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Pospíchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko
položené v jeslích. (Lk 2, 16)
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Děkujeme všem,
kteří ve svých modlitbách a obětech pamatují na
všechny obyvatele naší koleje.
Zvláště děkujeme
P. Petru A. Houškovi OFM, P. Emilu Valáškovi,
panu Leo Ge, paní doc. Heleně Pavlincové,
paní Craparo a dalším,
kteří finančně podporují vydávání časopisu BRÁZDA.
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Slovo úvodem
Milí čtenáři,
V adventu si připomínáme Boží přicházení na svět. Celý
vesmír je Kristovým vtělením obnoven - byť pro nás, členy putující církve, zatím jen v naději. Adventní čas je tak intenzívněji
naplněn atmosférou očekávání něčeho nového a krásného. A
tak jsme k tomu chtěli přispět našim malým podílem i my.
Brázda mění kabát a černobílá obálka se obléká do barev.
Také v Nepomucenu se událo mnoho nových věcí. Přibyli
tři noví kněží – Vojtěch Brož, Řehoř Pavel Urban OPraem a
Mons. pplk. Tomáš Holub, a v domě s námi začal bydlet Ivan
Foletti. Dostali jsme nového spirituála, P.Richarda Čemuse SJ, a
bohoslovecké řady rozšířili tři noví spolubratři: Jiří Zámečník,
Martin Sklenář a Jiří Jeniš zvaný Juris. Právě posledně jmenovaný se s velkou vervou pustil do práce v naší redakci, a tak si od
něj můžete přečíst něco víc o nově příchozích bohoslovcích, a
také o našem společném velkém zážitku při ministrování Svatému otci.
Mimo pravidelné kroniky a komiksu dále přinášíme například úvahu o pokoji, o benediktinském heslu Ora et labora, či o
lidech, kterým se nechce pracovat v laboratoři. A mnoho dalšího. Přejeme Vám, aby naše nová Brázda polahodila nejen vašemu zraku svým barevným obalem, ale také vaší duši svým obsahem.

redakce
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Kronika
30. září: Jako
každý rok i letos
jsme se vypravili
v celkovém počtu
11 bohoslovců na
Mentorellu, abychom zde prožili
týden s Bohem,
jinými slovy exercicie. Ty letos vedl P. Adrián Zemek OPraem. a
po fyzické stránce se o nás starala sestra Vojtěcha. Oběma děkujeme.
7. října: Poté, co jsme se v sobotu vrátili duchovně obnoveni,
začal běžný život naší koleje, a tak jsme měli příležitost prožít
zde první českou mši sv., kterou sloužil otec rektor.
11. října: Spolu s naším velvyslancem u Svatého stolce Pavlem
Jajtnerem a dalšími velvyslanci jsme oslavili slavnost sv. Václava. Bohoslužbu slova vedl P. Richard Čemus SJ.
17. října: S celou Lateránskou univerzitou zahajujeme akademický rok v lateránské bazilice slavnostním Veni Sancte, které
slouží rektor univerzity Mons. Fisichella.
25. října: A do třetice všeho dobrého: zahájení akademického
roku. Tentokrát byl předsedajícím kardinál Grocholewski, prefekt
Kongregace pro katolickou výchovu. Tato slavnost se odehrála
v bazilice sv. Petra ve Vatikáně. Na konci liturgie přišel přítomné
pozdravit i papež Benedikt XVI.
26. a 29. října jsme se rozloučili se sestrou Elektou a se
sestrou Theresien, které se zde o nás staraly. Oběma děkujeme
za jejich péči a přejeme jim, aby je Bůh stále provázel na jejich
cestách.
2. listopadu: V tento den jsme se i my, stejně jako lidé na
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celém světě, modlili za
všechny zemřelé a to na
místě, které je spojeno se
začátky
křesťanství
–
v katakombách sv. Kalixta.
Mši svatou zde sloužil
Mons. Holub.
3. listopadu: V sobotu jsme měli příležitost jet na výlet po stopách sv. Tomáše a sv. Benedikta. Navštívili jsme Roca Secca,
tedy rodiště sv. Tomáše. Poté jsme se přesunuli na Monte Cassino, kde jsem měli mši svatou a prohlídku kláštera, který má
velmi dlouhou a pohnutou historii. V tomto klášteře jsme se zdrželi přiměřeně významu tohoto místa a po asi 3 hodinách jsme
se odtud vydali dále do opatství Fossanova, bývalého kláštera
cisterciáků, kteří ale založili benediktini. Tento klášter, který je
nyní spravován minority z Polska, je známý jako místo úmrtí sv.
Tomáše Akvinského. Odtud jsme se vypravili již domů do Nepomucena.

