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Děkujeme všem,
kteří ve svých modlitbách a obětech pamatují
na všechny obyvatele naší koleje.
Zvláštní poděkování patří všem,
kteří finančně podporují vydávání časopisu
BRÁZDA.
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Slovo úvodem
Drazí čtenáři,
druhé číslo Brázdy v tomto
školním roce Vám nabízí širokou škálu
žánrů
od
teologicko-historických
pojednání a vzpomínání spolu s jedním
exalumnem naší koleje na časy dávno
minulé přes různá zamyšlení a glosy až
po
vznešené
pozvednutí
mysli
v poetických úryvcích či zcela praktické
rady co počít ve farní kuchyni, když už
Vám ohřívané párky a smažená vajíčka „lezou krkem“.
Čas opravdu letí velmi rychle. Rok s rokem se sešel a již je to dvanáct
měsíců, co jsme vyprovodili papeže Jana Pavla II. na jeho poslední pozemské
pouti a v těchto dnech si připomeneme první výročí pontifikátu Benedikta XVI.
Letošní dlouhá zima, která houževnatě bojovala o přežití zaskočila nejen
ty, kdo obývají českou kotlinu, ale i nás zde na jihu. Jak slyšíme a čteme,
„doma tají ledy“. Není to vždy příjemné, protože ta spousta vody může
napáchat značné škody. Nicméně víme, že mnohem horší chlad je někdy cítit
z lidských srdcí. Přejeme Vám všem, aby i ve všech našich vzájemných
vztazích nastalo oteplení a obleva. Nemusíme se bát, že tato záplava napáchá
škody. Spíše právě naopak.
Kéž k Vaší dobré náladě přispěje nejen jarní sluníčko, které vstupuje do
našich příbytků, ale také alespoň malým dílem i toto číslo našeho časopisu.

redakce
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Kronika
Milí přátelé Nepomucena,
letos více než kdy jindy jsme rádi, že můžeme trávit první jarní dny
v přepamátném Římě. Ale myslíme v modlitbách na vás všechny, kteří se jen
pomaličku vzpamatováváte ze zimních, letos zvlášť silných, depresí a také na
vás, kteří možná právě teď stojíte ve sklepě nebo na dvoře a vyklízíte
povodňové bahno. Pojďte se tedy na chvíli potěšit s námi, kteří jsme mohli
prožít takřka bezstarostně první měsíce roku 2006.
14. ledna – Každé prázdniny jsou velkým rozptýlením bohoslovecké duše.
Trochu srovnat myšlenky nám přišel P. Richard Čemus SJ, rekolekční promluvy
však vedl ještě vánočním směrem.
Bůh se stal viditelným. Boha nikdo
neuvidí, nepochopí, jen ten, komu se
zjeví. Kdo neviděl Boha, nemá o něm
co mluvit. Všichni jsme hříšníci, ale
v odpuštění poznáme Boha snad
ještě víc, než kdybychom nehřešili.
Kdo viděl Boží milosrdnou tvář,
nemůže už jednat stejně.
25. ledna – V tradici ekumenicky
laděných nešpor o svátku Obrácení
sv. Pavla pokračuje i papež Benedikt
XVI. – Tentýž den se na pulty
v knihkupectvích dostala jeho vůbec
první encyklika Deus caritas est.
Únorové dny nám zpestřila návštěva hned několika biskupů. Začátkem
měsíce to byl otec arcibiskup Otčenášek. Potom během setkání biskupů –
přátel Díla Mariina k nám zavítali otec biskup Posád a otec biskup Kajnek. Ten
se k radosti zvláště hradeckých alumnů zdržel více dní a promlouval k nám při
sobotní rekolekci. Z pohledu zkušeného pastýře hovořil o radosti z povolání.
Meditativní usebrání trošku narušila hrůzná příhoda, když v noci z pátku na
sobotu neznámý žhář zapálil přímo po našimi okny několik aut. Naštěstí velmi
rychle zasáhli vigili del fuoco.
12. února – Mezi událostmi Nepomucena bych rád připomněl také jáhenské
svěcení našeho kamaráda a člena naší české rodiny v Římě, paulána Pavla
Kříže.
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Většinou se v kronice nezaznamenává, co se nestalo. Ale tentokrát učiníme
vyjímku. No uznejte, kvůli nepřízni počasí jsme museli zrušit tradiční
pozkouškové přespání na Morolu!
Ve dnech 20. - 24. února jsme se účastnili cyklu přednášek o duchovní
formaci v seminářích pořádaném Asociací rektorů římských kolejí. Akce se
konala v prostorách Španělské koleje a mezi přednášejícími byla i známá
jména jako P. Marko Rupnik SJ nebo P. Jesús Castellano OCD.
Do postní doby jsme vstoupili 1. března liturgií Popeleční středy v naší
seminární kapli. První statio papeže Benedikta v bazilice svaté Sabiny jsme
sledovali jen z televizní obrazovky. Počet lístků je omezený a ne vždy jsme my
ti vyvolení. V pátek po Popeleční středě jsme potom započali s křížovými
cestami. Letos se otec spirituál snaží zapojit všechny obyvatele koleje, takže
každý si musí alespoň jednou nebo dvakrát během postní doby připravit svou
vlastní meditaci nad některým
zastavením.
4. března – Už jsme dojedli poslední
konzervy fazolí, takže byl zrovna ten
správný čas na dobročinnou akci
Banco Alimentare. Při letošním
šestém ročníku sbírky potravin pro
chudé jsme opět zvýšili svůj
dosavadní rekord na necelých 1800
kg oleje, těstovin, luštěninových a
rajčatových konzerv. Vzniklo však
podezření, že jsme tohoto výsledku
dosáhli díky nepřesnosti naší váhy.
„Rýpalům“ ale vzkazuji, že naše váha
váží stejně špatně jako loni. Ještě pro upřesnění dodávám, že část vybraných
potravin dostává také naše kolej. Letos to bylo asi 700 kg. Když vidíme, jak
nám přispívají třeba staří nebo i rodiny ze svého nedostatku, kéž bychom si
pak víc vážili jídla, které někdy bereme až příliš jako samozřejmost.
5. března – České mši svaté předsedal otec Richard Čemus. Významným
životním krokem byla zejména pro naší katechumenku paní Hanu, která při ní
přijímala Credo, jeden z nejcennějších pokladů církve. V celé postní době ji
provázíme modlitbou.
Nesmíme zapomenout ani na tradiční předvelikonoční žehnání v italských
domácnostech. I letos don Humberto počítá s naší pomocí. A když se pak po
žehnání sejdeme zase zpátky v Nepomucenu, vždycky si máme co vyprávět.
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Plní dojmů si navzájem sdělujeme, co kdo zažil. Kéž je to silný moment
modlitby také pro naše „požehnané“!
15. března – Na oběd k nám zavítal otec kardinál Vlk, který se v Římě
účastnil jednání Papežské rady pro sdělovací prostředky. Při besedě se potom
hovořilo o naší ale i universální církvi. Pražský arcibiskup se do Říma podíval
do konce března ještě jednou. Účastnil se totiž konzistoře, při níž papež
jmenoval patnáct nových kardinálů (23. – 25. 3.).
18. března – Mezi nejvýznamnější události posledních dní bych zařadil
březnovou rekolekci. Ne zas tak často se totiž stává, aby nás při duchovní
obnově vedl Teologo della casa pontificia. V současné době tuto funkci zastává
P. Vojciech Giertych OP. Hezky a velmi poutavě, ale s hloubkou dominikána,
nám přednesl promluvy o svatém Josefovi.
26. března – Sestra Paula, sestra známá nejenom výrobou jitrocelového
sirupu nebo jako pilná studentka problému zla, si pro nás, ještě ve spolupráci
s jinými osobami, připravila krásný nedělní výlet. Prý aby se mezi sebou kněží,
bohoslovci a také sestry víc seznámili. Ne každého pro tento projekt získala,
ale nakonec nás jelo pěkných dvanáct. Naším cílem byla příroda nad městem
Tivoli, místo zvané „Matúšovo“, kam už nesahá lomoz civilizace a kde každý
musí zajásat nad krásou
Božího stvoření. Nejprve
jsme se kochali výhledy do
krajiny a až nám vyhládlo,
přišlo na opékání buřtů,
chleba a salámu. A když
jsme stihli i zpáteční vlak,
byli spokojení všichni, i ti,
kdo snad ráno měli ještě
pochybnosti. Cestou jsme
začali zjišťovat, že buřty
nebylo to jediné, co se
dneska spálilo. Někteří do
rána zbledli a sestry – těm
červená líčka sluší.
2. dubna – Spolu s papežem Benediktem jsme se sešli na náměstí svatého
Petra k modlitbě růžence v den prvního výročí odchodu Služebníka Božího Jana
Pavla II. do Otcova domu.
Dnešní kroniku končím s přáním hezkých Velikonoc, my je letos budeme slavit
ve Věčném městě s nástupcem Petrovým.

