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Úvodem
Milí čtenáři,
jsme rádi, že Vás smíme oslovit tímto způsobem v novém školním roce.
Když jsme se vrátili z prázdnin do Říma, čekalo nás mimo jiné příjemné i
nepříjemné překvapení. Nalezli jsme ve schránce hromádku dopisů od Vás,
když jsme je ale pročetli a spočítali, vyšlo nám, že se nám snížil náklad o
třetinu.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám poslali i peníze na vydávání
Brázdy. Stav našeho účtu je nyní 400 Kč a 545,94 €. Děkujeme!
A co se týká Vašich podnětů k Brázdě samotné? Mnoho z Vás nám
děkovalo, povzbuzovalo nás k našemu úsilí, zdravilo, žehnalo. Hlavně pro Vás,
kteří jste odešli z Nepomucena před delší dobou, je Brázda jistou vazbou na
Vaše studentská léta. Nalezli jsme však i hlasy, které by si přály vyšší
obsahovou úroveň, nějaké "střípky z teologického přemýšlení či psaní".
Přiznáme se, že pro nás není jednoduché své spolubratry "dotlačit" ke
psaní. Je to realita, která je. Jsme proto rádi za každý příspěvek a spíše se jej
snažíme společnými silami upravit do co nejlepší úrovně, než abychom ho
odmítli. Máme-li být "dokonalí jako náš nebeský Otec", nezbývá než se stále
zdokonalovat, třeba i ve stále lepší kvalitě našich příspěvků.
Z "krásné oázy uprostřed Říma", z Nepomucena, Vám přejí příjemné
chvíle při čtení Brázdy Vaši
nepomucenští bohoslovci

Ještě jako post scriptum přidáváme milá slova otce arcibiskupa Karla
Otčenáška:
Z Vaší práce radost mám,
požehnání přidávám.
Též přispět káže dobrý mrav v prázdninách se, Petře, stav!
Děkujeme.

5

Kronika
• Ještě před oficiálním začátkem nového akademického roku bylo možné
28. září zpozorovat kolonu aut vyjíždějící z brány Nepomucena. Cílem cesty v
časných ranních hodinách byla vatikánská bazilika sv. Petra. Ano, jak jistě
tušíte, slavili jsme svátek sv. Václava u jeho oltáře v blízkosti hrobu pvního z
apoštolů.
Po příjezdu zbývajících bohoslovců mohly začít exercicie, které 29. - 3.
října vedl P. Jiří Sýkora, SJ na. Svá cvičení opíral o list Římanům. Exercitátor je
současným ředitelem českého vysílání rádia Vatikán.
• Jakmile pominulo mlčení v domě, rozběhl se rušný život koleje v mnohém
rozdílný oproti minulému roku. Nový vicerektor P. František Koutný slavil
svátek svého patrona (4. 10.) a úkolu spirituála se zhostil P. Jindřich Kotvrda.
Oba působili předtím v Teologickém konviktu v Litoměřicích.
V sobotu 5. 10. odjela sestra Margareta, která dva roky věrně pracovala
v kolejní kuchyni. Přejeme jí, aby našla radost z nového působiště v
Moravských Budějovicích. Komunitu doplnila sestra Fiat, s níž jsme se
seznámili už minulý
rok.
• Během
letních
prázdnin byl uzavřen
poutní dům a jeho
druhé patro teď obývají
kněží. Letos jich s námi
studuje čtrnáct, což je
téměř
rovnocenná
protiváha seminaristů.
Zbývající pokoje
poutního domu dnes
hostí skupinu libanonských studentů z řádu Panny Marie (Ordine maronita
della Beata Vergine Maria). Pod vedením svého mistra (P. Mhanna Charbel)
jich u nás bydlí sedm. Liturgii maronitského ritu slouží v kapli sv. Jana
Sarkandra. Podílí se
s námi na službách v domě a společné stolování nabízí
vítanou příležitost
k italské koverzaci. Důvodem jejich pobytu v
Nepomucenu je rekonstrukce vlastního domu, který stojí naproti baziliky San
Pietro in vincoli.
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Asociace Praha, vzniklá v minulém roce při českém velvyslanectví v
Itálii, sdružuje Čechy žijící v Římě. Od letoška začala u nás pořádat kurzy
češtiny. Pro krajany bude v Nepomucenu také jednou za měsíc česká mše svatá.
• Jako první z našich biskupů zavítal letos do Nepomucena o. arcibiskup
Karel Otčenášek při příležitosti svatořečení zakladatele Opus Dei Josefa Marie
Escrivy. V pondělí 7. 10. předsedal děkovné mši svaté pro české a slovenské
poutníky v bazilice sv. Klimenta.
V dalším týdnu jsme se setkali s olomouckým světícím biskupem Josefem
Hrdličkou. O svoje postřehy ze zasedání papežské komise pro kulturu se s námi
podělil v pátek 18. 10. Připomněl nám, abychom při studiu teologie
nezapomínali, že Bůh je nejen moudrý, ale také krásný.
Na samém začátku listopadu přijel pak mezi nás i českobudějovický
biskup Jiří Paďour, OFMCap.
• Na oslavu svátku svatého Karla Boromejského, patrona našich sester,
přišel sloužit do koleje českou mši svatou arcibiskup Giovanni Coppa.
• Mezitím navštívil Řím patriarcha Rumunské pravoslavné církve Jeho
Blaženost Teoktist. Poděkoval tak Janu Pavlu II. za apoštolskou cestu do jejich
země v r. 1999, při které zaznělo rozhodné volání věřících po jednotě. Někteří
z nás se v sobotu 12. 10. účastnili ekumenické modlitby, při níž byla uctěna
památka křesťanských mučedníků dvacátého století. Setkání připravila
komunita San Egidio v basilice sv. Bartoloměje na Isola Tiberina. Na závěr
požehnal patriarcha Theoktist společně s kardinálem Ruinim novou ikonu
mučedníků, která v bazilice zůstane natrvalo.
• V pondělí 14. 10. se otevřely studentům auly naší Alma Mater, a tak
definitivně skončily prázdniny. Opět jsme se sešli 25. 10. ze všech církevních
ateneí v Římě, abychom se Svatým otcem vzývali Ducha Svatého. Bohoslužba
v zaplněné bazilice sv. Petra měla výmluvnou antifonu žalmu : Haec est
generatio quaerentium faciem tuam, Domine (To je pokolení těch, kdo hledají,
Pane, tvou tvář). Inaugurace nového školního roku na Lateránské univerzitě se
11. 11. zúčastnil také prezident Italské republiky.
• V pondělí 21. 10. nás navštívil arcibiskup J. B. Odama z Gulu (severní
Uganda), z jehož diecéze pochází náš dlouholetý společník P. Emmanuel
Akumu-Okot. Hlavním tématem našeho povídání o mladém a živém
společenství církve v Ugandě byl odkaz dvou mučedníků blahořečených
papežem v neděli 20. 10. Dva laičtí katecheté Daudi Okelo a Jildo Irwa (asi 18
a 14 let) byli zabiti v roce 1918, protože se nechtěli vzdát hlásání Krista. Dnes
působí v diecézi Gulu asi 650 hlasatelů evangelia z řad laiků, kteří se připravují
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ke službě dvouletým kurzem. Během posledních šestnácti let politických
nepokojů v oblasti jich bylo 63 zabito. Při slavnostní bohoslužbě na
svatopetrském náměstí byly vidět i africké zpěvy a tance. Při téže slavnosti
blahopřál kardinál Gantin Svatému otci k 24. výročí jeho pontifikátu.
Dne 24. 10. s námi obědval apoštolský nuntius v České republice
arcibiskup E. J. Ender. Odpoledne jsme jeli v hojném počtu do Priscilliných
katakomb, kde jsme po prohlídce slavili mši svatou. Tamější freska Madona s
dítětem je považována za nejstarší zobrazení P. Marie na světě.
První společný výlet naší koleje byl kvůli počasí přesunut na sobotu
26. 10. Cílem cesty se staly světoznámé Pompeje, antické město zasypané
výbuchem Vesuvu r. 79 po Kr. Sopka vybuchla naposled za druhé světové
války (1944). Jestliže byste vyšli nahoru, nabídl by se za pěkného počasí krásný
výhled na neapolský záliv. Vrchol sopky zůstal ovšem tentokrát zahalen do
mraků.
Český historický ústav sídlící v Nepomucenu uspořádal 29. 10. přednášku
PhDr. Alessandra Catalana. Tématem bylo období protireformace v Čechách
za arcibiskupa Ernesta kardinála A. von Harracha – zakladatele kněžského
semináře v Praze.
• Vnitřní život semináře obohacují i letos malá společenství. Existují tři a
přinášejí nám možnost hlubšího vzájemného poznání v atmosféře modlitby.
Zatímco v jednom z nich probíhá modlitba v duchu charismatické obnovy, další
se chce inspirovat Janovým evangeliem ke společné modlitbě a třetí se
vyznačuje tím, že netrvá déle než hodinu.
Současný stav nepomucenských alumnů vypadá následovně:
(Arci)diecéze
Jméno
Studijní obor
2. roč. doktorátu
Praha
Zdeněk Wasserbauer
3. roč. doktorátu
Angelo Scarano
1. roč. licenciátu
Michael Špilar
1. roč. licenciátu
Jan Kotas
Matúš Kocián
1. roč. teologie
2. roč. licenciátu
Plzeň
Petr Bauchner
Tomáš Dryje
2. roč. teologie
České Budějovice
Roman Dvořák
2. roč. teologie
1. roč. licenciátu
Patrik Maturkanič
2. roč. licenciátu
Hradec Králové
Prokop Brož
Petr Šabaka
2. roč. teologie
David Vopřada
2. roč. teologie
1. roč. licenciátu
Jan Šlégr
Jan Bleša
3. roč. teologie
Olomouc