4. listopadu: Svátek sv. Karla Boromejského, zakladatele řádu
sester boromejek, které se zde o nás s láskou starají. Tento den
byl ve znamení veliké slavnosti, která začala mší svatou v 10
hodin. Této mši předsedal otec kardinál Špidlík, který jako vždy
sršel vtipem.
10. listopadu: V tento den probíhaly pravidelné rekolekce, které si pro nás tentokrát přichystal Mons. Vladimír Vyhlídka. Jako
červená nit se těmito rekolekcemi proplétal verš žalmu 133,1
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„Hle, jak dobré a jak milé, když bratři bydlí pospolu.“
24. listopadu: Velký den pro celou katolickou církev, neboť
papež ustanovil 23 nových kardinálů, z nichž někteří mají právo
volit novou hlavu katolické církve. Mezi povýšenými do kardinálského stavu byl také dlouholetý nuncius v České republice Giovanni Coppa, z čehož máme upřímnou radost.
1. prosince opět se v naší koleji konaly rekolekce, které si pro
nás připravil Mons. Tomáš Holub. Tématem těchto rekolekcí byla modlitba Páně. Během úvodů do rozjímání, celkem čtyř, protože jedna byla již v pátek večer, jsme se zamýšleli pouze nad
některými pasážemi této modlitby. Tyto rekolekce pak zakončila
česká mše svatá v neděli 2. prosince, na které jsme ale my
bohoslovci chyběli, protože jsme měli tu výsadu asistovat na mši
svaté sloužené Benediktem XVI., se kterým jsme měli příležitost
se osobně pozdravit. Tato mše se konala v nemocnici sv. Jana
Křtitele, kterou spravují Maltézští rytíři, takže bylo jistě pro
všechny přítomné velmi radostné nejen to, že se setkali se sv.
Otcem, ale také naslouchání jeho promluvě, kterou měl o naději, o které mluvilo jak Boží slovo této neděle, tak také nová encyklika, kterou papež v pátek před tím podepsal.
7. prosince: V předvečer slavnosti Neposkvrněného početí
Panny Marie se jako již tradičně konala mikulášská besídka, na
kterou sice sv. Mikuláš nepřišel, ale skrze bohatý program, který
uváděli Konrád a Libor, dvě komiksové postavičky, které se svému autorovi trochu vymkli z rukou, jsme byli obdarováni mnohem více než nějakými pouze hmotnými věcmi. Úvodní scénku
s názvem Výstup na Velký Kámen jsme připravili my bohoslovci,
a pak následoval bod po bodu – vystoupení kolejního sboru,
scénka sester, zpívání hebrejských písní a mnohé další. Program
uzavřelo televizní vysílání Nepomucenské sody. Všem, kdo se
zúčastnili, se program jistě líbil, jak dokazovaly ohlasy během
občerstvení, které následovalo, a tak jsme se plni radosti mohli
rozejít k plnění dalších úkolů.
14. prosince: končí škola a my se postupně rozjedeme domů.
Požehnané Vánoce!

Prokop Tobek
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Nová krev
Každých sedm let se mění buňky v těle člověka. Ale život bohoslovců v Nepomucenu je ještě kratší, obvykle se
v koleji dožívá tří let. A tak do římského společenství dorazila
po prázdninách nová krev, která nahradila Tomáše Reschela a
Radka Martinka, kteří odešli za lepším, tj. dokončili svá studia,
přijali svěcení a nastoupili do pastorace.
Nejsou buňky jako buňky, tak také i my jsme z různého
těsta, abychom tvořili pestrou pizzu Nepomucena. Letos přibyly tři nová tváře (Martin Sklenář, Jiří Zámečník a Jiří Jeniš),
takže se počet studentů základního kurzu rozrostl na jedenáct
duší. Na jednu stranu je to radost, že je nás víc, projevuje se
to v intelektuálním obohacení, vzájemné pomoci, humoru. Pozitivně se to také promítá ve sportovních aktivitách, zvláště
v tradičním fotbálku na hřišti v sousední farnosti. Na druhou
stranu to přináší i úsměvné komplikace, například se při setkání na pokoji tlačíme až skoro na chodbu, nebo když někam jedeme autem, musí jet jedno navíc.

Milý čtenáři, protože už se netrpělivě ptáš, kdože tu vlastně
představuje tu novou krev, krátce je představím.
Martin Sklenář
Náruživý sportovec (hlavní disciplínou je fotbal a stolní tenis,
zvaný krátce pinec), aktivní i pasivní. Do toho všeho je zodpovědný student a čtenář, takže pak udivuje, jak to všechno
zvládá. Rodilý Pražák strávil v semináři tři roky, ale zde v Římě
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se rozhodl nastoupit společně s ostatními do prvního ročníku
teologie. A nějaká perlička? Je velký jedlík, fakt toho spořádá
hodně, ale udivuje nás svou nejdrobnější a nejhubenější postavou
Jiří Zámečník
Děkan fakulty ho při jednom setkání označil jako „secchione“, tj.
dříč, šplhoun. Je sice pravda, že patří k nadprůměrným studentům, ale na druhou stranu svůj čas nedělí na sport. Pochází z
Uherského Brodu a přišel do koleje ze semináře v Olomouci. Ze
všech bohoslovců nejvíce navštěvuje různé akce pořádané Universitou nebo Svatým stolcem. Zajímavostí je to, že je velmi
precizní v tom, co dělá. Sice mu to někdy dlouho trvá, ale pak
to stojí za to.
Jiří Jeniš
Opak předchozích dvou. Bojuje s jazykovou bariérou přímým
protiúderem, takže posedává o přestávce se spolužáky a snaží
se krkolomně domluvit. Pochází z Újezda u Brna a s Jirkou Zámečníkem jsou spolužáci z Olomouce. Odlišností by se na něm
našlo vícero, tak například jeho chůze, pokojík, specifický humor, sbírání plechovek do sběrny kovu nebo nošení krátkého
trička na dlouhém. Ale jelikož se ostříhal a koupil si římský kolárek, je otázka, jak to bude s tou jeho odlišností do budoucna.