Tomáš Koumal
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Historie židovských velikonoc: společenství a
naděje
Na Zelený čtvrtek, v první den velikonočního tridua, slavíme večer mši
na památku Večeře Páně. Liturgie Božího slova, nás při této slavnosti uvádí do
velikého tajemství naší víry: „Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal

chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: "Toto je moje tělo, které se za vás
vydává. To čiňte na mou památku."“ 1 Kor 11,24 A tak Boží Syn začíná slavit
svojí Paschu, tedy přejití z toho světa k Otci, které vyvrcholilo na kříži a které
nám lidem přineslo spásu. V prvním čtení, které je z druhé knihy Mojžíšovy,
vidíme předobraz této Ježíšovy Paschy, v židovských velikonocích. V nich si
židovský národ připomínal přejití z otroctví Egypta do svobody zaslíbené země,
jako zásah Boží moci ve prospěch národa, který si vyvolil. Jak ale tradice
židovských velikonoc vlastně vznikla a kde je její původ? Má také nějaký svůj
předobraz a nebo vznikla až v židovské kultuře?
Je jasné, že se biblický výzkum
na
události
velikonoc
zvláště
soustřeďuje, vždyť mají klíčový
význam jak pro samotný židovský
národ, tak i pro tradici křesťanskou.
Plodem tohoto výzkumu je poznání,
že i obřady židovských velikonoc mají
svůj pramen, ze kterého vycházejí. Je
jím kultura pastýřů, kteří rok co rok
vždy v noci při prvním jarním úplňku
shromažďovali svá stáda. Tak se vždy
sešli dohromady jako rod, a při
slavnosti obětovali jedno mladé zvíře
ze stáda a jeho krví stádo pokropili.
Věřili přitom, že krev tohoto jednoho
obětovaného zvířete ochrání celé
stádo před nebezpečími, které stádu
hrozily při střídání pastvin. Tato nebezpečí symbolizovala levice Ničitele, tedy
síla, která pustoší život a přináší zkázu smrti. Důležité na obětech pastýřů byly
dvě skutečnosti. První, že se při nich sešel vždy celý kmen a druhá, že se
společně obraceli k budoucnosti a žádali ochranu od zlého. A tento pohled do
budoucnosti, plný důvěry, bude později v tradici Izraele nazván nadějí.
Text, který budeme číst jako první čtení na Zelený čtvrtek Ex 12,1-8.1114 nám odráží, jak se původní obřad pastevců v Izraeli přetvořil. Oba dva
původní prvky, tedy společenství i naděje, však zůstaly přítomny. Také
izraelského slavení se účastnilo celé shromáždění a naději vyjadřuje krev,
kterou pomazali obě veřeje i příčný trám nad nimi v domech, kde ho jedli.
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Mimoto je zde ale ještě třetí prvek, který je pro Izraele stěžejní: touto slavností
vyjadřuje „paměť“ exodu. Hospodin, Bůh Izraele, zasáhl a vysvobodil svůj lid
z otroctví. A tato zkušenost Božího zásahu zcela přetvořila i dva původní,
pastýřské prvky. Společenství Izraele není jen nějakým shromážděním
příbuzných lidí, ale je plodem jejich společenství s Hospodinem, Pánem, který
prostřednictvím exodu vysvobodil svůj lid z otroctví a zničil mezi lidem
rozdělení a nesvornost. Stejně tak se ve světle vysvobození z Egypta mění i
naděje. Nyní se stala očekáváním Pána, který přijde jako osvoboditel a spasitel
a ukončí útlak slabých.
Ale i dále během
historie izraelského národa
se
slavení
velikonoc
několikrát
změnilo.
Například v době judského
krále Jošijáše, který se
snažil odstranit ze svého
lidu
modloslužbu
a
nevěrnost vůči Hospodinu.
Tehdy dostaly velikonoce
charakter poutní slavnosti,
při které putoval celý národ
do Jeruzaléma a tak všichni
slavili společně na jednom
místě. V této době se
k velikonocům přidává ještě
další rozměr. Velikonoce
byly dobou, kdy se měnil
starý chlebový kvas za
nový. Sedm dní byly
domácnosti bez kvasu a tak
tato doba začala být
symbolicky
časem
pro
přechod od starého života k novému. Ve světle této nové skutečnosti se
proměňuje i naděje. Stává se nadějí nového života a tak se do obsahu
velikonoc pozvolna dostává téma vzkříšení. Tedy nový život v plném
společenství s Hospodinem. V této době vidí izraelský národ jako hlavní smysl
a cíl podivuhodného vyvedení z otroctví Egypta právě nový vztah s Bohem.
Každý den jejich života se k této události měli vracet a žít svůj všední život
z její síly. Tak o tom mluví také příkaz v páté knize Mojžíšově, který Izraelity
učil jak velikonoce slavit: „Nebudeš při něm jíst nic kvašeného. Po sedm dní

