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Řím, 27.10.1995

Vážení a mí Li
V pApEŽskÉM

SEMÍNÁŘÍ

čtenáři

Biúzdy,

NEpOMUCENU jSME ZAhÁjili NOVÝ Al<A<ÍEMÍcký Rok

1995/96.

S Boží

POMOCÍ TAk ZAČÍNÁME pSÁT <1a1ŠÍ STRAN ku NEpOMUCENských dĚjÍN, STRÁNku NESOUCÍ Číslo 67, chCEME'li

kAŽdý Rok ZTĚSNAT do NĚklERÉho Z pŘEdEpSANých foRMÁTŮ. Na TUTO NOVOU STRÁNku pŘispĚjí VŠÍchNÍ
obyvATEÍÉ koleje, kAždý podk své snaItv a jisič s dobRou vůlí. Na koNci Roku budEME mít pŕíIežítost
zhodNOTÍT kVAÜTU NAŠeIto SNAŽENÍ, ZpyTOVAT i SVĚdoMÍ, zdA jSME UČÍNÍli VŠECŮNO CO JSME SÍ pfcdsEVZAÜ

A CO JSME byli pOVÍNNÍ UČÍNÍT.
Na

okAMŽik

se

vŠAk j'ešté

vrátím

k Roku

mínuLému

a to

proto,

Abych

podčkovAl

tém

SpolupRACOVNÍkŮM, kíEŘÍ S NÁMÍ TENTO Rok Nebudou "ORAT NEpOMUCENskoU bRÁzdu“.

Je TO pŘEdEVŠÍM ReIoOR koÍEjE MONSKJNOR KaReI Pilík, klERý i PŘES VElkoU SNAhu VyTRVAŤ, SE

MUSEI VRÁTÍT ZE zdRAVOTNÍcli důvodů do PrAŮV, kdE VŠftk budE i NAdÁlE PRACOVAT pRO dobRO SVÉ
ARCÍdÍECÉZE. DÉkuji MU ZE SRdcE ZA VŠEchNO CO pRO kolEj S dobROU SNAHOU UČÍNÍl A pŘEji MU zdRAVÍ
a

hodNĚ eIánu, krERý

mu ostatně

Nikdy Nechyběl. Po monsíejnoru

reIctoroví

odešel i náš iTAlský spiRiruÁl

Don Francesco Picciocchi, Izněz diecÉze NoIa (NEdAÍeko NeapoIe), krERý se pŘEd

roIcem

ochoiNĚ

NAbidl, ŽE PŘEVEZME TUTO pRO kolEj’ TAk dŮlEŽÍTOU Úlohu, klEROU jSME NEbyli STO obSAdiT IzNÉŽÍMÍ Z NAŠich
diECÉZÍ. I j’EMU PATŘÍ dík ZA SNAhu A TRpĚliVOST s TOU NAŠÍ "zAAlpskou" mentaIítou, Icterá TÉ NEApolskÉ NENÍ

ZROVNA MOC blízkÁ. ZkuŠENOSTÍ SÍ jiSTĚ, J>k doufÁM, odNÄŠEj'í obĚ STRANy.

No A j'AkÉ j‘e TO lETOŠNÍ NEpOMUCENskÉ VEdENÍ? JsdNÍM sloVEM by SE dAlo Říci "STARONOVÉ“.
SpiRiTUÁlEM byl JMENOVÁN OTEC Jan MrÁZ, NÁŠ býVAlý kNÉZ'STudENT, krERý IeTOS ukoNČil liCENCÍÁT A bwfe

SE NyNÍ VĚNOVAT duchoVNÍMU VEdENÍ SEMÍNARÍSTŮ. VÍCEReIgOREM SE STÁVÁ OTEC GEjZA VESElý, klERý AŽ
dosud pracovaI v Nepomucenu jAko ekoNOM a naší pRoblEMAiiku zná

j’MENOVÁN

j’Ä

KaReI JANOUŠek,

-

Nepomucena, pŘedevšÍM

pro

dŘÍVE vicEREklOR kolEJE.

VŠichNi

veImí

dobŘE. ReIctorem

chcEME

PRACOVAT

jsem

byl

PRO dobRO

dobRO TÉch, kreŘí v něm žijí.

A NyNÍ NĚCO MÁlo Z NAŠich pRoblÉMŮ. HIaVNÍ TĚŽkoSTÍ ZŮSTANE i TENTO Rok pŘEdĚtÁVÁNÍ ElEklRÍckÉ

ÍNSTaIaCE. UvÉdoMUjl ME SÍ, ŽE SE pRÁCE
nové ínstaIace v

vIeČOU, aIe

kRÁrkÉ dobr. JcdNoduŠE

NA dRuhÉ STRANĚ SÍ NEMŮŽEME dovolÍT ZAplACENÍ CeIÉ

na to nemámeI

TAk, TAk vychÁzÍME se STipENdíEMi bohoslovců.

DĚInÍCÍ PRACUJÍ vždy NA PATŘE, IíTERÉ JE MOMENTÁInĚ pRO obyVAIElE UZAVŘENO TAk, ŽE nás aní neruší.

DoufÁM, ŽE TOTO jE pOsfcdNÍ AliAdEMÍcký Rok TAklO "pRACOVNÍ". RÁd bych NA TOMTO MÍSTĚ podĚkoVAl VŠEM
TĚM ČTENÁŘŮM BRÁzdy, A EX-aIuMNŮM koÍEJE, klEŘÍ NA NÁS NEZApOMÍNAjí A VydATNĚ NÁM pOMÁliAjí JAk
ModlirbAMi, TAk i fÍNANČNĚ. I S JEjich POMOCÍ MŮŽEME V pRACEch pokRAČOVAT A VŮbEC plNir pOslÁNÍ, klERÉ

kolEj

má.

Ještě jedNou MŮj SRdEČNý dík.

Milí ČTENÁŘi BRÁzdy, S churí jSME ZAČAL TENTO «kAdEMÍcký Rok A VŠÍchNÍ SÍ pŘEjEME, AbychOM TU
NÁMÍ ZAPOČATOU bRÁzdu "nEZVORaIÍ“. Že NEbudE pERÍEklNĚ ROVNÁ, TO SE dÁ pŘEdpoklÁdAT. VŽdyf NEJSME

žÁdNÍ PŘEMyslovÉ

a

vůbEC už si NEdĚlÁME zÁlusk

na

Libuši (tí z pRAŽskÉ ARcidiECÉZE pouzE

na

lísrky do

NÁRodNÍho diVAdlA). ChcEME PRACOVAT SE VŠÍ UPŘÍMNOSTÍ TAk, Aby SE NAŠE SNAŽENÍ líbilo NAŠEMU PÁNU a

bude-li se líbir i naším Otcům ORdiNÁŘŮM, co si můžeme pŘÁr víc?

Vám

všem

MŮj pozdRAV z Nepomucena

KareI JANOUŠek, reIoor.
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Kde jinde?
V hodině dvanácté naši biskupové na svém velehradském zasedáni rozhodli, že Česká
papežská kolej Nepomucenum bude i nadále působit jako seminář pro bohoslovce. Z původni
čtyřicítky bohoslovcú z roku 1991 jich zbylo už jen dvanáct. Jako jediný z alumnů, jenž letos
dostudoval a byl vysvěcen, bych chtěl vyjádřit vděčnost za možnost studia v Římě a pobytu
v Nepomucenu.
Nepomucenum bylo jako seminář - nikoliv jako ubytovna - založeno a tak je i velkorysými
dobrodinci podporováno. Nevím, kde jinde by bylo možno pro naši cirkev vychovávat kněze,
"kteří dovedou cítit s církvi světovou, jak ji poznali zde v Rimě během svých studií" (Jan
Pavel II. při návštěvě koleje v roce 1984). Mohu to potvrdit: v aule university seděl vedle
mne z jedné strany Nigérijec a z druhé Korejec, měl jsem přístup k obrovskému množství
teologické literatury z celého světa, zašel jsem si třeba na arménský’, řecký a nebo jakýkoliv
jiný obřad a hlavně - viděl jsem, že církev může žít i jinými, rozmanitějšimi a často
významnějšími problémy, nežjaké máme u nás.

Budoucnost Nepomucena záleží na dvojím: aby mělo představené tak vzácných kvalit, jako
byli Mons. Vrána, Mons. Janoušek a P. Ambros, a aby byli do koleje posílání dobří
bohoslovci, o jejichž povoláni je již v zásadě rozhodnuto. K modlitbě za Nepomucenum
máme tedy stále dost důvodů.
Jáhen Stanislav Přibyl, Praha 4
(převzato z Katolického týdeníku)

Jak se za stara studovalo?
Vzptmínky na Nepamucenum

Když jsme před léty, mnoha léty, maturovali na kyjovxkém gymnáziu, objevila se tam znenadání stárli
slečna. Neznali jsme ji, ale říkali o ní, že se už po několik roků pokouřela o maturitu s předchozími ročníky,

dosud bez úspěchu. Až s načim ročníkem mála čtéstí a konečně "dozrála".
Na maturitní tablo ve výloze fotografa jí dali k nohám tabulku s nápisem: "Jak

se za stara

studovalo.”
"Za stara" ten výraz se dá použít i o načich začátcích po válce v římské koleji Nepomucenum. Papež

Pius XII. vyzval hned po válce české a slovenské biskupy, aby poslali bohoslovce na studia do Říma. Za války

vyprázdněná kolej se mála zase zaplnit a sloužit svému účelu.
Za olomouckou arcidiecézi poslal pan arcibiskup Prečan do Říma dva: nynéjčího preláta monsignora
Josefa Benáčka a pisatele técbto vzpomínek. Sjeli jsme se z celé republiky v Praze. Tam nás

přivítal

vicerektor římské koleje mons. Bezdíček a ubytoval nás v arcibiskupském paláci na Hradčanech. Týden jsme

museli čekat na pasy a víza. Využili jsme toho času k prohlídce mésta a památek českých déjin.

Konečné

nás

natlačili

do

počtovního

autobusu

a jelo

se.

Cesta

trvala

celý týden,

opravdová

dobrodružná anabáse. Pořádné jsme spali jen v Mnichové u salesiánů a v Miláné na univerzité Božského Srdce.

