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Anděl řekl ženám: ‚Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. 

Není zde, byl vzkříšen, jak řekl.‘ (Mt 28, 5-6) 
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Děkujeme  
všem, kteří ve svých modlitbách a obětech pamatují 

na všechny obyvatele naší koleje.  

Zvláště děkujeme   
Národní alianci českých katolíků v USA, 

 Mons. Josefu Šachovi, panu Leo Ge, panu Josefu 
Rylkovi a dalším, kteří finančně podporují vydávání 

časopisu  
BRÁZDA. 
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Datum vydání:  29.3. 2007 

 
Slovo úvodem  
 
Drazí čtenáři a přátelé našeho časopisu, 

Naše redakce v posledních dnech zažívala podobnou zkušenost jako 
mnoho generací věřících předtím: totiž že se Pán Bůh vždycky postará, 
jenomže (protože je to skvělý vychovatel s laskavým humorem k tomu) se 
postará vždycky na poslední chvíli a přesně o tolik, 
kolik je v dané chvíli potřeba. Poslední dny předtím, 
než tato velikonoční Brázda měla jít do tisku, jsme 
si už dělali těžkou hlavu z toho, že ji nenaplníme 
(tedy Brázdu, nikoli hlavu, neboť ta se plní stále 
znovu novou teologickou látkou). Odpovědí na 
tento nedostatek redaktorské víry a důvěry byl déšť 
článků, který se nám jako mana na ležení Izraelitů 
sesypal v posledních dnech na ony ustarané hlavy. 
A jako Izraelité jsme dostali přesnou porci nikoli na 
den, ale do tohoto čísla - vyšlo to přesně na oněch 
18 stránek (bez přední strany, frontispice a komiksu 
na konci).  Najdete na nich jako obvykle kroniku, 
dále například esej o klasickém filmu Ingmara 
Bergmana, reportáž z univerzitního růžence se Sv. 
otcem, něco poezie, hold našim sestrám boromejkám, exkurs do historie 
sportu a mnoho dalšího. Přejeme Vám, abyste dobře prožili svátky našeho 
Vykoupení a v radostném velikonočním čase s díky zakoušeli Boží prozřetelnost 
a starost o člověka, jako jsme ji zakusili i my. 

redakce 
 

Kronika 
 
Milí čtenáři, 

Tři měsíce od Vánoc uplynuly jak voda a dostává se Vám do rukou další, 
velikonoční číslo Brázdy. Jako obvykle si na tomhle místě můžete přečíst, co se 
v Nepomucenu za tu dobu přihodilo. Nejsou to žádné převratné události; jak 
uvidíte, náš život plynul poklidně. A asi je to tak dobře - vždyť ani v bouři, ani 
v ohni, ani v zemětřesení, ale spíše v tichém a jemném hlase (1 Král 19,12) 
všednosti lze potkat Pána a vidět Jeho vůli. 

 
6. ledna: Všichni jsme se v pořádku vrátili z vánočních prázdnin, a do našeho 
domu přibyla  paní Ingrid, která přijela pomoci sestrám v prádelně a 
v kuchyni. 
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7. ledna: V kapli Nepomucena přijímali z rukou otce kardinála Špidlíka službu 
akolytátu Jiří Bůžek, Robert Prodělal a Pavel Jiřík. 
 
8. ledna: Do naší komunity přibyl P. Cyril Hamrák z diecéze Spiš. 
 
19. ledna: První letošní rekolekce byly teologické:  P. Ĺubomír Žák, profesor 
fundamentální teologie na Lateránské univerzitě, si zvolil text Rigans montes 
sv. Tomáše Akvinského a ukázal nám na něm, jak může z teologického studia 
vyvěrat duchovní život (a naopak, jak může duchovní život stimulovat 
teologické studium). Téma pro nás velmi potřebné, zvláště do nadcházejícího 
zkouškového období, jelikož - málo platné - při studiu některých předmětů 
(například kanonického práva) se tato souvislost zdá velmi vzdálená… 
 
28. ledna: Na pomoc našemu velkému domu přijeli manželé Blažkovi.  
 
3. - 10. února byl týden ve znamení návštěv: Přijeli čtyři naši přátelé z Prahy 
(tři diecézní bohoslovci a jeden člen premonstrátského řádu), a ve dnech 8. a  
9. února postupně biskup Pavel Posád a kardinál Miloslav Vlk na setkání 
biskupů - přátel hnutí Focolare v Castel Gandolfu.  
 
12 - 15. února: Bohoslovce, kteří měli 
zkoušky v této chvíli za sebou, čekal týden 
volna. Využili jsme jej různě: Tomáš 
Reschel, Radek Martinek a sestry Paula a 
Elekta se vydali na poznávací zájezd do 
Florencie, Pisy a Bologne. Honza Kotík 
zatoužil v letošní teplé zimě po troše sněhu, 
a tak jel se snowboardem a Jiřím Peškem 
na faru v srdci Dolomit. Josef Prokeš se 
jako loni odebral cvičit italštinu do 
spřátelené rodiny u Padovy. My ostatní 
jsme využívali čas menšími akcemi - autor 
těchto řádků společně s naším spirituálem 
otcem Jendou Šlégrem například broděním 
potůčky, ve které se změnily turistické 
stezky pod Monte Gennaro… Mezitím, 14. 
února, posílila naši komunitu Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského na kratší dobu sestra Fiat, a přibyl mezi nás 
Ricardo Escalante z exotického karibského souostroví Trinidad a Tobago. 
Téhož dne se v bazilice sv. Klementa konala tradiční slovanská pouť ke hrobu 
sv. Cyrila - tentokrát v režii slovinské koleje. Eucharistii předsedal kardinál 
Franc Rodé. 
 
16. února: Další rekolekce vedl P. Martin Sedloň OMI, v současné době 
působící v plzeňské diecézi. Pod trochu záhadným názvem ‚Duchovní život -



                                            BRÁZDA – 2/2006-2007 
 
6

očekávané překvapení‘ se skrývalo prosté připomenutí prostého faktu: Náš 
život nemá cenu proto, že jsme něčeho dosáhli, že jsme výkonní, produktivní, 
chytří, krásní, nebo něco podobného, ale proto, že je to dar Boží lásky. Už 
jsme to jistě slyšeli všichni a mockrát, ale snadno se na to zapomíná - zvlášť 
po velkém úspěchu nebo velkém neúspěchu v čemkoli… 
 
28. února a 1. března : Manželé Blažkovi a paní Ingrid se s námi rozloučili a 
odjeli domů. 
 
3. března byla sobota věnovaná každoroční 
potravinové Raccoltě, letos již sedmé, které 
tentokrát velel Robert Prodělal. Lidé, kteří ten 
den v supermarketu Sma na náměstí Re di 
Roma nakupovali, byli opět o něco štedřejší než 
v předchozím roce, a navíc se vybíralo o hodinu 
déle – takže se sešlo celkem 2109 kg trvanlivých 
potravin, o 310 kg  víc než loni. 
 