budeš při něm jíst nekvašené chleby, chléb poroby, neboť jsi chvatně vyšel z
egyptské země. Po všechny dny svého života si budeš připomínat den, kdy jsi
vyšel z egyptské země.“ Dt 7,6. Jošijáš také mění způsob oběti při
velikonocích. Už se nepoužíval holocaust, tedy obět, při které se spálilo celé
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obětní zvíře na znamení totální odevzdanosti Hospodinu, ale začala se používat
obět zabah, což znamená „oběť společenství“. Při ní se část spálila v ohni, ta
symbolizovala podíl Hospodina a druhou část snědli ti, kteří oběť přinesli. Tedy
i na způsobu oběti byl vidět důraz na společenství lidu Izraele a Hospodina,
které vzniklo podivuhodným vyvedením lidu z Egypta.
V době exilu, kdy byl izraelský národ v zajetí daleko od země a chrám
byl rozbořen se samozřejmě takto velikonoce slavit nemohly. Protože izraelité
nemohli být na stejném místě, snažili se slavit tuto slavnost alespoň ve stejný
čas. Tímto časem byl západ slunce. To, že jedli velikonoční oběť ve spěchu,
symbolizovalo očekávání a naději, že Pán přijde a svůj lid opět z otroctví
vysvobodí.
Po exilu, roku 515, kdy se obnovil chrám, význam velikonoc dále rostl.
Opět se při slavení setkává celý lid a i téma naděje má nyní velkou intenzitu.
Objevuje se i další prvek slavení velikonoc a to spojení s Abrahámovou obětí
Izáka. Nešlo jen o připomenutí Abrahámovy poslušnosti, ale také o jeho
naslouchání Božímu Slovu. Tak i lid měl naslouchat veliké události a
zkušenosti, kterou zažil při vysvobození z egyptského otroctví.
Na tomto vývoji
slavení
izraelských
velikonoc vidíme, jak
zrála
dvě
základní
témata,
tedy
společenství
lidu
s jejich Bohem, který je
vysvobodil z otroctví a
potom naděje, že tento
Pán všeho stvoření na
svůj lid nezapomíná ani
nyní. Je úžasné, v jaké
plnosti se oba dva tyto momenty naplnily Ježíšovou Paschou, jeho
Velikonocemi, které vrcholí na kříži, na kterém můžeme vidět jeho naprosté
sebevydání, které nám přineslo spásu, tedy věčný život s ním. „On se jednou

provždy stal naším Beránkem, naším obhájcem u tvého trůnu. On - Beránek
obětovaný - už neumírá, Beránek zabitý žije navěky. On vydal sám sebe za
nás, a co oběti Zákona naznačovaly, naplnil skutečností kříže. On je náš kněz,
náš oltář, náš pravý a jediný Beránek: on všechno s tebou smířil.“ (z
velikonočních prefací)
Podle knihy Giovanni Odasso: Bibbia e religioni připravil
Josef Prokeš
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Turisté v římských kostelích
V polovině března přijeli do Nepomucena moji přátelé – manželé Petr a
Jana z Prahy. Měl jsem to potěšení je týden po Věčném Městě doprovázet. Na
některých místech jsem při této příležitosti byl již po několikáté, a proto mou
pozornost nepřitahovala ani tak památka samotná, jako lidé, jimiž byla právě v
danou chvíli "zabydlena". Možná že jsem mohl – alespoň na posvátných
křesťanských místech – turisty ignorovat a ušetřený čas věnovat modlitbě.
Jenomže věc není tak jednoduchá. I turisté jsou moji bližní, a jako takové je
ignorovat prostě nemohu.
Co se asi těm lidem honí hlavou, když procházejí třeba chrámem
svatého Petra ve Vatikánu, bazilikou Panny Marie v Trastevere nebo dalším ze
stovek kostelů a kostelíků v Římě? U věřících turistů nebo poutníků (jako byli
Petr s Janou) to může být jednoduché. V kostele se pomodlí a prohlédnou si
ho s křesťanským předporozuměním, tiše a uctivě. Ale jak je to s těmi
ostatními, kterých je bezpochyby většina?
Chvilku jsem si s touhle myšlenkou hrál. Zkusil jsem se vžít do
turistických pocitů a pak, profesionálně deformován studiem systematické
teologie, jsem si je roztřídil. Vyšly mi z toho tři skupiny:

1) Spousta turistů jistě myslí na věci, které se samotného kostela
dotýkají jen velmi okrajově nebo vůbec ne:
Turista z Japonska: "Musím rychle udělat fotografie (videozáznam),
odpoledne odlétáme do Benátek a pozítří už budeme v Berlíně. Už se těším, až
si to doma v Tokiu v klidu na počítači prohlédnu."
Teenager-chlapec: "Ty vole, tak sme to viděli, ale už mě to nebaví. A
mám hlad. Bych zapad do nějaký pizzerie."
Teenager-děvče: "Půjdeme večer na diskotéku?"

2) Pro jiné může být kostel předmětem – výkladu, obdivu nebo
kritiky:
Historik: "V tomhle průvodci je chyba! Má tam být rok 1621, ne 1620!"
Estét: "To je nádhera. To zřasení rouch, ten šerosvit! To by žádný
takzvaný moderní malíř nedokázal."

Technik (turista z Německa, Velké Británie, Holandska, Skandinávie…):
"Ti Italové se opravdu o svoje kulturní dědictví nedokáží postarat. Takhle
poškozenou fasádu v naší zemi nemají ani opuštěná přístavní skladiště. A ty
praskliny ve zdi! Kdybychom takovou cennou památku měli u nás..."

