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Děkujeme
všem, kteří ve svých modlitbách a obětech pamatují
na všechny obyvatele naší koleje.
Zvláště děkujeme
P.Jaroslavu Nesvadbovi, P. Petru A. Houškovi OFM
Associazione Praga, paní Craparo a dalším, kteří
finančně podporují vydávání časopisu
BRÁZDA.
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Slovo úvodem
Drazí čtenáři,
Báseň ‚ Loučení ‘ na straně 9 tohoto čísla Brázdy je připomínkou toho,
že pro několik z nás pobyt v Nepomucenu končí. Bohoslovci Tomáš Reschel
a Radek Martinek budou mít zanedlouho jáhenské svěcení, postgraduální
studium končí David Bouma, Jan Kotas, Jindřich Kotvrda a Cyril Hamrák.
Nám, v Nepomucenu ‚pozůstalým‘, se bude jistě trochu stýskat – vždyť s nimi
odchází část našeho společenství, které každý svým způsobem a svými dary
spoluvytváříme - jako takovou malou ‚domácí církev‘, částečku a zároveň obraz
té všeobecné. Máme však to štěstí, že pro nás křesťany fyzická vzdálenost
představuje pouze relativní rozdělení - budeme spolu dál, spojeni v modlitbě a
každodenním slavení Eucharistie. Takže milý Tomáši, Radku, Davide, Jene,
Jindřichu, Cyrile: přejeme vám ze srdce, aby vaše další životní cesty byly
neustále osvětlovány jasným světlem Kristovým, které dává radost, pokoj a
naději i v situacích, které jsou lidsky vzato třeba dost těžké. A buďte si jisti
naší modlitební podporou.
Tomáši Reschelovi patří ze strany redakce Brázdy navíc zvláštní
poděkování za jeho loňské obětavé šéfredaktorování.
Ještě k obsahu tohoto čísla: kronika je tentokrát poprvé z pera (vlastně
z klávesnice) Prokopa Tobka, naší mladé redakční naděje. Ve dvou příspěvcích
se dotkneme bohatých duchovních dějin Ruska – jeden z nich popisuje život a
dílo ruského teologa, filosofa a přírodovědce Pavla Florenského, druhý se
poněkud netradičně zamýšlí nad poselstvím ikon. Dále přinášíme rozhovor o
kardinálu Beranovi, úvahu, která vznikla v průvodu Božího Těla v Orvietu, a
meditaci nad žalmem 45. Přejeme Vám hezké počtení!

redakce
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Kronika
15. dubna: Všichni jsme se v pořádku vrátili z velikonočních prázdnin, kde
jsme načerpali síly do druhé poloviny letního semestru.
18. dubna: S naší komunitou se rozloučila sestra Ulrika, která se vrátila zpět
do Čech.
21. dubna: Do Nepomucena přijela sestra Therése.
30. dubna: V tento den jsme
byli spolu s našimi představenými
a několika sestrami na výletě, při
kterém jsme navštívili basiliku s.
Clemente in Casauria, Manoppello
a Lanciano. Dnes také odjela do
České republiky paní Maruška.
4. - 6. května jsme se účastnili
rekolekce, kterou si pro nás
připravil bývalý nuncius v ČR,
Mons. Giovanni Coppa na téma
Boží specialisté.