8

3. roč. licenciátu
Bedřich Horák
Pavel Hödl
1. roč. teologie
Tomáš Klíč
2. roč. teologie
Vratislav Kozub
2. roč. teologie
1. roč. licenciátu
Josef Vysloužil
Petr Smolek
1. roč. teologie
Ostrava - Opava
Pavel Schwarz
1. roč. teologie
Jindřich Čoupek
2. roč. teologie
Brno
Oldřich Chocholáč
2. roč. teologie
Hynek Šmerda
1. roč. teologie
Pavel Lazárek
3. roč. teologie
Tomáš Vyorálek
1. roč. teologie
3. roč. doktorátu
Stanislav Pacner
1. roč. licenciátu
Tomáš Holý
1. roč. licenciátu
Petr Šikula
Pavel Svoboda
2. roč. teologie
3. roč. licenciátu
Nitra
Igor Hanko
2. roč. licenciátu
Ľubomír Hlad
(Pro lepší přehled jsou jména kněží označena tučným písmem.)
Tomáš Klíč

Obraz motýla
(aneb jak řekl Jan Pavel II.: „Kde končí teologie, začíná umění.“)
Žádný obraz není dokonalý. Žádná kniha neřekne úplně vše, čehož je
důkazem i samotné evangelium (srov. Jan 21, 25). Tak i můj obraz motýla není
vykreslen do všech podrobností. Tak i můj článek není rozvedený do
úctyhodného teologického traktátu. Ba dokonce se může zdát matoucí a mlhavý,
ale chtěl bych vás dovést k meditování nad obrazem motýla, podle mých kusých
a neuspořádaných myšlenek.
Jednoho dne jsme s bratřími rozvíjeli ve škole rozhovor a trochu jsme si
stýskali, že v teologických traktátech, sumách, slovnících a manuálech nejsou
obrázky, a pokud ano, tak jen poskrovnu. Vždyť teologie má být krásná, má
„sytit“ pohled, nejen abstraktní rozum. Daleko lépe by se dala pochopit božská
tajemství, kdyby byl čtenář sycen uměním, které otvírá souvislosti ukryté za
slovy.
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V uvažování nad teologií pohledu nebo dívání: Jediný pohled na Otce nás
jednou naplní tak, že se z toho okamžiku budeme „vzpamatovávat“ celou
věčnost. Obraz (ikonu) Krista máme nosit před očima po celý život: „Budou
hledět na toho, kterého probodli“, „hle, Beránek Boží“. Pohled na harmonii
Syna nás obrací k pohledu na vlastní disharmonii a vyvolá v nás touhu po účasti
na harmonii Syna - vypadat jako on. A Duch Svatý? Stejně jako jsou například
vztahy rozmanité; stejně jako duha, symbol smíření a smlouvy, hraje barvami,
tak jistě i v Duchu zahlédneme onu bohatost barev duchovních.
Ale abych se dostal k myšlence, kterou považuji v tomto článku za
důležitou. Je to obraz motýla. Našel jsem, možná jsem znovu-vynašel, nový
smysl v symbolice. Vidím motýla jako symbol Krista, jako toho, v němž se
uskutečňují dějiny spásy, a jako vyjádření úkolu teologie.
„Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který
přichází, Všemohoucí“ (Zj 1, 8).
Kristus je centrem dějin, svým vtělením, završeným svou smrtí a
zázrakem vzkříšení, se prokázal jako Vševládce - Všemohoucí.
Kristus stojí i na počátku stvoření. Otec, fascinovaný krásou Syna, v níž
se vidí jako v zrcadle, podle Syna a v Synu tvoří svět a člověka.
Kristus je i omegou stvoření, v den svatby stvoření s Kristem - Beránkem
bude jako Vládce kralovat novému ráji, Nebeskému Jeruzalému.
Tělo motýla je Ježíš Nazaretský, vtělený Bůh. Je centrem, středem,
neuralgickým bodem dějin, ke kterému vše směřuje. Lidská a božská
přirozenost je znázorněna dvěma tykadly. Ježíš vešel viditelně do dějin,
umístíme ho tedy do středu našeho času (chronos), jedno křídlo jsou dějiny
světa od stvoření až do příchodu Spasitele a druhé křídlo je doba nové smlouvy
až do konce světa. I toto druhé křídlo je již uzavřené, vždyť onu hodinu
naplnění zná Otec. Kristus je schopen pohybovat křídly - je Pánem nad
dějinami.
Úkolem teologie je pak vybarvovat křídla motýla do stále jemnějších
podrobností. Poznávat jak krásný je Pán. Barva střídá barvu, vzájemně se
prolínají, míchají, září. Souvisí s tím například i následující parafráze textu
knihy M. Bordoniho Gesù di Nazaret: Církev je schopna proniknout mnohem
víc do smyslu Písma, než je schopna vyzkoumat pouhá logická analýza a
formální
logika
psaného textu (str.
24).
Myslím si,
že
by
každý
teolog, měl mít
v šuplíku alespoň
jednu
sadu
pastelek,
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voskovek či vodovek. Zkuste vybarvit motýla! A uvidíte, jak je teologie krásná.
Kdo má pouze bílý papír a černé nebo modré pero, ten se o mnoho ochuzuje:
Teologie září barvami.

