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Slovo úvodem
Milí přátelé Nepomucena a našeho časopisu,
Na zadní straně obálky letošní Velikonoční Brázdy najdete reprodukci mozaiky z apsidy římské baziliky svatého Klimenta. Je několikerým způsobem výjimečná. Na rozdíl od jiných římských apsidálních
mozaik zobrazuje Krista vládnoucího nikoli z trůnu, ale z kříže. A pak si
můžeme všimnout také toho, jak se ze strohé a jednoduché formy kříže rozvětvují, košatí a kvetou ratolesti. Je to jakoby shrnutí celého velikonočního tajemství. Kristova láska, která Jej vede až ke smrti na kříži,
se pro nás lidi (a vlastně pro celé stvoření) stává pramenem života
v celém jeho bohatství.
O tom, co život přinesl v poslední době nám v Nepomucenu, se
můžete jako obvykle dočíst v naší
kronice. Dále přinášíme rozhovor
s naším novým spirituálem otcem
Richardem Čemusem SJ, pohled do
života našich milých sester, úvahu
o dekonverzi od našeho bývalého
alumna otce Tomáše Klíče, popis
cesty do školy jednoho našeho
spolubratra, a mnoho jiného. Přejeme Vám, milí čtenáři, velkou
vděčnost našemu Pánu za život,
který nám dává – nejen vzdáváním
díků při modlitbě, ale i jeho prožíváním v plnosti. Požehnané Velikonoce!

redakce

Kronika
6. ledna: Opět se po vánočních prázdninách scházíme v Nepomucenu
a jako již tradičně slavíme na první neděli v měsíci českou mši, které
tentokrát předsedá kardinál Tomáš Špidlík. Při této bohoslužbě byli Jiří
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Jeniš a Jiří Zámečník přijati
mezi kandidáty kněžství a jáhenství a Josef Mikulášek a Jan
Kotík přijali akolytát, k čemuž
gratulujeme a vyprošujeme
Boží požehnání a vytrvalost na
cestě za Pánem.
12. ledna: Na programu byli
pravidelné rekolekce, kterými
nás tentokrát provázel P. Josef
Koláček SJ, který zároveň pracuje v české sekci rádia Vatikán. Tématem této rekolekce bylo „Já přišel, aby měli život a měli ho
v hojnosti.“ (Jan 10,10).
18. ledna: Končí nám zimní semestr a začíná konečné účtování, při
kterém se projeví naše práce z celého semestru. Zkouškové období,
alespoň na Lateránské univerzitě, trvá čtyři týdny, takže máme možnost nejen udělat zkoušky, ale také vyrazit někam mimo Řím.
27. ledna: Významný den pro naší kolej, ale především pro kardinála
Coppu, který přijímá svoji titulární baziliku, totiž baziliku sv.
Lína, která se nachází až za Vatikánem. Naše kolej při této bohoslužbě zajišťovala asistenci.
Radost otci kardinálovi jistě
udělal i velký počet českých
kněží a také sestry boromejky,
které byly také přítomny při
slavnostní bohoslužbě. Po ní bylo menší občerstvení, při kterém
si s námi kardinál Coppa s chutí zazpíval „Aby nás Pán Bůh miloval.“
5. února: Večer před Popeleční středy, jsme měli pro změnu možnost
navštívit titulární baziliku otce kardinála Špidlíka SJ, protože na tento
den připadá památka sv. Agáty, patronky jeho titulární baziliky. Také
on měl radost z hojné účasti Čechů, takže kázal dokonce i ve svém
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rodném jazyce.
14. února: Svátek sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. Slavnostní
mši svaté, kterou jsme slavili v chrámu sv. Klimenta, kde je sv. Cyril
pohřben, předsedal otec kardinál Špidlík SJ, protože naše kolej měla
v tomto roce na starosti zajištění tohoto svátku. Jako vždy se po bohoslužbě konalo občerstvení, které připravily naše sestry.
16. února: Abychom do nového semestru vyšli duchovně posíleni,
konaly se v naší koleji rekolekce, které si připravil Mons. Renzo Gerardi, děkan teologické fakulty Lateránské univerzity. Tématem těchto
rekolekcí byla kniha Jonáš.
25. února: V poslední únorové pondělí navštívil naši kolej P. Giorgio
Zevini SDB, děkan teologické fakulty papežské univerzity Salesiana,
který si pro nás připravil lectio divina, které vycházelo z textu Mk 5,2143 - o vzkříšení Jairovy dcery.
1. března: Jednou ze stálých událostí doby postní je pro naši kolej
Raccolta di Banco alimentare, při které se vybírají potraviny na potřebné, a ze které jde část také pro naši kolej. Na starosti ji obvykle má
otec vicerektor a jeden z bohoslovců. Letos to opět připadlo na Roberta Prodělala, který měl zdatného pomocníka v Martinu Sklenářovi, který, dá-li Pán, převezme po něm organizaci příští rok. Na letošní sbírce,
na kterou se dostavilo, zřejmě vinou špatného počasí, méně lidí než
loni, se vybralo 1545 kg potravin různého druhu. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli, upřímné zaplať Pán Bůh!
8. března: Těsně před naším odjezdem domů, jsme měli ještě jedny
rekolekce, kterými nás tentokráte provázel otec kardinál Tomáš Špidlík
SJ. Přednášky, které měly svěží jiskru, jak jsme
u něho zvyklí, měly jedno společné téma, tak
příhodné pro dobu postní. Tímto tématem bylo
pokání a vše, co s ním souvisí.
9. března: Protože první březnovou neděli byl
den bez aut, sešli jsme se netradičně na druhou
neděli v měsíci, abychom se svými krajany opět
slavili českou mši svatou. Této bohoslužbě předsedal kardinál Tomáš Špidlík. Poté následovalo
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krátké pohoštění.
14. března: Pátek před Květnou nedělí. Končí první část letního semestru a my máme možnost jet domů, abychom spolu se svými blízkými či kdekoli jinde oslavili svátky umučení a vzkříšení našeho Pána.
Přejeme i Vám požehnané Velikonoce!
Prokop Tobek