Manoppello

6. května se u nás také konala již tradiční česká mše svatá, kterou taktéž
sloužil Mons. Coppa. Při této mši přijali Jan Kotík a Josef Mikulášek lektorát,
k čemuž gratulujeme a vyprošujeme Boží pomoc k vykonávání této služby.
14. května jsme v rámci přípravy na slavnost Jana Nepomuckého uklízeli
zahradu a přilehlé prostory Nepomucena.
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16. května slavíme pouť. Je totiž slavnost Jana Nepomuckého. Po slavné
bohoslužbě, které předsedal náš otec rektor, bylo připraveno menší pohoštění.
25. května končí seminaristům a některým dalším obyvatelům naší koleje
letní semestr. Nyní nás čeká „pouze“ zkouškové období, a poté zasloužené
prázdniny.
3. června: Konala se v tomto roce poslední česká mše svatá, při které byl
pokřtěn malý Tommaso Vojtěch Iannelli.
10. června: mnozí z nás se účastnili - společně
s bohoslovci severoamerické koleje - poutě do Orvieta a
Bolseny, kde se v 13. století odehrál eucharistický zázrak
za přítomnosti pražského kněze Petra. Není tedy divu, že
mši svatou slavil Miloslav kardinál Vlk, pražský arcibiskup.
V Bolseně jsme obdivovali obrazy, vytvořené na dlažbě
z okvětních lístků a jiného rostlinného materiálu - jeden
z nich je na fotografii.
22. června: Zkouškové období je úspěšně za námi a
školní rok 2006 / 7 končí. Nashledanou v září !