5. března začala tradiční výpomoc blízké farnosti sv. Kateřiny ze Sieny se 
žehnáním bytů. 
 
6. března: Komunita sester se opět rozrostla, tentokrát o sestru Theresien. 
 
7. března: V Nepomucenu se konala přednáška pana Michala Klementa o 
kardinálu Beranovi. 
 
8. března: Přijela paní Maruška, která vystřídala paní Ingrid. 
 
10. března: Ve vatikánské Aule Pavla VI. se konala každoroční modlitba 
růžence univerzitních studentů s papežem Benediktem, propojená televizním a 
internetovým spojením s mnoha dalšími místy světa. Více uvnitř čísla. 
 
12. - 16. března: Nepomucenští bohoslovci druhého a třetího ročníku se na 
Papežské Penitencierii zúčastnili kurzu Foro Interno (tedy o svátosti smíření) 
spolu s mnoha dalšími bohoslovci a mladými kněžími. Mimo mnoha praktických 
informací, diplomu a souhrnu přednášek ve formě skript jsme byli obdařeni i 
lahodně znějící americkou italštinou kardinála Jamese Francise Stafforda, který 
kurzu předsedal. Kurs vyvrcholil v pátek soukromou audiencí u Sv. otce ve 
vatikánské Sala Clementina.  
 

20. - 26. března: Nepomucenum zažívalo opravdovou invazi návštěvníků. 
Z mnoha je nutno jmenovat alespoň Mons. Ladislava Hučka, který přijel na 
děkovnou pouť řeckokatolických věřících u příležitosti výročí svěcení 
blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiče, dále P. Aleše Opatrného, P. 
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Adriána Zemka OPraem a P. Tomáše Halíka. Přijela 
také skupina našich spolubratří bohoslovců 
z Olomouce. Od pátku do neděle se také konaly 
rekolekce. P. Giorgio Zevini SDB, děkan teologické 
fakulty Papežské Salesiánské univerzity a známý 
biblista, nám při nich připomněl důležitost a 
duchovní plodnost lectio divina - tedy meditativní 
četby Božího slova. P. Giorgio zdůraznil význam 
tohoto způsobu modlitby jako otevření prostoru 
Duchu svatému, aby ‚aktualizoval‘ význam textu 
Písma  každému jednotlivému křesťanu - podle 

toho, čím v dané chvíli žije, s čím se musí potýkat, co ho bolí, nebo z čeho má 
radost.  
 
31. března: Nešporami Květné neděle začíná Svatý týden a většina z nás jede 
oslavit Velikonoce do svých domovů. Ať jsou radostné a požehnané! 

                                                                                           Jiří Bůžek  

I uprostřed neřádu máme k sobě blíž 

 
V rámci oslav 5. evropského dne 

vysokých škol se v sobotu 10. března 2007 
papež Benedikt XVI. setkal při modlitební vigilii 
se studenty římských univerzit a díky 
satelitnímu spojení se tohoto setkání mohli 
účastnit i studenti dalších 11 univerzit v Evropě 
a Asii (Bologna, Coimbra, Krakov, Manchester, 
Tirana, Turín, Hong Kong, Islámábád, Kalkata, 
Manila, a Praha).  

Jako delegát zastupující Českou 
republiku v projektech univerzitních 
pastoračních aktivit římského vikariátu jsem 
měl možnost spolupracovat na přípravě tohoto 

neobvyklého setkání. Patřit mezi pořadatele takovéto akce přináší jedinečnou 
zkušenost. Neznám lepší způsob jak okusit pověstný organizovaný italský 
„neřád“. Ten se projevil už během našich přípravných sezení a zvláště pak při 
vyřizování písemné objednávky vstupenek na samotnou akci. Bylo mi totiž 
sděleno, že i přes závaznou písemnou objednávku nezbyly na českou delegaci 
žádné vstupenky. Nakonec po mé osobní návštěvě odpovědných osob mi 
nabídli 15 lístků, při odchodu jsem jich měl nakonec 20. 

Setkání zahájil římský generální vikář kardinál Camillo Ruini. Ten nejprve 
pozdravil přítomné studenty a přijal od nich kříž. „Kříž je znamení Krista, 
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dokonalého člověka, který svým obětováním daroval světu nový život“, 
zdůraznil kardinál. Následoval slavnostní průvod zástupců zemí z Evropy a 
Asie, které se účastnily satelitního přenosu. Českou republiku zastupovali 
studenti z papežské koleje Nepomucenum a studenti, kteří se zde účastní 
výměnného programu.  

O páté hodině večerní vstoupil papež Benedikt XVI. doprovázený písní 
Tu es Petrus. Jeho příchod vzbudil velký rozruch, když oproti očekávání 
mnohých nepřišel hlavním vchodem,  ale bočním, ústícím přímo na pódium. 
Okamžitě se zvedl bouřlivý potlesk za skandování slova „Benedetto“. Po 
krátkém pozdravení papež zahájil modlitbu sv. růžence, přičemž první polovinu 
modlitby se vždy modlil v národním jazyce země, se kterou byl momentálně ve 
virtuálním kontaktu, zbytek modlitby byl vždy sjednocen v latinském jazyce. Je 
neuvěřitelné, co všechno udělala jedna babylonská věž. Za mohutně znějícího 
hymnu Salve Regina celá aula Pavla VI. povstala, Litanie Loretánské přednesl 
neotřelým nápěvem jáhen z Tirany.  

Ve své promluvě adresované přítomným pedagogům a studentům 
papež zopakoval hlavní téma setkání – Intelektuální láska, cesta pro novou 
spolupráci mezi Evropou a Asií, v tomto kontextu poukázal na lásku 
k moudrosti a k hodnotám, ke kterým patří bohatství náboženské, kulturní a 
duchovní a které nás spojují i přes odlišnost jazyků a navzdory vzdálenostem. 
V souvislosti s postní dobou papež poukázal na kříž jako na pravou moudrost 
v tomto světě, na kříž jako strom života, o kterém máme v době postní 
rozjímat a objímat jej.  

Papež pozdravil jednotlivé země v jejich jazycích, pražským studentům 
shromážděným u Nejsvětějšího Salvátora v čele s pražským arcibiskupem 

Miloslavem kardinálem 
Vlkem česky popřál: "Milí 
mladí přátelé, kteří jste 
shromážděni v Praze! Kéž 
přátelství s Ježíšem Kristem 
je vždy světlem pro vaše 
studium i pro váš osobní 
růst." Vtipná byla poznámka 
papeže na konci pozdravu, 
kde řekl, jakoby se omluvil 
za svojí českou výslovnost, 
že věří, že mu v Praze 
rozuměli. 