Rozhovor s P. Richardem Čemusem SJ,
novým spirituálem Nepomucena
Otče, mohl byste prosím čtenářům Brázdy stručně povyprávět
průběh Vašeho života, povolání a působení?
Narodil jsem se v Praze na Královských Vinohradech v září 1954, už po zatčení mého otce, strojního inženýra a katolického aktivisty
z okruhu Josefa Zvěřiny a Oto Mádra. Matka,
odchovanka jezuitů a profesorky Růženy Vackové byla rovněž komunisty postižena tím, že
jí znemožnili studium medicíny a posléze i
teologie, které započala na pražské Katolické
teologické fakultě. Jako žena „kriminálníka“
musela živit rodinu mazáním výhybek na Praze střed. Otce jsem viděl – kromě návštěv
v opavské věznici – až když jsem šel do školy.
Po Pražském jaru, sovětské okupaci a smrti mého bratra Michala, jsme
(rodiče, plus sestry Marie a Petra) odešli do exilu. Bylo mi tehdy 16 let.
Vystudoval jsem gymnasium v západním Berlíně a v Bavorsku a po
maturitě jsem odešel na rok do Ameriky. Po návratu v roce 1976 jsem
vstoupil do semináře (Collegium Borromaeum) ve Freiburgu im Breisgau a vystudoval bohosloví na starobylé Albert-Ludwigs-Universität
(zal. 1457) a také rok na univerzitě v Salcburku. Pod vlivem „polských“
událostí (Solidarnošč) v roce 1981 jsem se rozhodl odejít do Říma,
abych se v Nepomucenu připravil na službu v mé, pražské, arcidiecézi.
Situace se ale vyvinula jinak. Generál Jaruszelski „zachránil“ komunismus a já se v Nepomucenu setkal s jezuity v osobě tehdejšího spirituála P. Špidlíka a též Petra Koláře, který nám bohoslovcům dával v září
1982, exercicie... Otec Špidlík, tehdy vicegerens České provincie
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v zahraničí, mne přijal do Tovaryšstva a poslal do noviciátu do Janova,
pak na studium na Papežský Orientální Institut, kde jsem se nakonec
stal i jeho nástupcem. Po první Gorbačově návštěvě Vatikánu jsem ale
s nunciem Francesco Colasuonnem musel narukovat jako diplomatický
attaché a dočasný chargé d’affaires Svatého stolce do Moskvy (1991–
1993). Tam mi přišla vhod ruština, kterou nám vtloukali do hlavy na
žižkovské ZDŠ... Po návratu jsem se stal vicedirektorem nově zřízeného Centra Aletti v Římě, pak na šest let rektorem Russica. Dnes jsem
opět na Orientálu jako profesor spirituality křesťanského Východu a od
roku 2007 zároveň v Nepomucenu jako spirituál.
Jakou část svých studií jste strávil v Nepomucenu a jak na
tento pobyt vzpomínáte?
V Nepomucenu jsem strávil jako alumnus akademický rok 1982/1983,
během kterého jsem začal licenciátní studium na Lateráně a to ve fundamentální teologii u prof. Karla Skalického. Navštěvoval jsem též
přednášky křesťanské antropologie prof. Karla Vrány, tehdejšího rektora Nepomucena. V knihovně Lateránské university pracovali monsignoři Polc a Sychra, též obyvatelé Nepomucena. Vzpomínám na tu dobu
rád. Bylo nás asi tucet, Čechů a Slováků, jedli jsme v malém refektáři,
zatímco velký byl vyhrazen americké komunitě Sedes Sapientiae a jiným konviktorům. Trpěli jsme zimou a žili v nejistotě, kam jako kněží
půjdeme. V té době byl vysvěcen Mons. Škarvada na biskupa (6. ledna
1983), což mu dalo jako koordinátoru české duchovní zprávy v exilu
větší možnosti. Chtěl jsem do USA, ale on mne orientoval na Austrálii,
kde z Adelaide tehdy odešel do Sydney otec Eliáš, a bylo potřeba ho
nahradit. Pak ale přišlo všechno jinak a 17. října 1993 mne dp. Václav
Steiner doprovodil jeho Fiatem do noviciátu do Janova, kde můj život
nabral nový směr.
Těšil jste se na funkci nepomucenského spirituála? A co pro
Vás znamená Váš předchůdce na tomto místě, otec kardinál
Tomáš Špidlík SJ, který zde v této funkci působil 37 let?
Do Nepomucena jsem se těšil, protože mi přirostlo k srdci a udržoval
jsem s ním vždy kontakt. S rektorem Mons. Mrázem jsme byli léta jako
rektoři kolegové. Mons. Františka Koutného jsem znal z Litoměřic, kde

