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ROZHOVOR S MONS. KARLEM VRÁNOU■
V lednu uplynulo deset let, kdy se ujal řízení koleje jako rek
tor Mons. Karel Vrána. Při této příležitosti jsme ho požádali
o rozhovor, který zde otiskujeme.

—

Otče rektore, někteří z nás

bohoslovců - ale snad také někteří
z čtenářů Brázdy - toho moc neví
o vašem předchozím působení .Můžeme
vás tedy úvodem požádat o krátké
"curriculum vitae" ?
Když už tedy mluvíte o ”curriculum vitae" a o "působení", tak
bych vaši otázku zaostřil.Do svých
šestadvaceti let jsem byl "působen"
a teprve potom jsem začal opravdu - i když tápavě - působit.Pocházím
z Českomoravské vysočiny,z kraje kolem Želiva a z diecéze králo
vehradecké .Nižší gymnázium jsem vystudoval u Otců jezuitů na arci
biskupském Gymnáziu v Praze- Bubenči a na Smíchově. Po jeho uzav
ření

nacisty r. 1941 jsem přešel na Jiráskovo Gymnázium v Reslově

ulici. Po ukončení gymnazijních studií jsem se rozhodoval o tom
co dál. Bylo by moc dlouhé popsat mou cestu do semináře. Snad až
někdy jindy. Jen toto bych rád dodal. Bylo to v květnu, po revo
luci 1945. S Jirkou Jeřábkem, dnes farářem v Jižním Tyrolsku,jsme
zašli k Msgr. Josefu Beranovi, tehdejšímu rektoru pražského seminá
ře, se žádostí, aby nás přijal jako bohoslovce. Když Msgr. Beran
zjistil že patřím do hradecké diecéze, řekl mi: "Mladý muži, je mi
líto, ale nemohu vás přijmout. Dohodli jsme se s ordinári, že ne
budeme "přetahovat” bohoslovce z jiných diecézí. Patříte do ííradce
m

a hlaste se tedy v Hradci. Moje pokusy přemluvit rektora Berana
byly marné, protože také důvody, které jsem uváděl, byly dost ro
mantické a - jak to vidím dnes - značně směšné. No, šel jsem do
Hradce. Tehdejší biskup Mořic Píchá mě pak poslal do Nepomucena.
Na podzim 1951 jsem byl poslán - spolu s mnoha jinými spolužáky- jako kaplan "na kopečky" - do severní Itálie. Zde začalo skuteč-»
ně mé kněžské působení. Byla to pro mne krásná a velmi pozitivní
zkušenost, na kterou nemohu zapomenout a k níž dnes hledím jako
k orientačnímu bodu. Popravdě řečeno, do Tyrolska se mi nechtělo.
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Lákalo mne studium teologie, Řím se mi líbil a v Nepomucenu se
dalo docela dobře žít. Poslušnost vždy něco stojí, ale vždy se
vyplatí. Promiňte mi tuto tržní hantýrku. Ale vy víte, co to je
analogie a chápete,co chci říci.Nikdy jsem nelitoval,že jsem po
slechl,! když jseia se poněkud kroutil jako mladý kůň,když ho po
prvé zapřáhnete do vozu.Kaplanoval jsem, dělal administrátora v
různých farnostech, práce se mi líbila, mnohému jsem se nauěil
a našel si dost

času na osobní studium. Zapsal jsem se dokonce

jako externí posluchač na teologickou

fakultu

v

Solnohradů.

No a pak v roku 1955 jsem dostal dopis z Říma od Posvátné kongre
gace pro semináře /dnes: pro katolickou výchovu/ s výzvou, abych
na podzim téhož roku převzal místo profesora filozofie v krajském
semináři

v

Beneventu.Dovedete si představit moje rozpoložení?

Bylo mi všelijak. Sbalil jsem svých "pět švestek", hlavně knihy,
a odjel tisíc kilometrů jižním směrem.Brixen a Benevento - to je
něco

jako nebe a dudy.Musel jsem se rychle přeorientovat a akli

matizovat po všech stránkách. Vše bylo nové a jiné. Právě v těch
to změnách si člověk může prověřit svou vlastní identitu, doučit
se poslušnosti, začít si vážit její hodnoty a zejména zakusit na
vlastní kůži a vlastním srdci,

že Boží prozřetelnost je nádher

ně nepředvídatelná, ale vždy. spolehlivá. Otvírala mi tolik nových
možností, až

se

mi z

toho hlava točila.Rychle jsem dokončil

teologickou dizertaci pro Solnohrad a pustil se do filozofické
téze, opět jako externí posluchač, tentokrát na naší "alma mater"
- Lateránské univerzitě. Pamatuji se, že jsem v prvních beneventských letech

někam zapsal dvě myšlenky, jednu

světskou a jednu

evangelní. Ta světská byla v latině: Bohemia m e . genuit, docuere
Romani; Tyrolia rapuit, tenet nunc Beneventum. Ta z evangelia:
Hledejte nejprve království Boží a jeho spravedlnost - a ostatní
vám bude přidáno. Dnes se sám sobě divím, že jsem v Beneventu ne
jen přežil, ale i prožil jednu vzácnou a neopakovatelnou dvaadvai

cetjlet trvající zkušenost. Deo gratias !
—

Desetileté

působení není krátká doba, ba naopak pěkný ča

sový úsek, který nutí k zamyšlení. Jak byste zhodnotil toto obdo
bí svého působení v Nepomucenu ?
Deset let odpovědnosti za Nepomucenum a v Nepomucenu je moje
třetí velká kněžská zkušenost. Jak ten čas letí, "fugit irreparabile tempus et mentem mortalia tangunt" . Zdá se mi to jako včera,
když jsem opět sbalil tentokrát svých "pět krát pět

švestek".
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Knihy - moji věrní přátelé - se značně rozmnožily. Rozhodoval
jsem se dlouho, vážil a měřil jsem důvody pro i proti, zda mám
přijmout vyzvání svých římských představených a vzít na sebe úkol
rektora naší koleje.Musím říci,že nikdo mi nic neukládal pod poslu
ností. Jen mě vybízeli a také pobízeli, abych šel do Říma.Otevře
ně se přiznám, že se mi zrovna moc nechtělo opustit Beneyento,
s kterým jsem se sžil a Neapol, kde jsem měl v posledních letech
úvazek na teologické fakultě. Poznal jsem italský jih v jeho stí
nech i v jeho světlech, kterých je nesporně víc, než se nám může
zdát. Prostě se mi tam líbilo. Práce v semináři a na fakultě by
la zajímavá a radostná, obohacující a osvěžující. Jako profesor
j.sem měl dost dlouhé prázdniny. To byla úžasná výhoda, která mi
umožnila mnoho studijních cest nejen po Evropě, ale i k místům,
kde se zrodila, rostla a kvetla řecká filozofie, k místům spoje
ných s misií sv. Pavla - ba až do Mezopotámie a do země všech ze
mí, d o ,Země zaslíbené. Když jsem se svěřil se svými pochybnostmi
duchovnímu Otci a příteli, tak mě tento upozornil na pokušení za
bydlet se do svého světa a uzavřít se do celkem pohodlné ulity.
Mluvil mi dost obšírně
sladké

idolatrii.

o

tzv. "nezřízeném lpění", o plíživé

Měl 'asi pravdu.

"Ono" se mi nechtělo. Ale

co je toto "ono"? Záleží přece na tom, zda chci já, odpovědně
a ve svědomí. Tak jsem nechal tyto důvody a hledal jiné, solid
nější. Úkol rektora je vždy náročný, a tím více v Nepomucenu,
v dnešní situaci. Nepovažoval jsem se za připraveného ani zvláší
schopného. A měl jsem asi pravdu. Po dvacetidvou letech nepřetr
žitého obcování s filozofickými abstrakcemi a radostného "přátel
ství s oblaky" bych měl odpovědně přijmout úkol spojený se spous
tou administrativní práce a také s hospodářskými starostmi?
No řekněte, nebyla by to opovážlivost? Asi to byla opovážlivost,
když jsem nakonec řekl své ano a do Říma šel. Řekl jsem je ve
svém svědomí, které mi přece jen nedalo couvnout a ukázalo mi,
že i te3 jde o poslušnost Církvi,vůbec a hlavně té u nás doma,
která je svázaná a potřebuje, abychom při ní stáli. Dodal jsem:
"In nomine tuo, Domine...". 1 když jsem Nepomucenum znal, a ne
jen ze svých seminárních let, přece bylo skoro vše pro mne nové.
Nechci dramatizovat ani zveličovat začáteční potíže v orientaci.
První dva roky jsem jezdíval ještě do Neapole, protože fakulta
hledala nástupce. Přiznám se, že se mi někdy chtělo odejít a ne
vrátit se. Jezdíval jsem na jih kolem kostelíka Quo vadia - tak
si už domyslíte, proč jsem se přece jen vrátil. Neodpověděl jsem
ještě na vaši otázku, jak hodnotím svou desítiletou nepomucenskou
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zkušenost. Podívejte se, mnohem důležitější je, jak ji hodnotí
Bůh. Snažím se rozpoznat Jeho hodnocení v modlitbě. Secretum meum
mihi. Něco však přece jen mohu vyslovit. Velmi pozitivně hodnotím
pomoc, které se mi dostalo od mých nejužších spolupracovníků.
S nesmírným obdivem a s hlubokým vděkem jmenuji zde svého před
chůdce Mons. Plannera, který mě obětavě uváděl do práce a doposud
mi pomáhá. Je pro nás všechny světlým vzorem. Kašel jsem velkou
oporu i v moudré, dnes už třicetisedmileté zkušenosti Otce spirituála Žpidlíka, v oddané pracovitosti a spolehlivosti P.íiíhy,
ve starostlivé obětavosti pana vicerektora Plíška. Nemohu ovšem
opominout tiché, vzácné a požehnané dílo Sester.Boromejek v prv
ním roce, a pak našich neocenitelných polských Sester. Jestliže
Nepomucenum mohlo trvat a jít dopředu a jestliže jsem mohl něco
dobrého udělat v koleji, pak je to také zásluha mých spolupracov
níků - a vůbec mých a našich přátel, které nemohu teč! vyjmenovat,
ale kterým jsem tak zavázán. Nechyběli a doposud nechybějí ani
kritiky. Ale i ty jsou dobré, hlavně když pravdivě odestírají
skutečné nedostatky a vycházejí z ochoty pomoci Nepomucer.u a je
ho rektorovi.
—