3) Ale jistě jsou i tací, kteří tuší, že se jich skutečnost kostela (církve
– škoda, že v češtině jsou to dvě různá slova) může nějak osobně
týkat. Tahle skupina je určitě nejrozmanitější a nejzajímavější:
Příznivec silně levicových stran (nebo turista z Čech): "Zase se mi
potvrdilo moje přesvědčení, že církev a náboženství vždycky potlačovaly
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lidskou svobodu. Jen se podívejte na tu zbytečnou nádheru, na ty sochy
světců v nadživotní velikosti, jak fanaticky se tváří – jenom se opásat
semtexem a vyhodit do povětří autobus bezvěrců. Všechno to slouží k
psychické manipulaci, aby se člověk cítil pokořený a nicotný před institucí a její
ideologií. Ještě že už jsme to my moderní lidé prohlédli a oni nám teď do
ničeho nemohou mluvit. Je zvláštní, že to celé ještě vůbec funguje – vždycky
se holt najde někdo, kdo skočí na špek kdejaké pitomé překonané doktríně."
Zamilovaní.On: "Podívej se, támhleta tvář světice z mozaiky se ti
podobá!" Ona: "No vidíš, to je nápad! Když na mne nebudeš hodnej, tak ti fakt
odejdu do kláštera!" (smích)

Turista
zaměstnáním:

s

náročným

"Tady je ale
ticho! Škoda, že už musíme jít
jinam. Chtělo by se mi tady
chvíli zůstat, jenom tak sedět a
trochu přemýšlet. Neměl jsem
na to za poslední půlrok ani
chviličku."
Do téhle třetí skupiny
patřily i moje myšlenky, když
jsem v září roku 1995 přijel na
týden do Říma. Byl jsem čerstvý
postgraduální student genetiky,
přesvědčený
o
všemohoucí
explanační síle přírodních věd a
o tom, že filosofie a teologie
patří do starého železa. V
chrámu svatého Petra jsem si
tenkrát myslel asi totéž jako
výše
uvedený
příznivec
extrémně levicových stran – až
na to, že v té době nebyly
aktuální sebevražedné atentáty,
ale spíš válka v Bosně. Podivný pocit, že by se mne TO mohlo osobně týkat,
však nabral nové intenzity při návštěvě katakomb svatého Kalixta. A už mne
nikdy úplně neopustil. Téměř přesně po deseti letech jsem přijel do Říma
podruhé – studovat onu zastaralou katolickou teologii jako bohoslovec.
Až nám někdy budou turisté v Římě, v Praze, v Českém Krumlově nebo
v Telči připadat otravní, příliš početní nebo jinak nesympatičtí ("neumí se v
kostele chovat, hlučí, a v létě by klidně šli dovnitř jenom v plavkách!"), neměli
bychom zapomínat na to, že někteří mohou mít při návštěvě kostelů v hlavě
myšlenky třetího druhu.

Jiří Bůžek
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Mraky
Jak je krásné Boží nebe
ježto nad zemí se klene
hledíc naň já zřím v něm Tebe
Touho duše rozněžněné
v mracích vidím tvoji slávu
když jsou sluncem nasvícené
ve svém zlatobílém hávu
Lásko duše roztoužené
k večeru pak barvu změní
již jsou k spánku připravené
v růžolícém uzardění
Něho duše proměněné

Jan Vižňovský

Rozhovor s Mons. Karlem Otčenáškem
emeritním arcibiskupem královéhradeckým

Do papežské koleje Nepomucenum jste nastoupil v době, kdy nad
Evropou zlověstně visela hrozba
válečného konfliktu. Jaká byla léta
Vašich studií tady v Římě?
V Čechách jsme už měli protektorát
Böhmen und Mähren a dostat se za
hranice nebylo snadné. Ani mě nechtěli
pustit. Proto pan biskup spěchal – já jsem
byl v semináři teprve tři týdny. A tenkrát,
v říjnu 1939, na sebe pan rektor semináře,
Dr. Hugo Doskočil, navlekl všechna
vyznamenání, která měl ještě od císaře
pána, a šel vyjednávat na Oberlandrat.
Tam ty metály na úředníky zapůsobily a
nakonec jsem dostal dovolení. Tady
v koleji jsem našel jen Čechy a Slováky,
všichni ostatní odešli a tak jsme byli, co se
týká řečí, ochuzeni. Pouze s naším
italským rektorem Ferdinandem Rovedou se mluvilo italsky. Ten byl zároveň
generálním asistentem Azione cattolica uomini a měl výjimku, že mohl
cestovat po světě. Jinak Mussolini nechtěl, aby se lidé moc pohybovali a moc
věděli.
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Prožít seminární léta v době války nebylo jistě jednoduché. Vybavují
se Vám vzpomínky i na některé pozitivní věci?
V koleji jsem byl celé čtyři roky kostelníkem, protože po nás už nikdo
nový nepřišel. Tehdy ještě nebyla koncelebrace a každý kněz sloužil mši sám.
Proto jsem měl hodně práce. Každý rok na Hromnice se chodilo za papežem
Piem XII. dát mu jako omaggio jednu nebo dvě svíce a při té příležitosti se mu
mohlo něco ohlásit. Vzpomínám si, že jsem prosil za pelhřimovského děkana,
zakladatele chrámového družstva, který byl odvlečen do koncentračního tábora
a o požehnání pro svatbu mé sestry Marie. Nevěděli jsme, kdy a zda vůbec se
vrátíme domů, a tak jsme se modlívali u Michelangelovy Piety u sv. Petra
desátek „kterého jsi Panno v chrámě nalezla.“ Řím byl často bombardován.
Užili jsme dost tmy a zimy a ani jídla nebylo moc. Už žádné peníze
nepřicházely a zůstávali zde i vysvěcení kněží, protože Hitler nechtěl živit
kněžské žaludky. Tenkrát byla o vše nouze – tak třeba se tady zabíjely kočky.
Spolualumnus, můj vzdálený příbuzný František Hájek, se proslavil tím, že jich
velice mnoho vytloukl. Pak ho za to kluci ozdobili nějakou šerpou jako
kočkobijce. Mně pomáhal ve studiu, byl ve vyšším ročníku, po něm jsem
dostával skripta. Dostalo se nám zde velmi solidního, ovšem předkoncilního,
teologického vzdělání. Nikdo nás neuváděl do italštiny, ale měli jsme předtím
hodně latiny. Výuka probíhala v latině nebo italštině.
Když přišli spojenci, podali jsme přihlášky do naší londýnské zahraniční
armády. Ti, kdo měli ukončená studia, se tam také dostali. Potom se vrátili
např. Mandl nebo Reinsberg už jako důstojníci, ale na vojně začínali i mytím
podlahy. Mne neodvedli, protože jsem ještě nebyl hotov. Byla to choulostivá
situace – ve válce se musí také zabíjet. Předtím jsme ovšem byli vázáni
církevním zákazem mluvit s kýmkoliv mimo kolej, neboť vicerektor Bezdíček se
velice bál, aby nás neodveleli Němci.