BRÁZDA – 2/2007-2008

9

moje sestra Petra učila 5 let v konviktu latinu a dějiny umění. Řadu
jejích žáků jsem pak potkal v Nepomucenu. Nešel jsem tedy do neznáma. Kolej Nepomucenum je pro mne ale hlavně spojena se vzpomínkami na hledání mého povolání. P. Špidlík mne při tom doprovázel a zažil
jsem u něj skutečné duchovní otcovství, obraz Otcovství Božího. Mám
tedy na co navazovat, tak jako spirituálové, kteří následovali otce
Špidlíka přede mnou, s vědomím ovšem, že otec Kardinál je nenapodobitelná osobnost. Sám nás ale učil, že o napodobování v duchovním
životě nejde, protože každého z nás Bůh vede jinak. Jde o to, otevřít
se inspiracím Ducha a umět je rozlišovat od našich vlastních nápadů.
Jelikož v tom ani po letech nemám vždy dost jasno, jsem vděčný Bohu, že otec Špidlík žije a je možné za ním zajít a ty věci probrat. Nikdy
nepoučuje, ale vede skutečný dialog, během kterého člověk sám najde, co vlastně hledal. Je to osvobozující, přináší to mír v duši a chuť
jít dál. To je podstata duchovního vedení.
Jak se přihodí, že se český jezuita s druhým domovem
v Německu a později v Římě začne zajímat o spiritualitu křesťanského Východu?
Jako bohoslovec jsem šel jednou historickým centrem Freiburgu dost
sklesle na universitu. Teologie, jak se tam přednášela, mi plnila hlavu,
ale nedotýkala se srdce. Tehdy jsem před knihkupectvím zahlédl ve
výprodeji knížku pro mne neznámého ruského autora Alexandra Jelčaninova. Stačilo do ní nahlédnout, a věděl jsem, že se o Bohu dá mluvit
i jinak: celou bytostí! Byla to první sympatický dotek „Východu“, který
pak pozvolna přerostl v lásku při ranních kázáních otce Špidlíka v kapli
Nepomucena. Tam jsem poprvé zaslechl jména jako Teofán Zátvornik,
Efrem Syrský či Solovjov. Musím ale dodat, že už ve freiburském semináři jsem patřil do zájmového kroužku ruského chóru, ačkoliv neumím
zpívat. To jsem ale ještě netušil, že se studium východní spirituality
stane mým životním povoláním. Bez setkání s otcem Špidlíkem by se
mi východní svět ale neotevřel. Viděl jsem v něm rozmach ducha člověka, který dýchá oběma stranami plic. S nadšením jsem pak přijal,
když mne prof. Karel Skalický ve studiu nasměroval na Nikolaje Berdjaeva, filosofa „kreativní svobody“.
V křesťanském prostředí na Západě, a to nejen v katolické
církvi, došlo v poslední době ke znovuobjevení poselství ikon.
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Duchovní bohatství Východu, které může přispět k obnově západní církve, je však mnohem širší. Mohl byste zmínit některé
prvky východní spirituality, které by tento potenciál mohly
mít?
Bylo by to povídání tak na semestr. Vyzdvihl bych však aspoň něco.
Západ má velmi vyvinutý smysl pro lidská práva jednotlivce, založená
na jeho přirozenosti. Východní svět zakotvuje už od patristických dob
důstojnost lidské osoby v Kristově boholidství. Antropologie je tu tedy
důsledněji založená na christologii. Bůh se stal člověkem, říká sv. Atanáš, aby se člověk stal Bohem. Je to pro nás nezvykle silná mluva. Ale
i sv. Irenej Lyonský neváhá tvrdit, že dokonalý člověk - křesťan se
skládá z těla, z duše a z Ducha svatého! Proto i vztah k Bohu prožívají
na Východě osobněji. Je to základ teologie: o Bohu vím jen co on mi
On sám o sobě sdělí. To pak se děje v rozhovoru s Bohem Otcem, skrze Syna, v Duchu svatém - tedy v modlitbě. Evagrius Pontikus to shrnul v památné větě: Modlíš-li se, budeš teolog, jsi - li teolog, budeš se
dobře modlit. Duchovní otcové Východu však upozorňují, že „dobře“ se
modlí jen kdo „dobře“, tedy křesťansky žije. Není nejprve poznání
pravdy Boží a pak její uvedení do života, ale naopak: poznání Boha
vyrůstá z praxe. Tou je pro křesťana hlavně láska a ta se nedá oddělit
od kříže. V bolesti Kristus vzkřísil celý svět k novému životu. Ikony tomuto už zbožštěnému, ale zatím zahalenému „osmému dnu stvoření“
dávají zazářit. Rodí se totiž modlitby a k modlitbě povznášejí. Jsou
„teologií v barvách“.
Srovnáme-li východní křesťanství se západním, může se ono
západní jevit jako až příliš reflektované rozumem. Četl jsem
kdysi kázání vašeho spolubratra jezuity P. Václava Umlaufa, v
němž se vyskytl krásný výraz ‚být přeštudovaný‘. Trpí naše západní pojetí víry ‚přeštudovaností‘?
Chápeme-li „přeštudovaností“ únavu z teologie, která chce rozumově
zdůvodňovat víru, a končí jako pouhá encyklopedická, nebo spíš
„internetová“ informovanost, pak ano. Myslím, že to je důvod, proč se
dnes mnoho lidí utíká k zenu a k józe. Cestou meditace, která nezatěžkává hlavu a zapojuje duši i tělo, hledají vnitřní sjednocení, harmonii a
duchovní relax, s tím, že opouští často křesťanství. Stává se ovšem i

BRÁZDA – 2/2007-2008

11

to, že takovou oklikou objeví, že existuje také křesťanský Východ a
nadchnou se pro jeho duchovní tradice, zejména mystiku. Mnoho západních křesťanů se teprve z Upřímných vyprávění ruského poutníka
svému duchovnímu otci objevilo „prostou
modlitbu srdce“, která v rytmu dýchání
spojuje hlavu se srdcem. A ještě víc je
udivilo, že dar takové modlitby neměli jen
východní mniši, ale i západní světci jako
svatý František z Assisi, či svatý Ignác
z Loyoly. Kdo se vydal touto cestou, studuje ze všech sil, ale nemůže se
„přeštudovat“, protože „ukládá do paměti“ jen to, co srdcem rozlišil jako důležité.
Své srdce musí však nejdříve najít a naučit se mu věřit. P. Špidlík opakuje, že právě toto dnešní vědecko-technický člověk
nejvíc potřebuje a věří, že přínos slovanské spirituality je to světu ukázat.
Během moderních dějin na Západě došlo k ‚odkouzlení‘ světa
a velké ztrátě schopnosti symbolického myšlení. Například
rozkvetlá lilie už pro většinu lidí v našich končinách není symbolem nevinnosti, ale pouhým exemplářem určitého botanického druhu. Není už tahle změna mentality nevratná? Myslíte,
že se můžeme ještě vrátit do doby, kdy svět vzbuzoval úžas a
ukazoval na cosi ‚za sebe‘? Může nám v tom východní křesťanství a zejména východní liturgie pomoci?
Věřím, že ano. Ne nadarmo hovořil Jan Pavel II o nutnosti dýchat oběma stranami plic. A právě o východní liturgii, zejména o byzantskoslovanskou s jejími krásnými zpěvy, je velký zájem. Ale i dobře slavená
západní liturgie je krásná. Musíme se ale učit vidět celý svět a život
liturgicky, to znamená otevřít se jeho symbolické mluvě. Naše computerová civilizace chápe „ikonky“, jen jako funkční znaky. Skutečná ikona je však víc: neodkazuje pouze za sebe, či nad sebe, ale zpřítomňuje
Boží tajemství v našem životě, zde a nyní. Chtít to rozumově uchopit,
je jako utrhnout květinu. Lepší je tiše nazírat její krásu – kontemplovat. Kontemplace je podle Otců nejvyšším stupněm modlitby – rozho-
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voru s Bohem. Není náhodou, že dnešní teologie znovu objevuje krásno jako cestu k poznání Pravdy. Tou je živý Kristus, „nejkrásnější ze
synů lidských“ (Ž 45,3). Svět vzbudí opět úžas v tom, kdo naň hledí
skrze Krista.
Rozhovor připravil Jiří Bůžek