Juris
PS: Příspěvek byl napsán během nudné přednášky, které jsem
stejně nerozuměl, ale musel jsem tam být, byla „obbligato“.

Anketa
Všichni bohoslovci odpověděli na několik jednoduchých otázek.
Jejich smysl byl dvojí, jednak jsme se zamysleli sami nad sebou
a díky svým odpovědím můžeme vidět, čím žije naše společenství a navzájem se tak obohatit. Druhý smysl je pro naše čtená-
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ře, kteří mohou z našich odpovědí čerpat inspirace do svého života nebo se podívat, čím žijí a o čem přemýšlejí bohoslovci
v Nepomucenu.
POSLEDNÍ KNIHA KTEROU JSEM ČETL:
Kňaz navěky, Hle, všechno tvořím nové, Servitori della vostra
gioia, Plná slávy, Spe salvi, Letopisy Narnie, Mystagogické katecheze, Čechové na basilejském sněmu, Deník venkovského faráře, G. Ravasi - Il linguaggio dell’amore, Svatí pro hříšníky, Musím jít dál, Bernanos – Odpadlík
OBLÍBENÁ PASÁŽ Z PÍSMA:
Jan 20; Jan 8,1-11; Jan 3,30; Lk 24,13-35; 1Král 18,20-40;
1Kor 15,1-13; Iz 49,15; Ž 63,2-9; Jan 21,15-19; 1Kor 13;
Fil 2,6-14; 1Jan 4,7-21; Kaz 3,1-8, Lk 11,9-13; Jer 1,4-10;
Mt 16,26
VZOR SVĚTCE:
Marie Magdalena, sv. Benedikt, Jan Křtitel, sv. Martin, sv. Prokop, sv. Pavel (2x), sv. Petr, sv. Václav (2x), Don Bosco, sv. Jan
apoštol, sv. Terezie z Lisieux, Charles de Foucault, Piere Giorgio
Frassati, Bruno kartuzián, sv. Jan Nepomuk Neumann
OBLÍBENÁ OSOBNOST:
P. Toufar, Jan Pavel II. (3x), P. Eben, Phil Bosmans, C. S. Lewis,
Vladimír Růžička, Benedikt Holota, Jean Vanier, Sváťa Karásek,
všichni lidé dobré
4
počty bohoslovců
vůle, kněz svatého
v
koleji dle ročníku
života,
3
a diecéze
2

3. ročník
2. ročník
1. ročník
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NEJSILNĚJŠÍ ZÁŽITEK Z POSLEDNÍ DOBY:
Setkání a mše svatá s papežem (11x)
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Ministerka s papežem
Tak toto je taková naše osobní bohoslovecká pecka. Asi
dva týdny dopředu jsme se dozvěděli, že bychom měli možnost
ministrovat papeži při mši svaté v nemocnici sv. Jana Křtitele
v Římě, kterou spravuje řád Maltézských rytířů. Domluvil to Ettore, kněz který tam působil. Byla to jedinečná příležitost, protože tam nemají žádné ministranty a tak to bylo volný. Ale vypadalo to až příliš neskutečně, než bychom tomu plně věřili, také
jsme si nebyli jistí, kolik nás tam může být.
Ale čas plynul a najednou byl pátek 30.11. V 16:00 přijela dodávka maltézských rytířů, aby nás jedenáct bohoslovců
odvezla (muselo jet ještě jedno osobní auto, páč jsme se tam
všeci nevlezli). V nemocnici jsme v klerikách čekali na nácvik.
Později přijel papežský ceremonář don Guido Marini a xy dalších
sympatických pánů a začalo nacvičování. Mše probíhala ve velkém venkovním stanu, který slouží jako nemocniční kaple, a cvičení se zúčastnili nejen my ministranti, ale taky dlouhá šňůra
vozíčkářů a jinýho osazenstva nemocnice. Dostali jsme se na
řadu kolem sedmé hodiny. Ceremonář si vzal hlavní slovo a vše
korigoval, ostatní jeho pomocníci (fajn chlapi) si rozebrali zbytek. Jeden se věnoval těm okolo oltáře, druhý zase těm pod oltářem, šlo vidět, že to nedělaj poprvý. Dostal jsem za úkol přinést kalich a pak držet
svíčku, čtyřknotku, stát
pod oltářem od proměňování přes svaté přijímání
až po doprovod Eucharistie do provizorní kaple. To
znamenalo,
že
budu
v těch
nejdůležitějších
okamžicích
jedna
z nejbližších osob papeži.
Každý vyfasoval nějaký
úkol, od misálu, mikrofonu, kadidla až po lavabo.