Setkal jste se zde v Římě s nějakými významnými osobnostmi, které
Vás oslovily způsobem svého života či originalitou svého myšlení?
Byl to např. Garigou Lagrange, který přednášel na Angelicum, kam mě
dovedl doktor Josef Paulů, náš hradecký kněz. V roce 1942 jsme tu měli spolu
s Poláky výstavu o svatém Vojtěchu, na jejímž zorganizování jsem se podílel.
Pozvali jsme sem také Ivana Mastilaka, to byl redemptorista, východního
obřadu, který zde přednesl přednášku o unionismu.

Podařilo se Vám navázat zde v koleji přátelské vztahy s některými
alumny, které přetrvaly dlouhá léta?
To by byla celá dlouhá řada. Ale většinou už nežijí. S nynějším prelátem
Karlem Pilíkem jsme chodili prosit kardinály, abychom nebyli ordinováni na
kněze až v posledním semestru teologie, jak to papež vyhlásil pro celý Řím.
Naše snaha byla marná. Byli jsme svěceni 17.3.1945 na svatého Patrika a
našeho tehdy blahoslaveného Jana Sarkandra. Všichni před námi, a také
potom po nás, byli svěceni na adventní kvatembrovou sobotu. Ze Slováků
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Štefan Náhalka, pozdější rektor nově vzniklého Ústavu svatého Cyrila a
Metoda. Dalším z mých přátel byl Stanislav Sasina z Českobudějovické diecéze.

Do Čech jste se vracel již jako kněz. Jaké byly první roky Vaší
pastorační služby v naší zemi?
Primici jsem měl 16. 9. 1945 u nás v Českém Meziříčí. Byl to takový
zázrak, že jsme se všichni sešli. Nedlouho poté už tatínek vezl moje věci na
trakaři do kopečka v Týnci nad Labem. Mým prvním farářem byl Otec Ladislav
Burda; poprvé měl nějakého kaplana. Jezdíval jsem do Prahy za Otcem
Vilémem Vondrou a tam jsem míval první kontakty s pražskou inteligencí u
Patera Urbana. Každý měsíc tam bývaly přednášky.

V minulém roce jste oslavil několik životních jubileí (85 let života, 60
let kněžství, 55 let od biskupského svěcení). Jak se dnes s odstupem
času díváte na ta prožitá léta od roku 1950 do roku 1989?
Pan biskup Mořic Pícha mě tajně
vysvětil
30.
4.
1950
v kapli
královéhradeckého
biskupství.
Bylo
přítomno několik kněží. Pan biskup
všechno
pořádně
zaznamenal,
nepředpokládal,
že
by
se
státní
bezpečnost dostala do tajného archivu, to
na ně ovšem neplatilo. Je možné, že to
také při výslechu z někoho vytloukli, a tak
si pak přišli i pro mne.
Estébáci mě hned po zatčení
převezli do Želiva mezi kněze. Ti byli
v sále, kterému se říkalo nebe, protože
nahoře byli vyobrazení andělé a přijali mě
s velkým „huráá!“. Byli celí šťastní, že
mají biskupa. Bylo tam asi na 300 kněží,
z toho z naší diecéze asi 50, hodně
řeholníků. Brzy po mně přivezli biskupa
Tomáška a profesora Šuránka. O něm se
domnívali, že je tajný arcibiskup. Státní
policie zachytila tajné fakulty. Každý
biskup totiž musel jmenovat dva, kteří by
řídili diecézi po něm, pokud jemu by to
bylo znemožněno. Já jsem byl mezi nimi. Sám jsem také musel jmenovat další.
V Želivě jsem byl tři týdny spolu s ostatními kněžími a pak mě dali spolu
s Tomáškem a Šuránkem do zvláštní izolace a platil pro nás naprostý zákaz
styku s těmi druhými. Ani z okna jsme se nemohli podívat. Šuránek, jehož
proces blahořečení probíhá, se ujal našeho duchovního vedení. Byl čtvrt století
spirituálem v Olomouckém semináři a vše měl dobře promeditované.
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Tomáškovi dovolili, aby tam měl svůj katechismus. S ním potom pracoval o
vycházkách, protože jinak jsme museli dělat manuální práci.
Tam jsme se také dověděli o smrti Stalina a brzy poté i Gottwalda, a to
takovým romantickým způsobem – v polévce jsme nalezli ampulku se zprávou.
O dění ve světě jsme totiž jinak nic nevěděli a noviny jsme neměli. Tak jsme
poklekli a modlili se. Ač to bylo za zavřenými dveřmi, hlídač na chodbě si toho
nějak všiml, vtrhl dovnitř a začal nám nadávat: „Vy darebáci, celej svět je
smutnej z toho, že Stalin umřel a vy tady děkujete tomu svýmu pánbíčkovi za
to, že ho odvolal, a my jsme celí zoufalí.“ Marné bylo mu vysvětlovat, že se
modlíme za to, aby mu Pán Bůh ty hrozné zločiny odpustil…
Jednou nás odvezli na školení do Prahy ke svatému Ignáci, klášter byl už
tehdy zabraný. Polovině z nás hned dali tisícikorunu na ruku, abychom si
v Praze něco užili pod podmínkou, že se musíme vrátit, protože jinak nás prý
policie vyhledá a budeme potrestáni. Tento úplatek jsme odmítli. Říkali jsme,
že dobře víme, co to je ten komunismus a nepotřebujeme nějaké další školení.
Přišel také Plojhar, aby nás přemlouval. To jsem už musel vystoupit s tím, že
historie ukáže, kdo má v této otázce pravdu. Někteří z kněží už těžce nesli
život v internaci a nabídku přijali, tak došlo k tomu, že byli propuštěni. Také
bývali většinou poté povýšeni. Ti ostatní, „co se nepovedli,“ byli odvezeni do
Hájku u Prahy. Mne ovšem odvezli zpátky do Želiva k Šuránkovi a Tomáškovi.
Tam jsem zůstal dva roky a čtyři měsíce.
Také se jednou stala taková humorná příhoda. Napsala mi jedna
nevěsta z farnosti u Týnce nad Labem; zároveň posílala koláče a dopis svému
snoubenci a ve spěchu před svatbou zásilky zaměnila. Teď měli bachaři proti
mně argument: „Teďka vidíme, co jste zač …“ Stálo tam: „Ty můj broučku, …“
Pak se to vysvětlilo, když celá nešťastná přijela a omlouvala se. Vícekrát se mě
snažili přemlouvat, zvláště když umřel pan biskup: „Tak co, domluvíme se
nebo se nedomluvíme?“ Vždy jsem odpovídal: „Ano, já patřím do duchovní
správy, to jsem si vybral. Ale jen pod podmínkou, až budu moci říci
z kazatelny, že komunismus je blud, a nic se mi nestane.“ A to byl vždy konec
vyjednávání. Pobytu v Želivě jsem také vděčný za to, že jsem mohl poznat
mentalitu a spiritualitu Moravanů.
12. listopadu 1954 mě převezli do pardubické věznice do vyšetřovací
vazby a hned mě převlékli do zakrvácené košile. Celkem jsem byl vyšetřován
20 měsíců, než mě odsoudili na 13 roků. Po soudu mě odvezli na Mírov, kde
jsem byl asi dva roky. Pak jsem se dostal do Leopoldova. Byli tam třeba
kanovník Vojtas, Tomanoci, generální vikář spišský a už také přišli biskupové,
např. Trochta, a byli tam i Mandl, Mádr, Zvěřina, či Felix Davídek. Nebývali
jsme na jedné cele, takže jsme spolu moc mluvit nemohli. Při práci jsme se
snažili, aby alespoň jeden z nás mohl celebrovat, zatímco ostatní pilně
pracovali, abychom nevzbudili podezření, protože jsme byli pod dohledem.
Velice přísně se trestalo, pokud se u někoho našly rozinky nebo hroznové víno.
Propuštěn jsem byl až v roce 1962. Při všeobecné amnestii v roce 1960 mě to
ještě nepostihlo.
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Po sametové revoluci jste na 8 let stanul v čele královéhradecké
diecéze. Co dobrého se za tu dobu podařilo vykonat?
Po revoluci jsme se snažili nejen zachraňovat z trosek stavby, ale ovšem
budit i duchovní život. Velkou materielní pomoc jsme dostali z Rakouska,
diecéze Sankt-Pölten nám mnoho pomohla obnovit zdevastovanou budovu
biskupství; díky pomoci ze Švýcarska jsme zase z ruiny jezuitské koleje mohli
udělat Nové Adalbertinum; z Kirche in Not pomohli, a dosud pomáhají
s opravou kostelů, a také z Itálie přišla pomoc zásluhou preláta Vrány. A
pokud jde o duchovní stránku: já jsem takový vesnický farář, a tak jsem vsadil
na obnovu poutí a různá diecézní setkání. A myslím, že se to vyplatilo.