Anděl strážný v semináři
Našich let bývá úhrnem sedmdesát, u toho, kdo je při síle,
osmdesát. Tento krásný verš 90. žalmu se nedá aplikovat na bohoslovce, kteří se střídají v Nepomucenu po několika málo letech. Ale ani
sestřičky, které tu obvykle bývají delší dobu, tu také tak dlouho nevydrží, takže si tento verš necháme na pondělní modlitbu ranních chval
čtvrtého týdne a budeme se věnovat našim sestřičkám, které jsou našimi anděly strážnými.
Sestry sv. Karla Boromejského přišly do koleje v jubilejním roce
2000. Mají zde svůj vlastní domeček, který je v porovnání s kolejí asi
jako krabička zápalek k banánovce. Taky proto tu jejich počet nedosahuje dvouciferného čísla, které by ostatně, vzhledem k dnešní situaci
s lidskou odpovědí na Boží volání, bylo spíše z oblasti duchovního scifi. Momentálně se jich v prostoru Nepomucena vyskytuje osm, nepočítáme-li do toho nějakou občasnou návštěvu na kus řeči nebo dobrého
jídla. Toto číslo je na první pohled poněkud vysoké, proto si uděláme u
našich sester malou návštěvu.
Na zhruba čtyřicet až šedesát lidí, jejichž počet kolísá jak index
pražské burzy, to není zase tak moc. Jedna sestra se stará o prádelnu,
kde se pere a žehlí větší část našich „svršků“ (menší část „spodků“ si
obhospodařujeme sami). Prádlo, nacpané do speciálního pytle, se háže
do pojízdného kovového vozíku, který mi tvarem připomíná důlní železnici. K zařízení prádelny patří ještě mandl a kdoví co dalšího.
Dvě sestry se starají o naše hladové krky. Člověk, který do dané problematiky trochu dělá, tak ví, že kněz (a bohoslovec taky) je
vděčný strávník, na kterém tu je vidět jeho apetit a um kuchaře. Sestry vaří výborně, máme s výjimkou čtvrtka a neděle italskou kuchyni.
Například já jsem si koupil digitální váhu, aby na mě někdo dával pozor, když to nedokáže moje levice ani pravice. Ale váha má malou vůli.
Nebo já?
Další sestra pracuje u nádobí, šéfuje myčce a dvěma pomocní-
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kům, kteří šudlí talíře a podávají „koš“ nebo
„zuby“ (toto jsou odborné termíny volitelného příslušenství myčky). Průměrný strávník
během oběda použije osm kusů servisu,
k tomu je potřeba připočítat černé nádobí a
nádoby a misky s jídlem na každém stolu.
Nehledě k specifickým přáním, která přicházejí každý den. A když konečně projede poslední várka, tak je potřeba šůrovat podlahu, vše uklidit, utřít a pomalu jít chystat další jídlo.
Pátá sestra obsluhuje vrátnici a dálkové ovládání vrat. Tato práce je obyčejná a
nudná. Sedíte každý den hodiny a hodiny ve skleněné přetopené kukani a práce málo, ale jakmile se začtete do knihy nebo ponoříte do učení, už vás něco vyruší, třeba prásknutí dveří necitlivého odchozího.
Někdo namítne, co ty další tři sestry? Takže jedna je tu studijně, asi jako my bohoslovci, ale ve vyšším levelu (licenciát). Další si přijela na chvíli odpočnout, je tu svěží vzduch, fajn lidi a hlavně „Svaté
město“. Avšak anděl strážný (to když vidíte tu pracovitost, úsměv, radost, bílý hábit, do toho hodiny v kapli a růženec chozený okolo domu
nebo v lurdské jeskyňce, tak nemáte na jazyku jiné slovo) toto nedokáže. Neustále hledá příležitost k drobným, nebo taky „mega“, skutkům lásky. Například s jarem ožily naše záhonky okolo domu a prokoukl asfalt pod jehličím, to je taková horká aktualita. Dalším skutkem lásky je vlídné slovo a modlitba za všechny naše zkoušky,
nejen ty školní.
I přes obrovské nasazení by na to
naše sestřičky nestačily, aby se o vše dokázaly postarat. Proto tu několikrát do roka
jezdí několik žen zralého věku, můžeme říct,
že je to takový „fan club Nepomuceno“. Obvykle je to nějaká rodná sestra řeholní sestry, maminka jiné, nebo ještě jinak. V tuto
dobu tu jsou tři, jedna pomáhá v prádelně,
druhá v kuchyni a třetí dělá úklid. I s nimi si
člověk občas užije legrace.
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Sestřičky jsou obvykle ženy činu, ne výmluvných slov nebo pózování pro fotografa. Přes to všechno se podařilo ulovit nějakou tu fotku a hlavně udělat takovou malou anketu. Díky ochotné spolupráci se
můžete trošku dozvědět o tom, čím žijí, co je zaujalo nebo jakou preferují barvu. Dovolím si poznamenat jednu zajímavost, sestry jsou
z kongregace sv. Karla Boromejského, milosrdenství a mariánská úcta
to v anketě podtrhuje.

Anketa:
KNIHA KTERÁ MĚ ZAUJALA:
Bible, Znovu začít od Krista, Otec Arzenij, Kříž jsem nesl, kříž jsem hlásal, Lectio divina, Modlit se Boží Slovo, Pokojně v protikladech (P. Arrupe), Chasidské povídky, K jádru křesťanství (C. S. Lewis), Lidský vztah
jako součást profese (K. Kopřiva), Ježíš Nazaretský (Benedikt XVI.),
Přímluvná modlitba, Návrat ztraceného syna (H. Nouwen)
OBLÍBENÁ PASÁŽ Z PÍSMA:
Ž 8; Ž 23, Ž 62; Ž 139; Mt 7,12; Mt 6, 19-21; Mt 7, 13-14; Lk 15, 1126; Poslední večeře Páně, 1 Tim 2,15
OBLÍBENÝ SVĚTEC, SVĚTICE:
Marie – Matka Boží – 3x, Terezie Martinová – 2x, sv. Petr – 2x, sv.
Notburga, sv. Faustina Kowalská, sv. Karel, sv. Dymas, sv. Alžběta, sv.
Kateřina Sienská, sv. František Saleský
OBLÍBENÁ OSOBNOST:
Matka Tereza, Jan Pavel II. – 2x, Benedikt
XVI. - 3x, Marek Eben, Táňa Fišerová, Jiří
Čunek, Vojtěch Kodet, Mahátma Gándhí,
kard. Giovanni Coppa, kard. Tomáš Špidlík,
bratr Roger
MOJE NEJBLIŽŠÍ ZASTAVENÍ KŘÍŽOVÉ
CESTY:
1 – Ježíš odsouzen na smrt, 4 - Marie se setkává s Ježíšem – 2x, 6 – Veronika podává
Ježíši roušku - 2x, 10 – Ježíš zbaven šatu,
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14 – Ježíšovo tělo položeno do hrobu
CO MI UDĚLALO V POSLEDNÍ DOBĚ RADOST:
Setkání, nedělní pouť po sedmi basilikách, pobyt v Nepomucenu, vnímání tiché radosti ze života i v těžkostech, pozorování ptáčka červenky, nedá se to psát do časopisu
NEJMILEJŠÍ ŘÍMSKÝ KOSTEL:
bazilika Anastázie, Sv. Kliment, Santa Maria Maggiore – 2x, kaple
sester v Nepomucenu, bazilika Sv. Jana Lateránského – 2x, Santa Agnese a Navona
OBLÍBENÁ BARVA:
medová, zelená – 2x, šedá, bílá, červená – 2x, modrá - 3x , hnědá,
všechny

