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PRVÝ A POSLEDNÝ
Myšlienka, aby České koléjgium v Ríme slúžilo aj bohoslovcom zo slovenských
diecéz, vznikla krátko po vzniku Československa v r. 1918. Pápež Benedikt XV. listom
"Saepe nobis" 30. 11. 1921 zveruje český seminár na Via Sistina v Ríme do otcovskej
starostlivosti všetkým českým a slovenským biskupom. Veľký spišský biskup Ján Vojtaššák
už pred zverejnením pápežského dokumentu posiela v septembri 1921 prvého slovenského
seminaristu do Českého kolegia v Ríme. Bol ním Jozef Kapala, neskorší monsignor
a slovenský diplomat pri Svätej stolici v rokoch 1939-45. Sám o tom vo svojich spomienkach
píše:

"Konečne vo Večnom meste r. 1921.
Začať v ľudovej škole pod Roháčmi a skončiť na Pápežskej univerzite v Ríme De
Propaganda Fide nie je síce zázrak, ale ani jednoduchá a každodenná udalosť. Pevne verím,
že okrem ľudskej pomoci jestvuje vyššia pomoc Všemohúceho, ktorý riadi kroky nášho
života.
V septembri r. 1921 pre vojenské nepokoje hranice boli zatvorené. Moja cesta do
Ríma bola odročená. Už som bol v Prahe, keď mi pán biskup odkázal, aby som vyčkal
v pražskom seminári, kým otvoria hranice.

V Prahe som dlho nebol. Počiatkom novembra 1921 zaklopal som na dvere
v Pontificio Collegio Boemo na Via Sistina, Roma Msgr. Jozef Bouzek, vicerektor prijal ma
s otcovskou láskavosťou. Jozífku (tak ma volal), hneď odovzdaj všetky peniaze a cigarety.
Po šiestych rokoch to dostaneš naspäť. Potom mi ukázal moju izbietku čiže "camera1'. Tu
budeš sám študovať a sám odpočívať. Kaplnku, jedáleň a knižnicu budeme užívať spoločne.

Spoločne v kaplnke, spoločne v jedálni, spoločne pri rekreácii. To bol správny
demokratický systém výchovy budúcich kňazov.
Naším rektorom bol pápežský prelát Msgr. Capitani, kanonik v bazilike sv. Jána pri
Lateráne. Spirituálom bol P. Spáčil, jezuita a profesor na Biblickom inštitúte. Capitani Spáčil - Bouzek boli pre nás žiarivým príkladom kňazského života.
R. 1921 bolo v Českom kolégiu tridsať chovancov. Dvadsať Čechov, deväť Nemcov
a jeden Slovák. Náboženské a vedecké časopisy mali sme poruke, ale akékoľvek politické
knihy, časopisy alebo politické denníky boli z nášho kruhu vyradené. Politické debaty alebo
škriepky boli prísne zakázané. Bolo to potrebné pre jednotu a pre vospolnú ľudskú lásku
v našom každodennom živote. Amicitia particularis - osobitné priateľstvo bolo tiež
nedovolené. No mal som úprimného a verného priateľa za šesť rokov. Bol to František Vlček
z litoměřickej diecéze. František bol sympatický mladík. Veľmi nadaný a pritom veľmi
skromný. Po šiestych rokoch priateľstva napísal mi peknú báseň po slovensky k mojim
meninám. I ja som hovoril dokonale po česky.

Do našej famílie patrili aj dvaja starí mládenci: Peppino bol kuchár stopercentne
taliansky a Carlo, poľského pôvodu bol tzv. cameriere. Upratoval izby predstavených
a posluhoval v jedálni. Strava bola dobrá a záživná. Všetko na oleji.
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Náš vicerektor. keď nám chcel spraviť radosť, opásal si fertuchu a kuchtil celé
dopoludnie v kuchyni: varii vepřové a knedlíky se zelím. To bola jedinečná česká hostina.
Msgr. Capitani pýtal si vtedy špagety s parmeggianom. Knedlíky' boli pre neho ťažké.
Pn každom obede a večeri bolo víno na stole. Každý mal svoju mierku. Nebolo to
víno modranské, ani tokajské, ale pre mladé žalúdky' celkom dobré. Náš profesor Enrico
Dante - neskôr kardinál v Rímskej kúrii - robil si žarty': Il vino del Collegio čiže seminářské
vino obsahuje vraj viacej vody ako vína a preto možno s ním smelo pokrstiť il piccolo
bambino, čiže možno ním nemluvniatka krstiť. Minestra (polievka), špagety', maccaroni.
šalát, kúsok mäsa, hodne chleba a pohár-dva vína - to bol náš telesný pokrm."

Za posledným slovenským seminaristom v Nepomucéne sa musíme vrátiť do dnešnej

doby.
Na jeseň 1991 prišla doteraz -po novembri 1989- najvätšia skupina 33 bohoslovcov,
takmer zo všetkých českých a slovenských diecéz. Z toho 9 Slovákov. Z predcházajúcich
rokov tu už bolo 12 Slovákov, medzi nimi 3 kňazi. Teda spolu 21 zo slovenských diecéz.

Postupom času sa začali Slováci akosi vytrácať. Niektorí skončili štúdia, stali sa
kňazmi a vracali sa do svojich diecéz. Tí z novšie přišlých odchádzali postupne do iných
seminárov v Ríme. Zrodila sa samostatná Biskupská konferencia Slovenska, ktorá rozhodla,
že Nepomucenum nebude inštitúciou slovenských biskupov a kňazi prichádzajúci do Ríma
na vyššie štúdia budú bývať v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda. Bohoslovci, ktorých
pošlú biskupi, budú umiestení v seminároch podľa vlastného výberu biskupov. Môže to byť
aj Nepomucénum, kde budú bývať za podmienok ako príslušníci iných národov.
Medzitým politické zmeny ďalekosiahleho významu, ktoré sa odohrávali v bývalých
štátoch sovietského bloku menili mapu Európy . Posledným dňom roku 1992 zanikla ČSFR,
vznikli 2 samostatné štáty.
Nie je našou úlohou ani v našej kompetencii na tomto mieste akokoľvek hodnotiť
tieto prevratné udalosti, ktoré vošli do histórie. Faktom zostáva, že v akademickom roku
1993-94 zostal v Nepomucene už len 1 slovensky' bohoslovec (okrem 5 kňazov, ktorí
dokončievali resp. už len jeden, ktorý dokončuje vyššie teologické štúdia), inž. Anton
Solčianský z trnavskej arcidiecézy. Prišiel do Rima v spomínanom roku 1991, keď predtým
už začal študovať teológiu v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 4.7.1994 v Trnave a po
skončení akad. roku 1993-94 sa presťahoval do irského seminára, kde pokračuje v štúdiách.

Mons. Jozef Kapala kráčal svoju životnú púť z rodnej Oravy "s pod Roháčov po
Vatikán" ako ju sám nazval, až do Ameriky'. Čo čaká v živote novokňaza Antona, to je
vnikách Božích. Sympatickému Tonoví i všetkým slovenským exalumnom Nepomucena
prajeme len to "jedno" čo je potrebné, ako si dal Tono napísať na primičné obrázky : "... aby
som bol služobník pokorný, poslušný, čistý a aby som svedčil o Láske v úplnej odovzdanosti
Bohu a Cirkvi.”