Její rektor P. Agostino Gemelli, OFM byl totiž osobním přítelem našeho nepomucenského rektora, mons.

Rovedy.
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Mnich«« byla tehdy jen hramada tutia, autahut «tíží prejíždil mezi haldami kamení pe «bau Hranách

ulic. Na Brenner« byla franceuztká petádka. Kantralevala namátkau nikelik kufrů a zravna v mém načli feťák,

který mi ihned zabavili. Bez důvadu, veják pretti řekl: „Cenfitquel". Tam te mni zettel pražtký bebailevee
"kníže“ Karel Lebkevic. Heveřil perfektní franceuztky a vymehl ed velitele aletpei pítemné petvrzeaí. Ale ten
aparát jsem už nevidíl!

V Milánč byla mlha, chladné pedzimní pečatí. Z krátkých peehůzek mi zůttala v pamíti nívčtčva
kettela t pretluleu "Večeří Páni“ ad Leanarda da Vinci. Ježte te ten ehraz tpraveval, muteli jíme te na níj
dívat čtčrbinami mezi prkny.

Při krátkém thremáždiaí na nádveří katelické univerzity Bežtkébe Srdce vytáhl jede« byttrý ttudent

z Prahy italik«« mluvnici a zadal v ní lirtevat. Když jtem re he ptal, preí t* dčlá, řekl mi:“ Abych mebl
pazdiji říci, že jtem ttudeval italčtinu na univerriti v Milénii" Rychle jtem te učinil pe nim. A velmi žatte

v daliíeb letech jtem ten trik mebl uplatnit, když te mí nikde ptal, kde jtem te tak debře naučil italiky.

Herčí byle, když te petem ptali, jak dleube jtem tam ttudcval. Nezbyla, než t pravdě« ven: pit minuti
Dalií trnula nit ttihla na ceitč z Milána de Liverna. V prudkých terpentinách u La Spezia metel jet

autebut pemalu. Tebe využila nijaká tpeeialiievaaá banda zltdčjů. Vylezla pe žebříku autebuu, na «třete

přeřízli plachtu a vybudili rychle aikelik kufrů. Nikde ti tebe nevčiml. Až v Řími re ta ztráta zjůtile. Jeku
rtaréhe tmilaře ttihla i mne. Stál jtem jaké «pařený, když mi chybil jeden z kufrůl Ne čtirtí v nim byly je*
knihy a dekumeaty. Šatttve a teplé prádle na zimu byle zaehráninel Ortataí mi máji řadiče peitupai epatřili.

Ais díky Pánu, byli jtme kanečnč v Řími! Ctihedaé teitřičky už čekaly t tepleu večeří. A na nec
každý dettel rveji “kameru". Pakejík malý, ale čirtý. Partei, ttůl t židlí a rkříi, ca patřebuje rtudeat více?
Tak teď, parádni te pe dlauhé cetti umýt a hybaj na kutil

Pru mae zaamaaal vlattaí pakejík ječti jedau výbedu, že mi v aaci aikde aefteka val. Bem« na letaíeh
táberecb i i alemeuckím temiaáři ve tpelečai "tpálai" mai v naci tpalutpáči litkali, i cvičkami jtem čerte

dattal "přt i babu". Prý jtem chrápal, tak mač budili, abych přattal!
Runa aát budil aái prefekt, klepal na každé dveře a velel: "Benedicemur Bemiael* Každý mu

edpevčdil: "Bet yratiatl", vítal a viaeval te ranní tealeti. Strejky na balení jtme tehdy aemili, tak tedy
žiletkami a ve ttudené vedi. Jea ti patlužtal

Pa mži tvaté re tnídale. Jídla byle pe víle« mála, tak te íetřila. černá káva (černá byla, ala

káva...?) u kut bílíhe chleba. Mál itačit až de tvačiay. Nikteří bači ha tprátkli ráae celý, a pak tpelébali...

na ca?
Pa taídani te tpácbale de tkaly. Oblečeni v černí taláry « fialaveu č«rp«u, na hlaví tvrdá kulaté
"klebůčky", jaké řehaji na meravtkém Slavíčku.
Na lateríatkau uaivertitu te chudila páčky, a te v řadách, zvaných “fíly“. Tři dvejice za tebe«,

v petledaí žel pan prefekt, abyčejnč behetlevec z vyččíhe řečníku, tedy Říma zaalý. Cetteu aát upezerieval na
římtké památky a zvyky. Zvykli jtme ti čertu zkrátit tím, že jtme re vyhnuli laterántkému námittí a prežli

přímé batilikeu. Před hlavním eltířem re tile peklaail Najtvitijčí Sváterti.
Univertita lateríntká, zaležená Piem XI. , byla mederní budeva, velmi hezká a účelní. V přízemí fakulta právnická, kanceláře a kaibevaa, v prvním peechedí - patlueháray pra teelejii a ve druhém pra

filetefii. Prefeteři i italčtí behetlevei z blízkéhe římtkéhe temiaáře k ním byli hned ad pečátku milí

a pemábal i nám včude a ve včem.
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Hlavní předměty na teolagii a filosofii se přednáíely latinsky, ta tedy pro nás nebyl problém. Ale
běda! Fysika, experimentální psychologie, církevní dějiny ...vše italsky. Z poěátku jsme nerozuměli ani slovo,

doma při studiu jsme zápasili se slovníky, ale na konci roku jsme byli paláci, dělali jsme zkoušky italsky!
Za tři hodiny byl, alespoň u mne, konec pozornosti a soustředění. Tehdy jsem poznal, co míní
němčina výrazem "Elf-Uhr-Loch". Silný pocit hladu, kručení v žaludku a myšlenky kroužily kolem jediné

představy: horká mísa kouřící se polévky. Každý ji držel chvíli v ruce, než ji podal sousedovi. To aby si zahřál
zkřehlé ruce. Bylo nám totiž ukrutně zima, protože první léta po válce se netopilo, leda na Vánoce!
po obědě následovala krátká rekreace. Chodilo se ve skupinách po zahradě nebo ve velkém podzemním

sále. Kdo chtěl, mohl se v přilehlých místnostech věnovat hudbě nebo číst noviny.

Studovat měl každý ve své kameře, proti zimě jsme vyfasovali dlouhý plášť, zvaný "zimarra“,
s dvojitým límcem až přes ramena. Vypadali jsme v tom jako Johann Wolfgang Goethe! Někteří z nás se rádi

při studiu procházeli po zahradě s knížkou v ruce. Podle stanov to nemělo být, ale představení na tomto bodě
nerajtovali. Tolerovali ty "peripatetiky”, věděli, že tam chodí pro zahřátí se pohybem.

V zahradě koleje pracoval starý Ital, říkali jsme mu "Garibaldi”, asi podle pochmurného výrazu jeho

tváře. Viděli jsme, že sbírá hlemýždě, prý si je vaří. To jsme si nedovedli představit, ale také jsme při studiu
ty šneky sbírali a garibaldimu odevzdávali. Stěžoval si, že mu česká kuchyně - strava, jak mu ji sestřičky
předkládaly, vůbec nechutnala. Raději doma jedl nudle se šneky!

Každodenní procházka byla cesta do školy a zpět, mimo toho ve čtvrtek a v neděli delší vycházky.
"Honili” nás daleko, třeba ke sv. Pavlu za hradbami nebo do Vatikánu. Dnes si to nedovedu představit. Ale

přišli jsme domů osvěžení a především vyhladovělí!

Pochopitelně se chodilo ve fílách po šesti. Prefekt každé fíly poučoval nováčky o památnostech
Věčného Města. V některém z četných kostelů se konala krátká adorace. Tři dvojice klečely na zemi v řadě,
prefekt poslední. Znamení k odchodu dal tím, že kloboukem strčil do zad toho hocha před sebou, ten předal
pokyn do předu, zase kloboukem. Celá šestice povstala naráz.

Co jsem prožil při návštěvě Vatikánu, chrámu sv. Petra a hlavně při setkání s papežem Piem XII., zde

nebudu líčit. Byly to city a zážitky tak hluboké a silné, že si je raději nechám pro sebe!
Na procházkách se dbalo, aby to byl opravdový odpočinek pro tělo a hlavně pro oči, které musely

tolik studovat. Prefekt dával pozor, aby nikde nebral sebou četbu, ani noviny či romány. Pamatuji si, jak jeden
zbožný bohoslovec skrýval v rukávu malou knížku "Následování Krista". Při každé zastávce, místo aby oči

upíral do přírody, strkal nos do té knížky, aby načerpal trochu svatosti. Až si toho prefekt všiml a "zatrhl" mu
to s poučením, že "lepší je poslušnost než oběti".

Cíl vycházek určoval monsignor vicerektor. Proč zrovna zvolil ten cíl, jsme se mnohdy dověděli až

dodatečně. Tak jme měli jednou jít ke chrámu svaté Františky Římské na Fóru, a co tam bylo: orchestr
římských policistů tam hrál Beethovenovu šestou symfonii, pastorální.
Když na zahradě začaly kvést lípy a šířily omamnou vůni po celém okolí, věděli jsme, že se blíží léto

a s ním zkoušky. Kdosi to vyjádřil takto: "Když kvetou lípy, je třeba přestat studovat a začít dřít!"

Ale zároveň se blížila doba prázdnin, a ty bývaly velmi krásné. O tom budeme vypravovat příště.

Dr. Zdeněk Daněk, t.č. v Německu
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Predstavení Bohemica a Nepomucena od roku 1884 do 1995
Česká kolej - Collegio Boemo - bola založená v r. 1884 v Ríme. Na sviatok sv. Karola
Boromejského 4. XI. toho istého roku slávnostne otvorená na Via dell'Anima.
V rokoch 1887-1890 malo kolégium sídlo pri kostole San Carlo al Corso. Pápež Lev XIII.,
listom "Vicariam potestatem" dňa 1.1.1890 kolégium kánonicky potvrdil ako Pontificium
Collegium Bohemorum od r. 1888 už v novom sídle na Via Sistina 128.