BRÁZDA – 1/2007-2008

12

Když skončil nácvik, vedený profesionálně, ale laskavě,
ceremonář k nám přistoupil a mluvil o jedinečnosti okamžiku
s papežem u slavení Eucharistie. Velmi jemně hovořil o vnitřních
i vnějších postojích (mě to pak kluci překládali, protože jsem
všemu nerozuměl) a taky řekl, abychom měli všichni stejný římský kolárek a pak se podíval na mě, a řekl, že se mám taky
upravit. Pak jsme se rozloučili a jeli domů, nadšení, že můžeme
být všichni přítomni mši svaté s papežem, nejen několik vyvolených, jak se to zpočátku zdálo. Ještě jsme netušili, jak bude složitá sobotní příprava.
V sobotu ráno se vydalo šest bohoslovců koupit římský
kolárek. Stál celkem 14€, většinou jsme ho měli poprvý na krku
a třeba já jsem ani netušil, jak se nasazuje. Druhá legrace byla,
když jsme se domlouvali se sestrou Bohdanou, aby nás stříhala,
no nic není zadarmo. Hodinu a půl mě stříhala, totiž v minulosti
brala kluky jen strojkem. V Nepomucenu mě nemohli poznat,
večer v kapli jsem při nešporách domotal co se dalo, tak to přičítali tomu, že jsem rozhozen tím, co se blíží. Večer kluci balili
dárkové balení piva a vánočky pro papeže, sestry praly rochety
a přišívaly bryndáky do římských kolárků.
V neděli mše začínala v devět, my jsme startovali
v 6:45. Měli jsme dostatek času na generálku. Rozruch jsem
vzbudil novým sestřihem,
takže mě jeden ceremonář
drbal po hlavě a usmíval
se, jsem měl u nich dobrý
oko. Vlastně všichni jsme
byli vyparádění a sjednocení, skoro jako legionáři.
Papež přijel před devátou,
každého z nás pozdravil a
krátce s ním promluvil.
Najednou tu byl před námi, laskavý postarší muž,
bylo to tak rychlý, že jsem
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si ani neuvědomoval přítomnost Petrova nástupce, náměstka
samotného Krista. Divil se, že jsme všichni Češi, že je nás tolik.
V devět jsme se dali do pohybu, v průvodu ministerka, tři ceremonáři a papež, víc nikdo. V kapli bylo několik set lidí, hodně
maltézáků a nemocných, nějakej biskup, řeholnice a ochranka.
A už šlo to podle harmonogramu, průvod, přivítání, bohoslužba
slova, …, nakonec jsme nic nezvrtali. Přenášela to televize a tak
nás v Nepomucenu mohli sledovat naši představení a sestry.
Stál jsem se svící pod oltářem, asi tak tři metry před papežem a
mohl jsem sledovat jeho každý pohyb, myslím, že mše byla jedna velká modlitba, která se nedá popsat, psát se dají pouze
okolnosti.
Po
skončení
mše svaté se papeže
ujali maltézáci a ti ho
odvedli na vizitu nemocnice, spěchalo se,
protože za chvíli měl
mít papež Anděl Páně
ve Vatikáně. Naše
společná fotka nešla
udělat, tak jsme se
vyfotili alespoň s jeho
ceremonářem. Rozloučili jsme se se všemi ceremonáři a kostelníky a pak jsme postávali na chodbě a venku, abychom viděli papeže odjíždět. Když
projížděl okolo, ještě nám bohoslovcům zamával.
Myslím že jsme zapůsobili velmi dobře, že se snad budeme moci ještě někdy zúčastnit papežské liturgie, alespoň se tak
tvářili. Bylo to po mnoha letech, kdy bohoslovci z Nepomucena
mohli papeži ministrovat, nic standardního. Zabodoval jsem i já,
že jsem se nechal ostříhat. Dostal jsem od jednoho ceremonáře
maltézskou ročenku a tak si říkám, že tato mše s papežem za ty
vlasy stála.

Juris

BRÁZDA – 1/2007-2008

14

A co k tomu říkalo Radio Vaticana?
Vatikán. Na první neděli adventní dopoledne navštívil Benedikt
XVI. nemocnici sv.Jana Křtitele v římské čtvrti Magliana. Svatého otce přivítal fra Andrew Bertie, velmistr Suverénního vojenského a špitálního řádu Maltézských rytířů - řádu, který nemocnici spravuje - a, samozřejmě, pacienti a jejich příbuzní, lékaři a
zdravotníci. Za účasti asi 350 lidí pak v 9h dopoledne Benedikt
XVI. slavil Eucharistii v jednom z pavilónů této nemocnice, která
má kapacitu 240 lůžek. Potom navštívil resuscitační oddělení s
15 lůžky, kde se u každého pacienta a jeho nejbližších zastavil.
V poledne pak pronesl obvyklou promluvu před modlitbou Anděl
Páně z okna své pracovny nad svatopetrským náměstím.