P. Gejza Veselý
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Po milióny let žilo lidstvo tak jako zvířata.
Potom se stalo něco, co rozpoutalo sílu
našípředstavivosti.
Naučilijsme se mluvit.
Pink Floyd - z písně Keep talking

kEOTALKĽMG
Naučili jsme se tehdy mluvit a nejen to. Naučili jsme se sdělovat to, co se v nás děje,
naučili jsme se vyměňovat si naše světy, vstupovat do světa toho druhého a nechat vstoupit
i do toho našeho. I když je náš jazyk tak obsáhlý, tak mistrný ve vyjadřování detailů a tak
mocný, že dokáže nést rozsáhlé teorie, které pohánějí běh dějin, přesto nedokáže vystihnout
vše, často nechá jen nahlédnout, vytušit. Proto existuje poezie, písně. Jazyk je v nich vlastně
jen symbolem. Je tolik různých druhů slovní komunikace: technický popis, vědecká termino
logie, řeč filosofické a teologické abstrakce či jen plochéfráze, jak jsme toho často zde svědky.
Ale zapomněl jsem na jeden druh
řeči, o kterém bych chtěl něco
napsat. Jsou to pohádky.

Ani nevím, jakou náhodou
se mi dostaly v loňském zkouškovém
období do ruky Letopisy Namie C. L.
Lewise. Zavalen učebním materiá
lem a s mozkem vyždímaným
/každý, kdo prošel zkouškami na
univerzitě, tento stav dobře zná/
jsem se s chutí ponořil do nebývalé
pohádkové historie. Nechtělo se mi
vůbec zpátky z toho světa, kde jsou
barvy barevnější a slunce jasnější.
Každý tento příběh, který se na
stránkách odehrával, mě úžasně
občerstvil a naplnil novou motivací
a chutí, nakonec i do toho studia.
Výrazová rozmanitost a barevnost
světa Namie mě vtáhla do hloubky
boje mezi dobrem a zlem, mezi
pravdou a pokrytectvím, odvážnou
přímostí dětské duše a zbabělou
bezpáteřností
těch
"rozumných
a zkušených". Je možné vytušit, na
čem stojí pravé hodnoty, milosr
denství, obětavost a nezištnost,
a dodá novou sílu tyto hodnoty
hledat v našem tolikrát šedivém
světě, ve kterém se ani Kristovi
učedníci
nedokáží
ubránit
vzájemné nevraživosti, hrabivosti,
falešnosti a nemilosrdnému vydírání
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pod zdáním Boží vůle. Věřím, že tyto hodnoty stále existují, jsou jen jaksi zaneseny bahnem,
které jsme do svých srdcí vpustili.
Na pozoruhodném příběhu Namie jsou zajímavé další dva postřehy. Příroda je
skutečně živá, dokonce dokáže s člověkem komunikovat. Tehdy už není možné ji jen tak
využívat, zabíjet zvířata, ničit stromy, protože ve všech je bytí Života. Člověk je tím. který
komunikuje, naslouchá světu kolem něj a nedisponuje vším podle svých ("rozkošnických")
představ. A dialog s přírodou je skutečné existenciálni a může do něj vstoupit Jen srdce
očištěné od sobectví.
Další zajímavostí jsou časté afinity s biblickými příběhy a pravdami křesťanské víry.
Na jednu stranu se mi v této řeči podobenství určitě podařilo vidět svou víru v novém světle
a snad jsem i něco pochopil. Na druhou stranu jsem si ale uvědomil, že řeč pohádek je
vlastně řečí mýtickou. Mýtus je velice hluboký způsob komunikace, přesto si troufám tvrdit, že
pro křesťanskou víru nedostatečný. Mohlo by se nám totiž stát, že zůstaneme zavřeni
v krásném světě Namie a nedokážeme se vrátit zpět, anebo se budeme snažit realizovat
Namii se vším všudy i v našem světě. Možná v tom je tak trochu rozdíl mezi Biblí a touto
knihou a nelze proto převést všechny biblické příběhy na rovinu mýticko-pohádkovou.
Nepochybuji ovšem nikterak o inteligenci čtenářů Letopisů z Namie a o jejich schop
nosti přetlumočit poselství knihy do života. Proto se nazdráhám tuto knihu doporučit každé
mu, kdo se cítí již unaven abstraktní řečí filosofie a teologie nebo je unaven memorováním
kánonů či biblických kapitolek.
Jakub Hučin

SEM
Jsi přívětivý. Umíš se smát. Až moc dobře. A vždycky stejně. To je tedy ctnost získaný habitus.

Je zde veselo. Aby ne. Téma se vždycky najde; a když ne, jsou vždy dvě nebo tři
věčná témata v zásobě.
'Tak co, dobrý, ne?"
"Děkuji za optání, jde to.”

Hlavně aby řeč nestála. Ticho je nebezpečné. To pak přímo cítíš, jak se všude
zapalují plaménky podezření.
Začínají mi dřevěnět nohy. Vlastně spíše kovovatět. A spojily se v jeden velký
plechový šev. A nejen nohy se stávají nehybnými. Celý jsem se stal hliníkovou tubou se
zubní pastou uvnitř! A hlava je uzávěrem, našroubovaným na hrdle. Přes celé tělo nápisAnti-caries. To se vám bude určitě líbit! Teď rychle odšroubovat hlavu, ať se trochu
poveselite.
Nikdo se neostýchá, každý pospíchá vymáčknout si trochu pasty pro svoje zuby
A je vám dobře. To jsem rád, že je veselo. Jen aby ta pasta dlouho vydržela. Nakonec
totiž, až tě spotřebují, až z tebe vydolují poslední zbytek, pomačkají tě a s úplně stejným
úsměvem jako před tím tě odhodí do popelnice. Tvůj úkol skončil. Škoda, mohlo z tebe
něco být. Ale nechal ses odzátkovat. Byls naivní. Teď jsi ve smetí a navíc jim ještě tvoje
pasta zhořkla v ústech...
_ _ To byl ale hrozný sen! Kolik je vlastně hodin? Á, nejvyšší čas jít do kaple. To si tak
jeste stihnu vyčistit zuby.

Taky se při čištění zubů usmíváte?
Jiří Plhoň
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Vstaň a cíwďl"
Už jste někdy slyšeli tahle tři slova?

Kdopak je vyslovil a co se po nich stalo?

Chtěl bych vám vyprávět o něčem, co se událo v mé blízkosti docela
nedávno. Ten příběh má ale ještě svou prehistorii, kterou znám jen z vykládání.
Odehrálo se to prý nějak takhle:

Před několika lety se vracela mladá osmnáctiletá dívka domů z maturitní
oslavy. Byla pěkná, plná života a plánů do budoucnosti. Jmenovala se Olga.
Vracela se v noci, všude byla tma, jen v dálce svítila dvě světýlka. Ani si
nevšimla, že se přibližují.
Přišlo to rychle, ani pořádně nevěděla jak. Když zjistila, že leží na posteli
v nemocnici, cítila, že něco není v pořádku. Teprve když odkryla peřinu, zjistila
tu hrůzu. Její pěkné nohy končily někde těsně pod koleny. Dala se do pláče
a nebyla k utišení. Až po nějaké době se dozvěděla o vlaku, pod který spadla,
o lidech, kteří byli naštěstí blízko a zachránili ji, když krvácela.
Život najednou dostal nový obraz. Stále ležela nebo seděla na posteli,
k jídlu či do zahrady na čerstvý vzduch ji nosila maminka v náručí. Tak to trvalo
asi tři roky. Pak tudy projížděl nějaký muž. Nebyl to ale mladý, pěkný princ, ale
starý cizinec, následovník toho Ježíše, který žil před dvěma tisíci lety a o kterém
se napsalo tolik knížek. On však tvrdil, že tento Ježíš žije. I takoví lidé se ještě
dneska najdou.

