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Nová brázda
Bylo to jednou o přestávce na Lateráně. Končila hodina, myslím
metafyziky. Měli jsme dobrého profesora, dominikána ze Salamanky. Jeden
spolubratr ale nebyl zrovna "metafyzicky" naladěn, protáhl se a řekl: "To je
otrava, příšerná otrava." Bylo jaro, venku svítilo slunce, jak bývá v Itálii
zvykem. "Když já si vzpomenu na bráchu," pokračoval spolubratr, "že teď je
asi nejspíš na poli, má zapřáhnuto a orá, radlice u pluhu se do bělá leskne,
země se obrací a voní - ta krása... a já tady... jak mu závidím." Podotýkám, že
spolubratr žije, je to výborný kněz, bratrovi už asi nezávidí, spíš by asi někdo
mohl závidět jemu...
Brázda, to má co společného s oráním. Orat, připravovat půdu k setí
nebo k sázení, mít před očima žně, sklizeň. Je to práce, ale je v tom i kus
nádherné poezie. V přeneseném smyslu se i my na tom chceme podílet, vyorat
novou brázdu, s velikou pozorností k tomu, co si od nás v tuto chvíli přeje
Pán, na co ukazují znamení časů.
Jedním z dobrých znamení na cestě bylo setkání představených všech
seminářů z celé bývalé ČSFR na Slovensku v nově vybudovaném semináři
banskobystrické diecéze v Badíně. Bylo to už čtvrté setkání toho druhu. První
bylo v r. 1991 ve Smokovci, další rok v Olomouci, loňského roku v Praze.
Celkem se setkání zúčastnilo na 40 představených. I toto setkání, stejně jako
všechna předchozí, se vyznačovalo jedinečnou atmosférou bratrského
porozumění a spolupráce, bohatou výměnou zkušeností. Bylo vidět, že
společný úkol formace budoucích kněží, přesahující lidské síly, všechny
sbližoval v hledání nových cest za neustále se měnících podmínek.
Srovnáme-li prázdniny za totality s prázdninami současnými,
uvědomujeme si, že podstatný rozdíl je v tom, že žijeme více na evropské
úrovni: prázdninová praxe doma ve farnostech, účast na různých táborech
mládeže, cesty v zahraničí, jazykové kurzy němčiny, případně fřanštiny
v Regensburgu a jinde.
Po prázdninách jsme se sjížděli z různých stran na místo ročních
exercicií v malebných Tyrolských Alpách v domě Velehrad, zakoupený
panem kardinálem Beranem hlavně pro děti exulantů. Zřejmě sám vyhnaný
z domova cítil potřebu vytvářet domov pro fy, kteří o něj též přišli. Vděčně
jsme přijímali pohostinství útulného alpského domu, o který se obětavě stará
P. Jiří Kopie s P. Fridrichem, oba salesiáni.
Exercicie dával zkušený exercitátor z duchovní rodiny sv. Ignáce
z Loyofy, slovenský jezuita P. Jozef Porubčan. Exercicie měly jako základní
motto svatopavelskou touhu "všechno na nebi i na zemi spojit v Kristu pod
jednu hlavu" (Ef 1,10) a ústřední prosbu našeho Pána z Velekněžské modlitby:
"aby všichni byli jedno" (Jan 17,21). Vrcholný důraz kladl na "nové
přikázání", na prakticky uskutečňovanou vzájemnou lásku. Bez ní by se svět
završený v Kristu nikdy nemohl uskutečnit.
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Novou skutečností v dějinách Nepomucena bylo odvolání spirituála,
jezuity P. Pavla Ambrose, pověřeného novým úkolem pro dorost ve vlastním
řádě. S uznáním a vděčností za jeho obětavou práci jsme se s ním rozloučili na
konci akademického roku. Na jeho místo nastoupil italský spirituál
P. Francesco Picciocchi z diecéze nolánské, většině bohoslovců dobře známý.
Jak P. Ambrosovi, tak i našemu novému spirituálovi vyprošujeme mnoho
milostí k úkolu, který patří k nejnáročnějším v církvi.
Kdo slyší slovo "Nepomucenum", představuje si, že jde zřejmě
o seminář pro výchovu bohoslovců z našich zemí. Tak tomu bylo před
padesáti lety. Za tu dobu Nepomucenum prodělalo velice dramatický úsek
svých dějin, v určité době i nebezpečí, že bude zrušeno, prodáno pro
nedostatek prostředků a že přestane existovat. Díky moudrému a statečnému
zásahu naší hierarchie bylo toto nebezpečí zažehnáno. Realizace udržení
Nepomucena dopadla na bedra tehdejšího rektora Mons. Karla Vrány, který
tento mimořádně náročný úkol zvládnul.
Dostali jsme tedy Nepomucenu zachráněné, ale značně změněné.
Seminář pro naše bohoslovce? Konvikt pro zahraniční kněze? V roce 1991
přišli noví bohoslovci z našich krajin. Po rozdělení státu odcházejí postupně
bohoslovci ze Slovenska.
Že existence Nepomucena není skutečnost jednoduchá, o tom svědčí
i mimořádné zasedání České biskupské konference 10. června t.r. v Praze,
které se zabývalo situací a budoucností Nepomucena.
Čím má Nepomucenum nadále být?
- především seminářem pro výchovu bohoslovců z našich zemi (letos
jich je 13),
- ústavem pro kněze z našich diecézí, věnující se postgraduálnímu
studiu na římských univerzitách (je jich 9),
- místem pobytu třinácti členů řeholní komunity Servi del Cuore
Immacolato di Maria,
- místem pobytu 8 kněží, tzv. "konviktorů", z různých národů.
Už když vypočítáváme tyto různorodé skutečnosti, je jasné, že
Nepomucenum není pojem jednoznačný, ale mnohoznačný. Vytvořit
Nepomucenum vnitřně členěné a přitom sjednocené, to je úkol, o který jde.
Přijali jsme tento úkol z rukou našich pastýřů - biskupů a chceme
pracovat na jeho splnění. Věříme v pomoc Ducha svátého, Panny Marie
Matky církve, sv. Jana Nepomuckého a ostatních našich ochránců, ale též
v dobrou vůli a náročnější spolupráci všech zúčastněných. Jednota v bratrské
lásce, tolik zdůrazňovaná naším exercitátorem, žádá mnoho obětí. Bez ní by
mezi ideálem, který nám byl představen při exerciciích, a skutečností zela
hluboká propast. Nechceme hloubit propasti, ale vyorat na Božím poli kus
nové, poctivé brázdy s Boží pomocí, s odvahou i trochou fantazie.

Karel Pilík, rektor
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Od poutního domu h papežské holeji (dokončení)
Sľons. Jaroslav Pole
V té době byl jmenován nástupcem zemřelého českobudějovického biskupa Valeriána Jirsíka

František Schönborn. Přijel do Říma 13. března 1884 na svou první návštěvu "ad limina" a ubytoval se

v Animě, kde přislíbil českým bohoslovcům, že je s sebou vezme na soukromou audienci 17. března. Po

půlhodinovém rozhovoru se Lvem XIII. požádal, aby přijal i bohoslovce. "Pojďte blíže, milí Čechové,"

volal na ně stařičký papež a velmi vřele jim tiskl ruce. Zvlášť jim během dvacetiminutového rozhovoru
kladl na srdce, aby si osvojili zásady filosofie svátého Tomáše Akvinského.

Nikdo mimo biskupa Schönborna nevěděl, proč měl Lev XIII. takovou radost. Během audience
se totiž jednalo o otevření samostatné české koleje. Papež si přál, aby byla otevřena už 4. listopadu
toho roku, v den čtyřstaletého výročí smrti patrona seminářů milánského arcibiskupa svátého Karla

Boromejského. Ještě před Schónbornovým odjezdem se konala 29. března 1884 ve Vatikáne schůzka
kardinálů Jacobiniho, státního sekretáře, Pecciho, biskupa Schönborna a Msgra Jaeniga ohledně nové

koleje. Jak Schönborn tak Jaenig přislíbili, že učiní všechno, co bude v jejich silách, aby se mohlo

splnit papežovo přání. Lev XIII. byl sám ochoten finančně přispět na novou kolej, ale Msgr. Jaenig

předvídal velké náklady s jejím vydržováním, a proto slíbil, že pro ni zajistí zatím místnosti za nájemné
v posledních patrech koleje Animy, aby se ušetřilo.