Celou příjemnou a 
zdařilou akci doprovázel 

početný smíšený sbor a orchestr. Na závěr se konal průvod s křížem, který 
chvílemi komplikoval chladný vítr. Průvodu, který směřoval na Libera 
Universita Maria Santissima Assunta (LUMSA) se účastnil už pouze zlomek lidí. 
Cestou se uskutečnila čtyři  zastavení, kde se opět projevil plánovaně 
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organizovaný italský neřád. Akce skončila kolem osmé hodiny večer pozváním 
k noční adoraci do nedaleké kaple.  

                                                     Štefan Brinda 

Joop Roeland - Básně k Velikonocům 
 
 
 
Ty jsi naše Vzkříšení 
 
Poníženým                           
budou říkat: 
Povýšení. 

 
Na ty bez domova 
budou volat: 
Vítejte doma! 

 
Sklíčení a zasmušilí 
dostanou jméno: 
Tančící. 
 
 

 
 
 
Zamlklým a zahořklým  
budou tleskat 
za jejich zpěv 

 
Obtížené břemeny 
pojmenují: 
Radostní 

 
A poutníky v údolí  
stínu smrti: 
Nesení a Chránění 
 

 
 

        
          Zemřelí budou: 
          Vzkříšení 
          nebo 
          Znovuzrození. 
 

 
… 
 
Listonoš nese poštu                        

a a vesele si píská: 
Lidičky, dneska samé  
dobré zprávy! 
 

  V tramvaji jsou lidé vlídní, 
dítě si potichu zpívá 
a nikdo se nezlobí. 
Mamince s kočárkem 
dokonce pomohli nastoupit. 
 

  
 
 
Je letní den. 
Malý stromek na náměstí, 
co ho na podzim zlomyslně polámali, 
statečně zkouší 
znovu se zazelenat. 

 
Svou malou řečí 
nám vytrvale říká: 
léto je silnější. 
A také: 
Neslavili jste Velikonoce zbytečně. 

  
P.Dr.Joop Roeland OSA (*1931, Haarlem, Nizozemí), od roku 1970 
duchovní pro univerzitní studenty ve Vídni, germanista, básník a 
spisovatel. 
 
Ze sbírky Die Stimme eines dünnes Schweigens (Die Quelle Verlag, 
Feldkirch 1992) přeložil Jiří Bůžek 
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O skinheadech, tradici a úzkosti 
Úvaha k Velikonocům v postmoderní době 
 

Historie tohoto příspěvku začala neobvyklým snímkem na titulní straně 
jedněch novin. Byl to záběr z jistého italského fotbalového stadiónu. Přesněji 
řečeno z hlediště, ze sektoru obsazeného dohola ostříhanými ultras, 
vybavenými transparenty s neofašistickými symboly, většinou rovnoramenným 
křížem v kruhu. Byla mezi nimi však i vlajka se srdcem a křížem, velmi 
podobná emblému společenství Malých bratří Ježíšových blahoslaveného 
Charlese de Foucauld. Podivil jsem se. Že by se chtěl některý z Malých bratří 
podívat na fotbal a omylem ho, chudáka, poslali do skinheadského kotle? Nebo 
že by chtěl provádět evangelizaci? Že by přišel pobízet holé lebky k obrácení a 
univerzální lásce k bližním, zahrnující i anarchisty, cizince, nebo – Pán Bůh 
nedopusť - dokonce i tifosi toho druhého fotbalového klubu? Ale proč by si s 
sebou bral tak velký transparent? Jenže on to nebyl Malý bratr Ježíšův. Na 
vlajce byl ještě nápis Tradizione Cattolica. 

Za nějaký čas jsem se  vracel z parku Caffarella, kam chodívám běhat, 
zpět do Nepomucena. Cesta vede po Via Nisco okolo jednoho domu, který má 
v přízemí čtyři velká okna, obyčejně zatažená kovovými roletami. Jistě prostory 
pro obchůdek nebo pizzerii, jakých je v ulici spousta a které v tom domě 
někdy byly nebo budou, říkal jsem si, když jsem tudy předtím procházel. Toho 
dne byla jedna roleta vytažena. Ukázalo se, že tam není obchůdek ani pizzerie, 
ale jakási kancelář extrémně pravicového hnutí Forza Nuova (dále jen FN). Na 
stěnách se skvěly stejné neofašistické symboly jako na oné fotografii 
v novinách. Jedné ze zdí dominovala velká vlajka se srdcem, křížem a nápisem 

Tradizione Cattolica.  
O programu FN se lze hodně dozvědět, i když se 

v agitačním středisku na Via Nisco zrovna neagituje. 
Příslušníci hnutí totiž svá programová prohlášení píší 
sprejem na zdi blízkých domů a občas vylepují plakáty 
(obojí se musí čas od času obnovovat, jelikož dotyčnou 
čtvrť vždycky navštíví parta levicové mládeže, která 

plakáty strhá a kříže v kruhu přesprejuje na rudé pěticípé hvězdy). Z nápisů 
vyplývá, že FN odmítá potraty, drogy, podporuje tradiční rodinu.  Jenže taky 
má za to, že Itálie tradičně patřila Italům a že v ní žádní cizinci ze třetích zemí 
nemají co dělat. Tvrdí, že Benito Mussolini byl správný člověk, který dokázal 
v zemi udržet pořádek, a že by to zase někoho takového chtělo. Nápis 
´LOTITO, MUSÍŠ ZEMŘÍT‘ na mostě přes železniční trať do Fiumicina je 
zřejmě vzkaz někomu, kdo hnutí nedávno zrádně opustil.  Protější zeď zdobí 
výraz vysoké odhodlanosti bojovat za své ideje: ‚ANI ZÁVORY ANI BOMBY NÁS 
NEZASTAVÍ!‘ 
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 Pořád mi vrtalo hlavou, co má tohle společného s katolickou tradicí. 
Nakonec jsem zkusil Internet. Na oficiální stránce FN (www.forzanuova.org) se 
v podstatě neříkalo nic víc než na posprejovaných zdech - obrana 
křesťanských hodnot 
(nedotknutelnost lidského 
života, rodina) se tam 
harmonicky doplňovala 
s obranou hodnot značně 
nekřesťanských (popírání 
holocaustu, xenofobie 
nejhrubšího zrna, vyzývání 
k násilí). O Tradizione Cattolica tam nebylo nic.  www.tradizionecattolica.it byla 
neobsazená doména. Teprve když jsem zadal sousloví do Googlu, věc se 
vyjasnila. Tradizione Cattolica je oficiální časopis italské větve příznivců 
arcibiskupa Lefébvra. Jelikož jejich velmi vřelý přátelský vztah k ultrapravici je 
věc všeobecně známá, a to nejen v Itálii, mohl by tady příběh se snímkem 
v novinách a agitačním střediskem klidně skončit. Inspiroval mne však k 
úvaze, o kterou se s Vámi chci rozdělit. 