Přišel k posteli, na které seděla Olga, pohladil ji po vlasech a nějak se jí
snažil naznačit, aby se nebála, že s ní cítí. Ale to už říkalo tolik lidí před ním
a bude říkat i po něm. Olga ho proto vnímala jako jednoho z řady těch, kdo jí
přišli projevit soucit a hned zase zmizí.
Ale tento stařec se vrátil. Naložil Olgu i s její maminkou do auta a odvezl
je do daleké země. Tam několik měsíců předtím vyburcoval mnoho svých přátel,
ti dali dohromady peníze, nutné na dívčino léčení v nemocnici, kde jí vyrobí dvě
protézy, aby mohla začít opět chodit. Našel dokonce i mnoho rodin, ochotných
hostit tyto dvě cizinky tak dlouho, dokud to jen bude potřeba.

Po třech letech a osmi měsících se Olga zvedla sama z postele, postavila
se na nohy a udělala první kroky. A po několika dnech jsem ji doprovázel po
hlučné ulici jednoho velkého města na jihu Evropy. Její přátelé se na to dívali
a mluvili něco o zázraku.
A kdosi pak večer prohodil, že viděl mladého asi třicetiletého muže, který
přišel k posteli, na které seděla Olga, pohladil ji po vlasech a tichým hlasem jí
pošeptal: "Vstaň a choď!" A dokonce prý ví, jak se jmenoval.
Jakub Holík
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Otázka pro
Našeho exalumna Jana Lachmana
POHLED NA ŘÍMSKOU ZKUŠENOST Z BORŠOVSKÉHO HORIZONTU

Prý jsem jeden z prvních alumnů, kteří se po tzv. sametové revoluci navrátili
do rodné vlasti a dokonce vykonávají kněžskou práci.Na předávání zkušeností se
ještě nečitím kompetentní, tak snad jen několik dojmů, jak vyplývají ze životních
kotrmelců na trase Kdyně-Praha-Řím-Štěkeň-Boršov nad Vltavou.
Když jsem v červenci 1985 dorazil do Nepomucena, patřičně vybaven ke
studiu bohosloví chabou znalostí ruštiny a teoretickými vědomostmi o pěstování
ječmene a jiných plodin, tehdejší rektor Mons. Vrána nebyl ani trochu vyveden
z míry. Přijímat podobné dobrodruhy s batohem na zádech a neurčitými, o to však
nadšenějšími představami o kněžství a přetvářet je s pomocí Boží a svých
spolupracovníků v řádné alumny církve katolické římské, s tím rizikem, že se
dokonce stanou kněžími, patřilo totiž k jeho běžné pracovní náplni.

Léta běžela, voda v Tibeře plynula, a když pastýř nás běženců, Otec biskup
Škarvada viděl, že jsem přežil nejenom několik pověstných nepomucenských zim,
ale úspěšně si vedu i v nerovném souboji s římskou Questurou o povolení k pobytu
a posléze o azyl, že dokonce ani slavná Lateránská universita nejeví zatím snahu
zbavit se průměrného studenta, vyvstala otázka, co se mnou.
Vyšlo najevo, že nejvřeleji ze všech českých oveček po světě rozptýlených
touží po novém pastýři právě australské stádce. Tak jsem se ocitl bez vlastních
zásluh v létě 1988 přímo ve víru oslav dvoustého výročí tohoto zvláštního
kontinentu, kde chodí lidé celý život hlavou dolů bez nějaké zvláštní újmy na
zdraví, vánoce slaví v nejparnějším létě a šoféři se nebojí srážky se srnkou, nýbrž
s klokanem.
Jenže o rok později začaly padat zdi už i mimo Berlín, P.VIk se stal pastýřem
ovcí na jihu Čech a tudíž i mým a všechno bylo jinak. Začal jsem poznávat vlastní
diecézi ve stínu Temelína a záhy již doma jsem přijímal jáhenské svěcení.
V jednadevadesátém přišlo kněžství a rok poté usoudil nový biskup na jih od Prahy
Mons. Liška, že 7 tučných římmských let už bylo až až, je třeba opustit "dolce vita"
a začít naplňovat v praxi, že "salus animarum suprema lex".
I neminula mě závratná kariéra a ihned po návratu jsem se stal
administrátorem ve Štěkni na Strakonicku, trojnásobným kaplanem a navíc ještě
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universálním vikariátním vypomáhačem podle toho, jak spolubratři v okolí blízkém
i vzdáleném umírali, ochoreli nebo cestovali.
Posléze jsem byl přeložen do již zmíněného Boršova nad Vltavou, malebné
vísky poblíž sídla diecéze, která je mimo jiné proslulá jako rodiště P. Zdeňka Mareše.
Kromě této farnosti spravuji taktéž staroslavné Doudleby, již Kosmasem zmiňované,
a Kamenný Újezd, pokouším se učit na teologické fakultě fundamentální teologii
aniž bych se stal fundamentalistou, opravuji kostely a farní objekty, často
zpovídám, odpovídám na telefony a vyvíjím mnoho různých činností. Když jdu tak
večer spát, vím s určitostí, že jsem dělal spoustu různých věcí, avšak těžko se
upamatuji na něco konkrétního.

Kupodivu z programu papežské university vypadly tak důležité předměty,
jako jsou opravy a údržba památek, shánění peněz, účetnictví, zahradnictví atd.
Naštěstí mi věrně pomáhají dva stálí jáhni, jeden o hlavu větší, druhý o hlavu
menší, u oltáře na nás musí být krásný pohled. Jen tak je možné se podělit
o přebujelou administrativu, přípravy ke svátostem, návštěvy nemocných, ovšem
v neposlední řadě jsou mi také oporou a přáteli.

Když se mě zeptáte, čemu bych se v období přípravy věnoval více
z pohledu mé krátké pastorační zkušenosti, odpověd by zněla jako klišé, budící
odpor u každého seminaristy, poněvadž ji slyšel stokrát, přesto bych se jí však
vyhnout nemohl. Více, nebo spíše systematičtěji bych býval studoval a ne více,
ale intenzivněji a konkrétněji bych se snažil žit svůj život modlitby a vztah k Bohu
vůbec.
Čím více poznávám skutečnou situaci v 'terénu-, tím více je třeba víry
a naděje, že to co se lidé pokoušejí zničit už dva tisíce let, je skutečně dílo Boží a že
se nám to tudíž nepodaří. Denně se přesvědčuji, že skrze svátosti, např. smíření,
pomazání nemocných, jedná sám Bůh bez ohledu na nehodnost svých nástrojů.
Většině lidí, kteří přicházejí, pomoci ani poradit nemohu. Ale stačí pár slov, úsměv,
někdy jen ochota naslouchat a člověk pocítí vděčnost, něco se přece jen stalo...
Dalo by se ještě napsat mnoho o problémech, jako je neschopnost
a nechuf kněží tvořit společenství navzájem i mezi lidmi, bezradnost při řešení
pastoračních problémů, nedůvěra k laikům, organizace vlastního času čili
hierarchie hodnot, kněžská identita v sekularizované společnosti. Mnoho věcí
nevíme a neumíme, i budoucnost vztahu státu a církve je nejasná.