Průběh správní rady Animy, na němž Msgr. Jaenig předložil tento návrh k schválení, byl však
nadmíru bouřlivý. Říšští Němci nechtěli zpočátku ani slyšet o nové koleji v Animě a vzepřeli se.

Tvrdili, že se bude mrhat jměním Animy ve prospěch Čechů, kteří se nakonec koleje docela zmocní.
Msgr. Jaenig zase dokazoval, že Anima neutrpí finanční ztráty, ale naopak, že přítomnost koleje jí

bude jen na prospěch, poněvadž bohoslovci zvelebí liturgii v přilehlém kostele Panny Marie účastí na
bohoslužbách. Byl však ve schůzi přinucen vydat písemné prohlášení, že Anima tím neutrpí.
Rektorem nové české koleje jmenoval Lev XIII. prof. Benedikta Lorenzelliho z Badenu

u Bologne, který tehdy překročil třicítku. Bohoslovci z Propagandy jej tam měli za profesora filosofie.
Volbu Itala zdůvodnil tím, že zná římské koleje a zvyklosti. Jiným - nevysloveným důvodem - byla

skutečnost, že seminaristé patřili k dvěma národnostním skupinám: české a německé.
česká kolej měla být otevřena na podzim, ale v létě dosud nebyl uspokojivě vyřešen finanční

problém. Lev XIII. tedy požádal vídeňského nuncia Serafina Vanutelliho, aby se obrátil přímo na císaře
o pomoc. Ať na bohoslovce přispěje z rakouského církevního fondu. Dekretem ze 4. října 1884
František Josef I. skutečně uvolnil roční obnos 230 zlatých na každého bohoslovce. Tím bylo zajištěno
aspoň to nejnutnější.

Mezitím 13. dubna 1884 - byl právě Boží hod velikonoční - slavil v Římě na hrobě svátého
Petra svou primici první v Římě vysvěcený český bohoslovec P. František Zapletal, budoucí první
vicerektor české koleje z Malé Senice na Moravě. Zúčastnilo se jí šest bohoslovců. Tři jména se později

vtiskla do dějin českého katolicismu: jáhen Jan Říhánek se stal později rektorem pražského semináře,
Karel Vrátný proslul především na poli literárně-kulturním a Josef Vajs v oboru slavistiky.
V létě ve spojitosti se zprávou o chystaném otevření české koleje přinesly noviny v Čechách

a na Moravě 9. srpna zprávu o "kněžském semináři v Římě", který má být otevřen pod jménem
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"Collegium Bohemicum". Zpráva ovšem musela být z Říma objasněna v tom smyslu, že kolej skutečně
otevřena bude, ale ne proto, aby přijímala kněze z Čeeh a Moravy, kteří připutují do Říma, a hostila je.

Účel nového ústavu je daleko vznešenější: má přijímat jinochy česko-moravské, aby se vzdělali přímo

u pramene v dokonalé kněze.

Česká kolej byla tedy skutečně otevřena v historický den 4. listopadu 1884. Na pozvání Lva
XIII. přijel do Říma 31. října biskup Schönborn a přivezl s sebou pět nových bohoslovců. Tak vzrostl
celkový počet na dvanáct.

Místnosti

koleje

nové

byly prosté.

U

na poschodí stála socha

vchodu

svátého Jana

Nepomuckého pořízená pro nedaleký kostel Božského Srdce Páně na Piazza Navona pražským kanovníkem
Bernardem. U ní posvětil biskup bohoslovcům jejich nový oděv: černé kleriky a hnědá cingula s dvěma

žlutými podélnými pruhy. Posvětil pak i místnosti vyjma domácí kaple, která ještě nebyla dokončena.
V osm hodin ráno pak sloužil pontifikální mši svátou v kostele Panny Marie dell'Anima za účasti mnoha
biskupů, prelátů, bohoslovců římských kolejí a obou rakouských vyslanců v Římě hrabat Paara a Ludolfa.

Druhý

Schwarzenbergovi,

den

audienci

při

tehdy

už

poděkoval

churavému,

a

Lev

císaři,

XIII.
tek

veřejně

především

přede
vřele

všemi

jak

biskupu

kardinálovi

Schönbergovi

a msgru. Jaenigovi za jejich obětavost.
Tu projevil msgr. Jaenig ještě mnohokrát nové koleji a jejím studentům. Když byly místnosti
nového patra dosud vlhké, dal proměnit svůj byt na ložnice pro bohoslovce, a poněvadž knihovna nové

koleje měla jen prázdné regály, daroval jí knihovnu svou, čtenářský spolek německých tovaryšů uvolnil
seminaristům jednu místnost na jídelnu a jídlo dodávala papežská univerzita Gregoriána za plat.

Všechny modlitby bylo třeba konat před sochou svátého Jana, dokud kaple nebyla hotova. O nedělích

a svátcích

bohoslovci

ministrovali

při

bohoslužbách

v

kostele

Animy.

Na

přednášky

chodili

k sv. Apollináři, kam přeložil Lev XIII. i msgra Lorenzelliho jako profesora dogmatické teologie. Ale
toho záhy vyslal do Vídně s kardinálským biretem nově jmenovanému kardinálu Ganglbauerovi, a tak

s bohoslovci zůstal jako prozatimní rektor biskup Schönborn až do 8. prosince a mezitím mohl posvětit

i dokončenou kapli. Před odjezdem 8. prosince dal ještě pořídit první skupinovou fotografii a Lvu XIII.
věnoval během audience na rozloučenou stříbrnou pozlacenou kopii Panny Marie Starobolesiavské.
Rok 1885 byl poznamenán oslavami 1OOO. výročí smrti svátého Metoděje na Velehradě. Při té

příležitosti požádali čeští biskupové i o sbírky na novou římskou kolej. Císař František Josef I. dal
20 000 zlatých ve zlatě. Ten také jmenoval nástupcem zemřelého kardinála Schwarzenberga Schönborna

do Prahy. V onom roce byla dokončena výzdoba domácí kaple a nová jídelna. V létě poskytl zdarma pro
bohoslovce na prázdniny Lev XIII. vilu akademie pro kněze šlechtice v Tivoli a tam si vykonali

i duchovní cvičení.

Od

roku

1886

se vrátili

znovu

na učiliště

Propagandy,

poněvadž u

svátého

Apollináře se přednášelo italsky a nikoliv latinsky. Císař František Josef také povolil, aby bohoslovci

České koleje mohli být definifivně odvedeni na vojnu v Římě na rakouském vyslanectví a nemuseli k

odvodu až do Terstu nebo do Tridentu. V březnu se také vyřešila otázka zadluženého českého domu.

18. března, když přijel arcibiskup Schönborn do Říma, Msgr. Jaenig z lásky ke Lvu XIII. a k české
koleji se zřekl všech svých právních nároků ve výši 150 000 lir vůči majetku českého domu, a tak byl

19. dubna dům připsán bez hypotéky koleji. V uznání za tuto nemalou oběť jej jmenoval Lev XIII. na
sklonku

roku

apoštolským

protonotářem.

Arcibiskup

Schönborn

také

koleji

daroval

zbytek

svého
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rodinného majetku ve výši 20 000 zlatých a Lev XIII. 21. března přenechal koleji výnos sbírky

svatopetrského halíře vybíraný v českých zemích bratrstvem sv. Michala po dobu, kdy toho bude třeba.
Svatopetrský halíř přenechávali koleji i jeho nástupci svátý Pius X., Benedikt XV. a Pius XI. Zdálo se

tedy, že Česká kolej se nejen finančně udrží, ale také že nejtěžší začátky už jsou za ní. Budoucí měsíce

však ji měly podrobit další tvrdé zatěžkávací zkoušce.

V březnu 1887 došlo v Animě k poslednímu střetnutí mezi rektorem Msjrem Jaenigem
a správní radou vůči koleji. Jaenig žádal, aby čeští bohoslovci dostali

nějakou malou odměnu za

asistenci při bohoslužbách v kostele. Setkal se však s tak tvrdým odporem, že, jak se zdá, z tohoto

a jiných důvodů byl nucen

rezignovat. Nový rektor Animy,

msgr. František Doppelbauer, pozdější

linecký biskup, dal hned po svém nastoupení 27. dubna 1887 české koleji výpověď s odůvodněním, že

potřebuje místnosti jí užívané pro rakouské poutníky, kteří mají příští rok přijet do Říma na oslavu
zlatého kněžského výročí Lva XIII. To byla těžká rána pro kolej, která se sotva postavila na vlastní nohy,

nehledě

na výlohy se

stěhováním. Ale

nebylo

se

kam

stěhovat.