Lov na papeže. Trefil jsem Krista.
Nedá mi, abych si při této příležitosti nevzpomněl na slova jednoho profesora, který říkal, a snad ještě svým studentům
opakuje i dnes, že křesťanství je jako virus. Infikuje lidi a kultury, ony “onemocní“ a pak je přetvoří ke své vlastní podobě. Určitě, ta myšlenka má citelnou váhu, aby vyzvala k reflexi. Těmito několika řádky chci ukázat, že ani mne nenechala lhostejným.
Prožívám v Římě svůj další rok v semináři. Těžko se to
přiznává, ale i v Římě se dá „padnout“. Moje velké oči prvního
dne z Věčného města sklaply hned druhým týdnem. Nebo ještě
dřív? Už si to moc nepamatuji. Ale jedno vím jistě: to moje
„nadšení a veselost“, že jsem v Římě, se ubíralo zcela opačným
směrem.
Je snad cílem mého pobytu v Římě dopřát si blaho italského hlučného velkoměsta a pustit své oči na pastvu po…? I
po papeži?
Je v Římě. Pardon, ve státě Vatikán. „Já chci vidět papeže!“ rezonovalo v mém srdci den co den. Jsem v Římě, že bych
ho ani jednou neuviděl? To snad není možné. I povedlo se.
Možností, jak uspokojit touhu očí najednou bylo, řekl bych,
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ažaž. Poněvadž co je
moc, to je moc. Jednoho krásného dne mne
to přestalo bavit. Znelíbilo se mí shánění lístků, fronty, hodiny čekání. Měl jsem výčitky
svědomí, kolik času
jsem promrhal. Kolik
času jsem ztratil? Ó
Bože, odpusť! I to byl
jeden z důvodů, proč
ráno na mši svaté jsem
se bil v prsa s prosbou
o odpuštění a apeloval
jsem u Všemocného na
jeho milosrdenství.
Teď doufám, že
se nedopustím žádné
věroučné mystifikace.
Urbi et orbi, 2007. Na
balkoně baziliky svatého Petra stojící papež
s doprovodem. Žehná na všechny světové strany. Atmosféra
radostná, počasí je úžasně slunečné a mnohočetný dav božího
lidu skanduje „Benedetto“. Je to tady. Už to není nějaký zvuk.
Přátelé, to je hukot. Papež skončil. Pokřik davu nabírá na síle,
ale papeže to nezlomí. Stojí tiše. Nekyne na pozdrav. Neslyší?
Ale slyší, a právě proto předsune do popředí svou pastýřskou
hůl. Ukáže lidem Krista. Krista, který vstal z mrtvých. A pozdravy mají patřit Jemu, protože On je ten důležitý. Nejdůležitější.
To je to celé poselství papeže. Kristus je Pán. Včera i dnes. Navěky. Amen.

Štefan Brinda
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Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle

Nedávno jsem zjistil, že se mi trochu nakupily úkoly. Blížila se mikulášská besídka. Bylo potřeba dát dohromady Brázdu.
Texty, které jsem si oxeroxoval v lateránské knihovně pro seminární práci, čekaly úhledně poskládané v poličce, až si je začnu
pročítat a něco psát. Přibývaly zápisky z přednášek, a ve svědomí se mi ozýval tichý hlásek, že by bylo dobré průběžně studovat, aspoň něco. Potřeboval jsem vyrobit vánoční přání pro přátele a příbuzné, protože jsem se kdysi rozhodl, že alespoň o Vánocích a Velikonocích zásadně nebudu používat pro tyhle účely
e-mail.
V určité chvíli se dostavil onen známý pocit nestíhání. Jako by člověk seděl na fakírském lůžku s hřebíky. Rychlost modlitby breviáře a růžence dosahuje rekordních hodnot. Člověku se
nechce vysedávat u společného jídla. Občas cítíte za hrudní kostí mírný, nepříjemný tlak. V noci se vám zdá o tom, že vám ujíždí tramvaj, autobus, nebo něco jiného. Máte nutkání se co chvíli
podívat na hodinky. Když už to tak dál nešlo, zasedl jsem
k počítači a napsal do Brázdy příspěvek o pokoji.
Hebrejské šalóm znamená mimo jiné celost, integritu člověka. Je to přímý opak stavu, kdy se člověk cítí ‚rozkouskován‘,
rozbit mezi mnoho věcí, které si činí nárok na jeho pozornost,
čas a úsilí, a které se všechny tváří důležitě a neodkladně. (Ne
nadarmo se nechopnosti soustředění se na přítomný okamžik
říká roztržitost).
Prostředí, ve kterém žijeme, schopnosti soustředění moc
nepřeje. Člověk se například připojí na internet, aby si vyhledal,
dejme tomu, knížku z elektronického katalogu. Za pět minut se
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už nestačí divit, kam až se proklikal a kolik stránek přitom stihl
navštívit. Právě dnes jsme ale - možná více než kdy jindy - povoláni k tomu, abychom se o vnitřní pokoj snažili, navzdory tomu, že je to obtížné. Abychom byli lidmi, kteří mají v sobě