Přes to všechno a mnohé jiné cítím, že má smysl být tím, kým jsem a tak
bych neměnil...
Jan Lachman

- 8Kňazské a životné jubileá kňazov-exalumnov Nepomucena:
40 rokov kňazstva
Mons. Josef Laštovica - Rím - 3.7.1995
Mons. Jaroslav Pole - profesor na teolog, fakulte v Prahe - 25.8.1995

25 rokov kňazstva
P. Josef Pemikáf - Rakúsko - 17.5.1995
P. Štefan Vragaš - dekan teolog, fakulty v Bratislave - 17.5.1995
80 rokov života
P. Josef Ryška - arcidiecéza Olomouc - 20.5.1995
P. Alois Sedlařík - diecéza Hradec Králové - 23.6.1995
75 rokov života
J.E. Mons. Karel Otčenášek, biskup Hradec Králové - 13.4.1995
P. Herman Keymar - arcidiecéza Praha - 20.5.1995
P. Miroslav Ostravský - Rakúsko - 16.6.1995
P. Jaroslav Holub - arcidiecéza Praha - 24.9.1995
70 rokov života
Mons. Josef Benáček - Rím - 7.7.1995
Mons. Karel Vrána - profesor na teolog
v Prahe- 24.8.1995

fakulte

60 rokov života
P. Jan Hermanovský - Taliansko - 6.6.1995
J.E. Mons. Jozef Adamec - biskup Altoona-Johnstown,
USA-13.8.1995

Nášmu bývalému rektorovi Mons. Karlu Vránovi - pn
príležitosti jeho okrúhlych narodenín - želáme mocné
krídla, aby ho s Božou pomocou ešte dlho chránili pred
všetkými nástrahami a nebezpečenstvami v tomto
slzavom údolí na ceste k večnému cieľu.
Gejza Veselý

- 9 Desatero přikázání šťastného člověka

1 Člověk se rodí unavený a žije, aby si odpočinul.
2. Miluj své lůžko jako sebe samého.

3. Odpočívej ve dne, abys mohl spát v noci.
4. Vidíš-li
pomoz mu.

někoho

odpočívat,

5. Práce je unavující.

6. Co máš udělat dnes, udělej
pozítří. Budeš mít dva dny volna.
7. Jestliže se ti zdá těžkou nějaká
práce, dovol, aby ji udělali druzí.

8. Přemíra odpočinku nikdy nikoho nepřivede
ke smrti.

9. Když na tebe útočí chut do práce, posad se a počkej, až tě přejde.
10. Práce zušlechťuje, lenost obšťastňuje.

I rektoři byli kdysi aluiiiny...
Rozhovor s Mont. Fran tiskem Piannerem
3. část

Jak jtte prožil vílku?

Zi devět roků jsem dostal asi deset jmenovacích dekretů, protože mnou vyplňovali kdejakou

díru. V roce 1937, když jsem přišel, měl pan kardinál Kašpar nápad dávat Cechy do německého území
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a Němce do českého. Mně dali k Tachovu do jedně dědiny. Ale potom se to změnilo: Planner nepůjde do
žádného Heilijenkreuz, ale do Plané u Mariánských Lázní. Ježte si pamatuji, že jsem psal do koleje, že
mám z toho strach, protože tam bylo mnoho práce, 16 hodin náboženství s dětmi, s kterými musím

mluvit německy, a tenkrát mi napsal takovou básničku Zvěřina: Začínalo to: Pane Plannere, kaplane

v Plané, není to plané, že jste vy v Plané... Tak to byla Planá u Mariánských Lázní. Tam jsem přišel
v roce 1937 a 1938 zavírali Sudety, a tak tím posledním vlakem jsem odjel do Prahy, protože jsem
dostal telejram z Prahy:“Dostáváte dovolenou, hlaste, kde se zdržujete“. Ten vlak jel jenom do Plzně,
musel jsem tam přespat a pak jsem jel do Prahy druhý den, hlásil jsem se na konzistoři, a dostal jsem
se do Vinoře u Prahy, za Kbelami. Na Vinohradech u Božského Srdce Páně se kaplan Tith stal

kanovníkem na Vyšehradě. Prosazoval, abych se dostal na jeho místo, jenomže v květnu zemřel v Mich li
farář, a já jsem se dostal do Michle. Tam jsem byl jako administrátor od května do ledna, kdy tam byl
jmenován nový farář, a protože patronátni právo tam měla juristická fakulta v Praze, dostal se tam

jeden, který to měl u ajráraíků dobré. Mě dali do Libně. Tam jsem byl od ledna. V květnu jsou Májové,

a jednou jsem dostal pozvání k sv. Ludmile na Vinohradech, abych tam kázal. Každý den se totiž kázalo:
To se koupily dvě knihy májových kázání, rozřezaly se a každý dostal, o čem který den má mluvit, jinak

by se kazatelé pořád opakovali. Rozumí se, že nečetli to, co dostali, ale na to téma si připravili kázání.
Tak jsem tam přišel a pan farář, arciděkan u sv. Ludmily, pan prelát Hoffmann, který tam sice nebyl,

protože už špatně chodil, ale od někoho se dověděl, co jsem kázal (přišel prý taky na to kázání, aspoš

to říká, Mons. Škarvada a zapamatoval si, jak jsem řekl, že Panna Maria šla navštívit Alžbětu do Aim
Kárim). Musela to být ale dobrá zpráva, co dala panu prelátovi Hoffmanovi slečna z útulku, protože on

jako přísedící konzistorní rada (měl na starosti později jenom malou práci - podepisovat, jestli se

mohou popelnice pohřbívat na církevních hřbitovech, protože některé hřbitovy byly obecní a některé
církevní a on měl na starosti ty katolické hřbitovy) potřeboval kaplana a říkal, že chce Planners, jinak

že tu funkci složí. Z Libně jsem musel jít na Vinohrady. To bylo už za Němců, kteří chtěli poněmčit i
Církev. Prelát Hoffmann musel jít pryč, přišel tam Němec Kasper a na Smíchově poslali do Zásmuk

preláta Pauliho a dosadili tam německého faráře P. IVenzla, premonstráta z Teplé. Tak jsem se dostal

na

Vinohrady.