Prokop Tobek
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Rozhovor s panem Michalem Klementem
o kardinálu Josefu Beranovi
Pan Michal Klement je pracovníkem technicko - administrativního úseku
velvyslanectví České republiky u Svatého stolce. Sedmého března tohoto roku
se konala v Nepomucenu v jeho podání zajímavá přednáška, o níž jsme psali
v kronice minulého čísla. Informace nejen o ní přinášíme v následujícím
rozhovoru.
Pane Klemente, mohl byste pro čtenáře Brázdy ve stručnosti
shrnout obsah Vaší přednášky o kardinálu Beranovi ?
Snažil jsem se přiblížit českým i italským
posluchačům životní příběh kardinála Josefa Berana,
který prožil v Římě posledních pět roků života v exilu.
Zvláště mi záleželo na tom, aby vynikla jedinečnost
postavy kardinála Berana v dějinách českeho národa
ve dvacátém století. Šlo mi i o to, abych zařadil
kardinála Berana do souvislosti dějin celé církve a
zároveň do souvislosti politické situace v tehdejším
světě. Poslední starost byla o to, aby vynikla souvislost
s pozdějším vývojem české církve u nás i v zahraničí.
Na Vaší přednášce mne asi nejvíce zaujal fakt, že kardinál
Beran měl (spolu s polským kardinálem Wyszińskim) na Druhém
vatikánském koncilu přímý vliv na vznik deklarace o náboženské
svobodě Dignitatis Humanae, a že za tím stála jejich společná
zkušenost s komunistickým totalitním režimem. Můžete tuto
skutečnost trochu přiblížit?
Obě tyto osobnosti, spolu s ukrajinským řeckokatolickým kardinálem
Slipym, přispěly k tomu, aby se biskupové shromáždění na Druhém
vatikánském koncilu vyjádřili nějakým způsobem k situaci katolické církve
v zemích, kde vládla komunistická diktatura. Redakci dvou důležitých
koncilních dokumentů, dogmatické konstituce Gaudium et Spes a prohlášení o
náboženské svobodě, doprovázelo ze strany koncilních otců hodně připomínek.
Zdálo se, že oba dokumenty budou vydány bez zásadních odstavců, které by
se týkaly náboženské svobody. Při redigování dokumentu Gaudium et Spes
měl však - spolu s jinými - zvláštní vliv tehdejší biskup a budoucí papež Karol
Wojtyla. Pokud jde o Dignitatis Humanae, dostala celá věc zásadní
‚popostrčení‘ dvěma
historickými projevy obou jmenovaných kardinálů,
Berana a Wyszińského. Takže bych to mohl vyjádřit asi tak, že tento text už
byl v září 1965 připraven v jeho definitivní formě, ale mohl být takto koncilem
schválen jenom díky oněm projevům. Je také zapotřebí zdůraznit, že v projevu
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kardinála Berana na koncilu byl i důležitý odstavec o omluvě za upálení
katolického kněze Mistra Jana Husa. Za realizaci intencí v tomto odstavci má
velikou zásluhu papež Jan Pavel II., který ho uvedl ve skutečnost v roce 1999.
Velmi zajímavá je také historie okolo Beranova pohřbu. Jeho
hrob se nachází v podzemí vatikánské baziliky, v bezprostřední
blízkosti hrobu svatého Petra a několika papežů. Jak k tomu došlo?
Je to velice jednoduché. Za pohřbení
kardinála Berana ve vatikánských jeskyních,
v bezprostřední blízkosti hrobu svatého Petra
,může´ v podstatě tehdejší papež Pavel VI.
Byl to on, který si tohoto vzrůstem malého
českého kardinála oblíbil, umožnil mu mít
kdykoliv přístup ke své osobě a zároveň ho
podporoval - především ekonomicky - v jeho
snaženích. Jako odměnu za všechny veliké
oběti, které ve svém životě musel Josef Beran
podstoupit, a za jeho upřímnou poslušnost a
pokoru (která se nacházela v církevních
kruzích tak zřídka) mu Pavel VI. dal jako
jedinečné privilegium možnost být pohřben
na místě, vyhrazeném v posledních stoletích
jenom nástupcům svatého Petra. Tak se náš Josef Beran nachází mezi Piem
XI., Piem XII., Janem XXIII., Janem Pavlem I. a také v blízkosti svého velkého
obdivovatele Jana Pavla II. Jenom jako technickou poznámku k tomu
dodávám, že vzdálenost Beranova hrobu od hrobu svatého Petra je ještě
menší než ta, kterou má hrobka Pia XII. Přitom to byl papež, který
systemizoval celé vatikánské jeskyně a schválně se nechal pohřbít na pro něj
nejbližším místě vedle hrobu svatého Petra. Zajímavé je také to, že papež
Pavel VI. tak učinil jak proti poslední vůli kardinála Berana (který chtěl být
pohřben ve svatém Vítu v Praze), tak proti vůli tehdejší komunistické vlády,
která se snažila převézt jeho ostatky do Prahy, aby je měla pod kontrolou.
Příští rok vzpomeneme 120. výročí narození kardinála Berana a
v roce 2009 uplyne 40 let od smrti této významné osobnosti největšího Čecha poloviny dvacátého století, jak jste na přednášce
uvedl. Při této příležitosti jste se také zmínil o kauze jeho
blahořečení a také o nadaci, kterou hodláte založit. Seznamte,
prosím, čtenáře našeho časopisu s těmito aktivitami. Jak se do nich
mohou zájemci zapojit?
Co se týká diecézního vyšetřování svatosti kardinála Berana, tak se
především čeká na zázrak, který by se na přímluvu našeho milého arcibiskupa
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stal. Proto je důležité, aby se co nejvíce lidi ve svých soukromých modlitbách
k Josefu Beranovi utíkalo, jako k přímluvci za své potřeby a trápení u Boha.
Teprve po akceptování případného zázraku by se posunula celá věc do Říma,
kde by byl zahájen proces blahořečení a svatořečení na příslušné římské
kongregaci. Kdokoliv by měl nějakou informaci o takovém zázraku, se může
obrátit na postulátora kauzy kardinála Berana, jímž je pan profesor P. Jaroslav
Matějka, kanovník u katedrály svatého Víta v Praze.
Co se týká oné nadace, tak spolu s dalšími dobrými lidmi zvolíme
pravděpodobně formu spolku, jako takovou základnu pro to, aby postava
kardinála Josefa Berana byla přiblížena i dnešní generaci a aby se mohlo o
kardinálovi dovědět co nejvíce lidí, a to nejenom v katolické církvi. Budeme
působit zde v Římě, ale zaručeně bude naší snahou najít i nové
spolupracovníky i v České republice. K tomu bychom chtěli využít především
možností které nám poskytuje internet. O aktivitách, které spolek bude
vytvářet, bych vám mohl povědět v nějakém příštím čísle Brázdy, poté co se
tento spolek ustanoví. Jako kontakt pro případné další dobré lidi, kteří by chtěli
spolupracovat na takovém díle zanechávám svoji emailovou adresu:
mklement@tiscali.it.

rozhovor připravil Jiří Bůžek

Loučení
V loučení vždy přijde těžká chvíle,
kdy nutno mužně říci: „tak já jdu!“
Brzy rozdělí nás dlouhé míle
a co tak miloval jsem, nenajdu.