šalóm.
Téměř všechny dopisy (a navíc Apokalypsa) v Novém
zákoně začínají úvodními pozdravy, v nichž se vyskytuje slovo
pokoj (eiréné) - není tomu tak pouze v listě Židům a v prvním
listě Janově. Ve většině případů se toto slovo objevuje ve spojení se slovem milost (cháris). Typický pozdrav zní ‚milost a pokoj
od našeho Pána Ježíše Krista‘, stejně jako pozdravení na začátku mše svaté. Spojení pokoje a milosti má hluboký význam. Kdo
žije v milosti, žije zároveň v pokoji. Přebývá-li v člověku Duch
svatý a člověk mu dá prostor, uspořádává jeho nitro a orientuje
je správným směrem. Bůh se stává nejvyšší hodnotou, a proto
si na toto místo nemohou ostatní věci činit nárok.Člověk se zceluje, přestává být rozbitý. Neznamená to, že by začal považovat
své úkoly, činnosti a realitu kolem sebe za bezcennou.Avšak
každá věc pak dostává správné místo - z hlediska svého vlastního smyslu, který v Božích očích má. Člověk pak ví, čemu se má
věnovat dřív a kolik sil na to má vynaložit.
Je však těžké v tomto stavu setrvávat, protože věci, které
děláme, se nás neustále snaží vtáhnout do sebe. Když nás něco
hodně baví, býváme tím zcela pohlceni, jako by v danou chvíli
jiná věc neexistovala - stačí si vzpomenout na nějaký napínavý
film v kině. Takhle se ona duchovní bdělost, která klade Pána
Boha na první místo a dbá, aby se všechno dělo pro Něho, ponenáhlu zase vytrácí. Proto je tak důležitá modlitba. Nesmíme si
nechat okolím namluvit, že je to plýtvání časem. Není důležité
stihnout všechno, co nás napadne udělat. Jako není tak důležité
něco mít, není ani tak důležité něco dělat. Důležité je být.
S Bohem, s druhými. Přebývat v lásce.To, co máme dělat,
z toho všeho vychází, a nikoli naopak. Marxistická teze, že práce
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udělala z opice člověka, nefunguje. Polidšťujeme se vztahem
k Bohu, který je Láska. To, že jednáme jako lidé, je jen důsledkem.

Jiří Bůžek

Jak jsem to hodně nepochopil
Jak svatý Benedikt z Nursie žil a co všechno dokázal, to
je napsáno v každé základní křesťanské encyklopedii. Vykládat
notoricky známé věci není cílem tohoto příspěvku. Píšu o tom,
co právě v encyklopediích není, a to, jak se dá nesprávně pochopit to, co předal svatý Benedikt svým následovníkům. Ora et
labora. Modli se a pracuj. A já jsem měl tu čest to vůbec nepochopit.
Už asi po dva roky se mně nabízela možnost pobývat několik málo dní v benediktinském klášteře. Žít tam jednoduše, jak
to leží a běží. Modlit se a pracovat.
V naivním domnění něčeho zvláštního jsem pozoroval
bratry, jak se modlí, jak pracují, jak jedí. Přátelé, to byl zážitek.
Vidět osmdesátiletého mnicha, se zařazením v konventu
„zedník“, jak na
praobyčejném
kolečku tlačí před
sebou dva velké
pytle
cementu,
cca 90 kg, a ještě
si u toho zpívá a
píská, to je podívaná. To právě
dokážu i já, na
tom
není
nic
zvláštního. Mnich
se
zařazením
„truhlář“ je asi o
čtyři roky mladší
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než zedník, ale zato jeho květinový záhon před dílnou mu může
závidět kdejaká domácí. A v dílně se dá i z podlahy málem jíst.
A ten jeho montérkový ohoz, radost se podívat. Řekl bych klidně, je to galán. Asi o pětačtyřicet let mladší pater, od bratra
„zedníka“, zařazení „zelinář“, se nejlíp cítí, když právě může něco ze zahrady traktorem svážet, nebo na ní sázet.
Je to snad tak těžké u práce si prozpěvovat, mít pořádek
v dílně, být slušně pracovně upravený? Ne není, to taky dokážu.
Vždyť na tom nic není, jenom přemýšlím, co a jak právě dělám
a kde jsem. Ale unikla mi podstatná věc. Nepochopil jsem. V mé
mysli vyvstává mnoho dotazů, mimo jiné „Jsou šťastní?“. Všechno se dělo tak rychle, že už jsem musel odejít. Ve svém nitru
jsem choval naději, že snad příští rok mi bude darována opět
možnost pobytu.
A byla. Pozoroval jsem dál, ale zaměřil jsem se z toho
vnějšího na to vnitřní. Vždyť oni vypadají tak opravdově, praví
duchovní otcové. Po tom roce jsou ještě víc svatí. To proto, že
se hodně a každý den modlí. Jednou taky budu takovým. Snad.
A zase mně unikla podstatná věc, jednoduše, mezi prsty. Nechápal jsem, kroutil hlavou.
Je ten mnišský život tak těžký? Co ty lidi tak na tom fascinuje, přitahuje? Co je v nich právě to živé? Úplně jednoduché
řešení. Ora et labora. Všechno to, co podnikají, kde pracují, kde
se právě nachází, všechno je prodchnuto modlitbou, prosbou o
milost Pána a jeho požehnání. Než jsem na to přišel, na tak jednoduchou věc, stálo mě to hodně probděných nočních hodin.
Vnímám to jako velkou milost, že se mně dostalo toho světla,
trochu se přiblížit k tomu pochopení právě z té, dle mého skrovného soudu, správné strany, a děkuji za to Pánu téměř každý
den. Taky se domnívám, a stavím sám sebe do čela zástupu, že
je to jedna z mnoha věcí, co lidem v „normálním světě“ schází.
Odevzdat se Hospodinu. Odevzdat se tomu, který řídí můj život,
který právě to, na čem já smím teď pracovat, stvořil, žít Jeho
vůli.