Jenomže

tam

potom

zavřeli

Patera

Tutteho,

kaplana,

který

čekal,

že

se

stane

arciděkanem, a oni to věděli, a tak ho zavřeli. Přišel tam potom Pechač, který vycházel s tím Němcem
dost dobře. Já jsem musel být loayální, ale když ehtěl napřed ohlášky číst německy a česky, říkám mu:

"Než já to přečtu, je to deset minut, a to já mám na kázání, a potom tedy nemohu kázatl" V některých
věcech jsem mu odporoval. Na Vinohradech byly dvě porodnice (dr. Jerie a Židovská), a tak jsme tam

měli hodně křtů. Židovskou porodnici obsadili Němci. Němec Kasper měl německé matriky a my jsme
měli české matriky. České matriky, poněvadž jsme byli německý úřad, jsme museli psát německy, ale já
jsem psal všechna jména česky, takže bylo znát, kdo je Čech a kdo Němec. V té zabrané porodnici byla

manželka Frankova a dala si pokřtít dítě ode mně. A ten Němec říká: “Jak to, vždyť to byl Němec, to
jsem měl křtít já!“ "Já jsem tam byl, ona mě požádala, tak jsem přece nemohl Němci něco odepřít! Ale

napsal jsem to bez pořadového čísla, a to si zapíšete vy.“ Jednou přišel dopis, vzal ho Pechač a ono tam
bylo napsáno "An das Erzkanalant" místo "Erzdekanalant", přečetl si to, zasmál se a ten Němec byl

uražený. Brzy nato přijelo gestapo a odvedlo Pechače do koncentračního tábora. Možná, že měl už něco

před tím v Karlině. Já jsem tam ještě vydržel. On si tam vzal jiného kaplana místo Pechače. Matriky
začal psát jeden německý františkán, Pater Petrus (dělal po válce v Rakousku křížové tažení růžencové,
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a když přijel do Říma, přišel nás vždycky navštívit do koleje). Já jsem dostal rozkaz přestěhovat se na

Smíchov, kde sebrali pana preláta Pauliho a já jsem měl obsadit hned jeho byt, aby ho Němci nezabrali.
Tam mě dvakrát navštívilo gestapo. Pauli byl dost ješitný a V každém jeho pokoji byl jeho obraz: jednou

jako prelát, podruhé v kožichu a se psem atd. Já jsem si tenkrát koupil Mein Kampf, protože jsem byl
zvědavý, co ten Hitler píše a vedle toho byla knížka "Bajky o jezuitech“. A když přišli z gestapa, ptal

se jeden z nich: “Was ist das?" Říkám: "Das ist ein

Buch von den Jesuiten." "Was? Von den

Jesuiten?" A já jsem si nemohl vzpomenout, jak se řeknou německy bajky a tak jsem řekl místo Fabeln

Márden - pohádky. Nenašli nic, až potom jsme tam měli jednoho laika, který psal matriky a zabýval se
rodokmenem. Musel asi v těch matrikách něco zfalšovat, protože ho potom zavřeli. Měli jsme věci,

které nebyly zapsané (protože třeba snubní zápis byl dost dlouhý, takový zápis, to bylo aspoň na dvacet
minut, a proto jsem administrátorovi Innemannovi řekl: Toto přece není možné, to nestačí zapsat ten

kostelníkův syn, co přišel po tom zavřeném laikovi. Ať on dělá staré Věci a my si budem zapisovat co
bude naše. Unemann to svoje nepsal, dozvěděl se to vikář,

přijel, viděl, že něco není zapsané

a Innemanna zavřeli do Zásmuk a přišel místo něho jeden Němec. V té době mě jmenovali profesorem
v Břežanech, kde byl seminář, takže když se mě gestapák ptal, proč dělám jenom svoje věci, řekl jsem
mu: "Mám ještě Břežany, musím se na to připravit. Teď jsem dlouho nestudoval, a taková hodinová

přednáška mi trvá čtyři hodiny, než se na ni připravím, protože to už neznám, teď musím ještě pročíst
všechny ty knihy.“ "Tak přijďte zítra ráno ke mně do Pečkárny." Tak jsem šel. Říkal jsem si: "Ty se už
asi nevrátíš.“ Pak jsem mu to zase řekl a on odpověděl: “Ihre wissenschaftliche Kariere ist schon
beended.“ Tak skončila moje vědecká kariéra. To bylo proroctví, které se mi splnilo. Avšak nebyl jsem

persona grata, proto jsem musel jít z Prahy ven. Dostal jsem se do Týnce nad Sázavou. Tam jsem měl

ještě přespolní školy, takže jsem musel chodit lesem a to bylo pro Pražáka něco krásného. Ovšem ta
fara byla příšerná: Tam se ještě muselo přes dvoreček, ale přežil jsem to. Jednou začali spojenci
bombardovat Prahu. Já jsem zrovna seděl v kanceláři v Týnci, a najednou z jihu letěli bombardéry. Za

chvilinku začalo velké okno v kanceláři drnčet. Co se děje? Pak přišla zpráva, že byla bombardovaná
Praha, kostel sv. Ludmily. Tak jsem tomu utekl. Když se po válce pan prelát Hofmann vrátil, musel

jsem se vrátit k sv. Ludmile, to už byla okna zasklená, ale jenom bíle. Od svaté Ludmily jsem odjel do
Říma, že by tam potřebovali ještě jednoho vicerektora. Byla to ale otázka s placením. “Vy jste dělal

v Římě licenciát, teď byste měl dokončit doktorát, zažádejte si, aby vám ministerstvo dalo placenou
studijní dovolenou. Tak já jsem měl studijní dovolenou, že budu v Římě studovat prameny, protože jsou

po ruce. V roce 1947 jsem se vrátil, protože mě poslal Mons. Bezdíček, ačkoliv mi nedal nějaké

informace: "Jeďte do Prahy zjistit, kolik tam máme peněz." Peníze byly všechny blokovány. Mohlo se

něco koupit a vyvézt. Oni chtěli cukr. Šel jsem na Ministerstvo zahraničního obchodu, a velice uctivě
mi řekli, že cukr nebude. Před tím tam byl ministr Ripka, a ten by býval Mons. Bezdíčkovi cukr dal,
ale protože Ripka nebyl lidovec, a tak s ním Bezdíček nechtěl mluvit. My bychom měli vagon cukru,
peníze by se asi daly na Rybkovo konto ve Švýcarech... Řekli mi, že bych si mohl přivézt koks. Tak

jednou přijel na podvozku vagon koksu až do Nepomucena. A teď co s koksem, když my jsme měli naftu?
Ale potřebovalo jej vyslanectvo u Svatého Stolce, které zaplatilo státními penězi. Potom jsem ještě
koupil liry, samé stolirovky. Oni věděli, že lira půjde hrozně dolů, tak se toho chtěli zbavit. Udělali

z toho hezký balíček a diplomatickou poštou to šlo do Říma. To byla poslední věc, co se mohla udělat:

- 12 ty liry a koks, který si koupil velvyslanec u Svatého Holce, který Hejně ještě neměl úřad a bydlel

v činžáku.
Když jsem se tedy v roce 1947 vrátil do koleje, rektorem byl Mone. Ferdinando Roveda,
vicerektor Mons. Josef Bezdíček, pak jsem tam byl já jako ekonom a pater Feřt jako spirituál. Poněvadž

rektor byl Ital, nebyl vládou placený (my tři jsme byli placeni vládou), pak přišel ten vítězný únor

a situace se změnila. Bylo nebezpečí, co s kolejí. Nám bylo řečeno, že naše pasy nejsou platné a že se
musí vyměnit. Dali jsme si Všichni žádost o výměnu pasů s dokumenty a foto,rafiemi, ale odpověď
přicházela přes vyslanectví, že ministerstvo vnitra nám pas odmítlo. Byli jsme tedy bez možnosti

návratu do vlasti. Co tedy s kolejí? S podporou Kon,re,ace seminářů se napsala žádost na všechny

farnosti do Ameriky, kde byl nějaký český kněz, aby se nějak o kolej staraly. Toho se ujal pan opat
Vondrák u Chicaga a Národní svaz českých katolíků, kteří slíbili, že se budou snažit, aby kolej

fungovala. Byla tady otázka, že by se do toho měli zapojit i Slováci, poněvadž měli v koleji i svoje

seminaristy. V roce 1950, kdy zrovna dokončil studie Tomko, bylo nutno, aby byl nějaký představený
Slovák. Já jsem musel ustoupit tehdy alumnovi Tomkovi, který se stal vicerektorem a měl se postarat,

aby i od Slováků kolej byla podporována. Zatím se Tomkovi podařilo zbudovat Slovenský ústav a Slováci
dávali jenom určitý příspěvek na Slováky, kteří byli v koleji.
Já jsem byl tehdy v koleji zbytečný, a tak si vzpomněli, že bych se mohl ujmout uprchlíků. Ti

utíkali v letech 1948-50 do Německa. V Itálii byly tábory po německých zajatcích, kteří se v roce