Petr Šabaka
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SPRINGTIME
OF CHRISTIANITY IN NORTHERN UGANDA:
FROM RECEIVERS TO HERALDS OF THE GOOD
NEWS: BLESSED DAVID OKELO AND JILDO
IRWA
On the 20th October 2002, His Holiness Pope John Paul II proclaimed two
young Acholi catechists: David Okelo and Jildo Irwa Blessed. The
extraordinary Beatification of these young catechists signals the first
springtime, the planting, the growth,
the flowering and the first fruits
bearing of Catholic evangelization in
Northern Uganda.
The feast, commenced on the
th
18 October 2002. The first celebration
was held in the Basilica of St. John in
Lateran, presided over by His
Eminence, the Most Rev., Cardinal
Kamillo Ruini. The Vicar General of
His Holiness Pope John Paul II. On the
19th October 2002, His Grace the Most
Rev., Mgr., John Baptist Odama,
Archbishop of Gulu, presided over
a very heartbreaking vigil prayers held
in the Church of St. John in Florentine.
The faithful prayed, sang and wept.
Listening to the testimonies received and left by the two very young yet faithful
heralds of the Good News, who did not spare their lives sake of Christ, for the
Glory of God and for their fellow countrymen: Blessed David Okelo and
Blessed Jildo Irwa.
On the 20th October 2002, His Holiness Pope John Paul II, solemnly
proclaimed David Okelo and Jildo Irwa Blessed. Trills covered St. Peter’s
square. The Acholi blew their horns, socked head-gears and announced the
mercy of God. On the 21st October 2002, His Eminence the Most Rev., Cardinal
Emmanuel Wamala, Archbishop of Kampala, in the presence of the Apostolic
Nuncio, various Archbishops, Bishops and uncountable priests celebrated
a thanksgiving mass. In procession the faithful crossed River Tame and went to
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for Papal audience, in the Vatican city, at Paul VI hall. On the 22nd October
2002, His Grace the Most Rev., Mgr., John Baptist Odama, Archbishop of
Gulu, concluded the pilgrimage with a solemn high mass at the Urban College.
Organized by the Rev., Prof., P., Fidel Gonzalles, former Parish Priest of Gulu
Cathedral and Kitgum Mission, now Rector of Urban College.
Let’s turn to a brief chronology of the two receivers and heralds of the
springtime of Christianity in northern Uganda.
Blessed David Okelo was borned in 1900 and Blessed Jildo Irwa in 1904.
The future heralds-and-martyrs met in Kitgum Mission during their
catechumenate. They did not know each before. On the 1st June 1916 they were
baptized and immediately admitted to the First Holy Communion in the same
day. On the 15th October 1916, the future-heralds-and-martyrs received the Holy
Confirmation. All the Christening prerogatives fulfilled, each went his ways to
the fathers’ home.
In the meantime, however, David learnt that his brother Anthony,
a commissioned catechist, died. Propelled by fraternal responsibility David set
off for Kitgum Mission. He intended two things: to gather and carry home
whatever his brother had left, and to assure who else will replace his brother
Anthony in his newly entrusted field of herald. Hence, he asked the Parish
Priest as to who will take the replace the emptiness created by Anthony’s death.
The Father simply responded: «I don’t have anybody».
David immediately got inspired, in this case I must approach Jildo. We
have to volunteer to go to Paimol. On the following day all was set. The futureheralds-and-martyrs presented themselves to Kitgum Mission, expressing their
desires, willingness and readiness to the Parish Priest: «Father, if you don’t
mind we shall go to Paimol».
Well aware of the socio-politico-religious situation prevailing at Paimol,
the Parish Priest was perplexed. Hence, sitting the two down he spelt out what
their zeal might lead them to. Seeing how convinced the two were, especially
not perturbed, the Parish Priest said : «Come tomorrow, we shall see».
The following day, the two heralds presented themselves very
enthusiastic, fervent and ready to part for Paimol. Again the Parish Priest, Fr.
Cæsare tried to prevent the future Blessed-catechists-martyrs to desist for their
risky intention. Turning to Jildo, the Fr. Cæsare said: «You Jildo, you are too
small». Nonetheless, Jildo retorted «David, however is big and we shall always
be together». «But if they kill you?» the Father demanded. David replied:
«Father don’t fear, Jesus and Mary are with us».
At these words, Fr. Cæsare was dumbfounded. Consequently, he
consigned to the two heralds the tools needed for their work; a catechism,
a Cross, prayer books and the Rosaries. Hereafter, the three joint in prayers,
recitation of the Hail Mary and Fr. Cæsare blessed them. Immediately the two
heralds left for Paimol.
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This took place on the feast of All Saints, of 1917. The two heralds
arrived in Paimol amidst mixed feeling. Men-of-good-will warmly welcome,
esteemed and appreciated them. Entrusting them with their sons for instruction.
While those of bad will considered bad omens. .
At the end of 1917 and the beginning of 1918 when social-politicoreligious unrest broke up in Paimol. A difficult time that led the heralds to
testify Christ with their blood.
On Saturday 17th and 18th October 1918 the two heralds found themselves
abandoned by all including the catechumens. On the 19th October 1918 between
3:30 and 4:00 am the prophecy of Tertullian came to be fulfilled: «Sanguis
martyrum semes christianorum», efficacious yeast, fertilized pollen and
«granum frumenti». Blessed David Okelo and Jildo Irwa rendered testimonies
to Christ, becoming the first martyrs and the first springtime, sawing, growth,
flowing and the first fruits of evangelization in Northern Uganda.
They are numbered among the Blessed of the People. All thanks go to His
Holiness John Paul II, His Grace, the Most Rev., Mgr., John Baptist Odama and
the entire Archdiocese of Gulu thanks His Holiness for this unforgettable
Fatherly acknowledgment: «Long live His Holiness. You are our Pope and we
love you very much, Pope John Paul II».
Akumu Emmy

Hrnec zlata
Naděje je jako hrnec zlata ukrytý na střetu duhy se zemí. Chci-li hrnec
najít, musím se rozběhnout a najít konec duhy, který je vždycky kousíček za
obzorem. Čím více se však snažím přiblížit, tím víc se duha posouvá dopředu.
Hrnec zlata ukrytý na střetu duhy se zemí je jako naděje - vždy kousek za
obzorem.