Určitě nechybí ani radostné okamžiky, při kterých se člověk

s chutí zasměje ■ Můžete se s námi rozdělit o nějakou veselou přího
du z "nepomucenského období"?
Starostí velkých i malých, událostí vážných, smutných ba i tra
gických jsme .nebyli a

nejsme ušetřeni ani dnes. Ale jsou tu i

radostné a potěšující věci - a není jich málo. Obojí se často stří
dá ba propojuje tak jako v lidském životě vůbecJV hlavně v tak
různorodé komunitě jako je naše. Myslím, že nepřejde žádný den,
aby se něco komického a směšného nestalo,

Tak například jsem se

nedávno dověděl, že prý u nás někdo hledal telefonicky jakéhosi
"Padre Caloria". Nakonec se ukázalo, že hledali"Padre Síha”. Je
ovšem nerealistické očekávat od Italů - a nejen od nich - aby vys
lovili zřetelně naše"ř" .
Mezi veselé příhody, které se stále opakují v různých obměnách
patří to,čemu říkám "výroba mýtů a legend". Opravdu naše

komuni

ta má na tuto výrobu patent, nebo chcete-J.i charisma.To zní víc
teologicky, že? Měl jsem dokonce pokušení otevřít krámek pro pro
dej kolejních mýtů. Mohli bychom něco utržit. Přátelé mě poučili,
že vyrábění mýtů je obecný jev, rozšířený hlavně v komunitách.
Prý je to dokonce jakési

odvěké lidské právo. Nevím ,zda o něm

mluví helsinská dohoda. Jisté je, že lidé všech kontinentů a

ras
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mají mimořádně vyvinutý sklen k "mytopoiesis". Je jakousi útěchou,
že naše komunita není výjimkou. Kdybych měl víc času, tak bych
začal kolejní legendy sepisovat. Nechtěl by se někdo z vás ujmout
tohoto úkolu? Bylo by to záslužné dílo. Mohli bychom pak na ta
kovém textu přezkoušet a prověřit třeba Bultmannovu teorii odmytologizování.

Musím se zmínit alespoň o jedné legendě, která

vznikla kolem mé cesty do Washingtonu u příležitosti svěceni čes
ké 'kaple. Nějaký příliš bujný mozek přišel na nápad, že jsem do
USA jel hlavně a předně proto, abych tam zorganizoval mezi kraja
ny sbírku na kolej. Prý jsem měl obrovský úspěch a vrátil se tri
umfálně do Říma s milionem dolarů. Protože legenda je plastická
a má obyčejně několik vydání, tak jsem se později dověděl, že mo
je americká cesta vynesla čtyři miliardy italských lir. No, řekl
jsem si:"škoda,že ta legenda je jen legendou; stačilo by, kdybych
přivezl:desetinu, mohl bych zorganizovat sympozium'ô vznikání mý
tů a o šíření legend, mohli bychom pak také udílet metály nejlep
ším mytópoetickým mozkům. Tato"americká" legenda rostla. Někdo
k ní připojil dovětek, který tvrdil, že Mons.Marcinkus mě bude
brzy jmenovat svým poradcem. Legenda přeskočila kolejní zdi a do
stala se mezi naše římské sousedy. Jednoho krásného dne za mnou
přišel jeden dobromyslný italský pán a prosil mě, abych mu půjčil
sto milionů lir na zakoupení bytu. Na moji udivenou otázku, jak
vůbec na tento nápad přišel, mi odpověděl: "Vždyt přece máte mi
liardové vklady. Já to slyšel na vlastní uši cd věrohodných lidí".
Bylo mi líto , že jsem nemohl vyhovět. No, škoda, opravdu škoda,
že tato legenda zůstala jenom legendou.
Dovolte mi ještě jednu historku. Před kolejní budovou v zahra
dě máme několik pomerančovníků. Pohled na ně potěší, hlavně když
kolem vánoc jejich plody dozrávají. Pomeranče ovšem vábí nejen
některé obyvatele koleje, ale také italskou mládež z via Concorcia. Tak jsme dostali občas večerní návštěvu, která přelezla zeS
a nacpala si kapsy pomeranči. Protože přitom polámala i větve,
- a to byla největší škoda - požádal jsem pana vrátného, aby mě
upozornil, kdyby se návštěva z ulice zase ob jevila.Jednou jsme
byli u večeře, když mi pan Dominik hlásí, že někdo přelézá zed.
Dva statní alumni hned odběhli do zahrady a chlapíka chytli. Chtě
li ho dovést ke mně.Jemu se to nezdálo, začal něco vysvětlovat,
čemu naši alumni nerozumněli. Zkrátka a dobře stiskli ho tak sil
ně, že on začal křičet a klet.Tak ho stiski.i ještě silněji a při
táhli ho do refektáře. Chlapík naříkal a svíjel se bolestí. Ke
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svému éžasu jsem zjistil, že to nebyl žádný zloděj, nýbrž číšník
z nárožní hospody pana Severiniho.Šel otevřít vodu. Uzávěr je to
tiž v naší zahradě. Aby si ušetřil cestu kolem koleje, tak pros
tě přelézal zeä. To jsme ovšem nevěděli. Nakonec přišel sám pan
Severini a chlapíka značně pohmožděného dal lékařsky ošetřit
a dal mu taky

čtrnáctidenní zdravotní dovolenou. Od té doby už

přes zeá neleze.
—

Samo víc jak čtyřicetileté

odloučeni od vlasti mívá bezpo

chyby vliv na rodný jazyk. Avšak všichni, kdo vás poslouchají ne
bo čtou vaše práce, obdivuji váš jazykový projev. Jak jste si dokázal nejenom udržet,ale především rozvinout tak bohatou kulturu
své mateřštiny - a to v cizím prostředí?
Děkuji vám za poklonu, tuhle otázku jsem nečekal.Slyším ji vel
mi zřídka. Sám bych byl spíše kritičtější a opatrnější. Ale máte
pravdu když říkáte, že dlouholeté odloučení od vlasti může znač
ně ovlivnit a narušit rodný jazyk. 0 tomto problému bychom se momohli bavit velmi dlouho. Dotýká se totiž nejen mne osobně, ale
je to i problém váš a vůbec všech našich krajanů žijících v cizi
ně. Zkratkově a poněkud schematicky řečeno,existuje dvojí kraj
ní jazyková situace, která se ukazuje jako obecný jev. Poznal
jsem lidi, kteří během pěti let prožitých v exilu se dostatečně
naučili jazyku svého ncvého prostředí, ale značně pozapoměli svou
rodnou řeč. Ale znám také druhý extrém, totiž ty, kteří mateřšti
nu nezapoměli, ale nikdy se nenaučili - ani za dvacet let - cizí
mu jazyku. Nejsmutnější je ovšem případ těch, kteří zapomínají
svůj mateřský jazyk a nejsou s to osvojit si jazyk svých nových
sousedů. Dovedete si představit jejich osamocení? Je ovšem možná
ještě jiná cesta: udržet a popř. zdokonalit svůj rodný jazyk a
naučit se obstojně jednomu nebo i více cizím řečem, a to tak,aby
chom se jimi mohli vyjadřovat jak ésty tak písmem. Je to cesta
nikoliv vždy a nikoli pro každého snadná. Ale lze se o ni alespoň
pokusit a na ní vytrvat. Nakonec se ukáže, že je to cesta schůd
ná. Svědčí o tom zkušenost mnoha našich ex-alumnů, které i vy zná
te. 0 toto syntetické řešení jsem se pokusil i já. Nemohu říci,
že se mi všechno podařilo. Stále se musím doučovat. Je to ale .
dobrá příležitost udržet si určitou duševní svěžest. Celá tato
jazyková záležitost má své nejen psychologické, ale přímo meta
fyzické a teologické pozadí. Tím se ovšem dostáváme mimo rámec
naší otázky. Je to už moje "profesionální deformace", že se snad
no dám strhnout - a často ke své škodě - do teorií. Tím vás nebu-
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du unavovat. Prvním úspěchem k úspěšnému,alespoň relativně úspěš
nému řešení tohoto našeho jazykového problému je vyspělá, uvědo
mělá a radostná láska ke svým etnickým kořenům, ke svému rodu
a k jeho tradici i kultuře. Bylo by hloupé a nízké chtít si udr
žet svou původní jazykovou a kulturní identitu tím, že budu po
hrdat jazykem a kulturou jiných národů. Mám-li se naučit dobře
jejich jazyku,musím je mít rád, musím vidět i jejich sympatické
a

pozitivní stránky. Osobně jsem si udržoval a udržuji svůj rod

ný jazyk tím, že se v něm snažím korektně nejen mluvit a psát,
ale že se mu stále učím četbou naší současné literatury. Hodně
.jsem se naučil u Durycha, čepa, Schulze, Březiny, Zahradníčka,
Renče, Reyneka, Demla, Halase,'Holana -, abych jmenoval alespoň
některé.
—