1947-8 vrátili do Německa a ty tábory zůstaly volné. V Německu byly tábory přeplněné, a tak IRO
přemístilo české a slovenské uprchlíky do Itálie, která souhlasila s tím, že se ujme uprchlíků, kteří se
tam neusadí nastálo. V těch letech sem přišlo asi 2000 uprchlíků z Německa. Staral se o ně Pater

Horáček SJ, který byl později rektorem Russika a potom pan opat Verzieh, kterému to dělalo obtíže,
poněvadž chtěl žít jako mnich a nikoliv jezdit po táborech. Tak si řekli: "Planner nemá co dělat, af se

stará o uprchlíky.“ Tenkrát jsem se k tomu dostal. Mons. Roveda zemřel den před vyhlášením článku

víry o Nanebevzetí Panny Marie, 31. října 1950. Po něm přišel Mons. Bontempi z Castel Fidarda, kde
byl farářem. Já jsem tehdy pracoval s uprchlíky až do roku 1963. Dojížděl jsem do táborů, ptal jsem
se, co potřebují, obyčejně oni se nemohli domluvit, měli strach, že se o ně nikdo nestará, tak se

muselo jít na různé dobrovolné organizace, a tam se zjistilo, jak je daleko emigrační proces těch
jednotlivých lidí. Ty organizace akreditovaly na vystěhování.

Mons.

Bontempi

se

stal

v roce

1963

kanovníkem

u Sta

Maria

Maggiore

a

biskupem

[potřebovali v kapitule nějakého biskupa na biřmování) a za několik měsíců doma v Castel Fidardo, když
jel kázat na jubileum svého přítele biskupa, dostal záchvat a zemřel.
Kromě starosti o vystěhovalecké tábory jsem se v té době snažil pomoci lidem, kteří tady byli.

Nejdříve tady byla organizace IRO, která se snažila emigraci usnadnit, měli dokonce nějaké německé
lodi, na kterých odváželi vystěhovalce do Ameriky. Potom přestalo IRO fungovat. Americký prezident
založil tzv. USEP, které pomáhalo uprchlíkům, poněvadž péči o ně převzala Itálie. Obrátili se tedy na

mě, kolik že je tady uprchlíků, já jsem tedy vyplňoval seznamy a podklady, a protože i naši studenti
v Nepomucenu a kněží ve farnostech byli pořád cizinci a tedy bez práva na nějakou sustentaei, udělal

jsem taky jejich seznam, aby i tito kněží, kteří byli, jak se říká, na kopečkách, dostávali nějaké

- 13 podpory, balíky UNRRA (ani nevěděli, kdo za tím je). Nikdo nemyslí na to, že tady byla nejaká

organizace (totiž náš "komitát"), ačkoliv naši saleziáni, kteří dostávali ty balíčky taky, byli potom velmi
vděční a jmenovali mě spolupracovníkem saleziánů. Tak jsem napolo salezián. Táborů bylo bodně. Třeba

v Bajnoli u Neapole byl hlavní tábor, to byl studentský areál postavený Mussoiinim, za války to bylo
okupováno armádou, teď tam je hlavní velitelství NATO. Blízko byl tábor v Pajani, kde byl sv. Alfons
z Lijuori. V zahradě u toho hlavního kostela byl tábor hlavně pro nemocně. Blízko byl dětský tábor Casa
dei Tirreni, u Salerno byly dva tábory Mereatello a Saat Antonio. U Říma byl tábor v Latině, ještě to

existuje, u moře u Ancony byl další tábor a dva tábory byly v Terstu San Saba a Centro Gesuiti, bývalý

jezuitský klášter, potom žalář a nakonec tábor pro ty, kteří utíkali přes Jugoslávii. Pro ně byla tako
Opičina u Terstu. Naši krajané mě hodně podporovali, papežská komise pro uprchlíky mi taky něco

darovala, takže jsem jim mohl třeba na vánoce dát nějakou podporu. Jezdil jsem později po táborech
s paní Vaňkovou, dcerou pana vyslance Československé republiky ve Švédsku Vaňka, který měl známé
v Miláně, a tak nás i z Milána podporovali, jak mohli.

Poté, co v roce 1963 zemřel Mons. Boatempi a co byl v roce 1964 Bezdíček jmenován

kanovníkem u Sta Maria Majjiore, mě jmenovali v listopadu 1964 rektorem. Starost o uprchlíky jsem
nechal paní Vaňkové a panu doktoru Buržovi. Jenom když potřebovali duchovní službu, tak mě vytáhli,
hlavně, když se dva měli rádi, tak narychlo zařídit, aby se mohli vzít. Někdy jsem je musel i křtít,

všaehno to bylo narychlo, někteří biskupové by to asi nedovolili, ale co se dalo dělat: oni chtěli

vyemijrovat, museli být svoji, aby mohli vyemijrovat najednou, protože se mohlo stát, že jednomu by se
to podařilo a druhý by mohl být odmítnutý. Udělal jsem to tak, aby si něco zapamatovali. Učil jsem je

šestero základních pravd. Začal jsem tím, že člověk má nesmrtelnou duši, pak že existuje Bůh, potom
že je Bůh spravedlivý - to všechno oni ještě mohli pochopit. Ale pak přišlo, že Bůh je trojjediný a že

druhá božská osoba se stala člověkem, a tam potřebovali už mít Písmo svaté v ruce, aby si je aspoň
přečetli a nebo jsme tady měli Život Krista Pána pro děti s obrázky, dalo se jim to, aby věděli, kdo je
Kristus Pán. Šestá pravda, že ke spasení je třeba milosti Boží: Milost Boží se dostává ve svátostech,
a proto se musí znovu zrodit ve křtu, stát se dospělými v biřmování, musejí potom vyznávat svou víru -

svátost oltářní v nich musí tuto víru živit, atd.
V roce 1965 přijel pan kardinál Beran. Už v lednu bylo oznámeno, že bude svátý Otee jmenovat

kardinály a že mezi nimi bude i kardinál Beran. Já jako rektor, jako všichni rektoři seminářů, jsem měl

povinnost na Hromnice donést svíčku Svatému Otci (Pavel VI. to potom zrušil). U nás v koleji šel vždy

rektor a kostelník. Když jsem tam byl, poděkoval jsem Svatému Otci, že arcibiskup Beran bude
jmenován kardinálem a že je to velké vyznamenání pro celý národ, a papež Pavel VI se zamyslel