Na rozdíl od hrnce zlata ukrytého na střetu duhy se zemí, onen hrnec
křesťanské naděje dosáhneme nebo, lépe řečeno, my jej dostaneme. Křesťanský
Bůh nás totiž nemučí jako „matka příroda“, která nás odmění za náš běh za
hrncem zlata deštěm „na konci duhy“.
Petr Šabaka
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Jen posmutnělý?
„Chudý poutník cizinec. Stojí venku, v ruce hůl, nuzný a zbídačený. Stojí
před troskami jakéhosi prastarého města, jehož zdivo a domy byly kdysi – a toho
si nejde nevšimnout – bezpečně společně zapojeny s branami a hroby, věžemi a
zámky a s opevněním stmeleny do jednoho celku. Ale obyvatelé se o město
nestarali: část města byla rozbořena nájezdy nepřátel, další část se zhroutila
vinou nedbalosti město obývajících lidí. Té části, co ještě zůstala, hrozilo, že se
promění v trosky. Na každém kroku bylo vidět narušení a průrvy. Do města
vnikala zvířa- ta – mořské příšery lidské podoby, které na jakýkoliv dotaz či
prosbu poutníka reagovali
zamítavě. Někteří mu chtěli
pomoc, bylo jim v tom však
ostatními zabráněno. Zmaten,
otřesen a vyhnán poutník
odešel, «bera si nebe a zemi za
svědky». A já, řeč držící
učedník (moudrosti) jsem to
viděl a prosím Tě, věčná
Moudrosti,
abys
mi
to
potvrdila, neboť ty znáš
všechna tajemství a skrytosti.“
Tak vidí situaci první
poloviny 14. století Heinrich
Seuse (Horologium Sapientiae,
kap. 5). Jde o vizi Církve, o
kritiku měnící se v Nářek nad
Církví (Planctus Ecclesiae) očima toho, kdo cestu ven nevidí než ve zbožném
postoji (devotio). 1
Ve 12. století Hildegarda von Bingen viděla Církev jako ženu, matku a
nevěstu, která vychází z Ukřižovaného a jako dar zasnoubení dostává řinoucí se
krev Snoubence. I její tělo „bylo tak proděravělé, že vytvářelo jakousi síť,
jejímiž otvory mohlo vcházet a vycházet nepřeberné množství lidí“(Scivias II,3).
Po dvaceti letech píše dopis jakémusi Wernherovi von Kirchheim, kde ona zářící
žena je celá zaprášená, šat má rozedraný a boty má celé špinavé. I zde tak
„Zřízená“ žena pláče nad těmi, kdo ji takto „jako krásné nemluvně vhozené před
vepře“ vydali nezřízenosti svých vášní. 2
1
2

HAAS A.M., «Vorwort» in AA.VV., Wer ist die Kirche, Einsiedeln, 1999, 7-8.
ACKERMANN S., Kirche als Person, Würzburg 2001, 62-63.

15

Poslechněme si ještě slova sv. Kateřiny Sienské, která lidské srdce
drásající souvislosti tehdejší polohy Církve čte stále s větší jistotou klíčem
«Kristovy Krve». Krev tak jako tak teče; lze ji však pít plnými doušky, tedy být
v takové Církvi, nebo jí – totiž Kristovou Krví – pohrdnout a Církvi (nebo
Krvi?) se vysmívat. „Sienská světice se modlí: «Věčný Bože, přijmi oběť mého
života za mystické tělo svaté Církve. Nejsem schopna nic jiného dát, než co jsi
mi dal. Vezmi mé srdce a obtiskni ho na tvář tvé Snoubenky!» Tehdy pohlédl
Bůh, ten Věčný, okem své milosti na mne, vytrhl mé srdce a vložil ho do
Církve.“3
Jsou to posmutnělé obrazy, které byly právě předloženy. Tak přece
Církev nevypadá, to není vyvážený pohled! To je pravda, ale mnoha rádoby
optimistických vizí – jakoby v nějakém bojácném spěchu a jaksi křečovitě
přesvědčivě předkládaných – máme docela dost: Často mnoho projektů končí
jakýmsi podmíněním «kdyby». Tři středověké obrazy se dívají přímýma očima
do děsu: Církev zklamala. V prvním obrazu poutník nemůže než utéct.
V druhém obrazu jde o touhu zůstat, ale je třeba napravit poklesky jednotlivců.
Ve třetím případě je třeba přijmout celou Církev a nahlédnout do propastně
hlubokého tajemství Boží Lásky, lidské bídy a oběti Církve. Ne proto, abychom
už konečně jednou stanovili pravidla, ale abychom „skutečně viděli“ šířku,
délku, výšku i hloubku Církve a „jejího“ tajemství. Snad pak i tzv. praktická
řešení budou méně „jen patetická“ a více „pří-nosná“.
Prokop Brož

To tu ještě nebylo:
SOUTĚŽ–SOUTĚŽ–SOUTĚŽ
Svá studia kristologie jsem začal čtením knihy známého
olomouckého dogmatického teologa. Jistě již tušíte, ano
správně, byla to kniha C. V. Pospíšila Ježíš z Nazareta Pán a
Spasitel.
V uvedené knize jsem se mimo jiné dočetl, že v Novém
zákoně je použito pro označení Ježíše asi 50 jmen.
Tento fakt mě vedl k zamyšlení nad tím, kolika jmény mi
už za život bylo říkáno, nadáváno nebo na mne bylo jen tak
voláno. Sáhl jsem tedy do harddisku a nestačil jsem se divit.