Písmo svaté, magisterium a tradice církve tvoří nedělitelný svazek. 
Každý z těchto tří prvků je na druhých dvou nějak závislý, vzájemně se 
vysvětlují, čerpají ze sebe, udržují rovnováhu křesťanské nauky, podobně jako 
nerozdílnost trojice víry, naděje a lásky udržuje rovnováhu křesťanského 
života. Izolujeme-li jeden z těchto prvků od druhých dvou, začne se nám 
postupně vytrácet původní obsah daného pojmu: začneme-li například o lásce 
přemýšlet mimo kontext víry a naděje, můžeme skončit u toho, že tento pojem 
bude označovat úplně jinou skutečnost než na počátku. Všichni víme, jak 
vyprázdněné slovo ‚láska´ dnes je. Něco zcela podobného funguje i u té první 
trojice: vyjmutí Božího slova ze vztahu s tradicí a magisteriem církve může 
vést k biblickému literalizmu. Totéž platí i o absolutizaci tradice. Pojem 
‚tradice‘, vytržený ze souvislosti, pak nakonec neoznačuje ´to, co bylo všude, 
vždy a všemi věřeno´ (sv. Vincent z Lerinsu), ale mnohem spíše určité období 
historie církve, které se představuje jako vrchol jejího vývoje. Proti tomu je 
často stavěn obraz oslabené, nepřátelskými myšlenkami nahlodané a ke všem 
kompromisům ochotné církve dneška, za což prý může hlavně papež Jan XXIII 
a Druhý vatikánský koncil. Názory tohoto typu mohou končit velmi nepěkně – 
v zachmuřeném fundamentalizmu, ve kterém je zlo přehledně odděleno od 
dobra a jeho vymýcení je tak důležité, že láska k bližnímu stojí až na druhém 
nebo ještě nižším místě. 

Je  nasnadě, proč jsou jevy jako je tento dnes tak rozšířeny. Svět se 
mění stále překotněji. Žádná pravda nevypadá jako absolutní, budoucnost je 
nejistá. Postmoderní člověk musí hledat odpovědi na svoje základní lidské 
otázky ve změti různých názorů, věr, pověr a ideologií, často naprosto 
protichůdných. Zdá se přitom, že ti, kteří se snaží opravdu poctivě hledat 
pravdu a dobro, moc nevítězí. Úspěšní jsou spíše ti, kteří své ideje dokáží 
hezky zabalit a dobře prodat, mají dost prostředků na jejich šíření, nebo 
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k němu použijí většího či menšího násilí. V lidském srdci, které touží po 
poznání pravdy, po lásce a po pokoji, tohle všechno vyvolává velkou úzkost.  

‚Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a 
všech, kdo nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových 
učedníků‘  říká pastorální konstituce II. Vatikánského koncilu Gaudium et Spes. 
Křesťan nemůže žít mimo svět (i když někteří v něm nemusejí být ‚fyzicky‘ 
přítomni, například  kontemplativní řeholníci a řeholnice v klauzuře). A žijeme-
li ve světě, nemůžeme jím nebýt  ovlivněni, včetně oné úzkosti, kterou sdílíme 
s ostatními bratry a sestrami veliké rodiny lidí. I přesto (nebo možná právě 
proto) že na rozdíl od bratří nekřesťanů věříme v Kristovo zmrtvýchvstání, 
které naši úzkost překonává. Je těžké ji nést, zvláště v některých okamžicích 
života. Pokušení  ji odložit je velké.  

 Zdá se mi, že v křesťanském prostředí existují dva hlavní způsoby, jak 
mu podlehnout. První možností, jak se nepohodlné úzkosti zbavit, je mentální 
‚stažení se‘ z  reálného světa. Člověk si vytvoří vlastní mikrokosmos, ve kterém 
je vše přehledné, jednoduché a čisté. Co mu ho narušuje, se prostě odfiltruje 
jako ďábelské našeptávání, ať už se jedná o vnější okolnosti nebo o otázky, 
které se ozývají z vlastního nitra. Nejčastěji se jedná o použití vnitřního ‚stroje 
času‘, který nás vrátí do údajně idylických dob gotiky nebo baroka.  
Kontemplativní řeholnice, která nevychází ze svého kláštera, ale nosí v srdci 
celý svět  a stále jej předkládá Pánu, je tak v něm mnohem přítomnější než 
člověk, který provedl takovýto vnitřní exil, ať už žije kdekoli. Slyšel jsem kdysi 
jistého pána odsuzovat moderní vědu, že prý ‚zničila všechno posvátné‘. Bylo 
by zajímavé zjistit, zda dotyčný byl ve své protivědecké revoltě důsledný a 
používal místo automobilu koňskou bryčku, místo digitálek přesýpačky a místo 
antibiotik sázení baněk nebo pijavky lékařské. 

Druhou možností je přistoupit na hru ‚tohoto světa‘ – tedy vzít určitý typ 
křesťanské víry, udělat z něj ideologii a prosazovat ho stejně jako se 
v postmoderním ‚novém Areopágu‘ (metafora českého filozofa Zdeňka 
Neubauera) prosazují ideologie jiné. Nemyslím tím samozřejmě, že by se 
neměly používat prostředky masové komunikace: že by bylo nesprávné mít 
třeba televizi Noe, Rádio Proglas nebo Katolický týdeník. Spíš mám na mysli 
určitý styl prezentace věci, související právě s oním hezkým zabalením a 
uměním prodat, ať je kvalita výrobku jaká chce. Příkladem mohou být televizní 
a stadiónové ‚evangelizace‘ amerického typu. Cílem je samozřejmě co největší 
počet ‚obrácených‘. Budou-li všichni takto ,věřící´, bude všechno jasné a pro 
úzkost (která je koneckonců stejně jen známkou slabé víry) žádné místo 
nezbude.  

Jevy, popsané v první části tohoto příspěvku, jsou zdařilou kombinací 
obou způsobů – nerealistický obraz světa a Boha (způsob 1) se ideologizuje a 
prosazuje prostředky ‚tohoto světa‘ (způsob 2) - třeba tím, že se skamarádíme 
s nějakou politickou straničkou… 
          Žádná z těchto cest není správná. Možná je tahle úzkost, které ani my 
křesťané nejsme ušetřeni, specifickým křížem naší doby. Nemůžeme se jí 
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snadno a rychle zbavovat, neprospějeme tím ani nám samým, ani světu, ani 
spásnému plánu, který s ním Bůh má. Věřím, že jsme povoláni dnes více než 
kdy jindy být s Ježíšem v Getsemane a na kříži, s Marií v temnotě Bílé Soboty. 
Pouze s holou vírou, že nic není ztraceno, že slabost lásky a pravdy je silnější 
než síla lidské vychytralosti, ostrých loktů a falešných jistot, které jsme si sami 
vyprojektovali. Dokážeme-li  naši úzkost takto nést, bude nás stále vracet do 
světa, bude nás motivovat ke starosti o něj, bude nás učit solidaritě, bude nás 
učit naději, víře a lásce.   
                                                                                                  Jiří Bůžek 
 

Rytíř, Smrt a hledání Boha (esej o filmu) 

 
V roce 1957 natočil Ingmar 

Bergman filmové podobenství 
Sedmá pečeť. Je to film, v němž 
hledá odpověď na otázku smyslu 
života a smrti. Na následujících 
řádcích bych chtěl představit 
několik myšlenek, které mě 
napadly při promýšlení osudů 
hlavních postav filmu. Tématika 
smrti a smyslu života byla, je a asi 
zřejmě vždy bude pro člověka 
aktuální a přitažlivá, protože si ji 
pro sebe musí každý člověk nějakým způsobem vyřešit. Film podle 
mého názoru dává odpověď v podobě víry Jofa a Mii, jejichž šťastný 
život pokračuje, kdežto život jejich průvodců končí.  