"In quolibet habeantur rector, qui ei praesit”
Prvým rektorom bol
Mons. Benedetto Lorenzelli 1884-1893 - od roku 1893 v diplomatických službách Vatikánu
v Holandsku, neskôr nuncius v Belgicku, Mníchove a Paríži, arcibiskup v Lucca, od r. 1907
kardinálom.
Po ňom nasledovali:
Mons. Paolo Leva 1893-....
Mons. Pietro diMaria ....-1907 - stal sa biskupom v Catanzaro.
Mons. Francesco de Paola Solieri 1907-....

(V roku 1915 sa seminár presťahoval do Prahy, kde zostal z dôvodu vojnových udalostí až do
r. 1919. Do Prahy preniesli aj archív seminára, preto chýbajú niektoré časové údaje.)
Mons. Leopoldo Capitoni 1919-1926
Mons. Alfredo Ottaviani 1926-1928 - nieskorší protektor Nepomucena, kardinál prefekt Sv.
Ofícia - dnes Kongregácia pre vieroučné otázky.

Na sviatok sv. Vojtecha 23. IV. 1929 bola posvätená nová budova Pápežského kolégia sv.
Jána Nepomuckého - dnes na Via Concordia 1, otvorená od akadem. roku 1929-1930 pre
seminaristov z českých, moravských a slovenských diecéz.
V Nepomucéne vo funkcii rektora pôsobili:
Mons. Ferdinando Roveda 1928-1950 - v roku 1928-1929 ešte ako rektor Bohemika
Mons. Alfredo Bonte npi 1951-1963 - v roku 1962 sa stal biskupom
Mons. František Planner 1964-1977 - prvý rektor českej národnosti
Mons. Karel Vrána 1977-1993
Mons. Karel Pilik 1993-1995
Mons. Karel Janoušek - menovaný rektorom 22. IX. 1995

"Et si casus ferat vicerector, oeconomus..."
V týchto funkciách sa vystriedali:
Mons. František Zapletal 1884-1904 - neskôr sa stal biskupom a prepoštom na Vyšehrade
František Stejskal 1904-1909
Jan Dvořák 1909-1918
Mons. JosefBouzek 1918-1924
Václav Černý 1924-1935
Mons. JosefBezdlček 1935-1946
František Planner (vicerektor-ekonom) 1947-1950
Mons. Jozef Tomko (vicerektor-ekonóm) 1950-1965 - prvý predstavený slovenskej
národnosti; v r. 1979 tit. arcibiskup, tajomník Synody biskupov, od r. 1985 kardinál-prefekt
Kongregácie pre šírenie viery.
Anton Babiak - za vicerektora bol menovaný v r. 1965, ale pred nastúpením do funkcie sa jej
vzdal.
Mons. JozefMedový 1966-1972
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Václav Plišek 1980-1987
Mons. František Škoda 1987-1990
Mons. Karel Janoušek 1990-1995
Gejza Veselý - 1990-1995 ekonom, za vicerektora menovaný 7. IX. 1995.

"In quolibet seminario unus saltem adsit spiritus director."
V prvých desaťročiach života v českej koleji systematizované miesto špintuála nebolo.
Duchovný život bohoslovcov mali na starosti seminárni spovednici podľa národnosti: českej,
nemeckej a neskoršie aj slovenskej. Z najznámejších, ktorý na tomto poli pôsobili, boli:
P. Jan Hudeček, CSsR - redemptorista, ktorý plných 30 rokov bol spovedníkom v Bohemiku
i v Nepomucene.
P. Vendelín Javorka, SJ - spovedník slovenských seminaristov, neskoršie prvý rektor Rusika
v Ríme
Prvým špirituálom menovaným dekrétom pražského arcibiskupa dňa 1. XI. 1919 bol
P. Teofil Spáčil, SJ a súčasne jeho osobou bolo duchovné vedenie zverené otcom jezuitom
nepretržite až do roku 1994.
Zoznam od roku 1919:
P. Teofil Spáčil, SJ 1919-1929
P. Josef Špatný, SJ 1929-1932
P. Alois Stork, SJ 1932-1945
P. Václav Feřt, SJ 1945-1951
P. Tomáš Špidlik, SJ 1951-1989
P. Karel Říha, SJ 1984-1989 - druhý spirituál (od roku 1981 aj študijný prefekt)
P. Josef Čupr, SJ 1989-1991
P. Josef Pazderka, SJ 1991
P. Pavel Ambros, SJ 1991-1994
Don Francesco Picciocchi 1994-1995 taliánsky kňaz z diecézy Nola
P. Jan Mráz - kňaz bmenskej diecézy, menovaný 7. IX. 1995
Gejza Veselý

typomucenum, fam /(ráčiš?
fejeton
Když jsem přišel do Říma, psal se rok 1993. Doma jsem slyšel o římské koleji
všechno možné a celkově to bylo takové smutné.
Říkal jsem si: „Nepomucenum, kam jdeš?"
Po třech měsících mého pobytu ve věčném městě nám oznámili jméno nového rektora.
Bylo to velmi nadějné, a já jsem si říkal: „kam asi půjdeš, Nepomucenum?"
Byly oslavy výročí koleje. Přijel k nám, tehdy ještě pan arcibiskup Vlk a mluvil o významu
českého semináře v Římě. Bylo to velmi povzbudivé.
Ale já jsem se nemohl ubránit té obtěžující otázce: „Co s tebou bude, Nepomucenum?”
Přišel konec školního roku, někteří obyvatelé koleje odcházeli. Kdo přijde po prázdninách?
Byl to takový otazník, který se měnil v otázku, co bude po prázdninách?
A já se ptal: „Kam jdeš, Nepomucenum?"
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Prázdniny skončily. Přisel novy školní rok, nový spirituál, nové změny v koleji, noví
obyvatelé - italové. Bylo to slibné. Ale otázka má tu moc, že člověku nedá pokoje!
A tak: „Nepomucenum, jak to s tebou vlastně je?"
Před vánocemi pan rektor odjel a do konce školního roku se již nevrátil. Nový spirituál byl
příliš nový a bylo jasné, že se něco změní. Uvažovalo se o všem možném.
Byla to velká neznámá: „Nepomucenum, jek dlouho ještě?"
Během prázdnin zasedala biskupská konference, která rozhodla o dalším osudu české
koleje v Římě a jmenovala nové vedení. Vše jsme se dověděli po návratu z prázdnin. Je to
konečně jasněl?
Když se tak nad tím vsím zpětně
zamýšlím, tak vidím, že to bylo nutné
a pochopitelné. I ten vývoj, i jeho závěr.
Kdo vlastně tvoří seminář? Je to snad
budova,
nebo
představení,
nebo
seminaristi, a nebo je to všechno
dohromady a k tomu ještě „Něco Navíc"?
Snad sem patří i ti, kteří zde před námi
studovali? Snad i sestry, které nám vaří?
Snad i kněží, kteří s námi zde bydlí?
Nyní se již neptám: „Nepomucenum kam,
kam jdeš?”, ale ptám se prosté: „kam
jdeš?"

Pavel Kopeček

TAM, KDE VČEDNÍCI BVLI POPRVÉ NAIVÁM I KŘESŤAN V
(SK 11,26)
Po smrt! Jáhna Štěpána, Jak čteme vJedenácté kapitole Skutků, nastalo
pronásledování a učednic/ se rozprchli z Jeruzaléma. Někteří přišil až do Antiochie,
Jednoho z center římského Impéria. V tomto kosmopolitním prostředí začíná docházet
k četným konverzím mez! pohany. Podí se tam první komunita, jejímiž členy Jsou
i křesťané pocházející z pohanství. Syrská Antiochie se pak postupně stává
v křesťanství pojmem. Vždyť stačíJen vzpomenout, že zde byla Ještě před Římem
'první katedra svátého Petra' nebo na slavnou Antlošskou školu. Bez zajímavostí
Jistě není ani naše současnost, ve které Je Antiochie tltulárním sídlem tří katolických
a dvou pravoslavných patriarchů. A právě toto místo se stalo metou našeho
prázdninového putování 'po stopách apoštola Pavla'.

Vy, kteří čtete pravidelně naši Brázdu, s! možná vzpomenete na Jedno
z minulých čísel, ve kterém Jsem popisoval naše loňské dvouměsíční putování po
Svaté Zemi. Jelikož to byl nezapomenutelný zážitek, rozhodil Jsme se, spolu s mým
kamarádem Jakubem Húčinem (také nepomucenský alumnus) prožít část letošních
prázdn/n opět v biblických krajích. Skončily zkoušky a my Jsme hned druhý den
vyrazili. Za vcelku 'laciný peníz' Jsme se dostali lodí z Itálie do Pecka a pak, nebo
vlastně už tím, začalo naše měsíční dobrodružství. Jen tak pro představu, že slovo
"dobrodružství" není nadsazené, poznamenávám, že Jsme kromě výjimek nocovali 'pod
širákem', častým dopravním prostředkem byt autostop aJedliJsme ...
Začalo to tedy v Pecku. Zajímala nás samozřejmě hlavně biblická místa, takže
kromě odboček do Olympie a Delf, Jsme se soustředili na návštěvu Korintu, Athén,
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Soluně a Filip. Po krátkém zastavení v Neapolis Jsme už směřovali do Turecka, kde
byla naší první zastávkou slavná Trója.
Naše další cesta vedla postupně přes Pergamon, Smyrnu a Sardy do další
apokalyptické církevní obce Ěfesu, Jehož prohlídka vyžadovala delší zastávku Jsou
zde nejrozsáhlejší antické vykopávky na světě, křesťanskou tradicí uctívaný hrob
apoštola Jana a dům Panny Marie, koncilový chrám atd.). Odtud byl už Jen kousek
cesty do bývalého přístavu Milétu, kde se sv. Pavel loučil s efezskými staršími (viz
Sk 20).
Pak už Jsme zamířili do vnitrozemí a přes Hierapo/is - Pamukkale, Laodiceu
a Kolosy Jsme směřovali na východ. Poslední významnější zastávkou byly rozsáhlé
vykopávky v Perge a odtudJsme
se už vydali na dlouhou, ale
krásnou cestu po 'turecké
riviéře". Tarsus - rodiště sv.
Pavla - Jsme si prohlédli za
doprovodu
několika
sympatických studentů kurdské
národnosti, která v tomto 15O-ti
tisícovém městě představuje
2/3 obyvatelstva. Potom Jsme
pokračovali do Antiochie. Dále
na východ Jsme už neputovall,
ale naše kroky se obrátily na
sever - do Kappadokie. Zde,
v kraji sv. Baslla, sv. Pehoře
z Nazianzu
a sv.
Řehoře
z Nyssy, Jsme se zdrželi asi
čtyři dny, abychom meditovali
krásu výjimečné krajiny se
skalními městy. Desítky opuštěných kostelů a kaplí hovoří o bohatých křesťanských
dějinách tohoto kraje.