3

Tamtéž, 70.
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Vše začalo v porodnici, kde jsem byl pro zdravotní personál číslo
73052434184, které jsem měl napsané na ruce. Po návratu domů jsem začal být
Jindříšek, Brouček, Ťuťuňuňu a podobně, ale jistě uznáte, že jsem si to
nemohl všechno zapamatovat. Další moje domácí jméno bylo Ina a když můj
bratr dospěl k užívání rozumu a začal mě registrovat, říkal mi Brácho. Určitě to
taky znáte, že na základce se často žáci oslovují příjmením – tomu v mém
případě odpovídá Čoupek. Na gymplu jsem dostal svoji první přezdívku – Jíňa
– dodnes mi tak říkají. Moje nejfrekventovanější přízvisko Čouda vzniklo
zanedlouho po mém příchodu do farního spolča mladých, kde jsem se postupně
stal ještě Rogerem, protože mě přitahovala spiritualita bratří z Taizé, a Bilem,
kvůli prázdninové hře na indiány a kovboje. Úplně jsem zapomněl na
přezdívky živočišného původu, kterým se asi nikdo z nás nevyhne, a dále na
některé sprosté invokace, které se na těchto stránkách ani nehodí uvádět – pro
pořádek řeknu, že těchto nespecifikovaných oslovení bylo asi sedm.
Pak přišla výška a já začal být Jindra. Na civilce jsem byl pro babičky
znovu Jindříšek. Před vstupem do semináře mi některá sličná děvčata u nás
doma důvěrně říkala Čoudíčku.
Dostal jsem se taky na nebezpečné místo před katedru – jako učitel
náboženství na základní škole jsem byl ze začátku Pan učitel, ale už po
několika hodinách se to změnilo na Upír nebo Upča – to proto, že jsem v mládí
chodil pořád k zubaři na rovnátka, ale on mi nikdy žádná nedal. Když jsem před
vstupem do konviktu nějaký čas učil fyziku na gymnáziu, byl jsem „tím …, co
nás má z fyziky“.
V semináři v Olomouci nepřibylo nic a tady v Nepomucenu mi přibyla dvě
oslovení, která užívá hlavní redaktor Brázdy – ČČ5 a Čoudísek a Pardál mi
nečekaně občas řekne Koudy nebo Čoudy. No a protože jméno Jindřich není
zas tak časté v našich zeměpisných šířkách, tak se s rozkoší s naším současným
otcem spirituálem častujem naším společným vznešeným a prastarým
oslovením Jindřichu.
Naši páni farářové u nás ve farnosti mi říkají z legrace Ctihodný pane a
před farností třeba v ohláškách Náš pan bohoslovec. Tak a to by asi bylo
zhruba všechno. Jestli počítám dobře, je to celkem 24 jmen.
Jestli se vám chce, můžete si udělat podobnou „ričérku šentýfiku“ ve své
paměti. To pro malé rozcvičení, abyste mohli správně uchopit a posléze co
nejlépe zodpovědět soutěžní otázku, která právě přichází:
Napište co nejvíce označení, jmen a termínů, kterými Nový zákon
hovoří o Kristu. Používejte při tom český ekumenický překlad. Své podepsané
písemné odpovědi můžete dávat do mého kastlíku nebo mně osobně.

4
5

Číslo bylo z pochopitelných důvodů změněno. pozn. red.
Znamená: „Čau Čoudo!” pozn. redakce.
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Hraje se o studentskou pečeť, kterou získá ten, kdo napíše nejvíc jmen
Pána Ježíše. Hraje se do 17.12.2002, tak neztrácej čas, sedni a piš!
Hodně zdaru a duchovního obohacení přeje – asi víte kdo…
Jindřich Čoupek
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Prázdninoví hosté
Pokud si někdo myslí, že, když odjede z Nepomucena na prázdniny
domů, nikdo nemůže bydlet na jeho pokoji, je na omylu. Ne, nebojte se, žádný
člověk se vám do pokojíku načerno nenastěhoval. Nicméně, když po návratu
otevřete skříň, přece můžete odhalit hned několik stovek až tisíc nezvaných
hostů. Tak například zjistíte, že v oblečení
z přírodních materiálů, ve svetrech či dekách jsou díry.
Bude to nejspíš nějaký druh mola, jehož housenky se
velmi rády zabydlují v uskladněných a nevětraných
textiliích. Mají velký hlad, takže mohou v krátké době,
pro ně chutné a výživné, oděvy dost poškodit. Ještě
větší překvapení vás může
čekat, pokud jste si přes léto
nechali na pokoji nějaké potraviny, například sušenky,
ovesné vločky nebo něco podobného. Ty se mohou
totiž za tři měsíce proměnit v prach, jestliže se do nich
dostanou housenky malých motýlů zaviječů. Pro
housenky není žádným problémem, díky silným a
ostrým mandibulám, dostat se k potravě i skrz silný
igelit nebo celofán, o papíru nemluvě. Když dospějí, najdou si vhodné místo
třeba v rohu skříně, pod stolem nebo
v nějaké škvíře, kde se v maličkém
zámotku zakuklí. Motýlci, jakmile se
vylíhnou, poletují po pokoji a hledají, kam
by zase nakladli vajíčka, aby se zrodila
další generace. Nebo takoví brouci
červotoči. Některé druhy, například
nepatrný Ernobius mollis, nevrtají ve
dřevě, ale v zásobách potravin. Když se
vylíhnou dospělí broučci, je jich plný
pokoj. Lezou všude. Ale neztrácejte hlavu
a nevolejte hned desinsekční jednotku.
Tito živočichové mohou do domu přiletět
kdykoli otevřeným oknem, takže se jejich „útoku“ lze ztěží vyhnout. Nejlepší je
žádné potraviny přes léto na pokoji nenechávat a oděvy pokud možno
neuskladňovat příliš namačkané na sebe. Poté, co odstraníte zbytky potravin i
všechny drobečky a budete často používat a větrat prádlo, tito škůdci zmizí sami
a najdou si zase nějaký jiný opuštěný pokojík…
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Matúš Kocián
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NEBYL TO SEN!!!
Milí kamarádi, čtenáři Brázdy, všiml jsem si, že v Brázdě se jistým
způsobem dá odhalit jisté „postižení“ některých odvážlivců, kteří do ní píší.
Aspoň tak se mi zdá, když čtu několik minulých čísel: Pavel Moravec –
jednoznačně postižen železnicí, David Henzl – posedlý svojí fontánkou, pak je
tu kněz, který vytrvale uveřejňuje svoje kázání, nebo ti, jejichž postižení se
projevuje psaním o čemkoliv ve slohu básnickém.
Ačkoli se tedy tato zákonitost nedá téměř nijak vyvrátit, rozhodl jsem se i
já riskovat, že budu zařazen mezi postižené, a napsat další článek do Brázdy,
inspirovaný zážitkem ze svých cest.
Bylo to tak. Po celodenní snaze dobýt jeden z horských vrcholů na horách
poblíž korsického přístavu Bastia, jsem (z důvodu i v Itálii dobře známého
„fenoménu cesty“, která je na
počátku široká a značená,
postupně se zužuje, značek
ubývá a nakonec končí
v trní) musel i já (na své
vytrvalé pokusy) rezignovat
a obrátit se na zpáteční cestu
do základního tábora. Tím
byla jedna vesnice, položená
také celkem vysoko na
kopci. Sestoupil jsem téměř
k ní a našel docela pěkné
místo k přespání – představte
si to: starobylý mostek, pod ním teče říčka, kousek dál hluboká tůňka, stolek,
lavička, to vše ponořené ve stínu lesa… Co víc si člověk může přát.
Vykoupal jsem se v blízké tůňce a že půjdu na pivo do vesnice – měl jsem
chuť a žízeň – to se na cestě občas stane. Všechno však skončilo u dvou deci
piva za dvě Euro a tak jsem se s pochopitelným rozladěním vracel na místo
plánovaného nočního odpočinku. Protože okolo mostku bylo málo trávy (spíš
kamení), rozložil jsem karimatku a spacák vedle krajní zídky přímo na mostku.
Byla už skoro tma, mostek byl asi dva kilometry od vesnice, a tak jsem, jsa
unaven, usínal s přesvědčením, že se ráno probudím s prvním slunečním
paprskem po nikým nerušeném průběhu noci.
Usnul jsem… a najednou slyším šramot – kdosi chodil po mostku. Podle
hluku to vypadalo nejmíň na obra Koloděje. Otočím se, vykouknu ze spacáku a
co to? V bledém svitu měsíce vidím, tedy spíš nevidím, jak vedle mně, pěkně
jedna za druhou pochodují krávy. Asi tím, jak jsem byl rozespalý, se stalo, že
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jsem se ani moc nelekl a hned mě napadlo, že se nesmím moc hýbat. Asi si mě
totiž nevšimly, když vlezly na mostek. Budu-li v klidu, ony přejdou a bude zase
klid. Jenže jsem si to uvědomil příliš pozdě. Jediný můj nepatrný pohyb tak
zabránil poslednímu vagónu tohoto nočního rychlíku vjet na mostek. Stádo se
vzdalovalo a zbylá kráva začala nervózně, později zoufale, v každém případě
hodně nahlas bučet. Rozhodl jsem se vstát a pokusit se ji nahnat na mostek –
ona však, když viděla, že jdu k ní, utekla kamsi do tmy a tam si bučela dál.
Abych zachránil svůj odpočinek, rozhodl jsem se pro ústup z mostku a našel
jsem si místo na spaní jinde.
Nevím, jestli ona kráva po mostku přešla nebo ne, ale bučení ustalo a já
jsem až do rána klidně spal. Nemyslete si ale, že ono „až do rána“ na tomto
místě, znamená poklidné probuzení. Když jsem se totiž ráno probral ze spaní a
vykoukl ze spacáku, nedíval jsem se do rozzářeného sluníčka ani do koruny
stromů ani do tváře krásné korsičanky, zato na mě ze dvou metrů civěla „eee…
come dire….“ značně překvapená KRÁVA.
Jindřich Čoupek