Rytíř Antonius se za úsvitu probouzí na pobřeží moře, kde nocoval se 
svým zbrojnošem. Pobřeží je velmi chmurné a rytíř se zbrojnošem jakoby byli 
vyvrženi mořem na kamenitou pláž, kde museli přenocovat. Vyvrhnuti mořem 
jejich dosavadního života, kdy odešli od svých žen a vydali se na strastiplnou 
pouť, křížovou výpravu. Proč vlastně vyrazili na tuto cestu? Snad trochu ze 
zvědavosti, z touhy po dobrodružství, vykonat něco smysluplného, něco co má 
cenu. Motivy obou jsou asi rozdílné. Zbrojnoš Jöns se do daleké země vydal 
jako doprovod. Snad ani nepřemýšlel, jestli cesta má nějaký smysl. Táhla ho 
zřejmě běžná mužská touha po dobrodružství, po dálkách, po penězích, po 
slávě. Naopak rytíř Antonius byl veden ušlechtilejšími pohnutkami, chtěl hledat 
Boha, přijít na smysl nesmyslného života, který pro každého člověka  končí 
smrtí. Prošel si desetiletým strádáním a je se svým hledáním tam, kde byl na 
začátku. Je stále veden touhou vykonat alespoň jeden smysluplný čin, který 
dosud nevykonal, přestože se zúčastnil křížové výpravy. V tomto rozpoložení 
k němu přichází Smrt a chce jej vzít do své říše. Antonius statečně říká, že se 
smrti nebojí, ale tělo se ještě zdráhá. Proto nabízí  Smrti zahrát si partii šachů, 
aby tak pro sebe ještě vykřesal naději a snad získal čas k pochopení dosud 
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nepochopeného a k vykonání jediného smysluplného skutku. Smrt jeho 
nabídku přijímá a dává tak Antoniovi naději. 

Rodina kejklířů působí jako by byla z úplně jiného světa. Cestuje 
zemí, která je plná bolesti, strachu ze smrti a  z Božího hněvu. Tento 
všudypřítomný strach však jakoby se mladé rodiny vůbec netýkal. Jof se 
probudí do slunného rána, vesele se protáhne, udělá kotrmelec a spokojeně si 
popovídá se svým koníkem. Během tohoto spokojeného rána se mu  zjeví 
Panna Maria s malým Ježíškem. Zjevení jej naplňuje takovou radostí, že se o 
něj chce okamžitě podělit se svou ženou Miou, ale ta mu stejně nevěří. Když si 
Mia potom hraje se svým dítětem Michaelem, je to velmi podobné tomu, co 
viděl Jof předtím – roztomilé dítko, o které se s láskou stará jeho matka. 
Vztah, který mezi sebou  Jof a Mia prožívají je až obdivuhodně harmonický, 
bez hádek a vyčítání, plný lásky a vzájemného porozumění. Plodem tohoto 
jejich vztahu je život, který dali svému dítěti Michaelovi. To jméno má 
zajímavý původ a význam. Je stejné jako jméno archanděla Michaela,  Božího 
posla, který se nebojí soupeřit s démony, a v překladu znamená „Kdo jako 
Bůh?“. Není úplně zřejmé, co zamýšlel autor filmu tím, když pojmenoval Jofova 
syna právě Michael. Chtěl naznačit, že rodina žije jako Bůh?  Nebo naznačuje 
Jofovo hledání Boha? Ve spojení s výrokem Písma: „Vy však hledejte jeho 
království a to ostatní vám bude přidáno.“ (Lk 12,31), by spíše bylo vysvětlení 
Jofova hledání a jeho radostný život by pak pramenil z nalézání. Můžeme říct, 
že Jof je hluboce věřící člověk, což dokazuje zjevení Panny Marie s Ježíškem. 
Jeho projevy radosti a spokojenosti jsou snad projevy jeho zakotvené víry, ze 
které také pramení harmonie ve vztahu k ženě Mii. Když se však Jof setkává 
v krčmě s vesničany, kteří ho křivě obviní, nedokáže se jim ubránit. Jakoby 
sám byl neschopen života, který dokáže dobře žít jen se svou ženou. Života, 
který je plodný, a který oplývá hojností a chce se o tuto hojnost dělit s dalším 
člověkem. 

 Antonius a Jöns jsou za deset let svého putování na sebe tak zvyklí, 
že by se dalo říct, že jsou skoro jedna osoba. Jakoby představovali jednoho 
člověka, který je tvořen tělesným a duchovním principem. Jöns představuje 
tělesný princip člověka, který se zajímá o materiální věci, zajišťuje vodu, 
podléhá smyslům, o duchovní věci se nezajímá. Antonius pak jakoby 
představoval duchovní princip člověka, jeho duši. Antonius se ptá po Bohu, 
hledá ho ve svém životě. Když ho nemůže nalézt tak, jak by si přál, poznat ho 
svými smysly, tak se snaží ho „zabít“ ve své mysli, ale to se mu nedaří. Jde na 
dlouhou výpravu, ve kterou vkládá naději. Doufá, že tam najde odpověď, ale 
ta nepřichází. Chce se vyrovnat s Bohem, kterého nazývá šaškem, chce ho 
v sobě zabít, ale nedaří se mu to, trápí ho skutečnost víry. On sám nechce 
věřit, ani tušit,  ale vědět. Chce Boha cítit smysly, vidět ho, dotknout se ho a 
vědět o něm, víra je pro něj málo. Cítí se naprosto prázdný, jeho nicota 
pramení z odcizení se lidem, jež vyrostlo z jeho lhostejnosti. Nicotností nazývá 
život, který vede,  život beze smyslu.  Zajímavý moment soužití  Jönse a 
Antonia je při popravě ženy, jež byla obviněna z obcování s ďáblem a 
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odsouzena k upálení. Když je již přivázána na žebřík, hledí oba společně na ni 
a spojuje je stejná otázka, zda ji čeká nicota. Ptá se Jöns a Antonius mu 
nedokáže dát odpověď. Jakoby pro duševní i tělesnou stránku člověka byla 
smrt společnou neznámou. Člověk, který nevěří v Boha a jehož duše se 
k Němu neupíná jako k dárci života, pak na tuto otázku nemá odpověď a smrt 
pro něj zůstává stále palčivá a nepřekonatelná. Srovnáme-li dvojici Jönse a  
Antonia s Jofem a Miou, tak první a základní rozdíl je právě ve víře. Jof se 
obrací k Bohu, je hluboce věřící a tuto víru sdílí se svou ženou a jejich vztah je 
naplňován láskou, která je plodná a která se chce dále sdělovat. Krásně to je 
vykresleno při večerním setkání po vystoupení ve vesnici, kdy Mia a Jof nabízí 
Antoniovi a Jönsovi mléko a jahody a Antonius při tomto setkání vyjadřuje 
pocit hojnosti a plnosti. Je naplněn tak, že potom při šachové partii je pro Smrt 
jeho dobrá nálada nepochopitelná. 