Bůh Hebreů – on není těch, co stojí,
spíš chce, abys odvážně šel dál.
On kráčí po tvém boku v plné zbroji
nejednou už za tě bojoval.

Už ve zkušenosti Abraháma,
jenž zem svou rodnou musel opustit,
na Hospodinův pokyn do neznáma
s důvěrou vyjít a už přestat snít.

Proč tak milé zůstat usazeni
a v klidu zvolna píti času dech?
V tom smysl žití zřejmě není
už samo se ti ozve na ústech.

Pak Hospodin se Mojžíšovi zjevil v keři
a řek: „Já vybral si tě – vyvedeš můj lid.
On opáčil: „Ach, Pane, vždyť mi neuvěří
a farao nás nebude chtít propustit.“

Pán tvůj – ani On se nezastavil,
zved se, šel a hlásal: „Buďte solí.“
Tak i já si čestně v duchu pravil:
„Budu muset, i když mě to bolí!“

Bůh vpravdě dostál svému slovu
a zachránil ty, které vyvolil,
když slabý člověk zklamal znovu,
On přispěl na pomoc a dodal sil.

Jan Vižňovský
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Krátké orvietské zamyšlení
10. června se konala tradiční
nepomucenská akce - návštěva
Orvieta a Bolseny u příležitosti svátku
Těla a Krve Páně. V Orvietu jsem šel
v procesí, a mohl jsem tak pozorovat
ty, kteří stáli po stranách ulic a uliček
a průvod sledovali. Byli to místní
obyvatelé, kteří velmi dobře vědí, o co
jde (ale vědí to opravdu všichni, i ti
mladí?), byli to i návštěvníci z Evropy a
z Japonska - část z nich jistě opravdoví
poutníci, ale většina určitě ‚jen‘ turisté,
kteří přijeli obdivovat pestrou kulturně
- historickou atrakci. Škála výrazů
tváře obsahovala projevy úcty a
radosti, tázavé pohledy, chápající i
nechápající úsměvy i nezúčastněnost.
Tváře schované za fotoaparáty a
Katedrála v Orvietu
videokamerami nešlo vyhodnotit.
Ve chvílích, kdy byly místním
rozhlasem přenášeny modlitby a čtení z homilií a teologických textů papeže
Benedikta a místního biskupa Jana, jsem chtě nechtě musel intenzívně
přemýšlet o jedné věci: To, co se obyčejně děje za zdmi kostelů, kde my
křesťané slavíme naši spásu v Pánu Ježíši Kristu Ukřižovaném a Vzkříšeném,
se nyní přenáší na veřejná prostranství. Vycházíme s Kristem z prostoru, kde
se shromažďuje křesťanská komunita, směrem ven do světa. Potkáváme
v něm lidi, kteří jsou z velké části křesťany jen podle toho, že kdysi byli
pokřtěni, nebo jimi nejsou vůbec. Do jaké míry - říkal jsem si v duchu - může
rozumět tomu, co se nyní děje a říká, třeba támhleten japonský turista? Nebo
tamta světlovláska, nejspíš z protestantské severní Evropy? Při procesí se
používá stejná ‚jazyková hra‘ a výrazové prostředky jako v kostele, mezi
katolickými křesťany, kterým posvátná znamení předtím někdo vysvětlil a oni
toto vysvětlení pochopili a přijali. Vzpomínal jsem sám na sebe a na bolestivý a
dlouhý proces své konverze. Na začátku jsem na tom byl úplně stejně jako ti,
kteří se teď na průvod dívali a nechápali přesně jeho smysl.
Argument, že už samotné pozorování náboženského fenoménu, jako je
tento, přiměje mnoho lidí k přemýšlení, mi přestal po chvíli připadat úplně
dostatečný. Jedna myšlenka ze závěrečné promluvy otce kardinála Vlka
v Bolseně však přinesla řešení. Pan kardinál hovořil o tom, že Eucharistie jako sám Kristus, který se nám dává - nás disponuje k tomu, být jako On
‚existencí-pro-druhé‘ - vždyť vztah ke druhému, láska, je Boží podstatou.
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Kristus může ‚vycházet z kostela‘ nejen v konsekrovaném chlebě, ale také
v nás, křesťanech, kteří slavíme Eucharistii a pak jsme vysláni do světa. Nejen
jednou ročně, na svátek Božího Těla, ale každý den. Nevěřící a hledající lidé
kolem nás nemusí rozumět posvátným znamením, nemusí umět latinsky,
nemusí být hned poučeni, že Kristus je reálně přítomen v kousku chleba. Má-li
však křesťanská antropologie jenom trochu pravdu, pak všichni mohou
rozumět naší laskavosti, dobrotě a snaze o lepší svět. Na to ostatní se pak
mohou začít ptát.
Jiří Bůžek