Doposud nesmějí přicházet legálně od nás z domova kan

didáti kněžství, aby se připravili studiem v Římě na své budou
cí působení. Myslíte, že je stále absurdní hovořit o legálním
příchodu bohoslovců z naších diecézí? A co byste v takové situa
ci dělal kdyby k ní opravdu došlo?
Vaše otázka obsahuje tři vrstvy: konstatování historické sku
tečnosti, její právní kvalitu a výhledovou situaci. K historic
kému a nám všem známému faktu bych poznamenal několik podrobností.
Poslední bohoslovec myslím, že to byl Dr. Karel Kulhánek, dnes
v Rakousku, - přišel legálně roku 1949. Naši domácí ordinári se
stále snažili o uznání práva Církve posílat bohoslovce a kněze
na zahraniční fakulty, do Říma i jinam. Nikdy se nevzdali naděje
na znovuotevření této možnosti. Tato naděje se opírala také o z
zkušenost v jiných socialistických zemích, které zaujaly telerantnější

stanovisko. Tak např. Polsko, Maáarsko a Jugoslávie našly

pro Církev přijatelnější řešení. Poznávají totiž, že i v rámci
socialistické společenské soustavy jsou možnosti ,jak čestně ře
šit vztahy mezi Církví a státem, včetně otázky legálního posílá
ní bohoslovců do zahraničí.
Ve své otázce jste použil dvakrát slovo "legální". Běží tu o
pozitivní státní normy, které jako každý pozitivní lidský zákon
jsou změnitelné. Společenská situace se stále proměňuje, protože
se mění lidé. Je také v zájmu moudrého zákonodárce zesoučasňovat,
upravovat a někdy i radikálně novelizovat státní zákony, aby lé
pe odpovídaly reálné situaci a základním občanským právům. Tak
např. vy jste přišli do Nepomucena "ilegálně" ale podle mého ná
zoru "legitimě", to je ve shodě s nezadatelným lidským právem.
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Spravedlivý stát se vždy snaží - i když to někdy trvá dost dlou
ho - o to, aby legalizoval legitimitu, aby svými pozitivními zá
kony uznal a zaručil a umožňoval základní lidská práva svých ob
čanů. V tomto smyslu mluví velmi jasně 31 bodů tzv. "Charty věří
cích., kterou jistě znáte. Mluvit o legálním příchodu bohoslovců
z našich diecézí je tedy spíše otázkou naděje a práva. Za absurd
ní bych považoval nemluvit o této naději a o tomto právu.
I u nás doma se situace Církve a jejich vztahů ke státu dostala
do pohybu. Za kladný a nadějný jev pokládám ubývání strachu a na
růstání občanské odvahy. Mohu vám zdělit, že právě v posledním
roce se dva kandidáti bohosloví snaží o legální příchod do Nepomucena. Kdyby jim to bylo umožněno, tak by to znamenalo velký
obrat v naší kolejní historii. Vynořily by se ovšem nové problé
my. Problémy jsou už naším denním chlebem a jsou tu k tomu.aby-^
chom je řešili. Nepomucenum existuje předně pro naše domácí die
céze. Máme dost místa pro jejich bohoslovce nejen v budově, ale
i v srdci.
—

Od zkušených se přijímá vždy ponaučení snadněji a bez těch

nejmenších problémů. Vy nepochybně k těm zkušeným patříte, a pro
to vás chceme požádat, co byste radil nám bohoslovcům, naši gene
raci, která má i své problémy a nedostatky?
Jistě, určitou zkušenost mám. Snažím se proměňovat ji v mou- •
drost. Víte, zkušenost je spíše kvantitativní pojem. Moudrost je
pojem kvalitativní. Běží tu o jakost poznání, schopnost vidět do
věcí, událostí i do lidí, schopnost vhledu i nadhledu, schopnost
hodnocení a rozhodování. Moudrost nazírá na mnohost jevů v celku.
To je první věc, kterou bych vám doporučoval. Samozřejmě moudrost
neznamená opatrnictví ani chytráctví. Je odvážná, dovede riskovat
a hlavně se nebojí obětavosti, práce a odpovědnosti. To zní ovšem
příliš obecně a odtažitě. Konkrétněji bych vám radil dbát apracovat na své lidské osobnosti. Jinými slovy: přál bych vám, abyste
plně a harmonicky rozvinuli své lidské kvality, abyste si získa
li velkou kulturu srdce. Právem se říká, že srdcem kultury je
kultura srdce. Stačilo by zamyslet se nad tradičním "čtyřspřežení" tzv. základních cností: o moudrosti jsem už mluvil, ale je .
tu i spravedlnost, statečnost a umírněnost. Někdy naši lidé na
říkají, že je jejich prostředí nepřijímá a že s ním mají hodně
konfliktů. V mnoha případech je tomu tak, že chyba není tolik v
prostředí a v druhých, kteří jsou někdy i nesnadné typy, ale spí
še v dotyčném člověku, který se chová lidsky nemožně. A pak neza-
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pomeňme na to, že vaše lidské hodnoty, váš -řekl bych - humanis
mus je prvním, téměř svátostným nástrojem kněžského působení.
Podívejte se na zářivé, oslovující, přímo strhující lidství Kris
tovo, na přitahující slunné lidství světců a velkých křesťanských
osobností. Nikdo z nás si v životě nevybírá - ani si vybírat ne
budete - své nadřízené, své spolupracovníky, své kolegy...
Ti jsou nám prostě dáni. Záleží na nás, jak s touto daností bu
deme zacházet, jak ji budeme řídit a proměňovat.
Získávejte si solidní vědomosti kulturní i teologické. Dnešní
člověk je právem náročný a očekává od kněze také vdělání. Věnuj
te

hodně péče cizím jazykům. Cizinci jsou k nám exulantům sho

vívaví a trpěliví. Ale když po letech stále ještě děláme elemen
tární chyby, tak jejich trpělivost a shovívavost končí. Pamatuj
te si jednu zásadu, opřenou o dlouholetou, a nejen moji, zkuše-.
nost: mám-li se plně integrovat do cizojazyčného církevního spo
lečenství, pak je třeba abych měl polovinu nedostatků a dvakrát
tolik předností než má domácí klérus. Samozřejmě silný, pravidel
ný a hluboký duchovni život je první, základní

a nepostradatel

nou podmínkou radostného a plodného kněžského působení. Ale to
už víte sami. Nebojte sé budoucnosti, nebuňte třasořitky, bolestníny, nedejte se zlákat buržoazním stylem života. Prostě "hle
dejte nejprv - vždy a všade a už teä - království Boží a jeho
spravedlnost" - a můžete si být jisti, že ostatní vám bude při— ,
dáno. Přeji vám a vaší Brázdě hodně radosti a požehnání.
-ZM-

K VÝROČIU NARODENIA CISÁRA KAROLA I. /dokončenie/
Mierová iniciatíva
Viac ako jeho predchodcovia sa venoval charitatívnej činnosti.
Treba podotknúť, že tak nekonal zo štátnych, ale z vlastných pro
striedkov, ktoré neboli neobmedzené. Karol I. ako súkromná osoba ne
bol velmi bohatý. Obrovský majetok jeho predchodcu pripadol zákoni
tým dedičom a nie jemu. Okrem toho musel z vlastného rozpočtu vydr
žiavať vela inštitúcií - dvorné divadlo, operu, múzeá, knižnicu atď.
Mladý panovník však hovorieval, že ide o to, aby sa vždy pomohlo
aspoň tak, ako sa dá. "Keby každý konal svoju kresťanskú povinnosť,
nebolo by tak vela nenávisti a biedy na svete."
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Mimoriadne treba ocenit snahu, ktorú Karol venoval dosiahnutiu
mieru. Viackrát mal možnost uzavrieť separátny mier za výhodných pod
mienok, ale vždy odmietol. Išlo mu o to, aby sa dosiahol úplný mier
všetkých bojujúcich strán. Na uvedenie všeobecných mierových rokovaní
mal slúžiť i tzv. "List Sixtovi", ktorý napísal svojmu švagrovi,prin
covi Sixtovi de Bourbon-Parma. Tento sa zdržiaval v Paríži a mal
vplyvné kontakty vo francúzskych vládnych kruhoch. V liste Karol pre
javil ochotu k mierovým vyjednávaniam a prosil svojho švagra, aby ich
podlá možnosti sprostredkoval. Nie je možné v krátkom článku opísať
všetky okolnosti a celý škandál okolo Sixtovho listu, lepšie poveda
né s manipuláciou jeho obsahu a jeho určenia. Stačí pripomenúť, že
obsah listu bol prekrútený. Nemecko, ktoré stále dúfalo vyhrať vojnu,
nazvalo Karolov postoj zradou. Rakúsky minister zahraničia gróf Czernin lživo poprel skutočnosť, že o liste vedel, ba že nadviazať kon
takt s Bourbonovcami radil on sám cisárovi. Potom sa cisárovi vyhrá
žal, že ak poprie jeho falošné tvrdenia, spácha samovraždu. Pre ná
božného Karola to bolo najhoršie vydieranie. Cisár Karol teda mlčal
a v očiach verejnosti prevzal celú zodpovednosť na seba. Celková vnú
torná situácia sa tak zostrila, že radikálne nemecké kruhy vo Viedni
požadovali, aby bol cisár Karol zosadený a nahradený maloletým cisá
rovým synom, arcikniežaťom Ottom. Právom možno Karola nazvať mučení
kom mierovej myšlienky.
Cisár Karol sa však nesnažil len o svetový mier, ale aj o mier
vnútorný v rámci monarchie. Sledujúc tento ciel, nariadil revíziu
mnohých vlastizradných procesov z vojnových rokov, ktorým niekedy
chýbal právny podklad. Zároveň vyhlásil amnestiu, v rámci ktorej bo
lo prepustených i vela politických väzňov.
Vnútropolitická situácia unavenej krajiny sa málo zlepšila.
V januári 1918 v priemyselných oblastiach Rakúska vypukli stávky,
miestami sa búrilo aj vojsko. Takmer v poslednej chvíli vojny, keď
sa balkánsky front centrálnych mocností zrútil a Bulharsko zložilo
zbrane, pokúsil sa Karol ešte raz zachrániť situáciu.
Reforma Rakúskej ríše.
V tejto lažkej chvíli sa rozhodol previseť dávno chystaný plán
federácie. Rakúsko sa malo stať spolkovým štátom, v ktorom každý ná
rod mal mať vlastnú správu. Reforma sa však týkala iba rakúskej časti
ríše, pretože Karol viazaný prísahou prehlásil, že táto prestavba rí-
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še nijako nenaruší integritu zemí svätoštefanskej koruny. Jednotlivé
národy mali zo svojich poslancov v ríšskom sneme vytvoriť "národné
výbory“, ktoré mali spolupracovať na reorganizácii ríše. Manifest
však prišiel päť minút po dvanástej. Napriek tomu nebol však zbytoč
ný. Novovytvorené národné výbory nezachránili'celistvosť ríše, ale
často prispeli k tomu, že nové usporiadanie strednej Európy
točnilo bez zbytočného prelievania krvi.