Lev XIII. však hned

prohlásil

prostřednictvím kardinála Masottiho, že "jeho rozhodnou vůlí je, aby se česká kolej za všech okolností

udržela". Také přislíbil svou všestrannou pomoc.
Naštěstí se počátkem roku 1887 odstěhovala z domu lombardského arcibratrstva svátých

Ambrože a

Karla na Corsu

lombardská kolej. Msgr.

Lorenzelli arcibratrstvo poprosil o pronájem

uprázdněných místností. O prázdninách se tedy kolej přestěhovala. Všichni si pochvalovali prostorné

místnosti, světlé chodby a schodiště a nádherný přilehlý kostel sv. Karla, na jehož svátek se kolej znovu
otvírala. Jedinou stinnou stránkou nového sídla bylo vysoké roční nájemné 5 000 lir a nebezpečí, že
jmění arcibratrstva může kdykoliv zabrat italský stát.

V roce 1888 slavil Lev XIII. své zlaté kněžské jubileum. Arcibiskup Schönborn přijel znovu
do Říma 18. ledna a se Lvem XIII. hovořil hlavně o koleji. Papež pak 21. ledna prohlásil před
rakousko-uherským výborem pro vatikánskou výstavu, že si přeje, aby česká kolej měla svůj vlastní dům.
Během

tradičního

předávání

hromniček

papeži

2.

února

římskými

kolejemi

pak

vybídl

Msgra. Lorenzelliho, aby se po nějakém vhodném domě poohlédl, že na něj sám přispěje. Byl tehdy
právě na prodej dům ústavu Ritiro della Croce, bývalý klášter trinitářů na Via Sistina za takřka
kompromisní cenu 300 000 lir. Dům stál v klidné a zdravé čtvrti, a Lev XIII. věnoval na jeho

zakoupení 6. června 80 000 lir. Kupní smlouva byla podepsána 28. června a kolej Propaganda poskytla
České koleji pětiprocentní půjčku v hodnotě 70 000 lir a později ještě 15 000 lir. Obnova přilehlého
kostela svaté Františky Římské, tvořící část majetku, byla dokončena V březnu 1889. Už v listopadu
1888 svolila kongregace obřadů, aby k jménu patronky kostela byli připojeni i svati Jan Nepomucký

a Václav. Mezitím arcibiskup Schönborn byl jmenován kardinálem a rektor Lorenzelli mu vezl do Prahy
kardinálský biret. Když si pak do Říma přijel pro kardinálský klobouk, Lev XIII. vydal 1. ledna 1890
papežské breve "Vicariam potestatem", jíž byla Česká kolej církevněprávně založena a dostalo se jí
stejných práv a výsad jako jiným papežským kolejím v Římě.

Pro zájemce o celý článek "Odpoutního domu k papežtké koleji" připravujeme malou brožurku,

o kterou ti mohou naptat na adretu koleje /pozn. red.).
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V Beer-šebě na rozhledně
Jedna stará česká moudrost říká, že "svět je malej” a každý
z nás už asi vícekrát vyslovil ono jéé, co vy tady děláte!?" nebo
"kde ty se tady, člověče, bereš!?" Zvláště prázdniny a dovolené
poskytují příležitosti pro tato zajímavá a milá setkání. O jeden
takový zázitek bych se chtěl nyní s vámi podělit.
Letošní prázdniny jsem měl možnost spolu se svým
nepomucenským spolubratrem Jakubem z velké části strávit ve
Svaté zemi. Oba jsme pracovali v Rakouském hospici
v Jeruzalémě a tax si zde zajišťovali nocleh, stravu
a přivydělávali si na cestování. Ve volném čase, kterého bylo
opravdu dost, jsme pak postupně navštěvovali více i méně
známá biblická místa.
Jeden volný den jsme brzy ráno vyrazili z Jeruzaléma.
Naším hlavním cílem byla tentokrát Beer-šeba. Pokud to šlo,
využili jsme autobus a zbytek došli pěšky. Hned jak jsme prošli
branou areálu a zaplatili vstupné, všimli jsme si, že právě
dorazila jakási skupina. Podle křiku a chování jsme okamžitě
identifikovali, že to jsou Italové.
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Nám šla ve dvou prohlídka vykopávek rychleji, a tak jsme
se opět setkali až na rozhledně, která stojí uprostřed a ze které
je pekný výhled do okolí. Jak jsme se tak rozhlíželi, obdivovali
krajinu a přemýšleli, jak udělat co nejlepší fotografie, stačila
nás skupina dojít a zaplnit zbytek místa na rozhledně. Přestali
jsme se tedy s Jakubem věnovat krajině a obrátili svou
pozornost k příchozím, protože to bylo docela zábavné. Po
chvíli jsem se zeptal jedné řeholní sestry, odkud jsou.
Odpověděla, že z Tridentu, a opětovala otázku. Když jsme
řekli, že my jsme z Čech, zvolala: " Náš profesor a průvodce je
také z Čech. Done Giuseppe! Done Giuseppe, pojďte sem!"
Setkání bylo oboustranné překvapivé. Pro nás, že zde
potkáváme profesora Starého zákona dr. Josefa Krejčího, který
zde byl se svými studenty ze semináře v Tridentu, a pro něj
(jako exalumna), že se zde setkává s nepomucenskými
seminaristy. Když zjistil, že se náš další program, totiž
návštěva nabatejského Avdadu, kryje s programem jeho
skupiny, pozval nás, abychom zbytek dne strávili v jejich
společnosti. Dokonce nás s sebou vzal i na zamluvený oběd
v restauraci. Společnost to byla veselá a příjemná, a tak i dnes
na ně rádi vzpomínáme. Někteří z nich nás asi nechápali vytahané tričko, zaprášené nohy v ošlapaných sandálích,
nejaká ta houska v batohu, doprava většinou "po svých" nebo
stopem a případně ještě nocleh pod širákem, a to dokonce bez
spacáku a bez karimatky. Ale shodli jsme se s Jakubem na tom,
že bychom neměnili za jejich drahé turistické vybavení, po celý
den přistavený klimatizovaný autobus a třikrát denně teplou
stravu. Většina z nich totiž z takového způsobu poznávání
Svaté země byla značně unavená a někteří dokonce vypadali,
že je jim úplně jedno, jestli jsou zrovna v Beer-šebe nebo
u pramenů Jordánu.

My jsme totiž další den znovu s chutí oblékli to své
vytahané tričko, naboso si obuli ošlapané sandály a vydali se
"procházet městy a vesnicemi a meditovat radostnou zvěst
o Božím království" (srv. Lk 8,1).

Zdenek Wasserbauer
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2iii)tiri)l 1994
"Prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vinou."
(Ž 104,10)
"No to mi si snad začnem jezdit na exercicie do Honolulu!"
poznamenal jeden kněz při zjištění, že "nepomucenská" duchovní
cvičení se budou letos konat v San Martino. A tak všechny cesty
těchto zbytků Izraele - 13 nepomucenských seminaristu spolu
s představenými nevedly tentokrát do Říma, ale do vesničky v objetí
alpských vrcholů. Tam nás všechny, včetně po Pánu Bohu
nejdůležitější osoby - exercitátora P. Porubčana S.I., čekal dům
Velehrad, kdysi zakoupený pro potřeby našich krajanů v exilu
a spravovaný našimi saleziány.
Už fakt, že jsme sem přijeli z různých zemí a rozmanitými
cestami, ale našim cílem bylo toto jediné místečko, byl velice
symbolický a jakoby předznamenával to, o co vlastně půjde.
"Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo, že
sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi." Tato základní
myšlenka rozjímání se mi honí hlavou vytrvale a houževnatě, tak
jako bublání horského potůčku, prodírajícího se klikatě mezi stromy
a kameny a pramenícího až kdesi někde vysoko u Hochhornu. Jdu
dál kolem stříbřitého vodopádu a očima ohmatávám přírodu kolem
sebe - její harmonii a jednotu. A všude široko daleko v tomto
nejkrásnějším chrámu na světě, který nevybudovala lidská ruka, je
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ticho a klid. Opět jenom to bublání potoka. A větve stromů na
břehu, posypané čerstvým sněhem, se sklání a jakoby chtějí políbit
onu průzračnou vodní hladinu a tímto vyjádřením vzájemné lásky
ukázat mysticky na Počátek i Konec.
Také exercicie slouží praktickému životu. Ale upřímně: dá se
vůbec taková mystika skutečně žít? A odpovídám: Ano. Protože
mystika je tajemství, musí sjednocování, chcete-li bourání zdí, začít
v našich srdcích, mezi námi. Podmínkou k tomu je nezaměnit
evangelní zásadu "aby všichni byli jedno" za sobecké "abych já byl
všechno". Jedině tak je naděje, že se nedostaneme na slepou Kolej.
Štěpán Hadač