Pavel Florenskij - Sloup a opora pravdy
Janovo evangelium, pašije. Ježíš stojí před Pilátem a odhaluje, proč
přišel na svět: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych
vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Na tento
Ježíšův výrok Pilát namítá: „Co je to pravda?“ (Jan 18,37-38) Otázka, která je
ponechána bez odpovědi.
Podivuhodná scéna. Pilát stojí před Ježíšem, vtělenou Pravdou a přesto
ji jako Pravdu nepoznává. Neviděl v Pravdě její pravdivost.
Pilátova otázka zní v srdci asi každého člověka. Co je to Pravda? Během
našeho života na ní hledáme odpověď. Nejenom, že Pravdu můžeme hledat,
ale také ji můžeme nalézat a setkávat se s ní. Cesta k ní je velmi dobrodružná.
Někdy už máme pocit, že jsme ji našli. Ale jakmile ji
chceme zadržet a dotknout se jí, v tu chvíli zjišťujeme,
že už jsme opět sami. Tak pozvolna poznáváme, že
nikdy nebudeme Pravdu vlastnit, že ji nikdy
neuchopíme do svých rukou a nebudeme s ní moci
svévolně nakládat. To nás ale nesmí odradit od hledání
naplnění palčivé touhy naší duše. Totiž opřít se o
„sloup a oporu pravdy“ (1Tim 3,15). Na své osobní
cestě za Pravdou jsem se před časem setkal s dílem,
které se jmenuje právě takto: Sloup a opora pravdy.
Pochází od ruského teologa Pavla Florenského.
Pavel Aleksandrovič Florenskij se narodil 9. 1.
1882 v Ázerbajdžánu. Už během jeho života ho mnozí ruští myslitelé nazývali
„Ruský Pascal“ a například Bulgakov ho charakterizoval jako Leonarda da Vinci
Ruska. Rozsah jeho činnosti byl opravdu široký. Byl filosof, fyzik, matematik,
elektrotechnik, epistemolog, ale také teolog, teoretik umění a zabýval se
estetikou. V roce 1910 se oženil a o několik měsíců později byl vysvěcen na
kněze v ortodoxní církvi. Po revoluci 1917 odchází z Ruska do exilu mnoho
intelektuálů. Na rozdíl od nich se Florenskij rozhodl zůstat ve své zemi. Na
konci dvacátých let začala sovětská politická moc potlačovat všechny formy
náboženské kultury. A tak byl také Florenskij v roce 1934 uvězněn a poslán na
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Sibiř na ostrov Solovki, kde byl první sovětský gulag. Zde byl 8. 12. 1937
popraven.
Ve zmiňované knize, Sloup a opora pravdy se
Pavel Florenskij zabývá poznáním Pravdy. „Nejedná se