a povídá: Doufejme, že bude moci přijet a žít v klidu. Já jsem si říkal: Kdoví, jestli on tady nezůstane?
Taky to tak dopadlo, že vláda dala dovolení, aby kardinál Beran odjel pro svůj kardinálský klobouk, ale
aby už se nevracel a že místo něho bude pan biskup Tomášek jako apoštolský administrátor. Potom přišli

ze státního sekretariátu podívat se do koleje, jestli máme nějaký vhodný kardinálský byt. Ted* ty byty
jsou všechny předělané, ale tenkrát tam byl jeden arcibiskupský byt, kde bydlíval např. kardinál Kašpar,

když přijel do Říma: předsíň, pracovna, ložnice a lázeň. Tak to jsem jim ukázal a už jsem viděl, že bude
bydlet tady. Oni mi ale povídají: “Nesmíte nikomu nic říct, protože se ještě vyjednává a my nic

nevíme". Pak oznámili, že by kardinál měl přiletět na letiště, ale že nemám nikomu nic říkat. Novináři
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te Vždycky něco dozví, tak telefonovali, ale já jtem neměl nikomu nic říkat, tak jsem odpovídal: "Ještě

te vyjednává, nic nevím přesného. Vím, že když přijede, že by mohl bydlet u nás". Do otmi hodin ráno
toho dne jtem netměl nic říct. Až v tu dobu dostal Státní sekretariát zprávu, že kardinál už je na
letišti. Tenkrát mně teprve řekli, že kardinál je na letišti na Ruzyni, a že tedy můžeme vzít nějaká auta

a jet mu naproti na letiště. Kardinál ti chtěl vzít nějaké tvé Věci z arcibitkuptkého paláce, ale oni ho

neputtili. Nepustili ho ani, aby te pomodlil u Sv. Víta, přímo ho odvezli z Radvanova na letiště.

Všechno, co je potřeba ke kardináltké volbě, jtme mu muteli opatřit. On ti nepřivezl ani bitkuptkou
kleriku, poněvadž při jmenování mutí stát ve fialovém, ale jedna firma to hned zhotovila. Od těch dob
už to ati lidé znají, co pan kardinál dělal, to je poptané v knize Velká mše.

Po Vít te rtereIi o emig renty doktor Bunde e pění Venkové. Jek to pokročove/o?

Tady byl tak zvaný fond AFCR, který tpravoval v Americe potlední československý vytlanec
u Spojených národů dr. Otutký. Po únoru te nevrátil, ale V Anglii existoval fond anglické vlády, který

byl původně určen na obnovu poválečného Československa. Ty peníze dali potom panu velvyslanci u OSN

a on z toho udělal americký fond na podporu uprchlíků. Otevřel kancelář v USA, Mnichově a Rakousku.
Tento fond se nedostal do Itálie, protože říkali, že je tam papežský výbor a Planner, a proto že je to

zbytečné. Já jsem s nimi byl ve styku, když potřebovali něco vědět. Potom zastupovali Fond doktor
Bunža a paní Vaňková. Ti byli placeni Americkým fondem a měli se starat o uprchlíky. Když přijel

kardinál Beran, založil náboženské středisko, které si vzalo za úkol sbírat peníze. Když třeba patera
Werenfrieda žádá o podporu kardinál, dostane víc než my. Já jsem od patera Werenfrieda vyžebral

nějakou podporu na Nový život, poněvadž jsme to posílali uprchlíkům, kteří neměli peníze, a on nám
dával každý rok pěknou sumu až do roku 1989, potom to zarazil. Zpočátku jsem obdržel nějaké peníze
na vydání Písma svátého, pak mi Vatikán dal nějaké peníze na zpěvníčky a na misálky, tak jsme začali
vydávat náboženskou literaturu. Pro mě to bylo dost těžké dostat nějaké peníze od patera Werenfrieda,
až jsem napsal dopis,

že kněží u

nás potřebují náboženskou

literaturu

aspoň v jiných řečech,

P. Werenfried pomohl. Chopili se toho sudetští Němci a posílali literaturu německou. Pan kardinál

potom dostal peníze, a najednou se to rozjelo. Takže před jeho příchodem se toho mnoho nevydalo.

Abtolvenfi Neporoučeno v 50. - 60. letech odchízeli do fernottí. Byl někdo, kdo jejich

umíttění koordinovel?

Ono se nevědělo, co se s nimi má dělat. Mons. Bezdíček šel na kongregaci seminářů a ta

napsala některým biskupům, kteří by potřebovali nějaké lidi, jestli by mohli vzít do pastorace. Hodně
vzal tenkráte Brixenský biskup, poněvadž se říkalo, že oni mluví trochu německy a poměry v Brixenské

diecézi jsou podobné našim. Pak byla taky diecéze Concordia, dnes se to jmenuje Pordenone, kde byli
taky někteří.
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Před koncilem ee o regionální semináře starala kongregace. Po koncilu se řeklo, že kongřepce
s tím nemá co do činění a že je to věcí italských biskupů. Kardinál Pizzardo sháněl peníze a semináře

podporoval. Jenomže biskupové neradi pouštěli do seminářů profesory, protože potřebovali kněze do

pastorace a profesorská místa byla špatně placená. A tak se někteří naši (Škarvada, Vrána, Císař

a Krejčí) dostali do seminářů a zůstali tam. Když to vzali italští biskupové do svých rukou a hodně
seminářů se rušilo v té krizi po koncilu, někteří z našich profesorů se potom dostali na kongregaci.
A kdo chtěl a našel si biskupa, odcházel třeba i do Ameriky.

Slováci ti vytvořili Sloventký úttev, tle žili ttuJenti v Nepomucene. Jtký byt tpoléčný život
v koleji?

Dali si světit základní kámen od Jana XXIII., zrovna když východní kongregace a Orientál
oslavovaly svátek sv. Cyrila a Metoděje. My jsme byli tenkiát zarmouceni, že nic neřekli a najednou

papež jim tam světí základní kámen. Já jsem o tom vůbec nic nevěděl, bylo to pro mě překvapení. Ustav

nestojí v diecézi Římské. Ujal se toho kardinál Tisserant, který byl biskupem v La Stoltě. Mons.
Náhalka, Mons. Tomko a Mons. Medový to dali dohromady. Medový to tam znal, protože tam byl blízko

farářem, tak věděl, že jsou tam levné pozemky na prodej, koupili pozemek, vybudovali ústav, přišli tam
saleziáni a řeklo se, že to nebude kolej, ale malý seminář. A taky tam jezdili chlapci, které saleziáni
učili jako středoškoláky. Já jsem se s nimi snažil navazovat styky, jako že jsou malý seminář a my velký
seminář, ale k ničemu to nebylo. Ted* to předělávali, aby tam mohli bydlet kněží.