Noví přátelé
Po návratu z exercicií jsme si teprve museli zvykat na nový element
v prostorách Nepomucena: černé hábity našich nových spolubratři, ozdobené
škapulířem a velikým růžencem, zaplnily jinak prořídlé zástupy obyvatel
koleje. Protože už klasikové poznamenávají, že lidské vztahy jsou
budovatelné jen na základě dostatečného poznání, požádali jsme naše nové
spolubratry obláty o krátký příspěvek, prostřednictvím něhož by se představili
nejen Nepomucenu internímu, ale celé interkontinentálni Nepomucenské
rodině. Pro zachování bezprostřednosti přinášíme příspěvek v původní italské
verzi.
Innanzitutto ringraziamo per la gentilezza con Ia quale ci avete offerto la
possibilitá di presentare la nostra comunitá sulla rivista del Collegio.
Ancora di piů pero ringraziamo tutti voi, e in speciale modo il padre
Rettore e il padre Vicerettore per la grande disponibilita e ospitalitá
dimostrataci accogliendoci tra di voi qui al Collegio.
II ringraziamento ehe vi presentiamo non é ... "formale". Nasce proprio
dal fatto ehe avete risposto con cordialitá a una esigenza nostra,
particolarmente urgente: poter disporre di un luogo nel quale offrire ai nostri
studenti di teológia, giá professi di voti temporanei, una formazione il piů
conforme al nostro carisma e il piů possibile integrale e armonica, in
prospettiva pienamente ecclesiale. Veniamo un po' ora al "dunque".

Chi siamo? Servi dei Cuore Immacolato di Maria. É un Istituto
diocesano di fondazione recente, eretto dalľabate Vescovo Mons. Anterotti di
Subiaco nel 13 Maggio dei 1991.
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Perché questo nome e quale ii nostro stile di vita?
La prima regola delle nostre costituzioni recita cosi: "Lo Spirito Santo,
ehe "rinnova la faccia della terra", li (i Servi del Cuore Immacolato di Maria)
rende attenti ai "segni dei tempi" e fa loro riconoscere nel messaggio di
Fatima un aiuto proveniente dal Cielo in grado di curare i mali ehe insidiano
ľumanitá1." Essi si impegnano cosi a realizzare la volontá divina annunciata
a Fatima: "Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore
Immacolato."

"Che cosa" facciamo, cioě: qual é il nostro apostolato? Distinguerei
ii "ciô ehe facciamo" in due aspetti.

Le finalitá generali ehe permeano tutte le attivitá apostoliche
delflstituto Ci sforziamo di promuovere nel popolo di Dio uno spinto di
preghiera tale ehe conduca a un'autentica conversione di vita; la vita
sacramentale, con particolare riguardo al sacramento dell'Eucaristia e della
Riconciliazione; la vera devozione alia Madonna per cooperare al trionfo del
Suo Cuore Immacolato; la fedeltá al Papa e al Magistero; la diffusione e la
difesa della verita di fede, combattendo nelle diverse situazioni e circostanze,
con ogni mezzo, gli errori del tempo.
Le attivitá apostoliche mediante le quali realizziamo queste finalitá:
le missioni di predicazione al popolo e gli Esercizi spirituali. Una
particolare attenzione prestiamo nel diffondere il rispetto e la devozione per
il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, unitamente alia devozione massima
attraverso il santo Rosario.
Ci impegniamo nella promozione cristiana e vocazionale della gioventii;
una particolare cura pastorale dedichiamo ai poveri, facendoci carico delle
varie forme di povertá tipiche di ogni tempo.
Consapevoli della delicatezza del ministero sacerdotale ci dedichiamo
al servizio del clero diocesano, sia per ľaiuto e la collaborazione nel ministero,
come pure per la formazione dello stesso.
In ultimo rimane da evidenziare la disponibilita a collaborare alia
missione apostolica del santo Padre, sia assumendo ľincarico di portare
il Vangelo e la Caritá di Cristo nei "paesi di missione" sia rendendoci
disponibili a quelle esigenze ehe via via emergono nella vita della Chiesa
e ehe Lui, in quanto vicario di Cristo, ritiene determinanti nelle diverse
situazioni. Queste attivitá con le finalitá generali non sono e non le pensiamo
come "qualcosa" ehe facciamo agli altri: anzitutto costituiscono e devono
(discorso del Papa a Fatima, 13.05.1982).
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costituire il fondamento del nostro stile di vita, la nostra spiritualita, il nostro
"cuore di servi".
Come finire questa presentazione? Con i nostri nomi:
P. Giovanni (Friulano, di Pordenone)
Luciano (di Roma)
Remigio (del Veneto)
Bruno (della Sardegna)
Pietro (della Liguria)
Stefano (dell'Emilia)
Michele (della Sicilia)
Roberto (di Cassino, nel Lazio)
Francesco (di Roma)
Renold (dello Sry Lanka).

I rektoři byli kdysi aliiiiiiiy,
někdy v tom samém ústavu. V případě Nepomucena jde dokonce o jistou
tradici, která začíná prvním českým rektorem Mons. Františkem Plannerem
a pokračuje nepřetržitým proudem až do dnešních dnů. V roce 65. výročí posvěcení
naší koleje jsme poprosili Mons. Planners o malý rozhovor. Jeho první část si
můžete přečíst v následujících řádcích.
- Chtěli bychom se zeptat na Vaši první cestu do Nepomucena.
Jak jsem se dostal do Nepomucena, to je dlouhá historie. Já jsem byl totiž
v Římě v roku 1926 o vánocích jako student, to jsem byl tenkráte tercián. V Římě
byly oslavy jubilea kanonizace svátého Aloise a svátého Stanislava Kostky a při té
příležitosti generál jezuitů Pater Ledochowski napsal všem jezuitským ústavům na
celém světě, aby to přijely oslavit. Já jsem tenkráte sehnal trochu peněz (totiž můj
bratr, který tady byl na Svatém roce, byl nadšený Římem, a tak mě dal peníze) a jel
jsem o vánocích na tu oslavu. Bylo nás asi 20 z Bubenče, pak byli nějací bohoslovci
z Trnavy a několik žáků z Mariascheinu (nyní Bohosudov), Němců. Takže
z Československa byla skupina asi 70 lidí. Zastavili jsme se ve Vídni a v Benátkách,
a poté jsme dorazili do Říma. Zde nás, Čechy, provázeli Bohemici, tenkrát tam byli
zrovna dva bubenečáci, Monsignor Vlček, Který byl později generálním vikářem
v Litoměřicích a zavřený s panem biskupem Trochtou, a František Prkno a jeden
diakon, kterým byl tenkrát Mons. Bezdíček. Provázel nás také P. Spáčil, profesor
Orientálního ústavu. Bohoslovci, co nás provázeli, nás také pozvali do Bohemika,
kde nám zazpívali u vánočního stromečku, poněvadž to bylo o vánocích, a jeden
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z nich, známý Tomíško z Hradce Krajové, který byl básníkem, napsal dokonce
krásnou básničku. Chodili s námi po Římě, všechno nám ukázali, měli jsme také
slavnostní mši sv. se Sv. Otcem a audienci... Mně se to líbilo: studovat v Římě, to
musí být něco hezkého! A tak, když jsem udělal maturitu, požádal jsem, jestli je to
možně jet do Říma. Tenkrát se na mě dívali s podivem, poněvadž někteří byli
lepšími studenty a víc by si to zasloužili, ale všichni měli z toho strach, poněvadž
se jelo do Říma na šest roků a nejelo se nikdy na prázdniny. To byla otázka těžká
a ti, kteří zrovna by se sem asi lépe hodili nežli já, měli jenom maminku, tatínka už
neměli, a maminka byla zrovna nemocná, a tak se báli přeci jenom na šest roků jet
do Říma. Tenkráte ovšem právě abdikoval pan arcibiskup Kordač, kapitula zvolila
svého kapitulního vikáře Mons. Pichu, který byl potom biskupem v Hradci Králové,
a ten jako kapitulní vikář řekl, že přece jenom jedno místo se tarn uvolnilo, tak že
bych také mohl jet. A tak jsme jeli celá skupina. Přijeli jsme do Říma, kde na nás
čekal na nádraží vicerektor Mons. Václav Černý, ten nás dal do taxíka a jeli jsme do
Nepomucena, i $ tím těžkým kufrem, který jsem měl já (největší kufr, jaký se dal
tenkrát dát do kupé). A tak jsem se dostal do Nepomucena. Tam mně dali jednu
komůrku a začal normální život.
- Jak vypadal normální život v začátcích Nepomucena?