Tajemná žena, která se připojila ke zbrojnoši Jönsovi je velmi 
zajímavá postava. Během celého putování vyřkne pouze jednu jedinou větu: 
„Dokonáno jest.“  Je to na rytířově hradě, když si pro Antonia a všechny jeho 
společníky přijde Smrt, aby je odvedla do své říše. Všechny, kdo na hradě jsou 
si však neodvede. Rytířova žena Karin a právě Jönsova tajemná průvodkyně 
v následném průvodu vedeným Smrtí chybí. Ona je jediná, která se Smrti 
nebojí, první vstává od stolu, když Smrt vstoupí do místnosti, a poté, co se 
všichni představí, vyřkne  větu, která již v minulosti byla v podobné situaci 
setkání se smrtí jednou vyslovena. Vyslovil ji Ježíš Kristus jako svá poslední 
slova na kříži, když dokončil své vykupitelské dílo. Po slovech „Dokonáno jest“ 
naklonil hlavu a skonal. Právě tato slova by mohla spojovat tajemnou ženu 
s Kristem. Jestliže je to tak, pak je to velmi působivé spojení. Ukazuje na 
Krista, který je  ochráncem života. Na Krista, který trpí, když trpí lidé, a který 
chce dát člověku to, o co ho požádá. Poprvé se tajemná žena projeví tehdy, 
když chce Jöns zabít Ravala přistiženého při rabování. Žena vykřikne strachem 
v okamžiku, kdy se Jöns napřahuje ke smrtící ráně. Chce, aby Raval žil, 
přestože je to darebák. Pak žena poslouží Jönsovi tím, že mu nabere vodu,  a 
když ji hrubě vyzve k tomu, aby mu dělala služku, tak ona mlčky jde. Jakoby 
vyjadřovala Ježíšův postoj: „...nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal 
svůj život jako výkupné za mnohé“ (Mt 20, 28). Další scéna, ve které vystoupí 
Jönsova společnice do popředí, je při popravě ženy obviněné z obcování 
s ďáblem. Nejprve hledí pohledem plným soucitu a utrpení na „hříšnici“, poté 
co je vyzdvižena na žebříku. Potom je poslední z družiny, která neodejde, 
dokud žena na žebříku neskloní hlavu. Čeká a sleduje ji a jakoby chtěla ženě 
nějak pomoct, ale je bezmocná vůči krutosti a tvrdosti lidí. Nejvýrazněji se 
však žena projeví při zastávce v lese, kde se k odpočívající družině přiblíží muž, 
který má mor, a chce, aby mu dal někdo napít. Ona je jediná, která se zvedne 
a chce mu podat vodu, ale Jöns jí v tom zabrání se slovy, že je to zbytečné a 
muž po chvíli umírá. Tato scéna může ukazovat Krista jako dárce živé vody a 
dárce života. Jsou to však často lidé, kteří svou lhostejností nedovolí, aby 
působil.                  

                                                                                         Jan Kotík 
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 O šikmých věžích 
 

My lidé bohužel, anebo možná Bohu dík, abychom se příliš nevypínali, 
nedisponujeme křídly jaká mají ptáci, a tak pokud chceme vidět náš svět jaksi 
„z nadhledu“, je nutné, abychom vystoupali někam výše. Ať již k tomu 
přistoupíme tak, že stoupáme po schodech či vyjedeme výtahem na vrchol 
nějaké výškové budovy, ať již nasedneme do letadla a necháme se vznést „do 
oblak“, či uskutečníme-li nějaký náročný horský výstup, zjistíme, že se před 
našima očima otevírá svět, který je pro nás v něčem nový. Rozostří se naše 
schopnost pro detaily, ale vzroste naše poznání spojitostí mezi prostorově 
vzdálenými skutečnostmi, které je nám z našeho „přízemního pohledu“ skryto. 
Často mě při takové situaci napadá, jak se asi na nás dívá Bůh. Vidí nás 
z výšky a tudíž ví o všech souvislostech mezi jakkoliv vzdálenými skutečnostmi, 
ale zároveň, na rozdíl od nás, má zcela plné poznání všech detailů a 
jednotlivostí. A nejen to, ví mnohem víc … 

Zvláštním případem jsou šikmé věže. V Itálii je nejznámější zvonice 
v Pise, ale podobných věží je víc, např. „Torri Pendenti“ v Bologni. Pokud 
člověk vystupuje na takovouto věž, cítí se mnohem nejistěji. „Co kdyby se to 
právě nyní zřítilo? Vždyť se tu stále pracuje, aby byla zajištěna stabilita!“ A kde 
je vlastně problém? Jde o to, jak se staví a na čem se staví. A podobně je 
tomu se všemi našimi lidskými snahami a projekty.  

Naštěstí my, křesťané, dobře víme, na Kom stavět, aby se naše plány 
pomalu nevychylovaly a jednoho krásného dne se s velikým lomozem nezřítily. 

 
Tomáš Reschel 
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Bůh existuje, potkal jsem jeho anděla 

 
Psát o tom, zda Bůh je nebo není, nepatří vůbec do 

kategorie bezpředmětných věcí. Existuje? Nebo ne? To jsou 
otázky, které možno vyčíst z příspěvků čtenářů článků 
internetových novinových serverů pod články, co se týče 
předávání pražské katedrály sv. Václava, Vojtěcha a Víta 
zpět do správy pražského hradu. A domnívám se, že 
neexistuje člověk, který by si alespoň jednou za život tuto 
otázku nepoložil. A co jeho andělé? Existují? 