Kronika
Vážení čtenáři,
vánoční číslo Brázdy přineslo infor
mace o našem životě v koleji
v prvních dvou měsících tohoto
akademického roku. Vstoupíme tedy
znovu hlavním vchodem do koleje
přibližně kolem 15- prosince 1994.
a zjistíme, že už asi týden se
nepoužívá velká kaple Důvodem je
přicházející zima a dobudovaná
kaple zimní, ve které se až do 15.
února přesunulo slavení mše svaté
a naše denní modlitby. Nešpory se
však modlíme na společenské
místnosti, protože v té samé době
mívá
komunita
služebníků
Neposkvrněného
Srdce
Mariina
v kapli mši svátou. Ve dnech 12,- 21.
prosince se před nešporami scházíme

o něco dříve. P. Opatrný si pro nás
připravil kurs přednášek a besed
o pastorální situaci církve v naší
zemi.
V promrzlé velké kapli se účastníme
navečer 20. 12. koncertu žáků
základní umělecké školy v Bratislavě
a v Dolnom Kubíne, kteří doprovodi
li do Říma vánoční strom pro náměstí
Sv. Petra, dar Slovenské republiky.
Mohli jsme ocenit úroveň, jaké
dosáhla tato tělesa během tří let svojí
existence i souhru, se kterou se nám
představila v pěkném a širokém
repertoáru skladem instrumentálních
i vokálních. Obdivuhodná byla
i výdrž členů souboru v chladném
prostředí kaple a trpělivost, se kterou
řešili problémy typu o co opřít bodec
violoncella na hladkém povrchu
mramorové podlahy apod.

16 Na druhý den jsme večeřeli při
svíčkách a u vánočně prostřeného
stolu. Dalo by se to nazvat "předvá
noční večeře Nepomucena". Důvo
dem byl brzký odjezd na vánoční
prázdniny a touha aspoň část
vánoční atmosféry prožít společné.
Na závěr večeře zazněly koledy
jednotlivých národnostních skupin.
"Co již dávní proroci lidem pověděli",
to se nyní naplnilo. Vánoce v Nepomucenu proběhly skoro zcela podle
představ autora článku "Slavení
vánoc po našem!" v minulém čísle
Brázdy,
počínaje
temperovanou
teplotou v koleji, štědrovečerní večeří
(letos znovu s tradiční polévkou
z červené řepy) a konče dvěma mezi
talíři se projíždějícími soupravami
vláčků, občas i s kouřící lokomoti
vou, když na odstavné koleji byla
připravena souprava pro rozvoz
novoročního přípitku. Tento element
kolejních vánoc byl středem zájmu
a vytvořila se kolem něj celá četa
inženýrů a železničářů.
Po svátku Zjevení Páně se vláček
znovu přestěhoval do krabic, aby se
připomenulo, že začíná liturgické
mezidobí. 8. ledna jsme se znovu
sešli v Římě, až na Mons. rektora,
kterému jeho zdravotní stav nedovolil
přijet. Hned na druhý den po našem
návratu do Nepomucena, zkřehlého
jemností a půvabem právě skon
čených vánoc, poslechli jsme si při
setkání s Mons. Šupou o významu
duchovní služby v americké armádě.
Leden je měsícem chladným, ale
letos nás denně povzbuzovaly
k radosti hřející radiátory ústředního
topení. Snad i to přispělo k úspěšné
přípravě na zkoušky, poznamená
vající první dva týdny v únoru.
27. ledna se vrátil po půlročním
pobytu v Jeruzalémě P. Petr Mareček.

V pátek 10. února nás navštívili Otec
biskup Graubner a Otcové biskupové
Koukl. Otčenášek, Radkovský a Skarvada.
Navečer
nás
seznámili
s událostmi v naší zemi a v sobotu
ráno jsme společně slavili eucharistii.
Jako každý rok, slovanské komunity
v Římě oslavily 14. února svátek sv.
Cyrila a Metoděje v bazilice sv.
Klimenta mší svátou. Letos ji zabez
pečili slovinští spolubratři.
Sobota 18. února se stala svátkem
zvláště pro farnost u Svatého Kříže
v Římě. Otec kardinál M. Vlk převzal
titul této baziliky. Při mši svaté jsme
sloužili u oltáře a přispěli sborovým
zpěvem.
V neděli 26. února jsme vyjeli na
výlet do Orvieta a okolí. Využili jsme
tak poslední příležitosti k masopustnímu veselí. V nejbližších dnech
nás čeká postní duchovní obnova,
kterou si chystá na sobotu 3- února
P. Giovanni Boer.

Chceme vám, vážení čtenáři, poděko
vat za vaše ohlasy: P. Jiřímu Pavelko
vi za fotografie a příspěvek 100 franc,
franků, P. Františku Vodičkovi za
vánoční přání a dar 50.000 lir, děku
jeme i za vánoční pozdrav a pří
spěvek 10.000 lir, které poslal
P. Alois Krchňák,
P. Jaroslavu
Nesvadbovi za jeho pozdrav a dar
100 šilinků, P. Františku Štaudovi za
vánoční pozdrav. P. Jiřímu Benáčkovi
za příspěvek 100.000 lir, panu Luboši
Šourkovi za jeho dar 30.000 lir
a panu Leo Ge za četné fotografie ze
života koleje v sedmdesátých letech.
Děkujeme vám všem, kteří nás
podporujete modlitbou, a přejeme,
aby vám toto číslo našeho časopisu
přineslo radost.
Vaše redakce.
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Která se vám líbí víc?

Vlaje vlaječka červená.
Víte, co pro nás znamená?
Že táta náš a táta v Rusku
si dají přes ramena pušku.
A nedají si práci vzít,
nedají dětem ublížit.

Svatý Václav maličký
rád byl u své babičky:
Svatá Ludmila to byla.
Co ho tomu naučila!
Že je v nebi Pánbíček,
co nám dává chlebíček.
Stanislav Přibyl

Zapadající slunce se odráží od mořské hladiny a barví do červena šeřící se mořský
břeh, na němž s ubývajícím světlem hasne denní shon. Skupinka dětí se rozchází do
domovů a zanechává na pláži výsledek celodenního snažení: krásné město vystavěné
z vlhkého písku, prostě nádhera. Zítra přijdou pokochat se pohledem na vysněnou
a realizovanou scenérii.

Těžko se ráno hledá místo, kde stály ještě před pár hodinami domy
s vydlážděnými ulicemi a s košatícími se stromy znázorněnými větvičkami nalámanými
z nedaleko rostoucích stromů. Pláž je zcela vyhlazena a po včerejší celodenní snaze ani
památky.

Dětské duše však nekončí u nářků nebo v rezignaci. Hned se pustili do díla, aby
dnes vybudovali město ještě hezčí a větší, než to včerejší. I dnes tedy pláž hraje
nadšením a pohybem. Výsledek, snad pod vlivem zkušeností z minulého dne, předčí
daleko včerejší pokus. Snad proto, že přes noc si děti vysnily mnohé další domy a úpravy.
A večer, příjemně unaveny, odcházejí znovu do svých domovů, aby povyprávěly rodičům
o té kráse, na kterou se i oni hned zítra musejí taky přijít podívat.

Asi si dokážete představit zklamání, se kterým děti ráno našly pláž úplně odlišnou
od svých představ: Oni celou noc snili o dokonalém městě, a teď znovu hledají marně
třeba jen náznak své práce na uhlazeném písečném břehu.

Temnotu všeobecného zklamání prozařuje z čista jasna hlas naděje. Pod vedením
jeho autora všichni utíkají zpět do vesnice, aby se po chvíli vraceli s kbelíky a lopatičkami
a s odhodláním k dalšímu pokusu o stavbu svého města. Dnes pracují opravdu
s obdivuhodným zápalem. Dnes si dokonce i rozdělili práci, takže jim jde lépe od ruky.

Načervenalé paprsky zapadajícího slunce se toho večera smutně odrážely od
šedivé hmoty mohutného modelu městského komplexu zbudovaného z kvalitního betonu.

Jiří Plhoň