My jsme měli dost přísné "regule". Vstávalo se v půl šesté ráno, v létě se
vstávalo v pět. Na každém oddělení byla první kamera prefektská. Nejstarší prefekt
zazvonil a ti ostatní prefekti se museli přesvědčit, jestli už vstáváme. Tak chodili
od jedněch dveří ke druhým, zatloukli a zavolali "Benedicamus Domino" a ten
vevnitř musel odpovídat "Deo gratias", a když neodpovídal a nerozsvítil, bouchalo se
tak dlouho, dokavad on neřekl to "Deo gratias". Pak se šlo do kaple a tam byla
ranní modlitba podle modliteb, převzatých z koleje Propaganda Fide, kde začínala
česká kolej. Potom byla meditace a za 25 minut řekl hebdomadář "Colloquium". Ti
kteří ministrovali a P. spirituál se šli oblékat a jak vyšli ze sakristie ven, byla mše
sv. Poněvadž bylo někdy i více kněží, a tenkrát nebyla žádná koncelebrace, celá mše
sv. byla jenom potichu a my jsme sledovali podle misálku, protože kněží nemohli
mluvit jeden přes druhého, ale jenom tak, aby to slyšeli ministranti. Takže mše
svátá byla potichu. To nebyla taková pěkná mše svátá, jak je teď po koncilu, vy si
můžete gratulovat, že si můžete u toho ještě zpívat a podobně, my jsme zpívali
jedině na první pátek v měsíci a při druhé mši svaté v neděli, a to jsme museli jít
do kaple v rochetě. Kdo byl diakon, šel potom ke sv. přijímání a vzal si ještě
diakonskou štolu. Pět minut po mši svaté se s námi hebdomadář pomodlil a šli jsme
na snídani. Při snídani se nemluvilo. Vicerektor tam stál, požehnal a odešel a my
jsme potichu jedli. Pak se šlo do školy, zazvonilo se vždycky pět minut dříve, to
podle tradice z České koleje: Když byla kolej na Via Sistina a Propaganda byla na
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Piazza Spagna, stačilo sejít po schodech a byli ve škole, čili potřebovali k tomu
5 minut. I v Nepomucenu se taky vždycky zvonívalo o 5 minut dřív. Když tedy
začínala škola v 8 hodin, za deset minut 8 byl nejvyšší čas, aby se šlo do školy.
Přitom, když se chodilo ven, chodili jsme v tzv. fílácn. To určil vždycky vicerektor,
kdo s kým půjde, a za 2 měsíce se to vždycky obnovilo a chodili třeba Čech
a Němec, nebo Slovák a Němec, to on určil, kdo s kým má jít. Celá fíla bylo 6 lidí,
museli jsme se postavit dole u schodů (tam ještě nebyly ty skleněně dveře), on se
[ostavil na schodišti, pomodlili jsme se a přitom se díval, jestli máme očištěné
oty, poněvadž tenkráte si představte, že neexistovala Via Concordia, byl jenom ten
dům na rohu,„nevycházelo se tam, kde je domeček sester, nýbrž tam, kde je teď ta
stará garáž. Šlo se přes takovou louku dolů a po Via Altino se sešlo na via Magna
Grecia a na Laterán. Přes tu louku byla vyšlapaná cestička a buďto tam byl prach
nebo bláto. My jsme museli čistit boty každý den večer a ráno se vicerektor díval,
jestli máme skutečně vyčištěné boty, a kdo ne, toho poslal zpátky, aby si je ještě
vyčistil. Chodili jsme v klerikách a v sopráne, a když bylo mokro, i tu sopránu jsme
zablátili...
Za mých dob ještě nestála univerzita, my jsme chodili do semináře, v přízemí
byly dvě auly větší a tři menší. To se rozdělovalo podle profesorů. Potom se přišlo
domů a šlo se na zpytování svědomí: Hebdomadář řekl "Statuamus nos in praesentia
Dei", "gratias agamus Deo pro collatis nobis beneficiis", potom zpytování
a vzbuzení lítosti atd... Nakonec bylo Angelus Domini a šlo se do jídelny. Ovšem po
cestě se nesmělo mluvit. V jídelně bylo obyčejně benedictio mensae s těmi různými
veršíky, které se střídaly, a potom jeden z nás byl určen, aby četl. Na úvod se
přečetl kousek Písma svátého a pak se četla knížka. Čech četl česky, Němec
německy a potom italsky, podle tzv. regula linguarum. Pondělí, středa a sobota bylo
česky nebo slovensky, úterý a pátek německy a ve čtvrtek italsky. Když jsme přišli
do Nepomucena, obyčejně jsme neznali italsky, a tak do vánoc se četlo latinsky. To
si dodnes pamatuji: Pan biskup Podlaha tehdy vydal z archivu pražské kapituly, jak
nějaký kanovník popisuje, co se dělalo a jaká byla nařízení za josefinismu. Popisuje
to velice střízlivě, ale měli jsme z toho velkou radost. Nejlepší bylo, že tam bylo
vždycky "S. M. E." a žádný nevěděl, co to "S. M. E." je. A tak četli "Sancta Mater
Ecclesia", ale mělo to být "Sacrosancta Metropolitana Ecclesia". Vicerektor nás
opravoval, když se udělala nějaká chyba, a tak se četlo celý oběd. Nakonec se dalo
znamení, a přečetlo se martyrologium. Tam se muselo znát, které je to nedělní
písmeno a musela se hledat luna a dies mensis. Potom se řeklo "et alibi aliorum
sanctorum martyrorum et confessorum atque sanctarum virginum". To byl konec. My
jsme řekli "Deo gratias", vstali jsme a modlili jsme se. Tak to byl oběd. Ten, který
četl, potom sešel dolů a tam se najedl, trochu mu sestřičky ještě přidaly, aby měl
víc. Po jídle jsme šli potichu zase do kaple, tam bylo v tichu poděkování, a když
rektor a vicerektor vstal, znamenalo to, že už taky můžeme jít ven. Byla potom
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povinná rekreace, muselo se jít do zahrady a tam se buď procházet nebo hrát
volejbal. Jazyk byl zase podle regulae linguarum. Obyčejně se nás ujal P. spirituál
Stork, který uměl německy a italsky, a s námi si povídal a my mezi sebou. Já jsem
měl taky jednoho spolužáka Němce z Brna, nějakého Wallouschka, a ten se mnou
mluvil německy a já jsem na něj zase mluvil česky, a tak jsme se učili konverzaci
německo-českou. Odpoledne byla taky obyčejně škola. V zimě začínala už o půl
třetí, pak se to posouvalo a v létě se začínalo až ve čtyři hodiny. Dormice se dělala
od 15. dubna Jo konce prázdnin. Poněvadž ale v dubnu byla dormice povinná
a odpolední škola začínala ve 4 hodiny, přišlo se večer o šesti a ještě byla návštěva
některého kostela, nebyl tedy čas na studium. Proto se muselo vstávat už v 5 hodin
ráno, a než se šlo do školy, mohlo se ještě chvíli studovat. Na studium bylo tedy
dost málo času. Škola trvala do Sv. Petra a Pavla. Potom byl tzv. akademický týden,
a po něm zkoušky. Ty se někdy protáhly až do 15. července, takže jsme byli rádi,
když jsme mohli vypaanout z Říma a odjet na sever do Livorna.
- Jak to vypadalo v Livornu o prázdninách?
Tam bylo trochu volněji. Představení neměli moc rádi, když se všichni na
večer roztrousili po zahradě. Bylo takové pravidlo, že se dělala rekreace jenom před
domem. Večer se rozsvítila světla, a kam sahalo světlo před domem, tam se chodilo,
byli jsme všichni jaksi pohromadě. Dopoledne se chodilo ven do zahrady. Každý si
vzal knížky, našel si své místo, tam se uvelebil, četl a studoval si, co chtěl.
V deset hodin se dalo znamení a dostali jsme svačinu (ta byla už od dubna v Římě,
když jsme vstávali v 5 hodin ráno, a to jsme dostali kousek salámu a chleba do
školy). Z toho byly taky někdy těžkosti, poněvadž nám sestry dávaly hodně často
jeden sýr a ono se nám to přejedlo. My bychom měli raději kousek salámu a nebo
salsiče a chleba. Okýnko z kuchyně do jídelny mělo dvě dvířka, v jídelně a u sester.
Ty naše jsme otevřeli a všechny nálepky toho sýra (Tigre se to jmenovalo) jsme na
ně nalepili. Ale Velebná Matka Nolaska to nerada viděla a udělala nám kázání:
"Páni majstři, tohleto se nedělá, to je přece výborný sýr, jeden z nejlepších,
švýcarský sýr." My jsme to vyslechli a pak jeden z Olomouce vstal a začal se ptát
tak, jak to dělával vicerektor, když prováděl kritiku kázání (poněvadž o prázdninách
jsme museli každý vypracovat, napsat, naučit se a pronést kázání a vicerektor
hodnotil: "Tak, co tomu říkáte? Jaká byla mluva? Dělal dobré přízvuky? Jak
gestikuloval? Nebylo to příliš vysoké? Mohl tomu třebas obyčejný člověk rozumět?"
A potom zase druhá strana: "Kdyby tam byl někdo vzdělanější, třeba pan učitel nebo
pan starosta, nebyl by snad uražený? Co říkáte závěru? vyzněl?"). No a jak jsme
dostali to kázání od sestřičky Velebné Matky, tak on povstal a jednu takovou kritiku
přednesl. Seminaristi jsou vždycky stejní...
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- Co z toho tenkrát bylo?