Z prvotní církve Jsme se vrátili daleko před Kristovo narození - do hlavního
města tehdy mocné říše Chetitů - Chatušaše. Ankara v Gatácii byla naší
předposlední zastávkou a potom už nám zbývala, na několik málo posledních dnů
našeho putování, Jen prohlídka Istanbulu.
Cestou Jsme měli mnoho krásných zážitků a setkání, často velmi hlubokých.
KJednomu z nich došlo vJiž zmíněné Antiochii.
Cílem křesťanských poutníkůJe v tomto městě Jeskyně - kostel, kde se podle
tradice shromaždovala prvotní církev spolu s Barnabášem, Pavlem a Petrem. Zde
Jsme se na informační nástěnce dočetli, že ve městě existuje i římsko-katollcká
komunita aJak Ji lze nalézt. Vydali Jsme se tam a nalezli malý kostelík s přilehlými
budovami a konventem, kde nás přivítalJeden italský kapucín a nějaká řeholní sestra.
Bylo asi symbolické, že Jsme právě v době, kdy spolu s pravoslavným popem, který
byl u nich na návštěvě (ne výjimečně), sledovali videozáznam z předchozího dne. Ten
den (2D. 0. 1DD5 - slavnost sv. Petra a Pavla) totiž měli ve Vátikáně společnou
bohoslužbu papež Jan Pavel //. a cařihradský patriarcha Bartholomalos /. Katolíků
římského rituJe v AntiochiiJen asi 1C rodin, pravoslavných asi 250. AleJak nám sami
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řekli: "Jako se kvas spojuje s těstem, tak i my se bratrsky a odvážně snažíme žít
křesťanské poselství, které hlásáme spoiu se svými pravoslavnými bratry. Již od
roku 1933 zde v Antiochii slavíme velikonoce ve stejný datum Jako silný moment, ve
kterém křesťanská rodina zakouší své povolání kJednotě'. Dáte nám vyprávěli
o společných bohoslužbách, katechezích, modlitbách. A myJsme cítili, že to nejsou Jen
prázdná slova.
Zasloužil se o to hlavně II. vatikánský koncil, že se katolická církev otevřela
ekumenickému duchu. Stačí se Jen ohlédnout několik měsíců zpět na květnovou
návštěvu Sv. Otce v naší zemi, kdy prosi/ o odpuštění křivd, kterých se katolická
církev v dějinách dopustila. Na konci května pak vyšla encyklika 'Ut unum sinť
Církev dýchá ekumenismem!

Kristova církev po staletí vzhlížela k Antiochii Jako kJednomu ze svých
duchovních center, verso una deiie 'Chiese - bladri'. I pro nás se může stát
inspirujícím pohled tam, kde 'učedníci byli poprvé nazváni křesťany" (Sk 11,20).
Zdenek Wasserbauer

Výstup na Gran Sasso
Jednoho dne - to ještě nebyla škola a v jistém smyslu nebyly už ani
prázdniny - jsme se skupinka nepomucenských bohoslovců dohodli, že
provedeme výstup na nejvyšší horu Appennin, Gran Sasso. Člověka to
lákalo, podívat se do výšin. Ale každa taková touha se nevyplní zadarmo.
Nejdříve je potřeba zjistit, zda mám na to, abych se do toho pustil - ať už
fyzicky či vybavením. Co z vybavení není v pořádku, to je třeba opravit či
doplnit. Podle svého uvážení a podle rad druhých jsem se na cestu
připravil. Větrovku, několik vrstev oblečení, dobré boty, jídlo a - snad to
nejdůležitější - pevnou vůli spatřit krásy přírody z výšky, odkud se jeví
všechno ještě krásnějším.

Když už je vše připraveno, je nutné vykročit. Začíná to i třeba
prvním krokem z postele. Nechtělo se mi zrovna ve čtyři hodiny opouštět
vyhřátou postel, ale bylo třeba se rozhodnout a konat. Po nezbytných
ranních úkonech jsem popadl připravené věci a vyšel ven před budovu,
kde jsem se setkal s chlapci u vypůjčeného auta. Což o to, cesta autem
probíhá dobře, pohodlně si sedíte a díváte na krajinu míhající se za
okénkem. Auto ovšem nevyjede všude. I my jsme museli v jistém bodě
stoupání, u jednoho horského hotelu, nechat auto na parkovišti. Odtud
nahoru vedly stezky jen pro pěší (chcete-li, kousek výše bylo možno vyjet
na koni či terénním motocyklu).
Nebyl to vůbec příjemný pocit, vystoupit z auta hned po ránu, kdy
slunce ještě nehrálo tak, jak bychom bývali potřebovali, kdy se do nás
opíral dost silný studený vítr. Bylo nutné navléct na sebe vše, co jsme měli
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k dispozici a vyrazit, i s očekáváním, že to ve vyšších polohách může být
ještě horší. Čím dále jsme však ve svém výstupu pokračovali, potvrzoval se
nám spíše opak. Fyzickou námahou se zvyšovala tělesná teplota a sluníčko
hřálo stále intenzivněji. Proto, zvláště v závětrných úsecích cesty, jsme se
sebe svlékali části oblečení. Postupně se nám otvíraly nádherné přírodní
scenérie hlubokých a strmých údolí, zalitých sluncem, a průsmyků, či
bílých vápencových skal, ostře kontrastujících s tmavě modrou oblohou
bez mráčku. Vychutnával jsem - a se mnou jistě i ostatní - první plody
našeho výstupu, které mě ještě více povzbudily do další cesty za vytčeným
cílem.

Brzy jsme však došli k místu, kde se začíná vystupovat na skalnatý
štít. Byla to nejpřímější cesta k vrcholu. Tato cesta vedoucí skalní
rozsedlinou začala být značně namáhavou. Bylo nutné zdolávat strmá,
někdy téměř kolmá převýšení. Zmocňoval se mě čím dál více pocit, že
výstup se pro mě stane v určitém místě nemožným. Tento pocit byl
doprovázen strachem, že po nějakém neuváženém pohybu mi ujede noha
a já se bezmocně zřítím do hlubin, které se pod námi stále více otvíraly.
Ale po příkladu ostatních jsem v cestě dále pokračoval. Na jednom místě,
kde bylo nutné překonat asi třímetrový výstupek, pod kterým byl hluboký
sráz, jsem si přestal věřit, že bych to byl schopen překonat, a rozhodl se
zbytek výstupu vzdát. Byli to však opět přátelé, kteří mě přesvědčili,
abych šel dále. Jeden z nich lezl za mnou a zezadu mě jistil. Pomáhal mi
určovat štěrbiny, do kterých bylo možné strčit nohu a zapřít se o ni. Ne,
zdolání této skály nebylo tak náročné, jak to na první pohled vypadalo. Po
překonání této krize jsem tedy pokračoval s ostatními ve výstupu.
Prolézali jsme dalšími náročnými místy, ale žádné mě neodradilo tolik,
jako ona skála. Stoupání už se zdálo být nekonečné. Překonali jsem však
už jen několik metrů převýšení a naším zrakům se konečně odkryl cíl naší
cesty. Kovový kříž označující vrchol - Gran Corno, 2914 m.

Bedřich Horák
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SINAJ
Ujíždíme českým favoritem po silnici první třídy pouští Sin. Za námi zůstala pevnost
Massada, Mrtvé moře, Sodoma s Lotovou ženou a já s uspokojením sleduji, jak ukrajujeme
jeden kilometr za druhým z naší dlouhé cesty. Tak tohle je poušť Sin. Tak tady někde
pokoušel Izrael Mojžíše, jsou to vody Sváru v Meribě (Nm 20,2). Mojžíš zde nedokázal
dosvědčit Hospodinovu svatost, a proto nemohl vstoupit do Zaslíbené země. Cesta pouští
je lemována stromy tamaryšků (Tamarisk aphylla), z nichž sbírali Izraelité manu. Poušť - to
je neopakovatelná krása. Krajina se změnila a poušť Sin vystřídala poušť Paran - útočiště
Hagar (Gn 21,12) a místo, odkud vyšli zvědové Izraele do Kanaanu (Nm 13,3-26).

Asi po dvou hodinách cesty začínáme cítit zvýšení vlhkosti vzduchu a před námi se
objevuje Rudé moře s přístavem Elat (Eilat). Zde se budeme zastavovat při zpáteční
cestě, nyní však - směr Sinaj, klášter sv. Kateřiny. Jsme na hebrejské celnici, vítá nás
usměvavé izraelské "děvče" a říká, co vše musíme učinit. Odbavení jsme v čisté,
klimatizované místnosti. V baru se podávají chlazené nápoje a na stojanu je množství
turistických letáčků, které lákají návštěvníky za krásami země. Na dotaz, zda mají něco
o Sinaji, mi bylo řečeno, že se mám informovat na druhé straně hranice. Tak dobře,
nasedáme do auta a vzhůru za poznáním. Ještě poslední kontrola, "slečna" ve vojenském
nám otvírá automatickou závoru a loučí se s přáním "have a good time".
Jet, ale kam? Asfalt končí, před námi stojí ošumělý voják a odmotávaje provázek
nám otvírá cestu. Zde se prašná cesta prudce zatáčí doleva a přes staveniště, rozkopanou
cestu se dostáváme k dřevěné boudě. Toto je egyptská celnice. A začíná kolotoč otázek
a odpovědí. Dohady jsou kolem pasů, účelu cesty, ale hlavně kolem auta. Voják stále
opakuje: "Ukažte papíry! Papíry a papíry!" A tak ukazujeme vše, co máme, vysvětlujeme,
přesvědčujeme. Srdce člověka není tak tvrdé, jak by se na první pohled zdálo, i když tluče
do rytmu "Alláhu, Alláhu". A tak jedeme dál. Celnici máme za sebou, zaplaceny poplatky
za vízum a myslíme si, že už nám nestojí nic v cestě na horu Sinaj.