Stal jste se iniciátorem vydání cyklu Kamínků – svědectví o
pronásledování v době komunismu. Jaké byly hlavní záměry, které
Vás k tomu vedly?
Byla to hlavně výzva Jana Pavla II., aby se na to nezapomnělo a aby se
uchovaly ty vzpomínky. Už jsme dokončili řadu českých Kamínků 5. dílem a je
tam na 1000 autentických svědectví od dětí i učitelů, kněží, politiků, řeholníků i
řeholnic, řemeslníků a rolníků („kulaků“). V německé verzi máme už 4 díly. Do
4. dílu byla umístěna krátká předmluva prezidenta Václava Havla, se kterým
byl krátce uvězněn náš biskup Dominik Duka. Vidíme jako velmi dobré, že se
toto dílo podařilo, protože mnozí svědkové už umřeli. Také jsme si říkali, aby
to třeba nebylo vůbec zakázáno, protože u nás už zase bolševici zvedají hlavu.

Někteří naši čtenáři možná vědí, že Vaším životním programem je
„Idea univerzálního svatodušního spřátelování“. Mohl byste nám ji
nějak přiblížit?
Když jsem byl určen papežem ke
katedrále Svatého Ducha, začal jsem se
zabývat otázkou, jaké poslání má Duch
Svatý v Trojici, v církvi a ve světě. Došel
jsem k tomu, že by se tím měla rozumět
„láska vzájemná“, ne jen „láska“ jaksi
všeobecně. Bůh miluje nás, my máme
milovat Boha a každý z nás má milovat i
nepřátele, všechny lidi a anděly, kromě
těch zavržených. Duch Svatý vede všechny
lidi k tomu, aby dokázali mít rádi, i když
jsou zatím třeba nepokřtění. Kardinál
Špidlík tvrdí, že právě toto dnes církev
potřebuje. Já sám se domnívám, že v naší
době by naplňování této ideje pomohlo
vyřešení mnoha problémů. Co bude za sto let, to nikdo nevíme. Mám k tomu
mnoho argumentů, ale nejsem filozof, abych je dokázal odborně zpracovat –
byl bych rád, kdyby tato teorie byla vypracována také vědecky. Rovněž tak
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bych velmi uvítal vyjádření Kongregace pro nauku víry k této teorii. Kladu
velký důraz na stránku autority v církvi. Ta bude jistě v církvi Boží dále
chráněna a přijímána ještě více, pokud bude církev vystupovat jako přátelstvo,
kde opravdu láska je.

Stojíme na prahu nového tisíciletí. Jaké perspektivy se otvírají církvi
v Čechách, v Evropě, ve světě a jaké by, dle Vašeho názoru, měly být
její priority?
K této otázce bych citoval Gal 5,6: „fides quae per caritatem operatur“
(víra, která se projevuje láskou) nebo to spřátelování, které je ovšem třeba
dopracovat. Myslím si, že je to lék na všechny bolesti a nemoci moderního
světa nebo takové slunce, které vše obohacuje v tom pozitivním smyslu.

Kteří světci a světice jsou Vám obzvláště blízcí a proč?
Zde bych jmenoval sv. Josefa, který rovněž patří k našim národním
patronům; to se často zapomíná. Také. sv. Vojtěcha, který se narodil na Libici
a při jehož tisíciletém výročí mučednické smrti v roce 1997 jsme přijali
papežskou návštěvu. Potom Terezie od Ježíška, jak nás k tomu vedl dnes už
zemřelý Otec Ladislav Michalička, který rád četl její spisy a velmi ji uctíval.
Také blahoslavená Terezie z Kalkaty, na jejímž blahořečení jsem byl přítomen.
Potom arcibiskup Gojdič a jeho světící biskup Hopko, který nás navštívil ve
vyhnanství v Trmicích.
A nesmím zapomenout na svatého faráře z Arsu – k němu se teď
chystám na pouť.