Nic, na to se zapomnělo, vicerektor se to asi nedozvěděl.
Po svačině museli všichni do svých kamer a tam se studovalo nebo četlo.
Odpoledne se chodívalo k moři, obyčejně až po siestě. Ono to bylo dost daleko,
chodívali jsme tam na jedny takové skalky. Po válce už to ovšem bylo zastavěné
a bylo tam hodně lidí, už se tam chodit nedalo. Našli jsme jednu vilu, která patřila
dvěma starým paním (říkali tomu Villa Pacis), byla zrovna u moře a jezdívali se tam
zotavovat kněží. Takže jsme pak chodívali jenom tam, sami kněží a bohoslovci. Večer
se šlo domů, po cestě jsme se pomodlili růženec, pak byla večeře. Někdy se udělala
větší vycházka do hor. Každý čtvrtek se putovalo o prázdninách na Monte Nero do
kopečka a tam byla možnost svaté zpovědi u páterů Valombrosánů, ještě někteří
z nich jsou tady u sv. Praxedy.
O prázdninách se celá kolej sjednotila. Tam nebyly rozdíly mezi ročníky.
V Římě jsme chodili na přednášky podle ročníků, takže jsme byli tak trochu
rozdělení, kdežto o prázdninách jsme byli všichni dohromady, a kolej se tak nějak
sjednotila. Obyčejně tam byl nějaký výlet, to zaplatil Mons. rektor, jelo se nějakým
autobusem, v Toskánsku bylo možností dost: Pisa, Pistoia, Siena, Florencie, Arezzo
a různá místa, Mons. Roveda to tam dobře znal. On byl nejdříve tajemník Katolické
akce, ale potom, když v roce 1931 nastal rozpor mezi fašisty a katolickou akcí,
musela se Katolická akce rozdělit na různé skupiny a Mons. Roveda se stal
generálním asistentem katolických mužů. A to znamená, že náš rektor hodně často
jezdil, dělal přednášky v různých městech a měl hodně spojení. Někdy u svých
přátel ohlásil: "Přijedu s mými seminaristy", ubytovali jsme se někde v semináři
nebo jsme dostali oběd. Také tu vilu v Livorně našel tak nějak náhodou: Vila v Trevi
byla moc malá, byly tam tzv. "cameroni" (vždy několik alumnů dohromady na pokoji)
a zakázali něco přistavět. Alumni tenkrát chtěli k moři. Rektor měl z toho strach:
"K moři, jaké to maií chutě...) A jelikož byl velmi přátelský s Piem XI. (ten si ho
vlastně povolal z Milána do Říma), povídal mu: "Máme těžkosti, Svatosti, poněvadž
vila v Trávách už neodpovídá a nesmíme tam stavět, musíme tedy hledat něco
nového, ale oni by pořád chtěli k moři". "K moři? Tak hledejte něco u moře!"
Rektor dělal nějakou přednášku v Livorně, seznámil se s rektorem jejich semináře
a ten říká: "Oj, tady jsou tři krásné vily na prodej. Vyberte si!" Tak to byla jedna
přepychová vila, která patřila nějakému Řekovi, pak ještě i druhá, teď jsou tam
sanatoria, a jedna, v které by se dalo ještě něco pěstovat, víno a olivy a byl v ní
domeček, tak že tam bude nájemce a že se to ještě dá předělat. Papežský stavitel
Castelli udělal z té vily pro nás letní příbytek. Tak jsme se dostali do Livorna.
(Pokračování příště)
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^udba v bapCi cAíepo mučena 1991 - 1994
Udělejme si takové piccolo riassunto toho, co jsme společně zpívali
za tři roky našeho společného pobývání na Nepomucenu. Ve zlých časech
je vždy třeba se podívat na to pozitivní, co je za námi, abychom v tom
našli útěchu a snad i sílu pro tirare avanti, insomma.
Čtyřjazyčnost Nepomucenských bohoslužeb způsobila rozmanitost
repertoáru, kterou bychom asi sotva v jiném semináři na světě hledali nebo snad zpívají někde ve Švýcarsku německy, francouzský, italsky
a rétorománsky?
K českému zpěvu jsme užívali čtyři prameny. Zde se nejvíce,
a myslím že i k dobru věci, projevila hudebně estetická polarizace nás
dvou varhaníků. Jiří prošťoural zapomenuté rovy společného zpěvníku
českých a moravských diecézí, já pak jsem se se střídavým úspěchem
pokoušel o pokud možno citlivé zavádění vybraných písní z Mešních
zpěvů. Mohu s jistotou říci, že s chlapci z pražského semináře máme
společnou pouze alergii na sdružení polírující na růžovo, ale ne na
červený graduál. Od loňska jsme zavedli pravidelné sobotní "rytmické"
mše se zpěvníkem Hosana. Zpěvníky máme pořád, zato Pardál odešel se
svým dobrým srdcem i mocným hlasovým orgánem.
Zpěvníček Cantus bohemicus, vržený na vnitřní Nepomucenský trh
v roce 1993, je z hlediska koncepce plodem kompromisu, technické
provedení je pak dílem Jiřího v úžasné obětavosti a pečlivosti, abych
tímto uvedl aspoň jeden příklad jeho nasazení, které třeba nemusí být
vidět, ale to neznamená, že by mělo zůstat bez povšimnutí. V první části
Cantus bohemicus jsou písně z olomouckých dodatků k jednotnému
kancionálu, jakož i z poutního zpěvníku Salve Regina, v druhé části něco
málo ze Svatohavelského zpěvníku P. Reinsberga. Nejvíce si v Cantus
bohemicus cením mariánských písní - i Matka Boží si zaslouží, aby
chvála, která je jí vzdávaná, měla určitou kvalitu.
Diplomatická velkorysost Mons. Vrány, zdravé lidské kontakty
i zpěv slovenských písní při slovenských bohoslužbách, to vše pro nás
činilo slovenský element na Nepomucenu tak přitažlivým, že jsme se bez
slovenského zpěvu neobešli ani loni, když už mezi námi zbyl pouze
jediný slovenský seminarista, či spíše Kšonc. Slovenské písně mají svůj
"Sitz im Leben", který způsobuje jejich rázovitost a podmanivosť Milým
překvapením bylo pro mě "Slovenské ordinárium Jozefa Olejníka", je však
dosti náročné.
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Liturgická reforma II. Vatikánského koncilu zastihla Italy,
nenavyklé lidovému mešnímu zpěvu, zcela nepřipravené, a proto
zaflastrikovali vzniklou potřebu výpůjčkami německých luteránských
(sic!) chorálů, které patří k tomu nejlepšímu, co v italštině zpíváme,
a vlastními kompozicemi převelice rozmanité úrovně. Tak třeba údemicky
budovatelská "Santo" zpíváme s velkým nasazením a je z čeho vybírat,
zato značnou část zpěvníku "La famiglia cristiana nella casa del Padre"
musíme vynechat. Kvalita hudby v italských diecézích není přímo úměrná
počtu biskupů, kteří by mohli něco dobrého stimulovat, či snad je náš
vkus tak odlišný?
Díky našim předchůdcům - sestavitelům sborníku Cantus selecti
máme cennou sbírku latinských zpěvů, jíž se asi nevyrovnají prameny
bratrských seminářů v naší vlasti, nebo snad přece jen někde zpívají pět
nápěvů Tantum ergo a 18 latinských mariánských písní? Chybí nám už
letos nádherný hlas Honzy Pobudy, který občas nacvičoval i náročná
mešní propria. Občasný náslech tak produchovnělé hudby není jistě
v Hospodinových očích méně liturgicky účinný než halasné prozpěvování
neustále se opakujícího repertoáru za rachotu varhan, ale to by si měli
uvědomit především ti, kteří zavádějíce liturgickou reformu, zcela
školometsky a jednostranně chápají pojem "aktivní účast lidu".
Nevím, zda to byla určitá koncepce či naopak bezkoncepčnost,
která způsobila, že na Nepomucenu vymřeme po přeslici, zatím to však
bude mít důsledek pro sborový zpěv, který už sotva může vzkvétat tak
jako dosud. A ejhle - pátý jazyk, ve kterém jsme zpívali Staroslověnština.
Vzpomínáte
na
Stahovačovo
záhrobní
"Gospodi, pomiluj"? A jak pěkně se nám zpívala renesanční polyfonie za
Mons. Vrány, člověka velkých integračních schopností, zatímco třeba
nácvik Haydnova "Tenebrae factae sunt" o letošních velikonocích bylo
těžké jak kvůli náročnosti této kompozice, tak kvůli dezintegrující síle
"katolického" integralismu. Inter arma silent musae, a když přece jen
zpívají, jde to ztuha.
Je jisté, že v žádné farnosti v českomoravských luzích a hájích
nebude lze dosíci takové mnohosti a pestrosti repertoáru jako na
Nepomucenu, mým skromným přáním by však bylo, aby si alumni
opouštějící kolej podrželi v paměti alespoň něco ze zdejšího hudebního
hodokvasu a rozsévali z něho v příhodný čas drobty ve svých farnostech.
Stanislav Přibyl
Lektoroval Mons. Karel Janoušek
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Kňazské a životné jubileá exalumnov Nepomucena
50 rokov kňazstva:
P. Jaroslav Holub ..........................................................
P. Herman Keymar .........................................................
Mons. Jaroslav Kubovec ...............................................
J.E. Mons. Karel Otčenášek, biskup královéhradecký .
Mons. Karel Pilík, rektor Nepomucena .......................
P. Stanislav Sasina ........................................................