Ujedeme aši jeden kilometr a vojenská kontrola! "Kde máte značku?" Odpovídáme:
"Jakou značku? Máme značku na autě!" Chladná odpověď unaveného vojáka: "Ale toto
není egyptská, každé auto, které jede a nebo jezdí v Egyptě, musí mít egyptskou značku!
Vraťte se zpět, asi 400 m, tam vám to udělají!" Tak tedy zpátečka a couváme.
Je zde skupinka chatrčí a zde funguje ten podivný úřad, který přiděluje autům
značky. Procházíme z jedněch "dveří" do druhých, až jsme u toho správného muže. První
jeho otázka zní: "Have you take out the international car license and insurance!" Majitel
auta mne upozorňuje, že nemá ani mezinárodní řidičský průkaz a ani technický. Kromě
českého techničáku a české pojistky na cesty do zahraničí nemáme nic víc. Co naplat a co
dělat teď. Počítám v duchu do deseti, prý to pomáhá. Pak se pokouším přesvědčit toho
muže, že my sice požadované dokumenty nemáme, ale máme jiné, které de facto
znamenají a jsou ty samé, ty žádané. Nic, je to úředník a chce vidět určitý druh papírů.
Nevzdávám to! Mluvím, přesvědčuji, ukazuji na naše doklady. Opět nic! Vyjdu ven, kde se
zatím shromáždila celá osádka auta. Rokujeme, co dělat. Mezitím se úředníci vyměnili,
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přišel nový. Začínáme znovu boj o získání egyptské značky. Výsledek: "Vraťte se, odkud
jste přijeli. Nemáte papír, značku nedostanete."

Česká povaha je náchylná ke kompromisům a k ústupkům, tak se ozývají hlasy,
které velí k návratu do Izraele. To se mi zrovna moc nechce, vždyť jsem do tohoto podniku
vrazil již dost peněz! Zdeněk, zvaný Sidon, říká: "Tak nechrne zde auto a jeďme
autobusem anebo taxíkem." Plně podporuji tuto myšlenku a jdeme se domlouvat s "mafií"
taxikářů, které velí veliký, tlustý a jako Golem vypadající Arab. Říká mi: "Sáhibe, moji lidé
tě zavezou, kam budeš chtít, třeba i do Káhiry." To já jsem věděl, ale jaká bude cena?
Dáváme dohromady peníze a začíná licitace s šoféry a s našim "golemem". Peněz málo,
inu český bohoslovec penězi přímo nehýří, a ceny nekřesťanské. Bodejť by byly
křesťanské, vždyť jsme v království půlměsíce.
Ale nejsme sami, kteří se domlouvají s šoféry a taxikáři a tak vidím jen jediné
řešení, dát se dohromady s někým, kdo má společnou cestu, obsadit celé auto a tím
i méně platit. Po krátké domluvě měníme cíl cesty, parkujeme auto, bereme si nejnutnéjší
věci a jedeme taxíkem do Dahabu - města, ležícího u moře asi 240 km od hranic. Je večer,
auto jede celkem dobře a židovští chlapci, spolu s kterými jsme ho obsadili, povzbuzují
šoféra oním známým "jala, jala (jedeme, do toho!)".
Do Dahabu jsme dojeli již bez problémů, našli jsme si místo na pláži a ulehli
k spánku. Ranní koupání nás osvěžilo a mne zvláště nadchl krásný korálový útes
s nesmírným množstvím ryb všech možných tvarů a barev. Co je oproti tomu televize, když
ukazuje podmořský svět? Sám se potopit a proniknout do tohoto království, to je něco, na
co se nezapomíná.

Čas běží a my stále nejsme u cíle své cesty. Na korbě auta jedeme na "autobusové
nádraží", kde měníme ne moc pohodlnou "káru“ za autobus. Nasedneme, zaujmeme místa
a jedeme. Průvodčí nám po cestě rozdává oříšky a upozorňuje šoféra na další cestující,
kteří při cestě čekají na bus. Poušť na Sinaji je jiná než ta v Izraeli. Je mnohem pestřejší,
různorodější na skalní útvary, je divoká, nezkrotná, lidmi nenarušená a přitom tak tichá
a okouzlující. Nemám pomyšlení na spánek, chci to vidět, musím tu atmosféru vstřebat do
sebe. Autobus zastavil u kláštera sv. Kateřiny. Vystupujeme, krátká prohlídka kláštera, kde
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Tischendorf našel starý biblický text, který teologický svět zná pod názvem Sinajský kodex.
Klášter byl postaven císařem Justiniánem v roce 527. Ale křesťanství na Sinaji již bylo ve
4. století (svědčí o tom poutnice Egeria). V tomto pravoslavném klášteře žili velcí duchovní
otcové, kteří měli vliv na celou východní duchovní tradici. Zde žil v letech 580-650 sv. Jan
Klimax, nazývaný takto asi pro své dílo "Nebeský žebřík" (řecký klimax). Zde se také
formuje spiritualita nazývaná ESYCHIA. Základem tohoto duchovního hnutí je ovládání se
a také získáni vnitřního klidu - hesychie. Žil zde také Řehoř Sinaita (1255-1346), který
prohloubil a dal nový impuls tomuto duchovního hnutí.
Po prohlídce kláštera nás čeká výstup na Mojžíšovu horu (2275 m). Až na vrchol
vede celkem upravený chodníček. Je to pěkná procházka, asi tříhodinová, která přímo nutí
člověka k meditaci. Po cestě míjím místo, kde tábořili Izraelité. V protějším údolí se krčí
skupinka trnitých akátů (Acacia raddiana), hebrejsky zvaných shittim - z nichž byla
zhotovena archa. Zde je "Zlaté tele" - skalní útvar, který připomíná, že člověk velmi snadno
zapomíná na Hospodina, tak jako Izraelci, a klaní se svému "zlatému teleti". Jsem na
vrcholu! Kaple Desatera, ticho a klid. Jakoby se zde zastavil čas. Pozoruji horské útvary,
které se od doby Mojžíšovy nezměnily. Jak je to dlouho! Tři tisíce let, anebo ještě více?
Ne, připadá mi to, jako by to bylo včera. Rozhlédnutí se po okolí, modlitba a vracím se
dolů. Z hory si odnáším klid v srdci a ticho, to ticho, ve kterém se naslouchá Bohu.
Když sedíme na křižovatce pod klášterem, čekáme na autobus a odpočíváme, jsme
všichni spokojeni a nadšeni. Pozoruji malou beduínskou dívku, jak popohání kozy. Jak asi
vypadaly izraelské dívky Starého zákona? Ráchel, Rebeka, Rút? Asi se moc nelišily od
této pasačky. Kolem nás proběhl velbloud, obratně řízený beduínem a do lehkého dusotu
velbloudích kopyt zaznělo snad tisíckrát vyslovené "Salám alejkum".
Autobus je již zde a my se vracíme na hranice. Sinaj je opravdu nádherný, ale
stýská se mi po koupeli a čistých šatech.

Pavel Kopeček

LORETO 05
Letos na začátku září se konalo Evropské
setkání mládeže
v Loretu,
v italských
Markách. Z Čech a Moravy tam byla skupina
asi 1700 osob, mezi kterými jsem byl i já.
O průběhu celého setkání se nebudu
rozšiřovat - nechť mi čtenář promine a tak
jen bodově bych shrnul, že jsme přijeli do
Itálie už o tři dny dříve a měli nedaleko
Loreta, ve městech Fabriano, Sassoferrato
a Matelica něco jako přípravný program. Po
těchto třech dnech jsme odjeli na Montorso,
což je místo, kde se konalo samotné
Evropské setkání. Program začal navečer
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a trval až do půlnoci, příští den ráno byla mše sv., které předsedal Svatý Otec. Vše to bylo
ukončeno obvyklým papežovým Angelus.
Rád bych alespoň čtenáři zpřístupnil, co jsem tam objevil.

Celý ten zářijový týden bych nazval Pouť k Nazaretskému domku. Jak pouť? Když poutník
putuje, vše co vidi a s čím se stýká, je pro něj jistotou. Ale nikdy bezpečné nevi, co ho může
potkat za nejbližším obzorem. A tak člověk poutník, který ve svém životě postupuje od jedné
události k druhé, zaměřuje svou pozornost na to, co je všem těmto událostem společné, lépe- na Toho , s Kým se v každé životní události potkává. Ne že by nedbal toho, co je okolo
něj; naopak svému okolí věnuje pozornost maximální, Vždyť vše, s čím se stýká, je pro něj
znamením Toho, Koho potkává.
A takový poutnik vstupuje do domku v Nazarete. Stěny mu vyprávějí o životě dívky Marie,
o všech pohnutých událostech, kterými museli Maria a Josef projít, o lidském zrání Ježíše.
A tak je poutník vtažen do vpravdě lidského života rodiny v Nazaretě. Možná se svými
myšlenkami zastaví i u chvíle, kdy k dívce Marii přichází Boží posel. Nazaretský domek
zůstává stále stejný, a přece jako by se tu něco změnilo, jako by tu bylo něco nového: zde žil
člověk, který se velmi rád přátelil s Bohem, a zde žil Bůh, který byl s lidmi a bez zábran se
s nimi stýkal. To Je ovšem velká věc! A jestli není náš poutník schopen mít neustále na mysli
tuto novost, je alespoň rád, že tu je Jeho matka, která byť mlčky, ale přece říká: Je to tak.
Ale to znamená, že člověk není ponechán jen na pospas sobě. Vždyť v Ježíši Kristu se
ukazuje Nový člověk, který má Boha za nejlepšího přítele. Už neplatí, že by se člověk musel
opírat o polopravdu a pracně se z ni snažil vykřesat život. Stačí se svěřit Pravdě a s Ní
dostaneme i Život. Už tedy neplatí, že tu musí být nějaký' otrokář, který vládne nad otroky.
Byli jsme osvobozeni, a stali jsme se synyjediného Otce.