Štefan Brinda
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O lidech, kterým se nechce pracovat v laboratoři
Nedávno jsem zachytil na jednom českém zpravodajském
webu článek jistého populárního českého lékaře. Vyjadřoval
v něm svoji silnou skepsi vůči možnosti Boží existence známým
argumentem ,z nedokonalosti stvoření‘. Proč by měl například
moudrý a všemohoucí Stvořitel postihovat člověka (přesněji muže) po padesátce něčím tak zbytečným a nepříjemným, jako je
zbytnění prostaty?
Z článku bylo jasně vidět, že teologické znalosti dotyčného se pohybovaly na úrovni středoškolských osnov Československé socialistické republiky. Hned v úvodu byl
například zmíněn oblíbený‚nesoulad‘ biblické zprávy o stvoření
světa a evoluční teorie. O tom, že existuje něco jako biblická
exegeze a hermeneutika, neměl autor viditelně ani potuchy.
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Přemýšlel jsem , co by se stalo, kdyby do oněch internetových novin napsal třeba pan kardinál Vlk článek o tom, že nachlazení je třeba léčit úplně jinak než aspirinem a vitaminem C,
protože lékaři tomu nerozumějí. V diskusi by se jistě ihned objevily příspěvky o středověkém tmářství, placaté zemi a upálení
Mistra
Jana
Husa.Vzdělanější
diskutéři by si
možná vzpomněli
i na Galileiho pokud ovšem připustíme možnost,
že by byl takový
článek vůbec přijat k publikaci.To,
že lékař, který
nestudoval
do
hloubky ani filosofii, ani teologii, se
v y j a d ř u j e
k otázkám, které
těmto
oborům
příslušejí, považujeme naopak za
naprostou samozřejmost.
V devatenáctém století se zdálo, že přírodovědecká metoda nabízí definitivní a dokonalé vysvětlení vší reality. Vývoj
epistemologie i samotných přírodních věd, zejména fyziky,
tenhle předpoklad účinně zpochybnil. Zdá se však, že jej mnoho
(ne-li většina) lidí mlčky přijímá i dnes. Asi i proto, že díky vědě
se zrodily technologie, které fungují a zpříjemňují nám život, se
zdá, že přírodovědci znají poslední pravdu o světě – jak bychom
si ho jinak mohli tak účinně podmanit?
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Český biolog a filosof Zdeněk Neubauer píše v jedné své
eseji v knize Smysl a svět o panice, která zavládla ve Spojených
státech, když Sovětský svaz vypustil v roce 1957 první umělou
družici - Sputnik. Američané začali usilovně přemýšlet o tom,
proč je Sovětský svaz technologicky napřed. Jeden ze závěrů byl
tento: sovětský vzdělávací systém už dávno odvrhl balast humanitních věd a zaměřil se na ty přírodní. Chceme-li Sověty dohnat
a předehnat, musíme to udělat podobně. Od té doby je filosofie
(nemluvě o teologii) podle autora jak na Východě, tak na Západě popelkou. Profesor Neubauer uvádí jedno příznačně pohrdavé zhodnocení humanitních věd ze strany přírodovědců: Philosopher is a guy who is too lazy to work in the laboratory. Filozof je
chlápek, který je příliš líný na to, aby pracoval v laboratoři. I jeden anglosaský způsob dělení lidského vědění na hard science
(přírodověda) a soft science (to ostatní) vypovídá o něčem podobném. Humanitní vědy a teologii skoro nikdo nebere vážně.
Vědy přírodní - a v poslední době zřejmě nejvíce biologie
- jsou pro dnešního člověka naopak kouzelným proutkem, kterým jednou dokážeme realitu nejen dokonale poznat, ale i proměnit. Včetně člověka, tedy nás samých. Jenže právě
s člověkem je problém: viděno křesťanskýma očima, člověk je
tajemství, neredukovatelné na přírodovědecké vysvětlení. Je
možné způsobit, aby člověk žil díky biotechnologiím déle, byl
krásnější (považujeme-li za krásu fyzickou přitažlivost) a měl
pohodlnější život. Je-li ale křesťanská antropologie pravdivá,
nikdy nedokážeme pomocí vědy napravit lidskou porušenou
schopnost milovat. Paradoxně největší samotou a odcizením trpívají lidé v technologicky nejvyspělejších zemích. Kdo ví - možná jednou, až tato nemohoucnost vědy a techniky bude ještě
zřetelnější, se zase začneme zajímat o odpovědi lidí, kteří jsou
pro práci v laboratoři příliš líní.