sa usku

Zosadenie cisára.
Udalosti dostali rýchly spád. 26.októbra Rakúsko prerušilo vo
jenské spojenectvo s Nemeckom. Dňa 28.októbra bola v Prahe vyhláse
ná Cesko-Slovenská republika a 30.októbra sa vytvorila nová vláda
v Rakúsku, ktoré sa odvtedy začalo označovať ako Nemecké Rakúsko
/Deutschčstereich/. Cisár Karol sa 11.novembra vzdal účasti na vlá
de, ale rozhodne odmietol vzdať sa trónu. O deň na to sa Nemecké
Rakúsko stalo republikou. Na cisára naliehali, aby sa vzdal trónu,
ale Karol odmietol. Ani keď mu ta týchto ťažkých podmienok hrozila
konfiškácia súkromného majetku.

"Nikdy sa kvôli peniazom nevzdám

práv, ktoré mi Boh určil ako povinnosti."
Dňa 13.marca 1919 odišiel do exilu do Švajčiarska. Urobil tak
■na nátlak Veľkej Británie, ktorá sa obávala o cisárovú bezpečnosť.
Vo Švajčiarsku mal cisár, i napriek tomu, že neprestával pra
covať v prospech krajiny, predsa len väčšiu možnosť venovať sa svo
jej rodine. Z jeho manželstva pochádzalo osem detí: Otto /1912/,
Adelheid /1914/, Róbert /1915/, Félix /1916/, Karol Ludwig /1918/.
Vo švajčiarskom exile sa narodili Rudolf /1919/ a Charlotte /1921/.
Dva mesiace po Karolovej smrti sa narodilo posledné dieťa, dcérka
Elisabeth /1922/.
Zo Švajčiarska sa cisár Karol ešte dva razy pokúsil vrátiť
na maďarský trón. Maďarsko po krátkej komunistickej krutovláde ob
novilo monarchiu. Oba pokusy cisára stroskotali pre kalvínskeho re
genta Hortuho, ktorý nebol ochotný uvoľniť Karolovi trón, ktorý
spravoval. Obyvateľstvo síce vítalo svojho kráľa, aj časť armády
stále za ním, ba dokonca zahraničie mlčky sľúbilo uznať Karolovu
reštauráciu, v prípade, že sa podarí, ale zoči-voči ozbrojenému
konfliktu roku 1921 s Hortyho jednotkami, Karol ustúpil. Po druhom
pokuse o reštauráciu, bol Karol

spolu s manželkou na nariadenie

víťazných mocností prevezený anglickou vojenskou loďou na ostrov
Madeiru.
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V exile na Madeire
Ha palube lode ho ešte raz navštívil pápežský nuncius akredito
vaný v Maďarsku, aby v mene pápeža Benedikta XV. udelil cisárskokráľovskému páru požehnanie. Aj táto cesta sa stala manifestáciou
Karolovej oblíbenosti. Chorvátski námorníci odmietli riadiť loď
a bolo treba priviesť jedného Srba, aby plavba mohla pokračovať.
V sobotu 19.novembra 1921, na sviatok .sv.Alžbety Uhorskej, loď
s cisárskym párom pristala na Madeire. Deti, ktoré zostali vo Švaj
čiarsku, prišli o tri mesiace. Na pápežovo želanie ujal sa Karola
a jeho manželky biskup ostrova Madeiry, dal im k dispozícii vlstný
domáci oltár a udelil tiež povolenie, aby v ich byte mohla byť pre
chovávaná Najsvätejšia Sviatosť Oltárna.
Podobne ako vo Švajčiarsku, ani tu sa nikto nepostaral i fi
nančné zabezpečenie panovníkovej rodiny. /Napoleon kedysi dostával
dvesto tisíc frankov ročne/. Keďže "Villa Victoria", v ktorej sa
najprv ubytovali a ktorá patrila k drahému hotelu, bolá na Karolo
ve pomery príliš drahá, využil ponuku jedného miestneho obyvatele
a presťahoval sa do jeho vily, v hornatej oblasti Madeiry. Majitel
ich varoval, aby sa presťahovali až v lete, pretože na vrchu, kde
sa vila nachádzala, bolo mimoriadne drsno, často pršalo a bývala
hmla. Karol sa však z finančných dôvodov rozhodol presťahovať ihneď.
Nebolo to luxusné bývanie. Viiä nemala zavedený elektrický prád, vo
da bola iba v kuchyni a na prvom poschodí. Co sa týka jedla, mäso
často ustupovalo zelenine a cestovinám, ktoré boli lacnejšie. Celko
vý výzor mladého monarchu sa zhoršil. Jeho vlasy značne prešediveli.
Trpel na pľúcny katar a kašeľ.
Cím viac sa zhoršovala vonkajšia situácia, tým viac sa prejavo
vala Karolova odovzdanosť do Božej vôle. Čoraz viac dospieval k pre
svedčeniu, že Boh si želá obetu jeho života pre dobro všetkých náro
dov, ktoré boli kedysi zjednotené pod žezlom Habsburgovcov. Keď to
povedal svojej manželke, cisárovná Zita strpia. No Karol iba pokýval
hlavou a s očami upretými na neďaleký mariánsky chrám "Nossa Senhora
do Monte", kde teraz spočíva jeho telo, povedal: "A ja to urobím."
Cisárova smrť
V

polovici marca 1922 Karol ochorel na chrípku, k nej sa pridala

triaška, vysoká horúčka a kašeľ. Z úsporných dôvodov Karol nedovolil
volať lekára. Až o týždeň, keď sa jeho stav stále zhoršoval, bol pri
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volaný lekár. Ten Ihneď nariadil zvolať lekársku konzultu. Stav mla
dého cisára sa stále zhoršoval. 25.marca horúčka dosiahla štyridsiat
ku. Lekári konštatovali obojstranný zápal pľúc. Počas choroby sa Ka
rol neustále modlil.
Keď sa jeho stav zhoršil, nábožne prijal sviatosti umierajúcich.
Raz, keď ho cisárovná nabádala, aby sa pokúsil zaspať, odpovedal:
"Ešte sa musím vela modliť." Pri inej príležitosti zasa povedal:
"Moja jediná snaha je vždy vo všetkých veciach poznať čo najjas
nejšie Božiu vôlu a čo najdokonalejšie ju nasledovať." Často sa
vracal k myšlienke úplného obetovania sa Pánu Bohu: "Musím ešte
vela trpieť, aby moje národy našli cestu k sebe."
Krátko pred smrťou utešoval svoju manželku, aby nezabudla,že
španielsky král Alfonz jej pomôže. A dodal, napriek tomu, že Al
fonza XIII. už roky nevidel:

"On mi to pevne slúbil." Keď po Karo

lovej smrti odišla vdova Zita s deťmi na pozvanie krála Alfonza
XIII. do španielska, tento jej povedal, že v noci pred Karolovou
smrťou mal silný pocit, že sa musí ujať cisárovny a detí. Až deď
sa rozhodol tak urobiť, mohol opäť zaspať.
Prvého apríla o 12,-23 hodine vrátil rakúsky cisár a maďarský
král Karol svoju šľachetnú dušu Stvoriteľovi.
Jeho posledné slová boli: "Ježišu, príď!
Tvojavôla nech sa stane! Ježiš, Ježiš!"

Modlitebná liga cisára Karola
Počiatky tohto medzinárodného modlitebného spoločenstva sia
hajú do roku 1905, čiže prakticky ešte do obdobia Karolovho detstva.
Vtedy zakladá stigmatizovaná maďarská uršulínka Matka Vincencia
v Sopronl malý modlitebný krúžok, ktorého cieľom bolo modliť sa
na intenciu chlapčeka arcikniežaťa Karola. Matka Vincencia vo svo
jej vízii poznala, že Karol raz bude cisárom a ako taký bude musieť
veľa trpieť a stane sa osobitným terčom diabolským útokom. Od tej
doby sa v malom kruhu rehoľníc neustávali modliť na tento úmysel.
Aké potrebné boli tieto modlitby ukázala bolestná životná cesta
mladého panovníka cez trón, vyhnanstvo, intrigy, až po osamelú smrť
ďaleko od vlasti. Ihneď po smrti sa k sluhovi Božiemu cisárovi Karo
lovi mnohí ľudia začali utiekať vo svojich ťažkostiach s prosbou
o orodovanie.
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Roku 1925 dostáva modlitebná liga, počet členov ktorej neustále
narastá, cirkevná schválenie. Hlavným vlmyslom popri modlitbe o even
tuálne blaho a svätorečenie zosnulého panovníka je zachovanie sveto
vého mieru, o ktorý sa Karol tak heroický snažil.
V súčasnosti má liga asi 20.000 členov na celom svete. Členovia
sa zaväzujú

obetovať v určitý deň v mesiaci sv.omšu, sv.prijímanie,

alebo celodennú prácu ako: 1/ odčinenie za všetky prehrešenia proti
Božskej a ludskej autorite a za dosiahnutie mieru medzi národmi;
2/ prosbu za čoskoré povýšenie sluhu Božieho Karola na úctu oltára.
Od roku 1953 vychádza ročenka Modlitebnej ligy, ktorá uverejňu
je štúdie o živote panovníka, informuje o vyslyšaných modlitbách
a o stave procesu. Liga pravidelne poriada púte na Madeiru k hrobu
sluhu Božieho, ako aj na iná miesta spojené s jeho životom. Taktiež
sprostredkováva novú i staršiu literatúru o jeho živote.
/Bližšie informácie možno dostať od predsedu Ligy Vdp. Stephan Sommer
O.Cist.,Zisterzienserstift, A-3180 Lilienfeld, Rakúsko, alebo na
hociktorom národnom sekretariáte.