V Loretu k nám Jan Pavel II. promlouval, abychom vytvářeli domov postavený na evangeliu.
Domov, kde má každý své místo, kde mezi členy rodiny panuje více než úcta.(Když říkám
více než úcta, tak ta na prvním místě.) A aby se tento domov opět nezvrhl ve válečné pole
mezi sebou bojujících skupin, vyzývá Sv. Otec založit takový dům na Radostné zvěsti. A mně
to v té chvíli připadlo jako něco opravdu nového. Vždyť < okráte se v historii opakovalo, že se
národ snažil potírat jiný národ, že jeden chtěl žít na úkcr druhého. A těch 13 století, co tu
žijeme pospolu v Evropě, není to často spíše historie, kdy jeden potírá druhého, místo
pokojného soužití?
Jak bych shrnul poselství Loreta? Dům postavený na evangeliu. Dům označuje opravdového
člověka, který žije mezi ostatními lidmi způsobem '/pravdě lidským. Dovolil jsem si
navrhnout, jakou podobu by mohl mít takový člověk: podobu poutníka. Evangelium označuje
osobu Ježíše Krista. Postavený označuje, že On je opravdový Pán v tomto domě.
Prokop Brož
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Cesta (dlo Betelu
Vypůjčený vůz drkotá po kamenech, zařazená jednička, vyhýbáme se jamám
v cestě necestě. Jedeme od Ay směrem k Betelu, vesničku téhož jména už jsme
viděli, teď ještě kopec, to místo, kde Jákob měl sen. A už se před námi objevuje
malá křižácká zřícenina, to je ono, říká Pavel. Je to ono?, ptám se v duchu a za chvíli
už svou pochybnost předkládám arabskému muži, který vyšel ze svého obydlí.
Jistě, že je to ono, odpovídá ten muž, jistě, sem přišel Ibrahim. Radujeme se,
vystupujeme z vozu a fotografujeme křižáckou zříceninu. Několik kamínků do
kapsy - třeba se ani nesmí sbírat. U auta nás očekává arabský muž, podivuje se
české značce a vychloubá se, že zabránil komusi v házení kamenů. Pozval nás na
čaj. Jmenoval se Mohamed a měl jen jednu ženu a jen pět dětí. Dáme vám fíky, řekl,
a hledali nádobu. Dáme vám fíky, protože sem přijedete jenom jednou za život.

Tak jsme přišli až do jeho sadu a on se rozpovídal. Mluvil anglicky a jeho synek,
který zatím přišel ze školy, se mračil. Vidíte, celkem pět druhů fíků. Jestli je
prodáváme?, ne, to ne. Něco rozdáme, něco usušíme na slunci. Už táta a děda tu žili
a obdělávali půdu s pomocí oslíka. Střílelo? Jo, střílelo se tu. Před pár dny tady
poblíž zabil Arab Žida a jeho ženu. Hamas, slyšeli jste ten název? To neměli dělat.
Do Jeruzaléma? Ne, tam se nedostanu, nemám pas.

Loučíme se, vypůjčený vůz drkotá po kamenech, jíme žluté a zelené a fialové fíky,
celkem pět druhů.

Biblický Betel (česky "Dům Boží") se nachází východně od vesnice na skalnatém
vrcholku porostlém olivami a mandloněmi. Je odtud nádherný pohled na celé okolí.
Tak praví turistický průvodce. A já marně přemýšlím, zda jsme tam opravdu byli
nebo ne.

Cyril Kubánek

BRÁZDA 1/1995-96

IB

Kněžská a životní jubilea kněží - exalumnů Nepomucena
60 let kněžství
P. Antonín Janko - Německo - 14.6.1995

25 let kněžství
Mons. Jozef Král - Řím - 14.2.1996
P. Emil Šibík - Itálie - 14.2.1996

70 let života
Mons. Josef Laštovica - diec. Brno -1.11.1995
P.Miroslav Tvrdek - Itálie - 1.11.1995
Mons. Vladimír Vyhlídka - diec. Č.Budějovice - 20.11.1995
P.Martm Lacek - Německo -2.1.1996
Mons. Jozef Medový - diec. Porto S.Rufina (bývalý vicerektor) - 1.3.1996

60 let života
Mons. Petr Esterka - USA - 17.11.1995
P.Tomáš Badovský - USA - 5.3.1996

Těmto naším jubilantům přejeme hodně tělesných i duchovních sil v jejich životě
a hojné Boží požehnání.

GRATULUJEME:
Novokněžím:
P.JosefMatras, vysv.17.7.1995, diec. Hr. Králové
P.JosefMalota, vysv. 17.7.1995, arcidiec. Olomouc
P. Stanislav Pacner, vysv. 17.7.1995, diec. Brno

Jáhnu:
Mgr. Stanislav Přibyl, vysv. 14.7.1995, arcidiec. Praha

Licenciátu z církevního práva na Lateránské universitě dosáhli:
ICLic.P.Libor Botek, arcidiec. Olomouc
ICLic.P. Vladimír Gajdůšek, diec. Plzeň
ICLic.P. Václav Hegr, diec. Hr. Králové
ICLic.P. Jan Mráz, diec. Brno

Hodně síly a Božího požehnání v práci na vinici Páně přeje
redakce časopisu Brázda.
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1

Nahnilá hruška na hlínu žuchla,
shrbenou hlavu zdvíhá strom
a vítr spěšný cáry mraků trhá,
spadlo pár kapek, slyšet hrom.
Bud’ zdráva, žlutá trávo,
zkroušená pod dotekem umírání.
Zdráva buď, lásko trpělivá,
bludičko, čekající na svítání.

Naposled divoce roztančená
nad tůní žalu rozverná.
Podzimu slávu meluzína zpívá,
krajina sténá raněná.
Vrabec se krčí v trní,
v šedivém peří dobře zachumlaný,
dokonce má dnes trošku strachu zima s ním nebude mít slitování.
Již čísi ruka dláta se dotkla,
slyšet než tiché ťukání,
kamenný prášek z písmen opadává:
'Zde očekává vzkříšení.'
Cyril Kubánek
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Kronika
Vážení čtenáři,
po půlroční přestávce se Vám opět do
rukou dostává další číslo nepomucenské Brázdy a asi se zájmem, a snad i s
napětím očekáváte nové informace
o naší koleji. Od posledního vydání
Brázdy uběhlo celých šest měsíců
a tato doba může znamenat v životě
člověka, ale i v dějinách mnoho.
Všichni víme, že čas se nedá a ani
nemůže zastavit a nezastavil se ani
v Nepomucenu, které prodělalo za
tuto dobu dost výraznou proměnu.
Ale začněme po pořádku!
Poslední zápis v naší kronice se datuje
na 27. února, právě končí masopustní
veselí a začíná doba postní, do které
jsme byli uvedeni rekolekcí P.
Giovanni Boera, který je představený
italské komunity, která zde s námi
bydlí. Doba postní, doba přípravy na
Velikonoční svátky, se nesla v duchu
otce spirituála Dona Francesca - "Noi
dobbiamo rinnegare se stessi! Noi
siamo nulla e Dio é tutto!"
Jaro toho roku v Římě bylo velmi
krátké a chladné, zima jako by
nechtěla předat žezlo své vlády, ale
nás seminaristy v Nepomucenu více
než pozorování měnící se přírody
a střídání se teplot, zajímal zdravotní
stav P. rektora, který již byt tři měsíce
nemocen,
a duchovní
vedení
P. spirituála! S blížícími se Velikono
cemi rostla i touha odpočinku od
každodenního studia a pro některé
i vidina návštěvy rodičů a přátel.
Po návratu do Ríma se učivo na
fakultě přehouplo do svého závěreč
ného finiše a kdo studium odkládal na
příhodnější chvíle, tak nyní začal dřít.
V měsíci květnu začala naše malá
"duchovní vítězství' ke cti Panně
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Marii, která spíše připomínala zbožná
přání, než hotové skutky. Inu, někdy
stačí i touha, jen ale aby to bylo
upřímné a pravdivé.

Den po svátku sv. Josefa - dělníka,
proběhl na Lateránské universitě
"loktový souboj", který má svá
nepsaná pravidla a pro nezúčastněné
ho pozorovatele to musí být velmi
zajímavé. Ale když se chcete zapsat na
zkoušky, tak co vám zbývá, vyhrává
ten, kdo má větší lokty. Snad příště se
pravidla upraví a vše bude probíhat
v kulturnější atmosféře. Máj skončil
a přišly
zkoušky,
doba
studia
a "skládání účtů" z toho, jak jsme
během roku studovali. Současně se
objevila i otázka: "Co bude po
prázdninách?" Rektor byl stále ze
zdravotních důvodů vzdálen a italský
spirituál se nedokázal přizpůsobit té
naší zaalpské mentalitě, a nebo my té
jeho - neapolské!
Ke konci školního roku proběhly
i pohovory seminaristů s P. vicerektorem. Na prázdniny jsme odjížděli
s radostí, že máme zkoušky za sebou,
s představami letního odpočinku a s
pochybností, jak to bude na podzim.
Po návratu do vlasti jsme navštívili
své biskupy, zařídili jsme si pastorační
praxe a někteří z nás také byli přijati
mezi kandidáty kněžství a jáhenství,
tj. přijali "admissio".
Léto skončilo a s ním i naše prázdniny
a my jsme se sešli v počtu jedenácti
1. října v Nepomucenu. Zde jsme se
dověděli důležitá fakta, která rozhod
la
o budoucnosti
koleje,
a také
o budoucnosti naší.
Ve dnech 6.-7. července na Velehradě
proběhlo 13. zasedání České biskup
ské konference, která jednala o další
budoucnosti Nepomucena v Římě
a rozhodla:
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- Obnovit "nepomucenskou" tradici
semináře
- Posílat do Nepomucena dobře
vybrané bohoslovce, zpravidla po
2. ročníku studia v ČR
- Po ukončení základního studia
doporučuje návrat do diecéze na 2-3
roky
- Nepomucenum nechat otevřené i pro
postgraduální studium kněží, kteří
studovali v Římě i v ČR
- Vychovávat vědomí, že i bohoslovci
v Nepomucenu jsou připravováni
k jakékoliv službě v místní církvi.
Měsíc říjen a tím i akademický rok 9596, který je pro většinu z nás
i posledním rokem seminární formace
v Římě, jsme zahájili duchovními
cvičeními
v podání
P.
Tadeáše
Řeháka,
OPraem.
Týden
klidu
a rozjímání se nesl v duchu evangelních blahoslavenství a celá tato doba
"bytí s Pánem"
vyústila v moto:
"Dávejte Bohu, co jest Boží. To jest
všechno. Abychom všechno dostali!"
Po duchovních cvičeních jsme měli asi
týden "volno", abychom si vyřídily
zápisy na universitě, brigáda na
zahradě, ale hlavně úklid na pokojích.