Jiří Bůžek (kresby Pavla Kantorka)
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O pravém významu Motu propria
Aneb: PROČ?
Snad každý katolický věřící musel na začátku července
zaznamenat, že Sv. otec Benedikt XVI. vydal Motu proprio povolující od 14. 9. 2007 slavit eucharistickou slavnost podle misálu
promulgovaného papežem Janem XXIII. v roce 1962. Nikdo
z nás také nemohl nepostřehnout, s jak velkým ohlasem se to
setkalo, a to jak díky zvědavosti novinářů, co to vlastně znamená, co se smí tedy dělat a co ne, tak díky různým výstupům
představitelů církve, kteří se snažili vysvětlovat, co Motu proprio
přináší, co povoluje… A tak jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, např. zda kněz může podle tridentského ritu slavit obřady velikonočního tridua a podobně. Je tedy zajímavé, že
ačkoli padlo na toto téma mnoho slov a byly popsány stohy papíru, nikde jsem nezaznamenal, že by se někdo snažil ukázat
pravý význam tohoto Motu propria. Všichni byli zahleděni do
konkrétních otázek, a tak se nikdo nepozastavil nad tím, proč
Sv. otec Benedikt XVI. po tomto „tématu“ sáhl a odvážil se tento list vydat.
Od II. vatikánského koncilu můžeme sledovat dlouhý dějinný vývoj vztahu mezi Svatou stolicí a zastánci tzv. staré liturgie. Je tedy zřejmé, že současný papež Benedikt XVI. musel do
tohoto rozhovoru také zasáhnout. Jeho přínos je však zlomový.
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Sv. otec správně objevil a pochopil, že problém tkví ani ne tak
v tom jakým způsobem budeme mši sv. slavit, jako spíše v tom,
jak jednotlivé rity budeme nazývat. Zastánci tridentského ritu
často hovoří o tom, že slaví „starou“ liturgii. Sv. otec se dovtípil,
že tato skupina není vázána na tridentskou liturgii, ale že jsou
v ní seskupení lidé, kteří rádi slaví starou liturgii, to znamená,
liturgii prověřenou církevní Tradicí. Benedikt XVI. tedy představil
toto řešení. „Povolí-li se slavit tridentskou liturgii, liturgie II. vatikánského koncilu se stane starou, tudíž přístupnou pro skupinu
lidí, kteří nemají příliš v oblibě novinky.“ Sv. otec tedy správně
vystihl, že pomocí tohoto „nenápadného“ kroku dopomůže
k tomu, aby i „tradičnější“ věřící mohli slavit liturgii Druhého vatikánského koncilu. Tridentská liturgie se tak v dějinách církve
prostřednictvím Motu proprio stalo opět jednotícím prvkem, který dopřává církvi, aby se v ní slavil jediný ritus – a to podle misálu promulgovaného papežem Pavlem VI. v roce 1970.
Jistě všichni uznáme, že je to geniální krok. Sv. otec ale
dokázal jít ještě dál. V tomto svém krátkém a mnohdy špatně
chápaném díle dokáže řešit i další problém. Benedikt XVI. je
totiž známým odpůrcem dělení jednotlivých „frakcí“ v církvi na
konzervativce (tradicionalisty) a liberály (modernisty, progresisty). Ve svém Motu proprio řeší tedy i tento problém, a to způsobem, který je skutečně obdivuhodný. Papež tím, že povoluje
slavení tridentského ritu, jehož zastánci jsou mnohdy nazýváni a
považováni za konzervativce, činí z této skupiny zastánce nové
liturgie, a tím pádem tedy značné progresisty. Tím pádem je
nám všem zcela jasné, že se situace v církvi zcela obrátila. Ze
zastánců staré liturgie se tak rázem stali největší modernisté,
zatímco z dosavadních progresistů se stali tradicionalisté. Nazývání jednotlivých „frakcí“ se tak stává značně zamotaným, a
proto také nepřesným. No, zkuste říci nějakému zastánci Tridentské liturgie, že je modernista a uvidíte, jak se bude tvářit.
Jak vidíme, Motu proprio papeže Benedikta XVI. je velmi
promyšlené a pro církev přínosné dílo. Papež se skrze něj projevil jako pravý Pontifex, který postavil most mezi starým a no-
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vým, mezi jednotlivými skupinami v církvi. Sv. otec se také
vskutku projevil jako ten, kdo se snaží naplnit Pánova slova pronesená ve Velekněžské modlitbě: „Ut unum sint“.
Je tedy zřetelné, že by byla škoda se zastavit jen u povrchního čtení tohoto velkého a v dějinách církve velmi důležitého Motu propria. A bylo by zásadním nepochopením užívat tento
list k nějakým dalším rozbrojům uvnitř církve.

Cílem tohoto článku není někoho zesměšnit. Autor se
snažil trochu odlehčit toto tolik propírané téma a ukázat na základní bod, ke kterému máme směřovat – Ut unum sint.
Martin Sklenář

GRATULACE
k výročí 20-ti letům kněžství
Gejza Veselý – 14.9. 1987
k výročí 40-ti letům kněžství
Juraj Kadlec – 23.12. 1967
k výročí 70-ti letům kněžství
Jiří Svoboda – 18.12. 1937
k výročí 60-ti letům života
Mons. Karel Janoušek – 27.10. 1947
Václav Steiner – 20.11. 1947
k výročí 70-ti letům života
Mons. Josef Šupa – 14.11. 1937
k výročí 85-ti letům života
Mons. Alois Krchňák – 6.12. 1922
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Dnes se vám narodil
Spasitel, Kristus Pán,
v městě Davidově.
(Lk 2, 11)

Alumni Papežské koleje Sv. Jana Nepomuckého Vám
přejí požehnané a milostiplné vánoční svátky.
VENITE, ADOREMUS DOMINUM!