Modlitba za blahorečenie
Všemohúci Bože! Ty si od večnosti vyvolil svojho Sluhu Karola
na vysokú hodnosť panovníka a otca mnohých národov a vyznačil s:! ho
královskou cestou kráža. Daj prosíme, aby sme mohli tohto velkého
trpitela čoskoro oslavovať na našich oltároch a daj nám milosť,
aby sme podlá príkladu jeho cností stále viac približovali naše
srdcia Najvyššiemu Srdcu tvojho Syna. Skrze tohože Ježiša Krista,
nášho Pána, ktorý s tebou žije a králuje v jednote Ducha Svätého
po všetky veky vekov. Amen.;
-MH-
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K INTERPRETACI MOTIVU OKŘÍDLENÉHO JEZDCE NA PŘEDVELKOMORAVSKÉM
NÉKONČÍ Z POHOŘELIC U BRNA /Příspěvek ke studiu symbolických struk
tur slovanského duchovního vědomí/ 6. část
Než pokročíme na našem putování za bájným, božským i posvát
ným jezdcem dále a blíže k srdci Evropy, měli bychom si položit
otázku - a co křesťanství? Jaký postoj zaujalo k této svébytné vi
zi křesťanství, nesmiřitelný protivník jakékoli idolatrie? A křes
ťanstvo samo? Nemůžeme jistě zabíhat do rozsáhlých exkursů47^.
I samo prosté vyjmenování všech světců, jež křesťanská hagiografie
a ikonografie nadala typickými atributy Božího bojovníka /často
bývají nesprávně označováni jako světci "vojenští"/, je mimo naše
možnosti. Zvolme tedy, chceme-li hlouběji pochopit tak závažný mo
ment procesu christianizace Evropy, alespoň jeden jediný příklad SVATÉHO, JIŘÍHO.
Podle zprávy Theodosia Perigety ze šestého století byl jeho
hrob uctíván v palestinské Lyddě /Diospolis/. 0 jeho skutečném ži
votě víme velmi málo - jisti si můžeme být pouze holou a přesto
tak zásadní skutečností,' že šlo o křesťanského mučedníka /jeden
z dochovaných řeckých nápisů, datovaný Delehayem k roku 368,nazna
čuje, že jeho mučednická smrt nemusela být izolovaným aktem. Hovo
ří o "domu svátých a triumfujících mučedníků, Jiřího a jeho druhů"/,
V podstatě nemůžeme s jistotou stanovit ani datum jeho umučení.
Ruinart4®/ je klade na základě 'chronicon alexandrinum seu paschale’
k roku 284, jiní autoři mezi léta 249 - 251 a někteří až k roku 303,
Tak pozdní datace /k níž se přiklání i půvabná publikace římské
Křesťanské akademie z roku 1980, nazvaná V jednom společenství/ vy
chází z předpokladu, že nejstarší verze svatojiřské legendy(Uvádě
jící jméno císaře Daciána namísto jména císaře Diokleciána, se ne
chala svést k omylu osobností Diokleciánova smutně proslulého špa
nělského prefekta Daciána, jenž byl pro kruté pronásledování křes
ťanů zahrnován přezdívkou "podsvětní drak". Nemůžeme si být jisti
ani tím, zda byl Jiří skutečně vůbec vojákem - zdá se, že tento mo
tiv má kořeny v mylném výkladu údaje Církevní historie Eusebia

'.
■

z Ceaarey /Hist, eccl. ,VIII,5/, vztahujícího se k jiné osobě.
Kult svátého Jiřího se velmi záhy rozšířil již ve čtvrtém •
a pátém století po celém Východu. V šestém století se výrazně pro
jevil i v Egyptě, Etiopii a vzdálené Gruzii; v Jeruzalémě a Jerichu
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byly Jiřímu zasvěceny první kláštery. K roku 515 je dochovaným nápisem ze Zoravy doloženo první svatojiřské zjevení

' . V téže do

bě plnila svůj účel nejméně půl století světcova bazilika v Neapo
li, pravděpodobně první na půdě Itálie. Byzantské legie zanesly
v bojích s gótskými barbary úctu i do vlastního Říma. Kolem roku
527 dal svátému Jiřímu ve Věčném Městě zasvětit chrám vojevůdce
Belisar /S. Georgius in Velabro/ a svěřil jeho přispění ochranu
brány svátého Šebestiána. Před polovinou století nalézáme svato^
jiřský chrám i ve vzdálené Mohuči a kult se lavinovitě šíří Fran
cií a anglosaskou Británií.
Nejstarší legenda o umučení sv. Jiřího, vydaná před stotřiceti léty Detlefsenem z řeckého palimpsestu vídeňské Národní knihov
ny č. 954, pochází z počátku pátého století. Rozvrhuje své vyprá
vění do pěti základních tématických bloků světcova početl,narození,
života, zázraků a umučení - Kristův svědek tak zpřltomňuje vlastním
životem a smrtí příklad a poselství božského Mistra. Jiří je již od
početí předurčen k velkým činům. Jeho narození dává rodičům,perské
mu otci Geronciovi a matce Polychronii, pocházející z Kappadočie,
zakusit radost téměř nadpřirozenou. Rodiče zahrnují Jiřího vší ně
hou křestanské výchovy až do chvíle, kde se rozhodne stát vojákem.
Dosáhne důstojnické hodnosti a jako dobrý křestan se stará předev
ším

o chudé a trpící. Perský císař Dacián se však rozhodne křes

ťany vyhladit a svolá radu dvaasedmdesáti králů, aby se s nimi po
radil, jak postupovat. Jiří je zatčen a vyslýchán. Před shromáždě
ným dvorem vyznává neohroženě svou víru a odmítne splnit císařův
rozkaz, aby obětoval bohům.
Je okamžitě zbaven své hodnosti, zbit a uvržen do vězení.V ža
láři se mu zjevuje sáni Pán a předpoví mu sedm let mučení, trojí
smrt a trojí vzkříšení. Nadchází chvíle duchovního zápasu, Jiří ví
tězí nad mágem Atanášem, který se obrací, vyznává víru a je vzápětí
umučen. Císař svěřuje Jiřího katům. Je roztát vedví

mučícím kolem,

posetým hřeby a čepelemi, ale vzápětí vstává z mrtvých. Velitel
stráže, Anatolius, se obrací i se svými vojáky a všichni jsou sta
ti. Král Tranquilinus, jeden z předních císařových rádců však vy
myslel

léčku vskutku óábelskou. Vyzývá Jiřího, aby vzkřísil sedm

náct osob, mrtvých již čtyřistašedesát let. Jiří je přivede k ži
votu, pokřtí je a nechá je zmizet před užaslými zraky přihlížejí
cích. Poté vstoupí do pohanského chrámu a pouhým fouknutím srazí
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do prachu pohanské idoly. V tu chvíli se obrací i císařovna Alex-»
andra

a je vydána katovi a umučena. Cíaař znovu odsuzuje Jiřího

k smrti - tentokrát stětím. Světec v modlitbě vzývá Boha, aby cí
sař i dvaasedmdesát králů neušlo Božímu trestu a aby je božský
oheň sežehl na prach. Když je jeho modlitba okamžitě vyslyšena,
nastavuje pokorně šíji meči.
Velmi záhy se k tomuto klasickému schématu

svatojiřské legen

dy připojil i motiv další - legendární zápas sv. Jiřího s nestvůrným drakem, z jehož spárů vysvobozuje královskou dceru i město sou
žené po léta nestvůrou. Původ tohoto motivu je nejasný, respektive
nemůžeme jej odvodit z přímých vzorů, přestože se takové pokusy
dály. Někteří badatelé se domnívali, že podnětem ke vzniku této
představy byly egyptské basreliéfy, zobrazující boha Hóra jako
jezdce probodávajícího krokodýla /je pravdou, že koptští křesťané
v nich viděli sv. Jiřího/. Jiní dávali přednost zmínce Eusebia z Cesarey o obrazu císaře Konstantina Velikého v Konstantinopoli,
na němž císař stál na probodnutém draku, nepříteli lidského pokolení^0^. Svou roli jistě sehrálo i tradiční podání o lítém nepříteli
křesťanů, "poésvětním draku” Daciánovi, o němž jsme se již zmínili.
Sledovali jsme posud symbolickou vizi Božího bojovníka v nato
lik širokém časovém i prostorovém záběru, že nás jistě tato nová
skutečnost nezastihne bezradná a nevydá nás ani napospas ještě ne
dávno trýznivě zažívaným pochybnostem pozitivistických badatelů,
kteří nevěděli co si počít s křesťanským světcem, jestliže "draci
nejsou"! Archetypická symbolika zápasu kosmického řádu a tedy dob
ra stvoření se silami temnot chaosu a zániku a tedy zla, došlo no
vého vyjádření v nových protagonistech a v nové, kvalitativně vyšší
hladině. Jestliže archaický Boží bojovník

potíral v zájmu života

jeho nepřítele jako manifestaci zla a obětoval jej bez milosti,křes
ťanský Boží bojovník krev neprolévá, dosvědčuje moc Pána života.,
zcela novým způsobem - vítězí.nad mocí zla tím, že přináší v oběť
sebe sama jako mučedník /následuje tak Beránkův příklad a naplňuje
tak vrcholnou měrou dimenzi královského kněžství všech křesťanů,
obětujících v prvotní Církvi denně na duchovním oltáři nitra vlast
ní vášně/! Staré se symbolickou cestou snoubí s novým - naplněno,
ne zrušeno. Nejsme-li dosti citliví vůči poselství zjevení,

stěží

pochopíme dimenzi radostné zvěsti v procesu christianizace Evropy
- dějiny spásy se nám vytratí v tříšti protichůdných ůdajů. Křes
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ťanství nedobylo Kristu svět mečem, i když po něm křesťané často
sáhli, ale mocí Ducha a Pravdy. Jistě se již tedy nepohoršíme,shledáme-li, že na byzantském vizemi a zvláště na Kypru byli svati Jiří
a Demétrios uctíváni jako "křesťanští Dioskůrové"51/,
Právě vize drakobijce učinila ze sv. Jiřího jednoho z klíčo
vých světců rodícího se křesťanského středověkého světa,. A nejen
křesťanského. Prostřednictvím syrských legend pronikl i k muslimům,
kteří ho ctili jako jednoho z "proroků". Wahb ibn Munabbih /zemřel
mezi léty 728-733/ mu věnoval dokonce arabskou legendu a místo je
ho legendárního zápasu s drakem uchovala lidová muslimská zbožnost
v živé úctě podnes