Před prázdninami totiž proběhlo
velké stěhování - vyklidili jsme
pokoje, aby na naše patro mohli
nastoupit řemeslníci a zahájit rekon
strukci elektrické instalace. Jestliže
během minulých prázdnin působilo
Nepomucenum dojmem opuštěného
domu, tak toto léto se z nitra budovy
ozývalo klepání, bouchání, různé
hlasy a jiné zvuky - intenzivně se
pracovalo. A po prázdninách jsme
opět stěhovali své věci zpět do svých
pokojů, které kromě nové elektroinsta
lace byly i vymalovány a nábytek
přičiněním
paní
Hájkové
nově
nalakován. Takže jsme se zabydleli do
"nových" kamer, urovnali své věci,
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abychom až začne "studijní rok" měli
vše nutné po ruce.
V těchto dnech jsme se také definitiv
ně dověděli nové složení představe
ných koleje, které je, jak řekl nový
P. rektor, staronové!
Rektorem byl jmenován Mons. Karel
Janoušek, vícerektor a ekonom
P. Gejza Veselý a spirituál - P. Jan
Mráz. Jako "druhý - alternativní"
spirituál i v tomto roce zůstal
P. Redemptus Valábek, OCarm., který
ale již nepřijíždí do koleje, ale
seminaristé jej navštěvují.
16. října jsme oslavili sedmnácté
výročí pontifikátu Jana Pavla II.
a druhého dne začaly přednášky na
Lateránské univerzitě, avšak ti, kteří
studují na jiných univerzitách začali
již o týden dříve.
V sobotu 21. října měl na filozofické
fakultě státní university Sapienza
přednášku německý teolog Drewermann. Názory na tohoto teologa psychologa jsou různé, každopádně
za základ jeho usuzování slouží
psychologická intuice, která může vest
až k absurdnu, což se projevilo i v
jeho přednášce. V každém případě
nemusí být vždy na škodu slyšet i tyto
názory a postoje, člověk si potom více
uvědomí bohatství pravé křesťanské
nauky.
Ve čtvrtek 26. října proběhla každo
roční recepce v sále Nepomucena při
příležitosti výročí vzniku Českoslo
venska. Zahrada koleje se tedy
zaplnila
auty
velvyslanců
a pozvaných hostí, vchod do budovy
ozařovaly svíce a italské rodinky
z protějších domů sledovaly, co se to
u těch Čechů děje!

Následujícího dne - odpoledne bývalý spirituál koleje P. Ambros, SJ
obhájil svou doktorskou práci na
téma: "I vestigi della spiritualita
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dell'oriente cristiano slávo e la loro
attualitá in Boemia e Moravia ďoggi".
Tímto otci Ambrosovi blahopřejeme
a přejeme mu plnost darů Ducha sv.
v jeho působení na Moravě, kam se
vrátil v následujících dnech.
V týdnu od 22.-27. října probíhalo
v Římě zasedání na téma "30 let od
vydání
encykliky
Presbyterorum
ordinis", které vyvrcholilo v pátek 27.
října
koncertem
pod
názvem
"ĽAmore piů grande". Toto předsta
vení mělo ukázat krásu kněžství a jeho
poslání v dnešním, moderním světě.
Střídaly se zde krátké "šoty" z celého
světa, podávali svá svědectví velké
osobnosti z kulturního, politického,
uměleckého, sportovního a vědeckého
světa. Asi nejkrásnější svědectví na
závěr podal papež Jan Pavel II., který
tak reagoval na připomínku svých 50.
let kněžství, které oslavil 1. listopadu,
v den svátku Všech svátých. Odchá
zeli jsme z auly Pavla IV. povzbuzeni
a přesvědčeni, že kněžství, na které se
připravujeme, je nejkrásnější povolání,
které nám Bůh připravil, neboť On je
"ĽAmore piů grande".

Svátek Všech svátých, dušičky pravidelná
návštěva
římského
hřbitova
"Campo
Verano"
a vzpomínky na domov, na drahé
a známé, kteří již nejsou mezi námi.
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V sobotu 4. listopadu - svátek Karla
Boromejského - svátek Sv. Otce
a našeho rektora, to je již tradiční den
výletu. Letos jsme vybrali románské
kostelíky v Abruzzích. Krásná krajina,
sluneční podzimní den, hluboké
dojmy z cesty, tak by se dal stručně
charakterizovat tento den.
Chceme Vám, vážení čtenáři, poděko
vat za vaše ohlasy: Mons. Nováčkovi
z Mikulova za finanční příspěvek
4.500 lir, P. Ivo Císařovi ze Spilimberga za 100.000 lir a ekonomovi koleje P.
Veselému za příspěvek 50.000 lir. Při
setkání mládeže v italském Loretu
jsme obdrželi pozdrav od italského
kněze Dina Grillo z diecéze Fabriana,
který v letech 1937-41 studoval spolu
s českými alumny na Lateránu.
Srdečně pozdravuje všechny současné
obyvatele koleje a vzpomíná na své
bývalé české spolužáky, na: Heidler
Alexandr z Prahy, Honzík Josef Praha, Mandl Antonín - Praha, Paner
Josef, Sedláček Alois, Prosch Jan Praha, Vaněk František - Praha,
Tobola Jaromír - Olomouc.

Děkujeme Vám všem, kteří nás
podporujete modlitbou, a přejeme,
aby toto číslo našeho časopisu Vám
přineslo radost. Těšíme se na vaše
ohlasy.
Vaše redakce.

Napísali
"Farnosti, predovšetkým v Čechách, sú na dlhé roky beznádejne odsúdené nemať kňaza,
přestárlí kňazi spravujú i dve tri farnosti. Viacej farností pre svoju nefiinkčnosť i pre
nedostatok kňazov bolo zrušených. A čo je veľmi bolestné - mládež, ktorá je nádejov každej
miestnej cirkvi, pre vyššie uvedené príčiny nemôže dostať primeranú duchovnú formáciu
a Cirkvi sa stráca. Temer úplne chýbajú ženské rehoľné povolania. Chvála Bohu, v súčasnej
dobe máme dosť kňazských a rehoľných povolaní. Sme zaviazaní poskytovať duchovnú
pomoc týmto farským spoločenstvám predovšetkým tak, že tam pôjdu pracovať naši kňazi
a rehoľné sestry. O to viac cítime svoju povinnosť vykonávať túto misiu, že predovšetkým
v Čechách je vyše 300.000 Slovákov. Okrem toho s Čechmi a Moravanmi nás spájajú
stáročné historické, kultúrne a duchovné zväzky. A ak sú oni v núdzi, musíme im pomôcť."

(Mons. Alojz Tkáč arcibiskup košický, predseda Komisie pre misie pri BKS, in:
Schematizmus košickej diecézy 1995 str. 11)
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SLON
Všichni jsme tady už byli,

viděli život navždycky vydaný

zvířete sevřeného
příkopy městského parku.
Je nedělní ráno, lyonské svítání,

rodinky vystrojené a všichni výskají
a křičí a přišli se podívat na slona a slon je sám.

~

Tím parkem bloumá podivín cestovatel, přeběhl sportovec a prošel veselý blázen, ti všichni

chtěli být sami.
Slon ne. Je sám proto, že ho obklopuje přikop s ocelovými bodáky. Vypadá jako když se

usmívá. Shovívavě si bere rohlík od lidských mláďat vesele se šklebících. Jenže ty dvoje
úsměvy se nesetkávají, děcka už zítra zapomenou a slon nevnímá pro otupělost.

Podívej, mami, jakje veliký! Dětská tvář žasnoucí, bolesti neznalá. Odpověď roztržitá,
dospěli se nudí. Ti lidičkové jsou daleko, jak od vážnosti slona, tak i od vážnosti dětí, ačkoliv
jsou to právě oni, kdo žalostné nedorozumění zavinili.

Toho slona? řekl pán v oranžovém svetru, tak toho jsem už viděl. My všichnijsme tady už
jednou byli.

Podzim 1995

Cyril Kubánek

Jan Jemelka: Podzimní kříž (1987-1989)
Umělec nenapodobuje, nýbrž dotváří a "idealizuje" skutečnost: "idealizuje" vtom smyslu, že
objevuje skrytou dokonalost a harmonii. To by ovšem vůbec nebylo možné, kdvbv
neexistovala nějaká dokonalost kdyby nebyly možné a představitelné věci dokonalejší než
jsou věci všedního pohledu a konečně také, kdyby všechny věci nebyly shodné a navzájem
podobné. Tato podobnost věcí umožňuje, že jedna věc může být obrazem druhé a že věc
nižšího řádu může představovat věc řádu vyššího, věc hmotná vyjadřovat věc duchovou.
Uměni se zakládá na principu analogie. Základním prvkem uměleckého dílo je konec konců
metafora, symbol, obraz a náznak něčeho, co umělec zná jako veliké a dokonalé, ale co jinak
než symbolem vyjádřit nedovede. A tak zjevuje umělecké dílo určitou nadskutečnost to jest
skutečnost bez kazu a porušeni, hledá prvotní harmonii světa, jinými slovy je vzpomínkou na
ztracený ráj.