Chiostro nel cuore
V historii Nepomucena není asi ničím neobvyklá zkušenost
prázdninových pobytů v Itálii. Ve stopách mým předchůdců jsem poprosil o
pohostinství v jednom klášteře servitů (Isola Vicentina) v diecézi Vicenza. Na
místo jsem dorazil 31. srpna, když jsem napřed celý den bloudil po Benátkách.
Měl jsem před sebou něco jako prázdninové dobrodružství delší než tři týdny.
Tamní řeholní komunita má šest členů kromě noviců, kteří se tam
připravují na své první sliby. Přijali mě mezi sebe s velkou otevřeností. Snažil
jsem se podílet na rytmu jejich života modlitby i práce. Při setkáních s místními
obyvateli mě však pronásledovalo nářečí, z něhož jsem se naučil jen asi tři slova
(např. sevedemo x ci vediamo).
Od začátku tohoto pobytu, o kterém se nechci zbytečně rozepisovat, jsem
se nestačil divit, kolik cenných setkání s dobrými a nezištnými lidmi mě
potkalo. Byly to dny dost nabité, takže předpokládané studium šlo stranou.
Nejvíce času jsem strávil s bratrem Steliem, vicemistrem noviců. Řekl bych, že
mě na něm zaujalo jeho opravdové hledání, které se snadno nespokojí s
oficiálními odpověďmi církevních dokumentů. Je to člověk, který miluje ticho a
modlitbu, příklad podivuhodné otevřenosti a tolerance. Hned první večer mi při
rozhovoru mezi čtyřma očima položil provokativní otázku: „Teď ještě mluví
Tomáš a nebo student?“ Odmítl jsem sice podobné rozdělování, ale ta otázka ve
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mně zněla dál. Také později probouzely rozmluvy s ním otazníky nad mojí
sebejistotou. Mnohokrát jsme však spolu zůstali jen tak v tichém soustředění
nebo naslouchání hudbě. Měl jsem dojem, že se s ním dotýkám hlubokých
skutečností, které mi
v životě normálně unikají. Snad právě tuhle zkušenost
mají zprostředkovávat právě kláštery.
S tím souvisí návštěva dvou dalších komunit v paduánské diecézi, kterou
jsme společně podnikli. První zastávkou bylo benediktinské opatství Praglia,
kde žije 40-50 mnichů mezi modlitbou a prací podle odkazu sv. Benedikta.
Nedaleko odtud se nachází Monte Rua a na jejím vrcholu klauzura
reformovaných
kamaldulských mnichů,
duchovních
dědiců
sv. Romualda. Sedm
mužů, kteří zvolili
prostý život v mlčení,
hledá
Boha
skrze
modlitbu, studium a
práci. Není to ráj na
zemi, spíš by se dalo
mluvit
o
očistci.
Všechno, co prožívají a
s čím se potýkají, je
zaměřeno k jedinému
cíli:
„Blahoslavení
čistého srdce, neboť oni
budou vidět Boha.“ Čas
strávený mezi nimi byl
pro
mě
výzvou
k obrácení.
Ale vra'tme se zpět k servitům. Už jste měli někdy možnost v klidu zůstat
v křížové chodbě nějakého starého kláštera? Symbolika rajského dvora je
výmluvná - prostor otevřený pouze jedním směrem, totiž vzhůru. Několikrát
jsme tam se Steliem večer seděli a dívali se na hvězdy. Studna uprostřed jakoby
znázorňovala hloubku lidské žízně po Bohu, po štěstí...
Odjížděl jsem odtamtud s klidným vědomím, že se mám vrátit do
hlučného Říma a začít nový školní rok. Provázelo mě Steliovo přání: „Ricordati
bene di questo chiostro e costruiscilo nel tuo cuore“ - Dobře si zapamatuj tento
rajský dvůr a vybuduj si ho ve svém srdci. Chtěl bych se s vámi o toto přání
podělit. Co to může znamenat, nechávám na uvážení každého z vás, případně si
o tom můžeme někdy popovídat.
Tomáš Klíč
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L’italiano III.
Je nutné a nezbytné předeslat dvě informace pro lepší pochopení textu, který
bude následovat:
a) Profesor Sensi skutečně seznamuje studenty s oborem „Storia“.
b) Volně ložená slova jsou nápadem přímo z hodiny. To však neznamená, že
by přednášky profesora Sensiho byly nudné či ke snění sladkých snů.
Sensi segna sentenze senza senso.
Sequendo sue spiegazioni sia sottovoci sia solidi scrivo sue soluzioni.
Segno sue segni sospirando sinceramente sotto sguardo storico “sensiano”.
Takto si italština hraje se slovíčky:
Chi ha la fè, è un gran’ re!!!
Petr Šabaka