V čem vidíte nyní své hlavní poslání jako emeritní biskup?
Pomáhat maximálně diecéznímu biskupovi a dopracovat a předložit
Svatému stolci k posouzení ideu univerzálního svatodušního spřátelování.
Děkuji za trpělivost.

I já Vám děkuji, že jste přijal pozvání k tomuto společnému
vzpomínání.
rozhovor připravil Tomáš Reschel

Příspěvek ke kultu osobnosti II
Slova starého člověka:
Jsem starý, úplný děda. Co blázníš, já si nemůžu sedat na měkké, to
není zdravé. Já si nemůžu sedat tak hluboko, to už bych se potom nemusel
zvednout. Dědo!
Jsem darmožrout, darmošlap, darmojed. Každá hodina tady stojí třicet
korun. Teď jsem prokecal patnáct korun. Nerad bych tě zdržoval.
Já jediný tady můžu zpovídat. Mám na to průkazku. Já jsem si to udělal
na vikariátu. Tak až budete chtít.
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Dneska jdu zase do sektičky. To jsme se krásně vysdíleli. Konečně
kněžská práce. Giro di esperienza. Díky za to svědectví.
Ty jdeš zas Jendo na internet? – Já jdu pastorovat. No to ne, zas
patnáct nových mailů. A to nepočítám ty, na které nebudu odpovídat.
To chce systém! Nedávej mi to sem! To se dává na tenhle vozík. To se
posílá všechno najednou.
To je mystika, tenhle nápěv, co? Já
tohle nehraju, to snad nemyslíš vážně, tady
se vždycky hrál Sklenička.
To jsou vaše věci. Vy teď máte něco
v kapli? Tam já nechodím, na ty vaše
seance. To jsou vaše akce.
Tady se vždycky chodilo na výlety. Vy
vůbec nechodíte. To je hrůza, jak jste líní.
Cestou si koupíme pizzu. Platí se až na
závěr. Po výletě se vždycky pije mléko.
Musím pracovat. Dneska nejdu spát.
Musím studovat celou noc. Na noc se ani
nepřevlékám.
Konečně pořádná teologie. To je
opravdu hrozně slabý kurz. Ta Gregoriana
nastojí za nic.
Hi Thai! Ciao Patrick! Bože!
Jsme radikálové. Vy to přece chcete! To je
ideologie.
Jene! Jendo! Hony!
Jene Houkale, díky za všechno, co pro nás
děláš a čím pro nás jsi. A dík za to, že jsi.
Fakt jako díky za to.
(Díky, Honzo Blešo, za článek Příspěvek ke kultu osobnosti v Brázdě 2/2000-2001 a
omlouvám se, že jsem si dovolil na tebe navázat.)

Tomáš Koumal

Pan K a paní E
Když byla ještě E mladá dívka, byla přirozeně velmi půvabná, nelíčila se,
měla spontánní a někdy až přímo rozpustilou povahu. Jakmile ji pan K uviděl,
zalíbila se mu a zatoužil se s ní sblížit. Pan K byl správný chlapík a měl velké
ideály. Chtěl se s E oženit, mít s ní děti a žít pokojným rodinným životem.
Nebylo to vždy tak jednoduché, někdy jej přijala s úsměvem a radostně ho
uvítala, jindy na něj byla hrubá. Nakonec ale svolila a byla svatba.
V manželství to nebylo jednoduché. Paní E a pan K se snažili jeden jako
druhý mít v některých věcech rozhodující slovo a to vedlo k vzájemným
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konfliktům. Jak se rozrůstal
jejich společný majetek,
začínala mít paní E pocit, že
jí
život
s panem
K nevyhovuje. „Je příliš
puritánský a těžkopádný a
já chci být svobodná a
trochu si užít.“ Došlo to až
tak daleko, že paní E
požádala o rozvod. Ať dělal
pan
K co
chtěl,
přesvědčoval ji o své
neutuchající sympatii k ní,
ona už s ním nechtěla mít
nic společného. Dokonce
začala tvrdit, že pan
K v jejím
životě
nic
neznamenal a nic dobrého
od něj nedostala.
Jak se bude dál vyvíjet jejich vzájemný vztah? Posuďte sami – celé
jméno pana K zní: křesťanství, paní E je Evropa.

Tomáš Reschel

Střípky ze sakramentálky
Všichni známe úsloví, když se řekne, že je něco „postaveno na vodě“.
Znamená to, že ta věc nemá pevné základy, že je bez opory, teze bez důkazů,
bez jakéhokoliv podepření. Obdobně také říkáme, že máme „žaludek jako na
vodě“, když nám není nejlíp. Necítíme se dobře, bolí nás břicho, nemůžeme nic
sníst a když přece něco sníme, nemůžeme předvídat, co nastane. Také města
postavená na vodě. I kdyby byly pilotáže sebehlubší, vždycky je zde jakási
nejistota.
A teď si představte, že Hermův Pastýř říká, že „církev je věž postavená
na vodě“ (Vidění III,3). Krásný obraz křtu, co říkáte?
Jako pokřtěný od malička jsem nikdy neměl příležitost nebo snad ani
potřebu pořádně si křest promyslet. Až teď v hodinách sakramentálky. Že totiž
celý život křesťana musí být postaven na křtu. Že křest není punto di arrivo ale
punto di partenza. Křtem jsem se stal novým stvořením. To ale musí být na
mně vidět. Podle toho se musím chovat.
Když bude můj život postaven na vodě (křtu), určitě nikdy nebude
„postaven na vodě“.