' . S křížovými výpravami do Svaté země se pos

léze stal definitivně patronem křesťanského rytířstva. Anglický
král Richard I. prohlásil na třetí křížové výpravě, že jej viděl
vést v zářící-zbroji křesťanské oddíly k vítězství. Papež Bonifác
VIII. udělil aragonskému Řádu calatravských rytířů právo nosit do
boje svatojiřské zástavy /vexilla sancti Georgii/ ( k lydskému mučed
níkovi sé hlásil i byzantský Svatý rytířský Konstantinovský

řád

svátého Jiří, založený císařem Angelem Komnénem kolem roku 1190
a řada dalších. Anglický král Eduard III., vítěz od Kresčaku /kde
padl český král Jan Lucemburský/, zavedl ve svém vojsku bojový po
křik "St. George for England" a založil roku 1348 proslulý Podväz
kový řád svátého Jiří,
Legendární drakobijec nemohl chybět ani v prostředí vladařských
dvorů."Ludus draconis", dramatické zpřítomění světcova zápasu pa
třilo zejména v patnáctém století k vyhledávaným předehrám turnajů.
Východofrancké rytířské bratrstvo svátého Jiří si dokonce 15.ledna
1427 stanovilo zvláštní listinou, vydanou v Bamberku, ceny a pořa
dí pro hrdiny, kteří v průběhu chystané křížové výpravy pobijí ví
ce zmijí - husitských kacířů, jejichž morový jed by mohl nakazit
celé křesťanstvo53^. U Tachova,tváří v tvář blížící se vozové hrad
bě z nich posléze nadšení pro hru rychle vyprchalo. Ani sv. Jiří,
ani křížová korouhev kardinála winchesterského s obrazem Ukřižova
ného nezadržela panický étěk - bez boje.
Svatojiřská ikonografie soumrak středověkého rytířstva přeži
la, ba bylo by snad možno říci, že poselství drakobijce, zbavené
přítěže konkrétní společenské vrstvy s ním spojené rozvinula v ne
čekané míře v jeho zásadním a existenciálním obsahu. Nebylo významějšího mistra, jenž by se s ním nepoměřil, od Mantegny po Jeana
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Augusta Dominika Ingrese, jenž je úchvatným způsobem parafrázoval
ve vizi Rogera osvobozujícího Angeliku, z roku 1819, Kdybych měl
z dlouhé řady děl vybrat alespoň jednoho, jež nejvíce vyboěilo
z oblíbeného ikonografického schématu a současně plně vystihlo
archetypický obsah, zvolil bych nejspíše Svatého Jiřího a draka
od Albrechta Altdorfera z roku 1510 /Mnichov, Stará Pinakothéka/.
Dramatické střetnutí se téměř ztrácí na pozadí hýřivé zeleně mo
hutných lesních velikánů. Rytířův bělouě nedokončí krok. Náhle
se čehosi ulekl. Mírně se vzepjal. Z trávy na něj civí chladnýma
'vypoulenýma očima olysalá ohyzdná ropucha. Neútočí, jen ztěžka
oddychuje. Neuhne životu z cesty. Zmoudřelá léty, sebejistá ve
svém bradavičnatém slizu a hnusu. Jí patří zánik a rozklad, vše
co zbývá z vyzývavé krásy stvořeni. Jiří se ještě.nechopil zbra
ně, jen rty se mu sevřely...
- JH-

■ Modlitba sv. ruženca ako prejav jednoty so Svätým Otcom

Vatikánsky rozhlas už roky /od r.1951/ vysiela denne mod
litbu sv.ruženca po latinsky. Svätý Otec Ján Pavol II. chcejúc
podčiarknuť význam tohto faktu,od roku 1978 - t. j. krátko po svo
jom zvolení, sa v prvú sobotu v mesiaci predmodlieva osobne.
V Cirkvi sväté omše a hlavne liturgia hodín zabezpečujú
akýsi nepretržitý prúd modlitieb k nebeskému Otcovi. Ich význam
a hlbku pochopíme lepšie keď nie len preštudujeme, ale priam
premeditujeme Dekréty, Apoštolské konštitúcie Sv.Otca Pavla VI.
a Všeobecné smernice Rímskeho misála a liturgie hodín. Medzi
modlitbami má trochu zvláštne postavenie modlitba Anjel Pána,
ktorá sa hlavne v minulosti modlievala pri zvonení zvonov na po
ludnie. Tak v rámci jedného časového pásma sa všetci spojili
k modlitbe a postupne v rámci jednotlivých časových pásem vlastne
každú celú hodinu sa v niektorej časti sveta modlili Anjel Pána.
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V tomto zmysle modlitba sv.ruženca s vatikánskym rozhlasom
a zvlášť v prvú sobotu v mesiaci v spojení so Svätým Otcom dostá
va ešte zvláštny podtón. Spojení prostredníctvom rozhlasu ludia
na celom svete sa modlia zjednotení. V mnohých krajinách, aby to
bolo možné, ludia vstávajú uprostred noci, alebo prerušujú svoju
prácu, ak je to možné, aby sa mohli zapojiť do tohto modliaceho
sa spoločenstva.
Aj v našom seminári sme v Mariánskom roku zaviedli túto
spoločnú modlitbu do programu našich modlitieb.
Prečo o tom píšem ?
Z jednoduchého dôvodu. Pripojte sa k nám s modlitbou i vy.
Veď práve v našich krajinách pôsobili sv. Cyril a Metod - symbo
ly jednoty s Rímom. A dnešný svet tak velmi potrebuje našu mod
litbu a jednotu.

- J.M.K. -

Dom modlitby - dom hudby ?

Posvätná liturgická hudba tvorí oddávna integrálnu súčasť
slávnostnej liturgie Cirkvi. Avšak nie všetky hudobné diela vy
tvorené v priebehu stáročí pre bohoslužobné účely zodpovedajú
súčasnému spôsobu slávenia liturgie. Z tohto dôvodu sa často
uvádzajú v chrámoch vo forme koncertov, ktoré niekedy dostáva
jú charakter "duchovných koncertov", alebo predstavujú určitý
typ pobožnosti - ak sú do programu zaradené i modlitby, čítania,
silencium.
Kostoly sa však často stávajú dejiskom koncertov aj z iných
dôvodov, najmä akustických, estetických, praktických /použitie
organu/.
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Posvätná kongregácia pre bohoslužbu uverejnila 6.decembra
1987 v denníku Osservatore Romano pod titulom "Koncerty v kosto
loch" list,

týkajúci sa spomenutých skutočnosti, aby pomohla

správcom kostolov zaujať k nim správne stanovisko.
Dokument zdôrazňuje nevyhnutnosť zachovania identity chrá
mov ako miest posvätných, určených Božiemu kultu. Poukazuje
zároveň na význam cirkevnej hudobnej tradície a v duchu II.va
tikánskeho koncilu zdôrazňuje potrebu zachovať a starostlivo
pestovať poklad bohoslužobného spevu.
Ďalej sa v texte pripomínajú hlavné zásady uplatnenia orga
nu v súčasnej liturgii:
- organ môže sprevádzať a podporovať liturgický spev, a to okrem
spevov celebranta, diakona, prípadne lektora;
- sólové použitie organu sa doporučuje k príprave a ukončeniu
liturgického slávenia /inštrukcia Musicam Sacram z r.1967 do. voluje používať organ sólovo i počas obetovania a prijímaniapozn.autora/;
- v období pôstnom, adventnom a v liturgii za zosnulých je však
potrebné obmedziť zvuk organu výlučne na sprevádzanie spevu.
Ťažisko dokumentu tvoria praktické dispozície k usporadúva
niu chrámových koncertov, vychádzajúce z kánonu 1210 Kódexu kánonického práva - zo zásady, že použitie kostola nesmie byť v roz
póre s jého posvätnosťou. Z tejto zásady vyplýva, že v chrámoch
možno uvádzať len také diela, ktoré majú náboženský obsah, sú in
špirované Svätým písmom, liturgiou, alebo sa odvolávajú na Boha,
Pannu Máriu a svätých. Uvádzanie takejto hudby i mimo liturgie
môže mat zvláštny význam ako príprava hlavných liturgických sviat
kvo, môže vytvárať priestor krásy a meditácie a disponovať k po
čúvaniu Božieho slova. Týmto spôsobom je možné zachovať i tie
skladby, komponované pre liturgiu, ktoré sa nedajú uplatniť v sú
časnej liturgii.
Súhlas k uskutočneniu koncertu v kostole udeluje príslušný
ordinár na základe písomnej žiadosti. Je potrebné dodržať tieto
podmienky:
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- vstup do chrámu musí byt voľný, bezplatný,
- oblečenie a správanie umelcov i poslucháčov musí zodpovedať
posvätnému charakteru miesta,
- speváci a hudobníci nemajú byť umiestnení v presbytériu,
- Najsvätejšiu Sviatosť treba uložiť na vhodnom a bezpečnom
mieste,
- koncert má byť uvedený komentárom, ktorý umožní lepšie chápanie
diela a vnútornú účasť polsucháčov,
- organizátor zabezpečí znovuuvedenie budovy do pôvodného stavu
a uhradí prípadné výdavky.
Nebolo by správne pokladať tieto dispozície za prejav nedos
tatku záujmu o hudobné umenie. Dokument, podpísaný kard. Aug.Mayerom, prefektom Posvätnej kongregácie pre bohoslužbu a jej sekre
tárom V.Noé, končí slovami posolstva II.vat.koncilu umelcom:
"Svet, v ktorom žijeme, potrebuje krásu, aby neupadol do beznádej
nosti. Krása, tak ako pravda, vnáša radosť do ľudských sŕdc."