Gratulace
k výročí 65-ti letům kněžství
P. JiříSvoboda - 18. 12. 2002
k výročí 50-ti letům kněžství
P. Jiří Reinsberg - 19. 12. 2002
k výročí 35-ti letům kněžství
P. Juraj Kadlec - 23. 12. 2002
k výročí 65-ti letům života
P. Josef Šupa - 14. 11. 2002
k výročí 55-ti letům života
P. Václav Steiner - 20. 11. 2002
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Život ve fontáně
Vzduch je vlhký, rána chladná, přichází pochmurný čas. „Blíží se zima,“
říkám němým tvorečkům v naší fontánce, když v tu chvíli proplouvá kolem mne
nejstarší z jejich obyvatelů, náš kmet sumeček, a svým pomalým pohybem jako
by mi chtěl říct: „Však už se brzy schovám do bahna a přes zimu mě, kamaráde,
neuvidíš.“
I želvičky už tolik nevystrkují tlapky a hlavu nad hladinu jako za
krásných teplých letních dnů, kdy se vyhřívaly na okraji fontánky a chytaly
bronz. Důvodem může být i to, že se provinily proti pátému přikázání a
společně si pochutnaly na nevinné rybce, která nic netušíc proplouvala kolem
nich. Polehčující okolností je ale fakt, že to bylo o prázdninách, tedy v době,
kdy nebyl ustanoven nový krmič. Bylo tedy po prázdninách nutné zvýšit příděl
masa. Zavedl jsem pravidelné krmení vždy v pondělí, středu a pátek, aby se tyto
dvě příšerky s krunýřem nemohly na nic vymlouvat. Jisté je, že želví polévka se
vařit nebude, ale stejně se nad nimi vznáší Damoklův meč, kvůli zločinu na
nebohé rybce.
Zato rybky se tváří, jako by jim přicházející zima nevadila, a smířeny
s osudem své nebohé kolegyně vesele dovádí před stále se usmívajícím
Amorkem. Navíc při
pohledu na veselá rybí
nemluvňata nemusí mít
nikdo obavy, že by snad
život
ve
fontánce
vyhynul. „Prý mají
rybičky stále půst o
vodě,“ bylo
slyšet
některé jedince. Přátelé,
i zde bych vás chtěl
uklidnit a říci, že tyto
hlasy
jsou
zcela
zavádějící. Rybkám se
daří dobře, mají hojnost
a jsou spokojené.
A tak jen doufejme, že až jaro opět rozkvete v celé své kráse, probudí
k životu i všechny tvorečky v naší fontánce. Pak i my opět uvidíme rybky vesele
dovádět, želvy, jak se vyhřívají na sluníčku, a mezi nimi se bude švihácky
prohánět náš sumeček.
Tomáš Vyorálek
nuovo incaricato
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Z prádelny JIP
Delší čas chyběla jedna želva při krmení. Když se po čase vyhřívala na
fontáně, kupodivu neutekla a bylo to tím, že neviděla příchozí. Oči měla
nateklé, víčka se ani nepohla. Byla slepá. Zjistily jsme onemocnění - zánět
spojivek - a zahájily jsme okamžitou léčebnou kůru. Z prádelny se stala na čtyři
dny jednotka intenzivní péče. Pacientka byla koupána v teplém heřmánku, který
ji vařily čtyřikrát za den. Stále byla v přiměřeně teplé vodě. Začátky léčby
nebyly slavné, ale vytrvalost byla odměněna prvním mrknutím a postupně se oči
otevíraly. K léčbě také přispěly časté návštěvy pacientky i pěkné písně, které
jsme společně poslouchaly z magnetofonu. Po třech dnech léčby želva očividně
ožila. Radostně se šplouchala a nechala se i nakrmit. Přidaly jsme jeden den
heřmánkových koupelí navíc a pacientku jsme propustily do domácího léčení.
V prádelně nám po želvě bylo smutno a želvě jistě bylo smutno po
prádelně a po litrech heřmánkových koupelí. Tak, želvo, žij si zase ve fontáně tvůj zdravotní stav budeme mít i nadále pod kontrolou.
za sestry Bohdana

Nové víno do nových měchů
Už je to tady. Sedím s klukama v autobuse směřujícím do Říma.
Vyměňujeme si prázdninové zážitky, povídáme vtipy, testujeme naše neznalosti
italštiny, mluvíme o tom, jaké to asi bude, pozorujeme ostatní spolucestující a
úspěšně ubíhající kilometry.
Sto padesát kilometrů před Římem se pro mě idylická situace začíná
radikálně měnit. V ústech mám divnou chuť, po čele přechází pot, tělo
zachvacuje nevolnost. Narychlo vytažený sáček bohužel neplní svou funkci,
protože je děravý.

V autobuse jsou naštěstí ještě jiné igelitové pytlíky, ale až ten třetí je
stoprocentně spolehlivý. Zastavujeme na odpočívadle. Hledám útočiště za
dveřmi s bílým panáčkem v černém poli a využívám jeho pohostinství dobré
půlhodiny, protože nevolnost se stále vrací.
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Za příkladné vypucování autobusu usedám na privilegované místo vedle
řidiče. Od něj se mi dostává poučení o ohleduplnosti vůči cestujícím, ale mé uši
jsou naladěny na jiný kanál. Postupem času si i můj kazatel uvědomuje, že jsem
fascinován jinými skutečnosti, a
umlká. Do věčného města zbývá
hodina cesty. Křečovitě svírám
v rukou sáček a v pravidelných
krátkých
intervalech
jej
přikládám k ústům. Marně má
mysl přesvědčuje trávicí trakt, že
už nemá co zvrátit. Opouštím
všechny své zbožné představy o
příjezdu a přijetí v Nepomucenu
a bytostně začínám chápat obraz
smrti jako vysvobození.
Opět zastavujeme, nyní
však v plném provozu na dálnici.
Řidič si potřebuje ode mě
odpočinout, a tak mě posílá na procházku. Před autobusem hraji tragickou roli
pro jednoho herce jen chvíli, protože mé vnitřnosti jsou podrážděny i čerstvým
vzduchem. Zbytky rozumu překonávají pokušení sladkého posledního
odpočinku v příkopě. Vracím se nazpět.
Konečně jsme v Římě. V křeči mířím k prvnímu květináči. Pak si všímám
místního policisty a svou historicky první vlastní italskou větou v Itálii se ptám,
kde jsou záchody. Dorážím právě v čas, protože službu vypovídá i spodní konec
trávicí soustavy.
Zbylá část české výpravy mě začíná hledat. Po nějaké době se setkáváme
a otec rektor, který nám přijel naproti, mi třepe bezvládnou rukou. Více než
výraz jeho očí, který zachycuje otázku o „materiálu“, který mu do Říma posílají,
vnímám vysvobozující skutečnost, že přijel autem. Celou cestu zakončuji opět
na nepomucenském sociálním, zařízení. Vydávám ze sebe poslední netušené
zbytky.

Po dlouhé době se konečně odvažuji vyjít ven. Pomalu otevírám dveře na
chodbu a zjišťuji, že mám za sebou katarzi, totální vnitřní očištění a obrácení, a
že od nynějška u mě v tomto novém prostředí může docházet jenom k příjímání,
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tedy minimálně v oblasti těla. Vždyť jen ten, kdo sebe vyprázdnil, může
načerpat něco nového.
Petr Smolek
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Mácha - Vlach
Na začátku školního roku jsem dostal do rukou nádhernou poesii Roberta
Vlacha. Možná že tohoto exilového básníka někteří znáte. Přiznám se, že jsem
nehledal žádná jeho životopisná data, vlastně kromě jeho jedné knížečky
nemám v ruce nic víc. Co je však z jeho básní znát? Robert Vlach byl velice
zraněn vyhnanstvím, ke kterému jej přinutil komunistický režim.
Báseň "Tu zemi krásnou" je asi vrcholem stejnojmenné knihy. Nalezl
jsem v ní paralelu k Máchově Máji. Chci jen otištěním těchto dvou básní
vyjádřit radost ze svobody v naší zemi. Jedna česká žena, která žije v Římě, mi
vyprávěla, že se jí i po deseti letech stýská po domově, že zaslzí, když přejede
státní hranici a uvidí české nápisy. O co větší stesk po "zemi milované" a o co
větší radost museli zažít ti, kdo žili z donucení mimo vlast. Upřímně Vám i sobě
přeji, aby nám "Bůh dopřál v té zemi hrob".