Dominik Pecka
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^tinernrium mentis mene
aneb
^onversio a ^^ominA Ad ^^neillAm versus
Úvodem
To, co zde chci předložit, má charakter cesty. Když jste na cestě, znamená to, že jdete.
To, že jdete, znamená, že děláte kroky. Pokud je cesta jasná - což nemusí hned
znamenat přímá, přímá nemusí hned znamenat bez záhybů, bez výstupů či bez sestupů
- a pevná, je možné popisovat kroky systematicky, jak jsou spolu kladeny, pěkně jeden
za druhým. Avšak v případě, že jste vstoupili do tmy, mlhy; že půda pod Vašima
nohama přestala být pevná a Vy jste se začali bořit; že cesta si prostě zmizela; že jste
dospěli k bodu, kde cesta (ještě) neexistuje a na místo ní je původní houšť, je dobré si
všimnout, že se změnil charakter Vašich kroků. Již to nejsou kroky chůze po cestě,
nýbrž kroky samy cestu hledají, kroky samy cestu vytváří (Jestliže již zde se ve Vás
ozvalo: No ano, nic jiného, než další zapletení se se subjektivismem, dovolím si Vám
oponovat, že mám podezřeni, že jste asi ještě nebyli na cestě, nečinili vlastní kroky a
nezažili tak Vaši bytostnou odkázanost (ne ještě nutně na cestu!) na zemi a na
horizont: otevřené pole vy- roz- hledu).

Nezměnilo se však jenom to. Vaše kroky nabyly i dalších charakteristik, které bych si
dovolil zařadit do oblasti morální ve smyslu řeckého slova tó E0o<; (pokud
intenzivnější zájem o porozumění tomuto pojmu, otevřete si nějaký tlustší řecký
slovník, přečtěte si všechny významy pod tímto heslem a vyhraďte si pár hodin na
zamyšlenou).
Již to nejsou (neboť nemohou) kroky bodré, někdy až vojenské chůze jasné a pevné
cesty. Kroky Vaše se zpomalily. Zpozorněly. Zpečlivěly. Pečlivě, pozorně, pomalu,
důrazně ohledávají terén. Někdy i po týdnech, měsících námahy si musí přiznat jak
malý úsek se jim podařilo urazit. Jindy (kdo spočítá jak často?!) jste urazili cestu, která
se ukázala býti slepou (německy Holzweg - průsek, který nikam nevede) a Vy se
musíte vrátit a začít znovu. Jaká tíha návratů a nových začátků (otázky: Jak, kam
teď?), obzvláště jsou-li opakované.
Jistě, řeknete si, není-li (jiné) cesty. Je-li či není-li cesty? Zdalipak se věci mají tak, že
není (jiné) cesty, ne-li té předšlapané, již vyšlapané a že naší situací je toliko jít po ní?
Bylo by absurdní tvrdit, že cesty není. Naopak, já jsem přesvědčen, že našim bytostným
východiskem je cesta (s námahou) vyšlapaná těmi před námi. Tou je však možno jít jen
tak dlouho, pokud se z chůze samé neozvou otázky výše položené.

Je tu ještě jedna naléhající dotěrnost: mělo-li by se prokázat, že naší bytostnou situací
je, že vždy v jistém smyslu zůstáváme věrni cestě vyšlapané těmi před námi, je pravdivé
tvrdit, že charakter našich kroků je toliko těch poslušných, někdy až vojensky? Není
spíše pravdou, že i na takové cestě naše kroky cestu přebírají, znovu ji šlapou a tím
dotvářejí, přetvářejí, vymezují, rozšiřují, rozvětvují... Mám podezření, že pouze nějak
takto jsou naše kroky opravdu poslušné a cesta takto přebraná se nám stává vlastní,
naší vlastní cestou.

Od kněžství k teologii
Nemožnost být knězem, nejsem-li teologem. Teolog je ten, kdo pouští ve slově svého
života Boha ke slovu. "Slovo jeho života": 1. život: pojem komplexní (complexus =
objetí), objímající význam bytí člověka v jeho bytostném smyslu; 2. slovo: nárok takto
zakoušeného života na mne, na okolí.
Proto a jedině proto potřeba "učit se" teologii.
Změna, která se se mnou má udit v teologii: aby obraz, který nutně a bytostně maluji
svým životem, se stal ikonou.
Co je k tomu třeba? Zdali postačí nakoupit nejlepší barvy, štětce, plátna..., objet
světoznámé malíře a naučit se jejich technikám? V situaci studenta teologie: naučit se a
převzít ty nejlepší (kdo zde vůbec určuje co dobré a co horší?!) a nejvýstižnější
terminologie, objet (opět ty nejlepši) světoznámé teology, školy a naučit se jejich
technikám? Když tohle všechno stihnu oběhat a obstarat, Boha však neuzřím, koho
vlastně budu malovat?

Kde a jak se dává Pán Bůh na viděnou? Ve víře tvé vlastní, která současně je vírou
církve tvé, zazní odpověď. Víra ta, co znamená? To Bůh sám účast ti daroval na životě
svém. Život jeho zjevení, lépe zjevování jeho. Zjevování jeho láska jeho. Čím, z čeho
žije život jeho ve mně a v církvi mé? Životem duchovním, zní odpověď znovu. Život,
co znamená? Záležitost každodenní. A duchovní? Láska. K bližnímu tvému a k Bohu
samému. Toť tvorba církve. Společenství lásky vzájemné, modlitby vlastní a společné a
bran otvírání Onomu, který nás a to vše (za)počal. Bran? Kam vedou? Do srdcí (samé
nitro lidské bytosti) mého a druhých.

Odkud to vše, řekni mi znovu. Od Boha. Kde Bůh? V nároku svém. Co nárok jeho?
Zjevení jeho. Co zjevení jeho? Výrok jeho. Co výrok jeho? Slovo jeho. A já, co zde?
Přijmi toliko. Co však přijímání mé? Samou podstatou porozumění tvé. Co
porozumění mé? Stání tvé v pravdě dění tohoto. Co tedy mé? Otázka pravdy toliko!

Od teologie k filozofii
(Už se stalo.)
Z teologie jsem musel odejít, protože jsem nevěděl, jakou váhu mají slova, kterým
mluví. Významová váha smyslu slova je komplexní a kontextuálni věc (záležitost), jejíž
kritérium, způsob její Kptcu;, zatím nezná. Jen náznaky směru:

1. Slovo (Bůh, bytí, spása, církev...) samo o sobě = neutrální blábol.

2. Svoji významovou váhu získává ve "strukturách": větách... jazykových útvarech,
které, v principiálním významu, jsou struktury myšlení. V těchto někde a nějak
bytostně určující kořen významové váhy smyslu slova.

Řečeno ve zkratce:
Živnou půdou SLOVA je jeho VÝZNAM. Svým významem patří do DĚNÍ SMYSLU.
Dění smyslu slova je REČ.

Dění smyslu vůbec, toto úrodné pole významu, se mi ukazuje jako jediná půda, v níž
tzv. skutečnost (realitas = res = věc = před-mět = obiectum) a slovo říkající věc,
myšlenka věci (cogitatio, cogitatum, ratio, conscientia, subiectum) JSOU. Smysl
tohoto "Jsou":
res = Cosa,
tzv.
cogitatio = Pensiero

nejsou ničím, ne-li ve svém významu. Svým významem však náleží do dění smyslu
vůbec Dění smyslu vůbec se neděje nikde jinde než ZDE. Významová váha smyslu
"ZDE" je to, co dnes nejnaléhavěji doléhá na myšlení, aby bylo promyšleno (das frag würdigste der heutigen Philosophie). Z něj samého se ozývá tvrdý nárok: Děni smyslu
vůbec se děje spolu s bytím člověka. Nemáte jiného místa, kam se utéci, kam se zajít
zeptat: "Tak jak to vlastně je?" Ostřeji: Nemáte Boha, který by Vám odpověděl, ne-li
toho, který se v, spolu s, skrze děni smyslu vůbec zjevuje. Toto dění je Vám dáno do
rukou (bez Vás se tu nic neděje) a není Vám dáno do rukou (bez děni smyslu vůbec
my sami jsme ničím).
Dění smyslu vůbec se děje ZDE. Významový dosah smyslu této věty rozhoduje otázku
pravdy. Pravda jako tojedmé, co je člověku uloženo, ať je čímkoli a kdekoli. Úlohou povoláním - člověka jakožto člověka je péče (S7tt|ieA.sia) o pravdu.
Ještě jedno vržení světla na problém slova (význam - smyslu - pravdy), kterým hovoří
teologie:

Jestliže teologie načerpala svoji terminologii, metodu, způsob svého dokazování a
vykazování v jiném okrsku dění smyslu, než jejím vlastním, nedělá teologie nic jiného
než novověká věda: terminologii, kritérium evidence načerpala z oblasti
matematických entit, s tím se hrne na přírodu a doslova ji do tohoto rámce cpe.
Okrsek, ze kterého čerpala teologie, není navíc nějaký specializovaný výsek
(psychologie, historie, politika... i když i to se stalo), nýbrž tzv. filozofie: stáni v děni
smyslu samé. V tomto děni, na této půdě se však skutečně něco dělo! Téměř až do
dnešnich dní se filozofie orientovala na bytí pochopené jako bytí jsoucna (ovata essentia - substantia, v termínech času: 7tapouata, praesentia), jsoucno jako to, co je
tady a teď, jako věc, předmět. Porozumění s takovouto bytostnou orientací vykázalo
dle toho Pánu Bohu příslušné místo: jako první a poslední pojistku tohoto pochopení a
všeho, co je takto pochopeno.

Zjištění, že teologie je stařena, která přežvykuje látku, která jí byla svěřena,
vykotlanými zuby, které samo stáni v dění smyslu vůbec, tzv. filozofie, dávno opustilo;
zjištěni, že ani ve víře, natož v teologii nejsem zproštěn - není tzv. vyřešena - otázky
pravdy, tušení jejího dosahu, tak, jak jsem se pokusil zde naznačit, mne z ní vyhnalo,
vlastně ani k ní nepustilo.

Tento krok, jak a na kolik mu rozumím, je stále ještě krokem k tomu, kterého má
teologie ve svém slově pustit ke slovu.

Co by teologii mohlo naznačit dnešní stáni v dění smyslu vůbec, tzv. filozofie9 Toto:
"Vrať se odkud jsi přišla, paní, a své slovo přivlastni výroku toho, který Ti svým
nárokem dal Tvé vlastní být Jemu svědkyní, a tím Tě zasadil do jedině plodné půdy,
úrodného pole významu, do děni smyslu, které je rozehráno.

Hraj, pani, jinak prohraješ i to své vlastní!!"

Věnováno mým bratřím v seminářích
vatikánsko-katolické církve; zvláště Vám,
které jsem směl poznat osobně.

22/23. X. 1995, Roma.
Radek Rozbroj