-SM-
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K R O N I K A

Milý čtenáři, jistě si vzpomínáš, že jsme naše vypravování
v posledním čísle Brázdy ukončili zprávou o odchodu našeho spolu
bratra Jozefa Timka do Řádu kapucínů. Netrvalo však dlouho a byly
tu první listopadové dny, kdy "celá Cirkev vzpomíná na všechny
zesnulé. Vraceli jsme se v modlitbě i my k těm, kteří nás přede
šli

se znamením víry a spí spánkem pokoje. Naše mysl zalátala

domů k břehům Vltavy či Dunaje, kde odpočívají naši drazí. I zde
ve Věčném Městě jsme navštívili hroby našich krajanů(očekávající
děn vzkříšení.
původem k radostným okamžikům

bylo jáhenské svěcení v orviet-

ské katedrále dne 14. listopadu, při kterém jsme rovněž asistovali.
Don . Marco Nunzi, jemuž biskup vložil ruce na hlavu, bydlí
s námi pod jednou střechou již celé dva roky. Nemohli jsme nepřij
mout jeho pozvání a nezúčastnit se velkolepé slavnosti v jeho ro
dišti.
Předvánoční období bylo smutně poznamenáno smrtí dvou arcipastýřů: Nejd. pana arcibiskupa Mons. Julia Gábriše, administrá
tora trnavské arcidiecéze a Nejd. pana biskupa Josefa Vranu, admi
nistrátora diecéze olomoucké. V kolejní kapli byly koncelebrovány
mše svaté za zesnulé, při níž byl hlavním

celebrantem pan vicerek-

tor Monfe. Skoda a o několik dnů později pan rektor Mons. Vrána.
Vždy 10. prosince

celebruje Svatý Otec /není-li právě v le

tadle/ slavnou mši svátou pro italské letce;

je to totiž jejich

svátek.Kořeny sahají až k liturgickému svátku Přenesení nazaretské
ho domku Panny Marie do Loreta. I při této příležitosti byste mohli
zahlédnout nepomucenské bohoslovce,jak se pohybují kolem Svatého
Otce a vzorně mu přisluhují.
Doba adventní je ve znamení příchodu Páně, na nějž se všichni
poctivě připravujeme. Téměř nečekaný však byl příchod i čs. dele
gace, která byla v těch dnech v Římě, aby jednala o problémech vzta
hů mezi církví a státem. Asi hodinové setkání s představenými ko
leje proběhlo v dobré pohodě a atmosféře vzájemného porozumění.
Prozatím však nebylo vydáno žádné zvláštní oficiální komuniké.
Poslední dny před vánočními svátky jsou každoročně ve zname
ní velkého ruchu a shonu, nebot se i po vnější stránce máme pěkně
připravit na Spasitelův příchod.' Výzdoba refektáře a kaple, pří
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prava jesliček a vánočních stromků, to všechno je důležitá, ale ne
ní to to

hlavní.

Štědrý

večer

nám

připravil

překvapení

se kterým těžko mohl kdo počítat.příhoda byla v něčém podobná situa
ci sv. Josefa a Marie při jejich cestě do Betléma, aby se dali
na císařův rozkaz zapsat. V tomto případě však Nepomucenum sehrá
lo úlohu hostince, či útulku.
V pozdním odpoledni u brá
ny koleje zazvonilo pět
mladých emigrantů z naší domoviny
a prosili o pomoc. Neměli žádné peníze, nic k jídlu
o přístřeší podobně jako svátý Josef.

a prosili

Povečeřeli s námi a potom

jsme jim zajistili ubytování u našich přátel zde v Římě, jež se
starají o uprchlíky. Půlnoční mši svátou celebroval náš Otec spi
rituál

P. špidlík a mýi při ní prozpěvovali

nestárnoucí národ

ní koledy.
A vánoční prázdniny? To snad nemusím ani dodávat. Jako když
střelí do vrabců. Každý většinou odjel tam,kam ho srdce táhlo, ne
však na dlouho. Na Zjeveni Páně - 6.ledna jsme byli opět všichni
pohromadě, protože den .pbtom

nastává jedno z nejvážnějších obdo

bí na všech universitách. Zkouškové období je časem, kdy páni pro
fesoři chtějí stůj co stůj čerpat vědomosti z našich hlubokých
studnic vědění, do nichž pravdy půl roku ukládali. Někdy je to ob
tížnější, jindy naopak, vždy však záleží jak je která studnice
hluboká a je-li naplněna.

Je-li prázdná, záleží především na

profesoru a jeho zručnosti.
Protože jsou

v našem středu dva seminaristé východního obřa

du, celebruje P. špidlík asi jednou měsíčně Liturgii sv. Jana Zla
toústého. Za zpěvu nejen vážného, ale předvším meditativního si
dobře uvědomujeme jednotu universální Církve, jež je mnohotvárná
v obřadu, ale jednotná v pravdách a nauce.
Silně na nás zapůsobila zpráva o již třetí plánované opera
ci našeho spolubratra P. Benedika. 0 to radostnější byla zpráva
týkající se jeho jáhenského a později i kněžského svěcení. Radost
se rodí z utrpení. Jeho bolestivá cesta je nyní korunována touto
radostí, stát se knězem Kristovým a na vlastním těle prožívat je
ho utrpení. Jáhenskému svěcení byla přítomna svěcencova maminka
a jeho bratr. Svěcení udělil na Slov. ústavu dne

9, ledna Mons.

Dominik Hrušovský,tak jako po následujících čtrnácti dnech svěce
ní kněžské, kterému byl přítomen i pan kardinál Tomko. Spojme se
v modlitbě, aby Pán naplňoval novokněze radostí, sílou a odvahou
kráčet stále za Jeho hlasem a v plnění Jeho svaté vůle!
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Jedna z našich sester, ct. sestra Zachariáša, se znava vrá
tila do vlasti a místo ní se objevila nová, ct.sestra Teresilla.
Ony všechny svým tichým a pokorným životem, který se většinu dne
odehrává v suterénu budovy /tam je prádelna, kuchyně a provozní
místnosti/se o nás s láskou starají,vaří,perou a žehlí. Těžko se
dá vyjádřit naše vděčnost za jejich lásku a obětavost, vždyt kaž
dé slovo je proti tomu jako zvuk chladně řinčícího kovu.
Začátkem února přišel do Nepomucena pan biskup Rusnák CSsR,
aby navštívil nejenom své dva bohoslovce připravující se s námi
na kněžství, ale i nás anglicky pozdravil a povzbudil v naší ne
lehké exilové situaci, kterou přirovnal ke svaté Rodině a jejich
útěku do Egypta. I pro ně to bylo nebezpečí a příkoří.
Svátek svátých věrozvěstů Cyrila a Metoděje slavíme 14. úno
ra. Římané tyto ochránce Evropy oslavují v bazilice sv. Klementa
mší svátou,na níž se zúčastňujeme i my. Tak i letos jsme se sešli
v bazilice sv. Klementa, v níž tělo jednoho ze svátých bratří by
lo po smrti pohřbeno.Nyní se uchovává v jedné z kaplí baziliky část
ostatků. Letošní rok byla slavná mše svátá sloužena J. Ex, Mons.
Jaroslavem škarvadou, titulárním biskupem litomyšlským, který ve
své homilii vzpomenul význam misie těchto dvou bratří, kteří ač
cizinci, šli hlásat slovo evangelia do jim neznámých končin, inkulturovat národ Slovanů.Byla to tedy misie čistě náboženská, ne
soucí světlo evangelia pohanům. Společně s Mons. Škarvadou konce
lebrovali kněží různých slovanských národů přítomných v Římě, me
zi nimiž nechyběl ani Otec biskup Dominik Hrušovský a Otec biskup
Pavol Hnilica SJ.