OBRAŤTE SE,

nebo budete obráceni
Když se dnes ohlížím za prvním semestrem licenciátu z morální
teologie, chtěl bych se s vámi podělit o jedno zamyšlení. Slyšeli jste
někdy pojem „dekonverze“? Já až dosud nikoliv. Není jistě těžké odvodit význam slova jako takového. Dekonverze musí být opakem obrácení, opakem konverze. Dá se tedy říct, že dekonverze označuje proces,
který s sebou nese návrat od evangelia k pohanství. Významným objevem pro mě bylo zjištění, že taková deformace se jako plíživý stín může vetřít i do myšlení věřícího člověka nebo teologa!
Abychom to lépe pochopili, je třeba si uvědomit, že slova, kterými se my lidé vyjadřujeme, nejsou nezávislá na kultuře, v níž žijeme.
Získávají v čase nové významové odstíny nebo se i vracejí ke starším.
Řekneme-li dnes o někom, že je „sprostý“, určitě si nepředstavíme - na
rozdíl od našich předků - „obyčejného“ člověka. Řekneme-li někomu,
že věříme v Boha, už to dnes automaticky neznamená Otce našeho
Pána Ježíše Krista. Takový princip vývoje lidského myšlení je přirozený.
Bůh jej dokázal správně nasměrovat, když do něj vstoupil svým Zjevením. Postupně a trpělivě vedl svůj lid ke stále plnějšímu pochopení
pravdy. Učil je, že pravá zbožnost neznamená - jak byli lidé dříve přesvědčeni - klanět se modlám, prolévat krev nepřátel, odevzdat se osu-
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du, doslovně naplňovat literu zákona, nebo jen konat určité obřady,
ale spíš „zachovávat právo, milovat milosrdenství a pokorně kráčet se
svým Bohem“ (Mich 6,8). Toto nové pochopení života ve světle pravé
víry je nabídnuto každému člověku, který se obrátí. Není však dosaženo jednou pro vždy. Přichází ke slovu onen nenápadný zpětný proces
dekonverze, tj. pokušení návratu k pohanství. Nemusí se jednat o přímé zapření víry, ale mnohem spíše o její nevědomé zdeformování. Dekonverze spočívá v tom, že v nás převládne „světské“ myšlení, ve kterém se denně nekriticky pohybujeme a které je často v rozporu se zjevenou pravdou. V tomto světle začneme špatně číst i svou víru. Stručně řečeno Zjevení nám umožnilo vidět člověka „k obrazu Božímu“, dekonverze nás přivede k vidění Boha (a tak i člověka) falešně „k obrazu
našemu“.
Chcete-li nějaký příklad stačí si připomenout, jaký dopad může
mít chybějící obrácení našich představ o oběti. Stará lidská představa
oběti chce Bohu přinést dar, kterým by od něj získala např. odpuštění.
Zjevení toto chápání změnilo. Bohužel díky postupné dekonverzi této
biblické kategorie bylo ještě před sto lety běžné slyšet teology a kazatele hovořit o velikonoční oběti Ježíše Krista, jako o „zadostiučinění Boží spravedlnosti“. Ježíš prý z Boží vůle trpěl za nás, a tak na našem
místě nesl trest za hříchy všech lidí a svou krví je zahladil. Tento výklad bylo a je zdánlivě možné zakládat na Písmu svatém. Zapomnělo
se přitom, že právě proto, aby se to nestalo, vyhýbá se Nový zákon
zpočátku mluvit o kříži jako o oběti. Zapomnělo se tedy na to, že ti,
kdo Ježíše odsoudili, provedli hanebný zločin, a nikoli oběť - skutek
milý Bohu. Bůh Otec si totiž nemohl přát přímo smrt Syna, ale předvídal ji ve své všemocné Prozřetelnosti, aby naši smrt zničil. Skutečnou
oběť přinesl Kristus – pravý velekněz (Žid). Jedná se v duchu nejlepší
biblické tradice o oběť jako existenciální sebedarování, o lásku, s níž
jako nevinný trpělivě snášel bezpráví (Iz 53) a vydal se do rukou hříšníků. Naopak obraz Boha, který vykupuje svět výměnou za smrt svého
Syna je jedna z těžkých deformací křesťanské víry – je projevem závažné dekonverze v církvi. V roce 1980 na ni reagovala Mezinárodní
teologická komise prohlášením: „ Nejde o to, abychom se domnívali,
že Bůh potrestal nebo odsoudil Krista na našem místě. Toto je teorie
chybně propagovaná mnoha autory.”. Důsledky takové deformace najdeme ještě dnes všude tam, kde se křesťané ve své zbožnosti domnívají, že Bůh má zvláštní zalíbení v našem utrpení.
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Jiný zcela aktuální příklad hrozící dekonverze se týká pojmu
svědomí. Svět, v němž se pohybujeme, považuje, zjednodušeně řečeno, svědomí za prázdnou krabici. Každý jednotlivec je oprávněn do ní
sám vkládat normy, které pro své jednání považuje za správné. Objektivní Boží zákon platný pro všechny lidi, aby byli opravdu lidmi, se tímto způsobem relativizuje a ztrácí. Před tím jasně varoval Jan Pavel II.,
když věnoval velkou pozornost otázce vztahu mezi svědomím a pravdou (Veritatis Splendor 54-64). Zdá se, že problém je tak citlivý, že
papež Benedikt, používá dnes na místě svědomí raději jiné výrazy.
Čím je naše současná kultura vzdálenější evangeliu, tím aktuálněji se jeví výzva apoštola Pavla: „Nepřizpůsobujte se už tomuto světu,
ale změňte se a obnovte svoje smýšlení“ (Řím 12,2). Bylo by velkým
nepochopením chtít tato slova vyložit jako nutnost uzavřít se do sebe.
Dialog je ale možný jen tam, kde neztratíme jako křesťané svou tvář.
Tomáš Klíč

