missionar steht plotzlich ein riesiger Lowe. Der Missionar fallt auf die
Knie und betet. Ais er aufblickt, sieht er den Lowen mit gefaltenen Pfoten neben
sich sitzon. „Ein Wunder, ich hábe ihn bekohrt", freut er sich. Da fiort er das Gebet
des Lowen: „Komm Herr Jesus, sei unser Gast, und segno, was du uns bescfieret
hast..."

Za tyto příspěvky vděčíme panu Leovi Ge

DELECTARE IN DOMINO