Tomáš Koumal

BRÁZDA – 2/2005-2006

21

Siesta
Chodí-li našinec po římských památkách, a je jich tu věru požehnaně,
myslím, že po určité době musí mít stejný pocit jako já: „Kdy všechna ta krása
kolem vlastně vznikla?“, klademe si pak společně otázku. – V tuto chvíli se
nejedná o otázku určenou znalcům výtvarného umění, jako spíše pro obyčejný
selský rozum, tzn. kdy během dne došlo ke vzniku výtvarného díla? Hned
vysvětlím:
Římský životní styl má své tempo, to je jasné. Pozvolné vstávání,
snídaně, cesta do práce – a pak: vytoužená siesta. Ne několik desítek minut na
zhltnutí oběda jako jinde, jde přeci o Siestu… Když takto tedy žije průměrný
Říman, což teprve
umělec,
jemuž
jeho
rozháraný
životní styl přímo
diktuje být jiným
než
ostatní?
Ovšem,
pokud
nejde právě o
zmiňovanou
siestu.
Naše
středoevropská
naivita
se
na
tomto
místě
nejspíše
pokusí
podotknout,
že
každou plánovanou věc si člověk přeci musí rozmyslet, a zvláště, když jde o
výtvarný počin, který tu nějakou dobu asi bude, a ve Věčném městě je tato
perspektiva přeci jen ještě o něco větší než jinde, leccos, jak známo, zde už
bude nějakou tu tisícovku let. Na to však mám pádný argument: zkusili jste
tady někdy na vlastní kůži „zažít“ siestu a něco při tom vymyslet?
Jak tedy z tohoto krátkého zamyšlení solidně „vybruslit“??? Snadno. To,
co tu kolkolem vidíme nebude tedy nejspíše dílem Římanů. Ti jsou tu proto,
aby vytvořili podmínky, onu pověstnou atmosféru, kterou je „potřeba nasávat
všemi póry“ a za kterou se sem jezdí především. A talent, který si sem člověk
v sobě přinese, tu má možnost zrát i vydat plody. Krása antiky, středověku,
renesance a baroka to koneckonců dosvědčuje.

Radek Martinek
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Oculi omnium
Těmito slovy začínáme již tradičně v Nepomucenu modlitbu před
obědem. Co vlastně znamená ono „oči všech doufají v tebe a ty jim dáváš
pokrm v pravý čas…“ (Ž 145,15)? Vysvětlení mi svitlo až když jsem se jednou
procházel po střeše naší koleje a můj zrak spočinul na střechách okolních
domů. Z ilustračního obrázku je patrné, že „oči všech“ jsou pevně upřeny
stejným směrem, jinak by byly bez signálu.

Pokud si slovo po slově rozebereme první část verše, hned nás
napadnou další otázky. Co je mýma očima? Pokud je to pouze materie, která
je na obrázku, není to moc. Jsou oči naší duše opravdu upřeny tím správným
směrem, tedy k Pánu? Jsou k Pánu opravdu upřeny oči všech? A kam vlastně
jsou ty oči upřeny? Pokud tedy platí, že jsou upřeny a jsme naladěni na ten
správný kanál, pak je také dobré vědět, že neprobíhá-li vysílání přesně tak, jak
bychom si zrovna v tuto chvíli představovali, určitě má cenu pokračovat.
Možná jsme si až moc navykli brát tělesný pokrm jako samozřejmost a pak
není nutné, aby naše oči byly upřeny. Existuje ale i jiný pokrm, který bez této
činnosti obdržet nemůžeme.

Tomáš Reschel

Pizza se šunkou a žampiony (předpis pro 4 osoby)
Těsto

300 g hladké mouky, 1,5 dl vody, 20 g droždí, 1 lžíce oleje, ½ lžičky soli, olej
na vymazání plechu
Mouku smícháme s droždím rozpuštěným ve vlažné vodě s olejem a se
solí. Hněteme tak dlouho, až vznikne hladké těsto, které se začne odlepovat
od stěny mísy. Přikryjeme je čistou utěrkou a necháme kynout na teplém
místě. Těsto znovu krátce prohněteme, vložíme do olejem vymazané kulaté
teflonové formy (či na plech) a čistýma rukama těsto po dně rozprostřeme.
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Náplň

100 g šunky, 250 g žampiónů, 4 velká měkčí rajčata, 1 cibule, 2 stroužky
česneku, hrst petrželové natě, 150 g mozzarelly (nebo ovčího či jiného tvrdého
strouhaného sýra), 2 lžíce oleje, sůl, pepř, olej na vymazání plechu nebo formy
Nakrájenou cibuli s nasekaným česnekem zpěníme na oleji, přidáme
očištěné, na plátky pokrájené žampiony, na proužky nakrájenou šunku,
spařená, oloupaná, pokrájená rajčata, mírně osolíme, opepříme, vmícháme
nasekanou petrželku a sejmeme z ohně. Vykynuté těsto dáme do olejem
vymazané formy, zalijeme žampionovou směsí a poklademe pokrájenou
mozzarellou. Pečeme asi 15 – 20 min na 150 ºC.
Přejeme dobrou chuť.

Recept dle doporučení sester-kuchařek Nepomucena

Bůh smlouvy
Vzpomínka na nezapomenutelného Jana Pavla II.
Ach Abraháme – Ten, který vstoupil do dějin člověka,
Chce jenom skrze tebe odhalit tajemství
Skryté od založení světa,
Tajemství dávnější než svět!
Putujeme-li dnes do těch míst,
Odkud kdysi vyšel Abrahám,
Kde zaslechl Hlas, kde naplnil se příslib,
To proto,
Abychom stanuli na prahu –
Abychom došli k počátku Smlouvy.
Protože Bůh zjevil Abrahámovi,
Čím je pro otce oběť vlastního syna – smrt obětní.
Ach Abraháme – tak totiž Bůh miloval svět,
Že dal svého Syna, aby každý, kdo v Něho uvěřil,
Měl život věčný.
– Zastav se –
Já nosím v sobě tvé jméno,
To jméno je znamením Smlouvy,
Kterou s tebou uzavřelo Předvěké Slovo,
Dřív než byl stvořen svět.
Zapamatuj si to místo, až odtud odejdeš,
Ono bude čekat na svůj den –

Převzato z knihy Římský Triptych
Jan Pavel II.
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Gratulace
k výročí 60-ti letům kněžství
P. Jiří Batušek – 6. 4. 2006
k výročí 50-ti letům života
P. Ján Košč – 25. 3. 2006
k výročí 55-ti letům života
P. František Kapusňák – 7. 3. 2006
k výročí 60-ti letům života
P. Pavel Šebor – 17. 4. 2006
k výročí 75-ti letům života
P. Jan Ondič – 14. 1. 2006
P. Sebastian Labo SJ – 19. 1. 2006
k výročí 80-ti letům života
P. Martin Lacek – 2. 1. 2006
P. Jiří Jeřábek – 24. 4. 2006
k dokončení licenciátního studia
P. Jan Kotas

PLNOST RADOSTI ZE
VZKŘÍŠENÍ KRISTA
VÁM VŠEM A VAŠIM BLÍZKÝM
ZE SRDCE PŘEJÍ A
V MODLITBĚ VYPROŠUJÍ
ALUMNI PAPEŽSKÉ KOLEJE
NEPOMUCENUM