Čapek na přechodu
Cesta do hlubin bohoslovcovy duše
Nejednou jsem byl za svého života znepokojen mnohými studiemi, které se zabývaly počtem duchovních v naší zemi (s výhledem do
budoucnosti), klesajícím počtem věřících… V posledních pěti letech,
které jsem prožil v seminárních prostředích, mě však tyto zprávy již
tolik neznepokojují. Dostal jsem totiž příležitost pochopit, že nastupující generace bohoslovců, ačkoli není velká počtem, je schopná obrátit
celý svět. Chtěl bych tedy uklidnit naše biskupy a ujistit je, že
v seminářích mají velkou naději, budoucnost vlastních diecézí.
Vždyť české semináře jsou napěchované bohoslovci, kteří
všechno znají, všemu rozumí, všechno zvládnou a jen čekají, kdy konečně na ně biskup položí ruce a oni budou moci všechny své schopnosti vrhnout do obracení duší. Bohoslovec, to je nejdokonalejší člověk, který pozorně sleduje každý pohyb druhých a bedlivě naslouchá
každému slovu, aby se pak mohl opět ponořit do svých snů a utvrzovat
se v tom, že nikdy nebude jako ti druzí, že nikdy nebude zívat do koncelebračních textů, bude vytrvalý v modlitbě, nebude nikdy na nic nadávat, že bude při mši ruce držet vždy sepnuté…
Bohoslovec je prostě tvor, který by dokázal obrátit celý svět.
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Proč je tedy ještě držen mezi seminárními zdmi? Kolikrát si kladu otázku, proč ten můj biskup nezavolá a neřekne: „Martine, potřebuji tě co
nejdříve vysvětit, protože bez tebe to zkrátka nejde“.
Jednou, jako skoro každý den, jsem šel do školy prohlubovat
své vzdělání a cestou jsem si četl knihu „Obyčejný život“ od Karla Čapka. Spolubratři stále nedokáží pochopit, jak mohu během chůze číst,
ale já je vždy uklidňuji, že když přecházím ulici, tak svůj zrak pozvednu
a řádně se rozhlédnu.
Jak jsem již řekl, jednoho dne jsem se začetl při cestě do školy
do oné knihy. Četl jsem o člověku, který před svou smrtí píše o svém
obyčejném životě. Když už je pomalu u konce své práce, začíná zjišťovat, že jeho život zase tak obyčejný nebyl. Poznává, že jeho život není
jen přímou linkou, ale že je vnitřním soubojem o to, které „já“ se
v daný okamžik života prosadí. Zadýchán (nezapomeňte, že jsem na
cestě) čtu o tom, jak vnímá život člověka. Každý člověk, to je takový
zástup osob – ten s lokty, hypochondr, vrah… Mluví-li o životě, vidí ho
jako souboj o to, která z těch osob se v danou chvíli protlačí do čela
onoho zástupu. Dozvídám se, že každého člověka potřebuji k tomu,
abych pochopil sebe sama, že každý je „součástí“ mě samotného.
PŘECHOD
Musím zvednout zrak a čekat, až mě nějaké auto pustí na druhou stranu. Začínám přemýšlet o tom, co jsem četl. Každý člověk je
„součástí“ mě samotného? I ten kněz, který zívá do koncelebračních
textů? Ne, já takový nikdy nebudu. Nikdy!!! Každý člověk je „součástí“
mě samotného? Obrátit svět
tedy znamená obrátit sám
sebe? Neee!!! Já nepotřebuji obrácení, já chci obracet
jen druhé.
Nějaký řidič mě pustil. Mohu v klidu přejít a zahnat všechny ty myšlenky
tím, že zabořím svůj zrak do
textu.
Martin Sklenář
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Krásný nový svět
V jedněch italských novinách vyšla zpráva o tom, že se opět
podařil další průlom v klonování lidského embrya – už nevím, jestli vědecký nebo legislativní. Po jejím přečtení mi vyvstala v hlavě vzpomínka na knihu, kterou jsem kdysi dávno, asi před patnácti lety, přečetl a
pak někam založil. Byl to román britského filozofa a spisovatele Aldouse Huxleyho, který se v originále jmenuje Brave New World – Krásný
nový svět. Český překlad vyšel někdy kolem roku 1968 pod názvem
Konec civilizace. Nedalo mi to, knihu jsem si vyhledal na Internetu,
text si stáhl a za dvě odpoledne (jedno při službě na vrátnici) přečetl –
stejně rychle a dychtivě jako poprvé.
Huxley tuto knihu napsal před více než sedmdesáti pěti lety –
roku 1932. Z dnešního hlediska je neuvěřitelně prorocká. Možná znáte
slavné dílo George Orwella 1984, které bylo proroctvím hrůz totalitních
režimů dvacátého století. Huxleyova kniha (jež byla mimochodem dílem, které Orwella inspirovalo) může být velmi dobře vizí něčeho, co
zde sice ještě nebylo, ale zcela reálně může brzo nastat.
Huxleyův Krásný nový svět je celoplanetární, technicky vyspělý
stát, který řídí asi desítka lidí. Panuje v něm naprostá stabilita. Neexistuje v něm rodina, humanitní vzdělání, filozofie, umění ani náboženství. Děti jsou plozeny ve zkumavkách
a už od embryonálního stadia jsou předurčovány k tomu, čím později budou.
Alfy a Bety jsou elity společnosti, kdežto
Gammy, Delty a Epsilony (mnohočetní
sourozenci, vytvoření procesem zvaným
bokanovskizace) jsou kasty se záměrně
sníženým intelektem (například přidáním
alkoholu do láhve, která nahrazuje mateřské lůno) a vykonávají hrubší manuální práci. Po narození (zvaném dekantace, protože se vlastně jedná o vylití
dítěte z láhve) procházejí všechny děti
kolektivní výchovou: během spánku se
jim vštěpují jednoduchá pravidla, která
je naučí pevným životním návykům a
Aldous Leonard Huxley
přesvědčení, že žijí (jak Alfy, tak Epsilo[26.7.1894-22.11.1963]
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ny) v nejlepším z možných světů. Život v Krásném novém světě znamená pouze práci, konzum a zábavu. Sexualita je naprosto oddělena
od plození dětí a střídaní partnerů méně často než jednou za čtrnáct
dní je podezřelou odchylkou od normálu. Život je příjemný a bez problémů. Pokud se někdy stane, že o něm někdo začne příliš přemýšlet
(což mohou pouze Alfy a Bety), případně pociťuje něco jako lásku,
hněv nebo touhu žít jinak, okamžitě si vezme lehkou drogu zvanou soma, která jej vrátí zpět do stavu bezproblémového štěstí a klidu. Užívání somy je vštípeno hypnopedickou výchovou, stejně jako povinné používání antikoncepce.
Je jen jedna výjimka – rezervace původních indiánských obyvatel, kdesi na hranici bývalých Spojených států a Mexika, kde se žije
postaru. Zde se ještě lidé žení a vdávají a přirozeně se rodí děti. Chlapci ještě dokáží udělat statečný čin pro lásku k dívce, zatímco
v Krásném novém světě nemá něco takového vůbec smysl, protože
podle jednoho z hypnopedicky memorovaných základních pravidel
Krásného nového světa ‚všichni patří všem‘. Lidé se ještě dokáží společně radovat a slavit. Ještě se tu konají procesí s Ukřižovaným, i když
v Krásném novém světě církev už dávno neexistuje.
Osou děje románu je to, že se hlavní hrdina John, který vyrostl
v rezervaci, dostává do Krásného nového světa, ‚objevuje ho‘, a nakonec proti němu provádí předem ztracený akt vzpoury. Jedním
z nejsilnějších míst je přitom jeho setkání s jedním z deseti vůdců
Krásného nového světa, mužem jménem Mustapha Mond. Části tohoto
místa bych chtěl na závěr tohoto článku uvést, bez dalšího komentáře,
protože hovoří samy o sobě velmi silnou řečí. Jedná se o úryvky rozhovoru o tom, proč v Krásném novém světě zaniklo náboženství. Oba
protagonisté jej vedou nad knihami, které Mond vytahuje z trezoru:
nad Písmem, knihou Následování Krista a nejmenovaným dílem kardinála Newmana. (Podotýkám, že se jedná o můj vlastní překlad
z angličtiny, nikoli o přepis již zmíněného českého překladu, vyšlého
před čtyřiceti lety).
Snad jen ještě poznámku na konec: jakkoli jsou následující řádky znepokojující, věřím, že se jim můžeme, my křesťané, ve víře
v Ukřižovaného a Vzkříšeného Pána podívat do tváře. Je možné, že
něco podobného někde někdy v budoucnu může nastat, byť třeba nikoli na celoplanetární úrovni. Ale v Krásném novém světě se nedá
dlouho žít. Únik do něj je vlastně únikem Adama před hlubinou vlastního bytí, které se bojí, přestože v ní na něj čeká milující Boží náruč.
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Tento únik však nakonec znamená smutek z nenaplnění života a samotu - i uprostřed kolektivní zábavy, kterou Krásný nový svět nabízí.
‚Takže vy myslíte, že Bůh neexistuje?‘
‚Ne, myslím, že velmi pravděpodobně nějaký Bůh je.‘
,Tak tedy proč…‘
Mustapha Mond si ho změřil pohledem. ‚Ale projevuje se různými cestami různým lidem. V premoderní době se zjevoval jako bytost popsaná v těchto knihách. Teď…‘
‚Jak se projevuje teď?‘ zeptal se Divoch.
‚Teď se projevuje jako nepřítomný; jako kdyby vůbec nebyl.’
‚To je vaše vina.‘
‚Nazvěme to raději vinou civilizace. Bůh není slučitelný s technikou a vědeckou medicínou a všeobecným štěstím. Musíte se rozhodnout. Naše civilizace si
vybrala techniku, medicínu a štěstí. Proto musíme tyhle knihy zavřít do sejfu.
Jsou neslušné. Lidé by byli šokovaní, kdyby…‘
[…]
‚Ale přece jenom,‘ trval Divoch na svém, ‚je přirozené věřit v Boha, když jste
sám – úplně sám, v noci, a myslíte na smrt…‘
‚Ale lidé dnes nejsou nikdy sami‘ řekl Mustapha Mond, ‚Učíme je samotu nenávidět, a zařizujeme jejich životy tak, že být sám je prakticky nemožné.‘
[…]
‚Ale já nechci pohodlí‘, řekl Divoch, ‚chci Boha, chci poezii, chci opravdové
nebezpečí, chci svobodu, chci dobrotu, chci hřích.‘
‚Tak tedy,‘ řekl Mustapha Mond, ‚chcete mít právo být nešťastný‘.
‚Dobrá,‘ řekl Divoch se vzdorem, ‚chci mít právo být nešťastný‘.