17.3.1995
17.3.1995
17.3.1995
17.3.1995
17.3.1995
17.3.1995

25 rokov kňazstva:
P. Sebastian Labo S.J......................................................... 1.3.1994
P. Štefan Škrobánek ........................................................ 1.3.1994

80 rokov života:
P. Ferdinand Neubauer .................................................. 13.1.1995
70 rokov života:
Mons. Stefan Vrablec ................................................... 21.2.1995
P. Zdeněk Daněk ..........................................
27.2.1995
Mons. Josef Motal .......................................................... 1.3.1995
P. Štefan Milan .............................................................. 12.3.1995
Mons. František Rýpar .................................................. 23.3.1995

60 rokov života:
P. Tomáš Badovský ........................................................ 5.3.1995

Pri príležitosti 65. výročia posvätenia Nepomucéna 23.4.1994 sme
si v modlitbách spomenuli na všetkých zomrelých i žijúcich exalumnov,
predstavených, řeholné sestry, zamestnancov a dobrodincov.
Z tých, čo začínali akademický rok 1929-30 v novej budove
seminára, žijú už len dvaja: J. E. Mons. Kajetán Matoušek, pomocný
biskup pražský na odpočinku; 7.8.1994 sa dožil 84 rokou, a Mons. Josef
Rabas, žijúci na odpočinku v diecéze Würzburg; 28.10.1994 sa dožíva
86 rokov. Do ďalších rokov života im vyprosujeme Božiu pomoc a
ochranu.
Všetkým jubilantom želáme Ad multos annos!
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Naši zomrelí:
P. František Hrdý
+ 4.3.1994
Mons. Karel Kulhánek
+ 14.4.1994
Mons. František Kružík
+ 13.7.1994
V Rakúsku zomrela 16.4.1994 sestra Bonita Matoušková SCB,
dlhoročná predstavená komunity sestier boromejek v Nepomucene.

R.I.P.
Noví monsignori:
Naši predstavení, Otcovia rektor a vicerektor, boli 27.3.1994
vymenovaní do hodnosti monsignorov. Mons. Karel Pilík za pápežského
preláta a Mons. Karel Janoušek za pápežského kaplána. Obom k ich
vyznačeniu gratulujeme a vyprosujeme od Pána veľa síl k ich
zodpovednej práci.

Kronika
Pokud by Brázdu vydávala ně
jaká filosofická škola antického světa,
možná by tyto stránky zely prázdno
tou. V důsledku cyklického pojetí dě
jin by stačilo poznamenat: "Historia
repetitur" a kronika by byla na světě.
(Pomineme-li většinu lidí jdoucích
odnikud nikam,) žijeme však v době
vědomí jasného počátku a zřejmého
spění k cíli. Je tedy na místě seznámit
vás s výsledky půlroční etapy našeho
společného putování všehomírem.
Minulá Brázda upnula naši po
zornost k chystané návštěvě olo
mouckých bohoslovem Ti opravdu
dorazili 14. února. Jak radostný byl
pohled na oba refektáře a naši kapli,
zaplněné hojným počtem poutníků,
podpořených početně nevydatným
hloučkem stálých obyvatel Nepomu
cena! Pavel Kopeček, Petr Gatnar,