 
… a potkal jsem Jeho anděly … 
 Zde, hned na začátku, se dostáváme do kritického bodu. Jakým 
způsobem zřetelně a na značně omezeném prostoru pojednat o těchto tak 
zásadních skutečnostech v našem životě? Jaký postup zvolit při vzájemných 
setkáních? Neohrožujeme svým chováním jejich existenci? A oni naši? Jakým 
směrem se ubírají naše vzájemná setkání?  
O tom, že zde vůbec jsou, že s námi žijí v naších denních radostech a 
starostech, není vůbec žádná pochybnost. Bůh skutečně posílá své skvěle 
svaté anděly. Zřetelně rozeznatelné strojení a přesně definovaný pohyb kudy a 
kam, ne příliš typický pro neandělské osazenstvo v našem „podniku“, je vůbec 
nečiní neviditelnými. Oni bdí, stráží 
naše příchody a odchody. Očišťují 
nás, i pro nás, i pro ta naše 
nejvyšší místa. Jsou Bohu 
ustavičně k dispozici, aby nestále 
udržovali spojení v průběhu své 
činnosti, mezi nebem a zemí, aby 
mu i za nás přednášeli svoje i naše 
modlitby. Spolu s námi se radují 
z každého zde obráceného 
hříšníka, z každé udělané zkoušky, 
z každé  zdařené oslavy narozenin 
či svátku, vítězství ve fotbalu. Ladný vzhled obyvatel je taky příčinou dokonalé 
andělské péče, která k nám proniká z nejhlubších útrob domu.  

Někdy je ani nevidíme, nedávají o sobě moc slyšet, a přesto o jejich 
přítomnosti není pochyb.  

Co, nebo řečeno lépe, kdo je anděl, teď přesně koresponduje s naší 
živou zkušeností, která každodenně zcela radikálním způsobem proniká náš 
život.  

Bůh existuje, potkáváme jeho anděly….. 
                                                                                   Štefan Brinda 
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Cesta ke zpovědnictví po římsku 
 

Stát se dobrým zpovědníkem je pro kněze celoživotní výzvou a 
každodenní dřinou. Aby měl však nějaké východisko a základ (slovy 
sv.Ignáce), od kterého se může „odrazit“, pořádá Apoštolská Penitencierie 
týdenní podvečerní kurs, který má potenciálnímu zpovědníkovi v lecčems 
pomoci... Tak jsem letos dostal příležitost i já společně s dalšími adepty 
z Nepomucena a z celého světa. Celkem nás bylo sotva 500, kteří jsme se po 
celý týden setkávali v příjemném přítmí úctyhodného úřadu milosrdenství 
v centru Říma. 

Samotná budova Palazzo della Cancelleria svým úctyhodným vzhledem 
ve mně vždy budila pocit opravdové solidnosti. Stála v minulosti sice poměrně 
děsivou sumu 180 tisíc scudů, ale její stavebník kardinál Riario si to mohl 
hravě dovolit. Byl totiž náruživým hráčem karet, a tak celou třetinu obnosu 
získal zřejmě na méně náruživém hráči a tím i méně šťastném kardinálovi 
Cybovi. Možná právě v tomto paláci napadl karbaníka Riaria veselý nápad 
zúčastnit se protipapežského spiknutí, ale protože ne vždy každá hra vyjde, 
palác připadl papeži, který zde zřídil úřad plný kanceláří. Úřad milosrdenství. 
Touto historií si vysvětluji onu přívětivou ponurost (někteří ji označovali 
zatuchlostí), do které jsem se po celý týden s radostí nořil. O obsahu 
přednášek nechci moc psát, jednak abych prohloubil pocit tajemnosti, ale také 
proto, že jsem dění vnímal poněkud více útržkovitěji, než jsem měl původně 
v plánu… 

Zajímavější však byl pro mě tento týden z hlediska studia místní 
dopravy, protože jsem nezvolil jako někteří bicykl či pěší metodu, ale 
osvědčenou „klasiku“, tedy autobus. A tady jsem pochopil jak je krásné a 
napínavé v Římě někam spěchat. A taky jsem pochopil, proč místní 
nikam nespěchají. 
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První velkou radostí na kterou narazíme, pokud se rozhodneme někam 
spěchat, jsou lidi. Jsou všude. Ochotně nám svým ležérním tempem vyjdou 
vstříc a umožní nám také mnohonásobné veselé kličkovaní z pravé na levou 
stranu chodníku. Máme-li štěstí (já ho v tomto mívám), pak to pořídíme na 
zastávku i stokrát! Velkým obohacením je pro každého spěchajícího setkání se 
semaforem. Neuznává ho tu totiž každý. Proto zelené světlo AVANTI svítí 
krátce a nemusíme ho taky vůbec postřehnout. To oranžová potěší více, 
jednak trvá déle a pomáhá také tříbit naši pozornost. Na přechodu se tak 
můžeme setkat i s několika vozy najednou. Naštěstí většinou přibrzdí, jinak 
musíme uskočit… Červené světlo je lépe považovat za jakýsi „návrh“. Pro nás i 
pro řidiče, samozřejmě. Na křižovatce při čekání na zelenou se ještě stihneme 
setkat s lidmi, které jsme pracně předběhli (někteří teď na oplátku zase 
předběhnou nás) a pak už na nás čeká vytoužené místo. Autobusová zastávka, 
pokud ji ovšem nemineme, protože na ní zrovna nikdo nečeká (bez lidí a jen 
podle tabulí se zastávka špatně hledá). Nezapomeneme ještě zamávat 
ujíždějícímu autobusu našeho čísla, protože začíná další zajímavá etapa. 

  Čekání na autobus trvá někdy velmi dlouho. Jízdní řád zde neexistuje. 
My optimisté proto doufáme, že přeci jen někdy něco pojede. Zatím to vždy 
vyšlo. Tedy aspoň po 30 minutách, kdy jedou za sebou v malém odstupu třeba 
tři autobusy stejného čísla. První nacpaný k prasknutí, druhé dva poloprázdné. 
Kromě toho, že se v autobusu setkáte se zajímavými lidmi, doporučuji ještě 
zaplašit myšlenku, že by bylo přeci jen lepší vystoupit a dojít tu štrapáci pěšky 
s vyhlídkou aspoň minimální časové úspory. Také nespoléhejme na fakt, že 
v některých autobusech jsou automaty na jízdenky. Pokud ji nemáme včas 
koupenou, tak autobus s takovým automatem určitě nepojede!  

Pokud jste v mém příspěvku došli až sem, pak vězte, že zrovna jedeme 
autobusem. Skvělé! Trasa je přeci jen trochu delší než je předpokládaná 
vzdálenost vzdušnou cestou, ale těch památek kolem!!! A v případě, že máte i 
útlejší postavu, pak vás jistě i oblaží pocit, že jste pomohli zvýšit stále se 
zvyšující rekord v počtu přepravených pasažérů jedním autobusem. 
Koneckonců, po čase se uklidní i ti šťastlivci, kteří se nějakou dobu těšili ze 
skutečnosti, že relativně bezpečně sedí u okna. Pak si několikrát zuřivě 
„zaprenotují“ místo svého výstupu (to když si ještě myslí, že vystoupí), ale 
poté i oni rezignují a těší se z krás Věčného města. 