Jiří Bůžek
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Sonda do historie Etrusků
V nedávné době se mi nabídla možnost poznat blíže etruskou
kulturu asi z nejoriginálnějšího úhlu pohledu, jaký lze zde na Apeninském poloostrově učinit –totiž návštěvou etruských hrobek ve městech
Cerveteri a Tarquinie, kde je též umístěno muzeum této kultury.
Přiznávám, že před touto prohlídkou mé povědomí o Etruscích,
nebo také Tyrrénech (Turrhnoi), jak je nazývali starověcí Řekové, končilo asi tak u toho, že obývali přibližně území, které se později stalo
základem impéria jejich soků a věhlasných mocných nástupců, totiž
Římanů, a že jejich přínosem do architektury bylo používání obloukové
klenby. Při snaze o alespoň maličko bližší poznání této civilizace jsem
byl udiven zejména dvěma fakty z jedné dimenze jejich života, tak trochu blízké tomu, čemu se věnujeme my tady v Římě dnes a denně. Je
jí jejich náboženský život. Ale vezměme to pěkně od počátku.
Informací o samotném původu kmene mají historikové poskrovnu, přičemž nejsou zajedno ani v tom, zda jsou původními obyvateli Itálie, oblastí v okolí břehů řeky Tibery, nebo se objevili u Středozemního moře přibližně ve 13. – 12. stol. př. Kr. jakožto jeden
z migrujících, tzv. mořských národů. Nicméně faktem je, že mezi řekami Arno a Tibera založili množství vzájemně nezávislých měst, která
čile obchodovala – a tím se udržovala v kontaktu - s řeckým světem.
Dělo se tak prostřednictvím kolonií řeckých měst na Apeninském ostrově, která byla zakládána od 8. stol. př. Kr. Pro lepší představu o jejich
schopnostech a dovednostech je snad patřičné uvést, že Etruskové (z
lat. Tusci) byli natolik vynikajícími válečníky, jak na souši, tak i na moři, že v 6. století ovládli prostor nejen dnešního Toskánska, ale taktéž
území Emilia-Romagna, Umbrie, Lazio, Kampánii a Korsiku. Samozřejmě - na úkor a k nelibosti Řeků, přítomných v Itálii. Tito byli Etrusky
poráženi v bitvách a museli uznat jejich vojenskou převahu, což je také
viditelné na řeckém pojmenování vodní plochy mezi Itálií, Sicílií, Sardínií a Korsikou – Tyrrhénské moře. Mocenskou převahu a vliv těchto
kmenů vidíme také v seznamu 7 římských králů, z nichž poslední 3 pochází z řad Etrusků – Tarquiniové. Vyhnání posledního krále, Tarquinia
Superba, v roce 509 př. Kr. a nastolení res publicae tak je do jisté míry
předobrazem začátku konce Etrusků. I když byli Etruskové stále ještě
mnohonásobně schopnější a mocnější bojovníci, nebyla schopna se
etruská města spojit v boji proti Římanům, podporovaným Řeky a proti
jiným útočícím soupeřům. Jaká ironie, vidět tehdy neschopnost řím-
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ských vojáků, o nemálo století později hrdých na své válečnické umění,
na svůj statut dobyvatelů a především „vládců světa“, familiárně mluvících o Mare nostrum, jako by se jednalo o kaluž před vojákovým stanem v jejich castrum, když kupříkladu na počátku 4. století museli dlouhých
10 let dobývat nikterak velké město Veio!