Jakub Holík a jiní pro ně připravili
bohatý program. A těm, kteří snad
v památkách Říma, Subiaka ani v po
hostinné atmosféře Frascati nenalezli
zalíbení, věnovali jsme výtisk kolejní
ho časopisu.
Po odjezdu hostí (18. 2.) se
kolej Nepomucenum vrátila do nor
málních kolejí. P. Ambros pro seminaristy a P. Koláček pro kněze při
pravili k začátku postní doby rekolekci. Poté přijel P. Opatrný s týden
ním cyklem přednášek z pastorální
problematiky.
Březen začal dosti nevesele
pro alumna Jana Pobudu. Nedbaje
známého úsloví "Březen - za kamna
vlezem", odvážil se vyjiti z areálu ko
leje a měřiti svoje síly se silami moto
cyklisty, přičemž byl poražen. Naštěs
tí jeho zranění nebyla příliš vážná,
a tak už po velikonocích byl celkem
v pořádku.
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V den, kdy lid Itálie slaví MDŽ,
vysvětil pražský arcibiskup Mons. Mi
loslav Vlk novou zimní kapli v pros
torách pod kaplí určenou pro ostatní
roční období. Tento čin byl srdečně
přivítán zvláště společenstvím kněží,
kteří získali místo k nerušenému sla
vení eucharistie.
Prázdnin u příležitosti svátku
sv. Josefa jsme využili k uspořádání
pouti do opatství Monte Cassino. Tu
to nabídku reflektovalo 28 obyvatel
Nepomucena. Vydali jsme se tedy
v 6 automobilech ke hrobu sv. Bene
dikta a sv. Scholastiky. Zde jsme sla
vili společně mši svátou a následně si
prohlédli areál kláštera i polský vo
jenský hřbitov. Odpolední program
byl v rukou a kompetenci jednotli
vých vozů, a tak bylo možno vybrat
mezi opatstvími Casamari nebo Fos
sanova, či navštívit Aquino nebo Nettuno, případně další zajímavosti.
Na svátek Zvěstování Páně
nám svou přítomnost zvěstoval Otec
biskup J. Škarvada. S ním jsme také
prožili květnou neděli. Svatý týden
byl letos jednou malou rekolekcí,
a v důsledku toho jsme zůstali v ko
leji. V úterý přišli za námi P. Špidlík
a P. Čemus s přednáškami zacílenými
k tajemství Kristova umučení a vzkří
šení. Poté, co odešli, nahradili jejich
přítomnost redaktoři křesťanského
vysílání ČT, aby zachytili život jubi
lanta - Nepomucena, oslavujícího
65 roků života. Kromě liturgie Svaté
ho třídenní, prožité v atmosféře usebrání a natáčení, jsme mohli využít
příležitosti k návštěvě kláštera
Greccio a jeho okolí o velikonočním
pondělí. Záznam z těchto chvil bylo
potom možné sledovat v pořadech
křesťanského vysílání České televize.
Po velikonocích si dva naši
spolubratři, Petr Mareček a Martin Mikolášik, přinesli do koleje veliký dar -
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dar kněžství. Bylo jistě spravedlivé oslavit důstojně toto dvojí obdarování
dvojitou primicí. V neděli 17. 4. ji
spoluslavilo v naší kapli 23 kněží, 2
jáhni a hojný počet dalších hostí.
Slavnostní prostírání se na na
šich stolech znovu objevilo hned ná
sledující sobotu. V poledne jsme totiž
přivítali na mši svaté a následném
obědě četné hosty, radující se spolu
s námi z 65-letého výročí posvěcení
Nepomucena, a večer oslavovali naši
přátelé Anthony a Edward ze spole
čenství Sedes sapientiae přijetí služeb
lektorátu a akolytátu.
Je logické, že se letos náležitě
oslavil i svátek hlavního patrona naší
koleje, sv. Jana Nepomuckého.
V podvečer soboty 14. května jsme
se účastnili slavnostního svátostného
požehnání s litaniemi k našim národ
ním patronům, po kterém následova
lo malé setkání v zahradě. Svou ná
vštěvou nás poctili hosté z diploma
tických kruhů i z řad našich profeso
rů. Neděle 15. 5., druhý den oslav,
byla zkrášlena mší svátou, slouženou
generálním vikářem Pražské arcidie
céze Mons. Jaroslavem Škarvadou. Při
obědě jsme se z jeho úst dověděli, že
naši představení, Otec rektor a Otec
vicerektor, přijali od Svatého otce
službu monsignorátu. Proud oslav
pokračoval i v pondělí 16. 5. mší svá
tou ke cti sv. Jana Nepomuckého
a o den později malou poutí do bazi
liky sv. Petra, kde jsme spolu s pout
níky vzpomenuli 25. výročí úmrtí kar
dinála Berana a u jeho hrobu slavili
eucharistii.
Třetí květnová sobota nás ob
darovala rekolekcí. Vedl ji titulární
arcibiskup Smyrnenský, Mons. Dome
nico Caloyera. V mlčení a rozjímání
jsme vstoupili do slavnosti Seslání
Ducha Svatého.

BRÁZDA VI994-95
V květnu jsme též podle svých
sil mohli připravovat večerní májové
pobožnosti.
Příchod června znamenal začá
tek zkouškového období. Pro nemálo
spolubratrů to byl měsíc jejich očeká
vaného svěcení. Na rozloučenou
s námi ostatními připravili 11. června
v působivé atmosféře svícemi ozáře
ného refektáře poslední večeři, na
kterou přišly i jinak vždy v skrytosti
pracující sestry. Jediným nedostatkem
byla absence představených, kteří
zrovna jednali na biskupské konfe
renci o cestách, kterými se má Nepo
mucenum dále ubírat.
V těch dnech jsme se též roz
loučili s otcem spirituálem P. Pavlem
Ambrosem SJ, který nám byl po tři
léta oporou při našem pobytu
v koleji.
Opuštěných pokojů přibývalo
a "třetí teologie" odjížděla na exercicie před svěcením. Ještě v červnu při
jal jáhenské svěcení Josef Matras,
v červenci pak Stanislav Pacner a Jo
sef Malota. V Trnavě byl vysvěcen na
kněze Anton Solčiansky.
Prázdniny jsme prožili nejrůz
nějším možným a dovoleným způso
bem, abychom se znovu sešli v ho
rách na severu Itálie - na Velehradě.
Od 1. 10. jsme zde vnikali do tajem
ství plnosti křesťanského života, od
halovaného nám obdivuhodným způ
sobem P. Josefem Porubčanem SJ. Po
návratu do Říma jsme byli přivítáni
novými konviktory a přivítali jsme ot
ce spirituála. Stal se jím P. Francesco
Picciocchi, o němž jsme se už zmiňo
vali v kronice Brázdy 1/1993-94.
V tomto novém společenství začíná
me tedy nový akademický i formační
rok. Prvním zpestřením bylo datum
12. října, kdy se salon koleje stal mís
tem setkání účastníků odhalení pa
mětní desky hudebnímu skladateli
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Josefu Myslivečkovi v kostele San Lo
renzo in Lucina. Této oslavě přispěl
i Stanislav Přibyl přednesem skladeb
z autorovy tvorby.
Na římských univerzitách se už
osmělují profesoři, snažící se předat
aspoň životní minimum posvátných
věd svým nadšeným studentům, roz
víjet aktivitu v podobě přednášek.
I my tedy směřujeme, ač po režimu
prázdnin nepříliš spontánně, k budo
vám, kde už nejeden našel smysl ži
vota, ať už coby student nebo v po
slání docenta, a snažíme se aspoň dr
žet krok s výkladem profesora, když
už tomu nerozumíme.
V Nepomucenu letos žije ko
munita seminaristů, komunita kněží,
komunita oblátů a komunita sester spolu s představenými něco kolem
50 osob. Je to málo nebo hodně? To
posuďte sami.

Hned po vydání minulého čí
sla Brázdy jsme obdrželi řadu dopisů
a finančních příspěvků. Děkujeme te
dy Mons. Pavlu Kučerovi za částku
45.000 lir, za příspěvek 30.000 lir za
slaný Dr. Aloisem Krchňákem, za dar
30.000 lir věnovaný sestrami Těšitelkami z Trani, P. Jiřímu Pavelkovi pat
ří dík za dar 50 DM a za krásný po
hled farního kostela v Aurachu a dal
ší příspěvek ve výši 10.000 lir nám
spolu s pozdravem pro všechny za
slal pan Leo Ge. Všem dárcům i těm.
kdo na naši kolej myslí v modlitbách,
patří upřímné Pán Bůh zaplať a náš
příslib, že i my zůstaneme s vámi
spojeni všemi možnými způsoby, mi
mo jiné i tímto kolejním časopisem.
Přejeme vám. drazí čtenáři, ra
dost z plnosti života, ke které směřu
jeme a o kterou máme vždy usilovat.
Vaše redakce.

k zAcnyšLeMÍ
V jedné rázovité vesnici ve střední Itálii jsem vešel do farního kostela.
Přede mší svátou se schází asi dvacet žen k modlitbě. Hned vedle mě usedá
rázná hospodyně. Končí se první desátek a tu se mi zdá, že hlas této paní
(sám o sobě dosti vydatný) vyslovuje slova odlišná od běžného znění modlitby
růžence. Po druhém desátku zbystřuji sluch (kéž je mi odpuštěno) a to, co
slyším, asi dlouho nezapomenu. Ta zbožná žena s opravdovostí, za jakou by
se mnohý křesťan nemusel stydět, předkládá Bohu tuto prosbu: "O Gesů mio,
perdona le nostre colpe, preservaci il fuoco per 1'inverno, porta in giro tutte le
anime, specialmente le piú bisognose della tua misericordia."
Na první pohled se může tato modlitba zdát legrační. Z druhé strany mě
ale napadlo, jak si zodpoví absenci pojmů "cielo" a "inferno” v životě této
prosté ženy ten, kdo byl zodpovědný za její křesťanskou výchovu a růst
v životě, jehož cílem je nebeské království. A to už mi do smíchu příliš nebylo.
Jiří Plhoň.

Oznámení:
Prosíme ty, kdo vlastní fotografie ze života naší koleje, aby podle svých
možností přispěli na chystané doplnění alb fotografií z historie koleje.
V aktuálním archivu zcela chybí momentky z 50. a 60. let i obrazy
ze života koleje v období 1975 (cca.) do dnešních dnů. Prosíme
o vyznačení lokalizace, datace a jmen osob na rub fotografií.
Všem, kdo tímto způsobem přispějí k obohacení nepomucenské
tradice, ze srdce děkujeme.
Prosíme všechny, kdo mění adresu svého pobytu, o její sdělení. Naší
snahou je posílat časopis všem. Někdy se ale stane, že nemáme
možnost aktuální adresy zjistit, potom nezbývá než čekat.

Redakce Brázdy a celá kolej.