A tak je to donekonečna. Po vystoupení z autobusu v centru města 
(nejčastěji na jiné zastávce, než jsme chtěli) vše začíná znovu: ulice plná 
naschvál nespěchajících lidí… křižovatky a semafory, zastávky a autobusy… 
Milý Říme, autobusové anabáze Ti odpouštím. Mám za sebou na to totiž kurs a 
taky na to mám papír… A taky už radši nikam nespěchám. Tady to nejde. 
Opravdu. 

Radek Martinek 
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Apopudobalia 
Historické kořeny jedné páteční odpolední aktivity 
 

Nedávno jsem objevil nový sport, který – jako ostatně leccos z antické 
kultury – velmi silně ovlivňuje okolnosti našeho vezdejšího přebývání. Jak již 
název příspěvku předurčuje, antickým sportem, jenž by neměl uniknout naší 
pozornosti, jsou apopudobalia (řecky avpopoudobali,a) , jež představují ranou 
vývojovou formu našeho fotbalu. Pravidla této hry nebyla doposud nalezena 

ani vyvozena a 
odborníci na antický 
sport se přou nad 
jejich podobou. Není 
například jasno, na 
kolik bran se hrálo, 
nebyl také nalezen 
žádný míč, kterým se 
tato hra hrála, 
zůstává utajena jeho 
velikost, materiál, 
z něhož mohl být 
vyráběn, pružnost 
atd.  

Nejstarší zmínku o a;ndrej avpopoudobalo,ntej nalezneme ve 4. století 
před Kristem ve spise Gymnastika korintského autora Achillea Taktika (fragm. 
3). Tato prostá zmínka nám pomáhá dovodit, že se jednalo o kolektivní sport, 
který byl vyhrazen mužům. Aktivita nebyla jistě jednorázová, jak ukazuje samo 
použití tvaru avpopoudobalo,ntej. Nejednalo se však zřejmě o prosté cvičení či 
vybíjení přebytečné mladické energie v krátkých obdobích, kdy si mladí Řekové 
nemohli získat ostruhy ve válce, ale je možné, že diváci této hře začínají 
přihlížet až v pozdně helénistické době, kdy se tento sport objevuje v Římě: 
pseudociceronský spis De viris illustribus (3, 2) vyjmenovává význačné 
apopudobalisty své doby. Tato zmínka představuje přesvědčivé svědectví o 
popularitě, které se tento sport těšil. Na přelomu prvního a druhého století 
přinášejí apopudobalia římští legionáři do Británie, odkud se tento sport po své 
renesanci v 19. století masově rozšířil. Od čtvrtého století dále pak již o 
apopudobaliích další doklady nenalézáme. Apopudobalia zřejmě nepatřila ve 
striktním smyslu mezi spectacula, nedochovaly se žádné doklady o tom, že by 
apopudobalia začínala jako jiné veřejné hry obětí (sacra publica); tuto 
skutečnost můžeme považovat za důkaz ex silentio, že ve skutečnosti patřila 
apopudobalia mezi činnosti spadající do privátní oblasti života, tvořící otium. 
Avšak jak správně upozorňuje A. Pila, apopudobalia mohla patřit mezi 
spectacula, a to hned ze dvou zásadních důvodů. Upozorňuje, že obrat 
munum impingere (hodit někomu něco na hlavu), užívaný klasickými autory, 
mohl vzniknout ze spojení nummum impingere (hodit si mincí), jakéhosi druhu 



BRÁZDA – 2/2006-2007                                                  21 
 

 

věštby spojeného se začátkem apopudobalií. Nemůžeme se však přitom 
ztotožnit s jeho názorem, že toto sortitio určovalo, která ze soupeřících stran 
bude po skončení zápasu v taberně platit. Druhým důvodem, proč by 
apopudobalia mohla být alespoň v Římě věcí veřejnou, těšící se pozornosti celé 
urbs, je svědectví křesťanských autorů, kteří navzdory zmiňované vysoké 
popularitě, jíž se sport těšil, apopudobalia odsuzují (srv. zvláště Tertullianus, 
De spectaculis 31n.). Církevní autoři se v názoru na sport obecně neshodují; 
negativní postoj některých z nich k tomuto sportu tedy může spíše souviset 
s odmítnutím helénské kultury jako celku. O celém postavení sportu v antické 
společnosti probíhá ve vědeckých kruzích poměrně bouřlivá debata a lze v této 
oblasti očekávat nové objevy. Pro další studium doporučujeme: A.PILA in idem 
[ed.]. FS F. Cannavaro, 2006, 322-348; B. PEDES. Apopudobalia. Zeitschrift für 
Antike und Sport 4 (1995),1-19; M. MEL. Apopudobalia. Der Neue Pauly, I, 
895. 

David Vopřada 
 

Kříže jsou vztyčeny                                                                                               
 
Vystup duše vzhůru, přistup blíže 
Až k místu, kde vztyčeny jsou kříže 
A na nich visí zohavená těla 
Až úzkost k útěku by přimět chtěla 
 
 
Kdy zasáhne Bůh mocnou rukou svojí? 
A ztrestá ty, kdo za tím dílem zloby stojí? 
A zatím ticho je a nic se neděje 
Co chvíli na zem skanou krve krůpěje 
 
 
„Je-li Syn Boží, ať zachrání sám sebe 
Ať Bůh zasáhne, ať sešle pomoc z nebe 
Ne, toho zde už nic a nikdo nezachrání“ 
Posmívají se mu a hanějí jej bez ustání 

 
 

Otče odpusť jim, neb nevědí, co činí“ 
Nejen tito zde, vždyť hřeší také jiní 
„Do tvých rukou odevzdávám Ducha, Otče 
Dokonáno jest“, hlavu sklonil a vydech tiše 
 
 
„Jak úděsná scéna!“ zvolat by se chtělo 
VEZMĚTE A JEZTE, TO JE MOJE TĚLO 
 
                                Jan Vižňovský                                       
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Gratulace 
 

k výročí 30-ti let kněžství  
P. Stanislav Dorotík – 25.3.1977 
         
k výročí 35-ti let kněžství 
P. Josef Čupr SJ – 18.3.1972 
P. Ladislav Daněk – 18.3.1972 
    
k výročí 40-ti let kněžství 
P. Emil Valášek – 18.2.1967 
 
k výročí 50-ti let kněžství 
P. Josef Stojaspal – 16.3.1957  

 
      k výročí 65-ti let života 
      Mons. Pavol Brzný – 7.1.1942 
 
      k výročí 80-ti let života   
      P. Josef Krejčí – 3.3.1927  
      Mons. Josef Zlatňanský – 13.3.1927  
      Mons. Ondrej Šinal – 15.3.1927 
      P. Jozef Martinkovič – 28.3.1927 
           
      k výročí 85-ti let života 
      P. František Knobloch – 27.1.1922            
 

 
 

 

    RADOSTNOU 
OSLAVU VZKŘÍŠENÍ 

NAŠEHO PÁNA 
JEŽÍŠE KRISTA 

 
přejí 

čtenářům Brázdy  
všichni alumni 
koleje sv. Jana 
Nepomuckého 

v Římě 
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