My alumni Nepomucena jsme doplnili bohoslužbu

krásným zpěvem, jak jsme se dozvěděli.
Začátek doby postní, tak jako i liturgické doby

adventní a

vánoční, byl spojen s duchovní obnovou, jež vždy pro nás má při
chystanou Otec spirituál Tomáš Spidlík SJ. Na jaké téma tentokrát?
No samozřejmě postní:"O pokání". Popeleční středou jsme překroči
li práh tohoto čtyřicetidenního postu, doby vážné k zamyšlení a
k prohloubení naší víry a zbožnosti.
Nemůžeme však zapomenout ani na jednu událost, jíž je deseti
leté trvání"rektorování" Mons. Karla Vrány.Je to on, jež na poli
jak výchovném, literárním, především však "zabezpečovacím" - to se
týká právě naší existence -je neúnavným "oráčem" brázdy, jíž se stá
vá naše kněžská formace,vedením pluhu i zaséváním semen dobrých rad
i napomenutí. Jsme mu za to všichni vděčni a přejeme neochabující
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sílu a odvahu, kterou dává sám Bůh svým věrným, vyprošujeme Boží
požehnání, aby ještě dlouho zkypřoval, sel i zavlažoval brázdy na
šich srdcí, Bhad mnohdy již půdu ztvrdlou a vysychající, přesto
však stále připravenou přijmout nejdražší semena, semena víry,na
děje a lásky. Ad multos annos !
Tyto jsou události, kterými všichni žijeme zde v Římě,
v Nepomucenu a s nimiž se chceme rádi podělit i s vámi. Jsou to.
někdy události radostné, jindy vážnější a někdy i smutné, podstat
né však je, aby vám, kteří pomáháte nám, přinesly alespoň "kousek"
z našeho nepomucenského domova.
-VP-

L I S T Ž R N A
Držíte v rukou další číslo nepomucenského časopisu Brázda,
tentokrát však ve zvláštním novém vydání. Díváte se možná s údi
vem či zklamáním
přesněji/

nad novou úpravou našeho "občasníku"/to zní

a zároveň se ptáte sami sebe co se s těmi nepomucens

kými stalo? Vždyí. se

celkový

formát, včetně písmen, zmenšil

o přesnou polovinu a nedá se z něj téměř nic přečíst.
Nepochybujte však, že bychom se k tak radikální změně rozhodli
bezdůvodně.
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Čas od času nám pošta doručí nějaké dopisy ujišťující nás svou
nákloností, sympatiemi i obdivem nad činností, jež se stala potě
šením a povzbuzením pro všechny nepomucenské přátele. Díky této
"spisovatelské" aktivitě se dovídáte o všem,"čím Nepomucenum dý
chá a žije" - jak by řekl Otec rektor. Svou přízní nás ujišťuje
i Sestra Bonita z Vídně. Píše:"Páni bohoslovci hezky píší v časo
pisu Brázda, jsou velmi činní a pilní. Však v pozdějším působení
jim bude vše k užitku".

Z

mnoha ostatních dopisů a vánočních

přání vybírám ještě od Otce Damiána:"Nezapomínejte ani na to, co
je pravdivé, vznešené, spravedlivé a svaté!”a připojil i několik
praktických poznámek, za něž mu touto cestou děkujeme.
Nehledě k tomu, že počet výtisků již dávno přesáhl 300 kopií,do
cházejí stále dopisy vyjadřující prosbu o zasílání časopisu nebo
častější vydávání, alespoň prý pětkrát

ročně. Snžíme se vychá

zet všem vstříc, ale nestačíme na všechno.
Problém začíná u dopisovatelů, kteří jsou vždy silně zaneprázd
něni. Zasednout ke kalamáři a začít psát není tak docela jedno
duché jak si možná myslíte. Příprava k tisku pak také"něco"obná
ší,i když ne tolik,co vlastní tisk. To je hlavním důvodem k tomu,
že jsme přistoupili k takové velké změně úpravy časopisu. Písme
na jsou poněkud menší, při dobré vůli se však dají přečíst;/ješ
tě lépe pak s pomocí lupy/ ■Děkujeme za pochopení!
Závěrem chceme poděkovat všem, kdo nám napsali a poslali své
dopisy a vánoční přání. Zvláště jsme vděčni za finanční podporu
na vydání tohoto čísla p. Dr. Bernadičovi - 20.šv.fr., P.Pavel
kovi za 2QOOO Lit, P. Císařovi za 2Q000 Lit, pí Pieskové za 20
šv. fr., P. Volfovi za 1Q000 Lit, PP.Tvrdkovi, Jeřábkovi, Krej
čímu, Perníkářovia Hrbatovi,kteří poslali 100000 Lit, p. Prof.
Marešovi za 200 0 S > p . Holečkovi za 1Q000 Lit, P. Janíčkovi za
100 can.S,p. Bunžovi za 25 US.S, Dr- Smerekovské za 50 DM, ale
i ostatním, kteří si přejí zůstat ve skrytosti. Pán Bůh zaplať!
Zahrnujeme vás zvláštním způsobem do našich společných modliteb
přednášených v kolejní kapli.
Redakce
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Kňazské a životné jubileá
našich kňazov

40 rokov kňazstva:

21.2.1988 D.p.Josef Hrbata
21.2.1988 D.p.Bohumil Kolár
21.2.1988 D.p.Jan Veselý

30 rokov kňazstva:

1.3.1988 D.p.Václav Plíšek

25 rokov kňazstva:

9.3.1988 Mons.Petr Esterka

75 rokov života:

1.4.1988 D.p. Rudolf Rykýř
3.5.1988 D.p. Josef Zvěřina
8.5.1988 D.p. Jiří Svoboda

70 rokov života

30.3.1988 D.p. Jiří Reinsberg

60 rokov života: 21.3.1988 D.p. Jozef Hurtoň
31.3.1988 D.p. Emil Jakubík
Našim jubilantom srdečne blahoželáme a spomíname na nich
v každodenných modlitbách.
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Nový hrob
Dňa 25.januára 1988 zomrel zaopatrený sv.sviatosťami d.p.
Vítězslav Koza. Dňa 25.11.1988 by bol oslávil 40 rokov kňazstva.
Do Nepomucéna prišiel spolu s ďalšími bohoslovcami v novembri
1945. Ako kňaz pôsobil v pražskej arcidiecéze.
Nech odpočíva v pokoji!
Kalendár nám pripomína.
Pred sto rokmi sa narodil /14.5.1888/ v Pitíné Mons.Dr.Josef
Matocha, arcibiskup olomoucky. Studoval na Gregoriánskej univerzi
te v Ríme, kde bol 14.8.1914 vysvätená na kňaza. V rokoch 1920-22
prednášal filozofiu a dogmatiku v Nitre. V roku 1948 bol menovaný
olomouckým arcibiskupom, 2.mája toho istého roku bol vysvätený
na biskupa. Od roku 1949 až do svojej smrti 2.11.1961 nesmel ve
rejne vystupovat, bol izolovaný vo svojej rezidencii. Pochovaný
je vo svojom rodisku.
O dva dni neskoršie uplynie 50 rokov od biskupskej vysviacky
Mons.Dr.Michala Buzalku. Narodil sa 18.9.1885 vo Svätom Antole
/dnes len Antol/,okres Svätý Kríž nad Hronom /dnes Žiar nad Hronom/
Za kňaza vysätený 14.7.1908, biskupská vysviacku prijal 16.5.1938
v kaplnke Nepomucéna v Ríme. Bol pomocným svätiacim biskupom
v Bratislave. V roku 1951 bol odsádený na doživotné väzenie a
nastápil cestu utrpenia v rôznych žalároch až do roku 1960, kedy
v rámci amnestie bol prepustený, ale policajne sledovaný až do
svojej smrti 7.12.1961. Našli ho klačiaceho pri posteli so zlože
nými rukami.
Pred 10.rolemi v januári 1978 prevzal zodpovedná funkciu
rektora v Pápežskom kolégiu sv.Jána Nepomuckého v Ríme prof.mons.
Karel Vrána, pápežský prelát.
Narodil sa 24.8.1925 dnes už nejestvujácej obci Zahrádka
/r.a jej mieste je priehrada/ v diecéze Hradec Králové. Po ukonče
ní gymnaziálnych štádií v Prahe v r.1945 prišiel do rímskeho Nepo
mucéna. Filozoficko-teologické štádia absolvoval la Ľaternánskej
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univerzite. Za kňaza bol vysätený 23.12.1950. V rokoch 1951-55
pôsobil ako kaplán v diecéze Bressanone-Bolzano, potom bol profeserom v regionálnom seminári v Benevente a nakoniec od r.1974 až
do svojho menovania za rektora profesorom na teologickej v Neapoli.
Od svojho príchodu do Ríma súčasne prednáša na filozofickej fakul
te Lateránskej univerzity.
Nášmu mons.rektorovi z celého srdca ďakujeme za všetko čo pre
nás urobil a do ďalšaj desiatky v ťažkej funkcii rektora vyprosu
jeme hojnosť Božích milostí, pevné zdravie a privolávame už popu
lárnym "coraggio".
V tomto roku si pripomíname desiate výročie od založenia
slovenskej cirkevnej provincie a zároveň zriadenie trnavského
arcibiskupstva so sídlom arcibiskupa-metropolitu v Trnave.
Apoštolská konštitúcia pápeža Pavla VI. "Qui divino consilio" má
dátum 30.decembra 1977. Slávnostné odovzdanie a vyhlásenie pápež
ských konštitúcií - druhá sa týkala úpravy diecéznych hraníc bolo v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave 6.júla 1978. Zial d o 
teraz nebol ešte menovaný prvý arcibiskup-metropolita. Nedávno zo
mrelého mons.Dr.Júliusa Gábriša sv.Otec Ján Pavol II.menoval "post
mortem" za arcibiskupa "ad personám". Mons.Dr.Július Gábriš nedos
tal štátny súhlas. Radostné, ale zároveň i smutné výročie.

-GV-
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HYMNUS DOBY POSTNÍ
Tajemným zvykem vedeni
svaty půst zachovávejme,
jenž okruh čtyřiceti dní,
všem dobře známý, proběhne.
Už Zákon s Proroky jej znal
a všem jej doporučoval,
pak posvětil jej Kristus sám,
všech věků Tvůrce a náš Pán.
Butlme teä ve všem střídmější:
v pokrmech, spánku, při řeči,
i ve svých žertech, v nápoji,
a bděme ostražitěji.
Chraňme se svodů lákavých,
- jsou zkázou myslí těkavých -,
a nesvolme, by chytrou lstí
nás tyran strhl v otroctví.
To, trojjediný Bože, dej
a v tom nám nejvíc pomáhej,
a£ tato postní doba všem
přináší požehnanou žeň. Amen.