Avšak právě v těchto válečných okamžicích sehrály rozhodující
roli v neprospěch Etrusků dvě negativní okolnosti, které nelze přičítat
na vrub nikomu jinému než jim: totiž absence společného postupu,
tedy spojenectví jednotlivých měst, proti společným hrozícím nepřátelům. Ačkoliv by „táhnouce za jeden provaz“ zvítězili nad jakýmkoliv
jejich nepřítelem své doby, pro vlastní vnitřní rozpory se nebyli schopni, nebo možná ochotni, shodnout na jednotném postupu, který by jim
zajistil válečné úspěchy. Ruku v ruce s touto překážkou vítězství jde
také pro nás prapodivná součást jejich náboženství, která se projevovala v této perspektivě jakožto velmi silný fatalismus - či snad lépe chiliasmus. Věřili, že život člověka je určován „božskou osudovou vůlí“ a,
podle přesvědčení o osudu svého vlastního národa, byli přesvědčeni o
tom, že Etruskům je vyměřeno 900 let existence. A v 5. století (podle
naší datace), spolu s narůstajícími útoky nepřátel, spatřovali soumrak
své civilizace. Slepá důvěra svým vlastním věštcům, na něž jejich náboženství kladlo velký důraz, zvítězila nad jasnými povely rozumu a
nad pudem sebezáchovy a etruští bojovníci, tváří v tvář útočícím sokům, ztráceli odvahu k dalšímu boji. Z jejich válečnického umění se
stal strach ze smrti. Je třeba říct, že s takto výjimečně silným kultem
vlastního konce se v žádném jiném náboženském systému nesetkáme.
Bohužel, špatně pojaté
náboženství, víra ve
falešné hodnoty a důvěra na nepravém místě, může vést až ke
zmizení jedné kultury
z mapy světa! Nebýt
těchto pro nás nesmyslných náboženských
motivů, nepodlehnout
přesvědčení o nevyhnutelnosti
vlastního
konce, toho, že je pro
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mě přesně stanoveno předem osudem, co mohu a mám vykonat a na
co již nemám, kdy je třeba se odporoučet a dát vyniknout někomu novému, nastupujícímu, možná bychom dnes nic nevěděli o nějakých Římanech, o malém kmeni, který žil v sousedství Tusků!
Etruské náboženství mimoto kladlo velký důraz na posmrtný
trest člověka za jeho činy během života. Žili s představou podsvětí,
z něhož přichází pro člověka démon, aby jej s sebou odvedl. O tom
svědčí nákresy vrat do posmrtného života na zdech jejich hrobek. Věřili
v posmrtný život jakožto obdobu pozemského života. Důsledkem toho
bylo budování „města mrtvých“ v blízkosti „města živých“, tedy pohřebišť vedle měst. Vidíme to například v nekropoli v Cerveteri na stylu
přísně kolmé, precizní orientace hrobek, konstruovaných podle domů,
v nichž prožili svůj pozemský život. Důraz byl také kladen na to, jak byl
člověk pochován. To vedlo ke stavbě těchto luxusních, prostorných
hrobek, často honosnějších než domy ve „městě živých“. Hroby byly
vyzdobovány nástěnnými malbami, vybavovány nábytkem a precizními
sarkofágy. Jak je vidět, úcta k mrtvým, snaha pomoci jim v přechodu
na onen svět, Etruskům nechyběla.
Ale vraťme se k jejich dějinám. Myšlenka spojit k obraně proti
nepřátelům přichází teprve před bitvou o město Sentinum v roce 295
př. Kr., kdy však už je příliš pozdě k přemožení sílící římské armády. A
tak, o třicet let později, je Římany podmaněna celá Etrurie a její obyvatelé nastupují cestu nijak dramatické asimilace s římskou říší. Tento
proces vyústil v roce 90 př. Kr. udělením římského občanství. Ačkoliv jí
silně ovlivněna, římská kultura ve svých dějinách příliš svou předchůdkyni nepřipomíná; ba naopak, etruský odkaz je potlačován ve prospěch
obrazu silné římské tradice. Jedním ze zřejmě nejznámějších komponent etruské civilizace převzatým Římany je praxe tzv. haruspiků, tedy
věštců, používajících k „nazírání“ do vůle božstev např. játra obětních
zvířat, kteří jistě měli v Impériu pravé žně, vezmeme-li v úvahu příslovečnou „pověrčivost“ Římanů. Shodou okolností, rada jednoho z těchto
věštců stála i u konce posledního většího záchvěvu zanikajícího oficiálního pohanství, když císař Julianus Apostata nedal na radu svého haruspika, který mu rozmlouval útok proti Peršanům. A tak ironií dějin
nastalo, že poslední pohanský císař umírá během svého perského tažení poblíž vesnice Maranga u řeky Tigris, protože nevěřil svému věštci!
Josef Mikulášek
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GRATULACE:
k výročí 20-ti letům kněžství
Pavol Benedik – 24.1. 1988
k výročí 35-ti letům kněžství
Jan Holas – 24.2. 1973
Jaroslav Opršál – 24.2. 1973
k výročí 45-ti letům kněžství
Mons. Petr Esterka – 9.3. 1963
k výročí 50-ti letům kněžství
Václav Plíšek – 1.3. 1958
k výročí 60-ti letům kněžství
Josef Hrbata – 21.2. 1948
Bohumil Kolář – 21.2. 1948
Vítězslav Koza – 21.2. 1948
Jan Veselý – 21.2. 1948
k výročí 25-ti letům biskupství
Mons. Dominik Hrušovský – 6.1. 1983
Mons. Jaroslav Škarvada – 6.1. 1983
k výročí 50-ti letům života
Pavel Mikeš – 7.2. 1958
k výročí 75-ti letům života
Jozef Marťák – 17.3. 1933
k výročí 80-ti letům života
Jozef Hurtoň – 25.3. 1928
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Kristův kříž
je pro nás
stromem života
(1.antifona, modlitba se čtením 1. a 5. neděle postní)

Alumni Papežské koleje Sv. Jana Nepomuckého Vám přejí
hluboké prožití Velikonočního tridua a radost ze Vzkříšení
našeho Pána.