Karel Hynek Mácha, Máj, 602-619
Po modravém blankytu bělavé páry hynou,
lehounký větřík s nimi hraje;
a vysoko - v daleké kraje
bílé obláčky dálným nebem plynou,
a smutný vězeň takto mluví k nim:
„Vy, jenž dalekosáhlým během svým
co ramenem tajemným zemi objímáte,
vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,
vy truchlenci, jež rozsmutnivše sebe,
v tiché se slzy celí rozplýváte,
vás já posly volil mezi všemi.
Kudy plynete u dlouhém dálném běhu,
i tam, kde svého naleznete břehu,
tam na své pouti pozdravujte zemi.
Ach zemi krásnou, zemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlast jedinou i v dědictví mi danou,
šírou tu zemi, zemi jedinou! -
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Vlach, Robert, Tu zemi krásnou
Tu zemi krásnou, zemi milovanou,
mi, věřte, pozdravuj!
Zas cizí hvězdy, cizím nebem planou
i ze vzpomínek už jen slzy kanou
bez konce v smutek můj.
Tu zemi krásnou, zemi maminčinu,
tak marně měl jsem rád.
Šla stínem jen a nedotkla se stínu.
Tak znovu moc´jí hlavu složit
v klínu
a přitom neplakat!(...)
Tu zemi krásnou, Helenčinu zemi,
čas potemnělý mi vzal.
Zašla má láska, teskná mezi všemi,
a přece ještě někdy zdává se mi,
že světlo prší dál.

Tu zemi krásnou, zemi bez závratí,
zval jiný úděl snad.
Snům však v ní zřídka bývá přáno
zráti:
zvedne se pohled, pak se od hvězd
vrátí
na klasech spočívat.
Tu zemi krásnou, ostražitých přání
už najdu ve snech jen.
Za kouzlo máje, čar květu, čar zrání,
díky má země i za zklamání
a za rmut nejeden!
Tu zemi krásnou dalekého snění
vrátí nám jednou čas,
jak provází nás v stesku, za
bloudění?
Vždyť tma ji mění, vždyť ji hoře
mění
a mění žal i nás!
Tu zemi krásnou pozdravujte v dáli,
oblaka letící!
A sdělte jí, že sny, co se nám zdály,
i když se kalí, přec že nepřestaly
zrcadlit denici!
Tu zemi krásnou jara nezradila:
jdou jak šla v dávnu dob.
To jenom nám ji houštím dálek
skryla.
V té zemi krásné, kolébkou co byla,
dopřeje Bůh nám hrob?
Petr Šabaka
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Hlas, který nelze umlčet
aneb mučedníci nevymizeli
Skutečnost, že hlas mučedníků – svědků víry – se opravdu umlčet nedá,
potvrdila i slavnost, která se odehrála v basilice sv. Bartoloměje v Římě na
Tiberském ostrově. Zde se 12. 10. 2002 sešlo několik stovek lidí, aby společně
prožili ekumenickou bohoslužbu na památku svědků víry 20. století.
Snad není bez zajímavosti, že tato basilika byla původně postavena a
zasvěcena ke cti sv. Vojtěcha (až do 12. století, kdy sem byly přeneseny ostatky
sv. Bartoloměje, jehož jméno dnes basilika nese). Uchovává se zde část
Vojtěchova ramene a rukou. Nalezneme tady i jeho první známé vyobrazení.
Vraťme se k bohoslužbě, které se kromě římského vikáře kardinála
Ruiniho, dalších biskupů, kněží a zástupců křesťanských církví účastnil
patriarcha Pravoslavné církve v Rumunsku Teoktist. Vše se odehrávalo ve
znamení kříže, který dává smysl lidskému utrpení a který je také zdrojem
naděje. Po homilii byla přečtena svědectví třech křesťanů různých církví
pronásledovaných pro víru v Krista.
Tady můžeme spatřit další velikou věc – mučedníci spojují křesťany
různých tradic. Mučednictví pro Krista je jen jedno. Jistě všichni vnímáme
s jakou naléhavostí papež vybízí v rámci ekumenismu k hledání toho, co máme
s ostatními křesťany společné. Utrpení křesťanů minulého století se netýkalo
pouze katolíků, ale také mnoha pravoslavných, luteránů, evangelíků atd.
Následoval obřad svěcení křížů připomínajících utrpení křesťanů
v různých vlnách pronásledování. Nám velmi blízký je kříž nesený za oběti
pronásledováné nacismem, fašismem a komunismem. Další kříže symbolizovaly
trpící v Asii, Africe, na Středním Východě atd. Vyvrcholením celé slavnosti
bylo požehnání ikony s tématikou svědků víry 20. století. Tato ikona zůstává
v kostele sv. Bartoloměje, aby připomínala nasazení těch, kteří neváhali vydat
svědectví Kristu a zůstali mu věrni až k prolití krve. Sám papež Jan Pavel II.
vyslovil přání, aby v Římě takové místo bylo. „Ano, žijeme ve 20. století a jsme
svědky mučednictví! K tomuto hlasu nemůžeme být lhostejní.“
Jistě pro nás není bezvýznamná souvislost života sv. Vojtěcha s
událostmi, které mnozí mají v živé paměti. Nemůžeme zapomenout nebo brát na
lehkou váhu pronásledování, utrpení a kříže těch, kdo je nesli. Oni je nesli také
proto, abychom my čerpali sílu z jejich svědectví. Nezastavme se jen u poznání
a odsouzení zla, které se na nich dělo. Oni nás vedou dál – k prameni jejich síly
a vytrvalosti, ke Kristu, k jeho kříži. Poučme se z jejich víry. Z víry, která
vydává svědectví o spáse, i když (nebo právě tehdy, když) je v ohrožení života.
Roman Dvořák
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Kontemplace

Poznávám tě, ale ty se nezastavíš,
Stále se měníš
a nejspíš se ani nezdržíš,
a tak mě nutíš
dobíhat tě blíž a blíž.
Slyšíš?
Proč mi z obzoru mizíš?
Mizíš, ale mé kroky řídíš?
Pane, kdy už, kdy dojdu
za hranici, kam mohu
dobrat se sám, než se unavím?
- ale ty se neunavíš,
vložíš mne na svá bedra,
puchýře z mých pat vyhojíš,
rány z trní podél cest očistíš
a můj dětský pláč, který nemůže dohonit to či ono,
na co nestačí, utišíš.
Pane, slyšíš?
(obraz je od paní Bedřišky Znojemské)