jen o jednu z mnoha pravd, o žádnou kusou a
rozmělněnou lidskou pravdu, měnící se a vířící jako
prach, který po kopcích prohání větrné poryvy, ale
jedná se tu o úplnou a věkověčnou Pravdu. Jedinou a
božskou Pravdu, Pravdu světlou a zářící.“
A tak nás P. Florenskij vede a popisuje různé
momenty, které nás na cestě za Pravdou můžou
potkat. Ukazuje například, že budeme-li opravdu
důslední, čistě racionální soud nás stejně o
spolehlivosti Pravdy přesvědčit nemůže. Stejně tak, když k dosažení
spolehlivosti použijeme odvolání se na další rozumové důvody, nikam nás to
nedovede, protože jak dokážeme, že ty nové důvody, na které jsme se
odvolali, jsou spolehlivé?
Zkušenosti nezdarů nás mohou velmi snadno vést ke skepsi – ke stavu,
kdy raději nic netvrdím, protože se mi vše zdá jako nespolehlivé. Místo zapření
se o sloup Pravdy se tak propadám do bezedných propastí. Jak často to
můžeme vidět v dnešním světě. Vše je relativní, nespolehlivé, nedokazatelné.
Zajímavé je, že Florenskij za tímto stavem vidí také poctivou snahu skeptika,
aby se mu k Pravdě, kterou tak usilovně hledá, nevkradla nepravda, protože
to, co je nespolehlivé, může být přece také nepravdou.
Zdá se, že stojíme ve slepé uličce skepse, ze které není východisko.
Avšak ne tak úplně. Přeci jen ještě zbývá cesta, kterou se můžeme vydat dál.

„Jít a nejít, hledat a nehledat, doufat a zoufat, bát se ztratit poslední síly
a pro tu bázeň je ztratit desetkrát, utíkat zpět a zase vpřed. Kde je
východisko? Kde je nějaké útočiště? Ke komu, k čemu se obrátit o pomoc?
„Pane, Pane, pokud Ty existuješ, pomoz mé rozervané duši, Sám přijď, Sám
mě přiveď k Sobě! Ať chci nebo nechci, zachraň mě! Jak můžeš a jak Sám
nejlépe víš, dej mi, abych Tě spatřil. Přitáhni mě silou a utrpením!“
V tomto zvolání nejvyššího zoufalství tkví počátek nového stadia
filosofování, počátek živé víry. Nevím, zda Pravda existuje, nebo ne. Ale celým
svým nitrem pociťuji, že bez ní nemohu být. A vím, že pokud existuje, je pro
mne vše: rozum, dobro, život a štěstí. Možná, že neexistuje, ale já ji miluji,
miluji ji více než všechno, co existuje. Chovám se k ní už jako k existující a
miluji ji – i když je možné, že neexistuje – celou svou duší a celou svou myslí.
Pro ni se rád všeho zřeknu, dokonce i všech svých otázek a všech svých
pochyb. Pochybuji, ale chovám se k ní, jako bych nepochyboval. Stojím na
okraji nicoty a chovám se, jako kdybych už stál na opačném okraji, v krajině
skutečnosti, ospravedlnění a poznání. Trojím úsilím víry, naděje a lásky
překonáváme strnulost zákona totožnosti. Přestávám být Já, má mysl přestává
být mou myslí. Nepostižitelným aktem odmítám sebepotvrzování „Já = Já“.
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Cosi anebo Kdosi mi pomáhá vystoupit z vlastní sebeuzavřenosti. Toto, podle
slov sv. Makaria Velikého, „Sama pravda člověka povzbuzuje hledat Pravdu.“
Cosi anebo Kdosi ve mně zháší myšlenku, že Já jsem střed filosofického
hledání, a já stavím na toto místo ideu samotné Pravdy. Nejsem nic, ale
jediné, co je mi dáno, je mé já, jsem sám sobě dán, ale nepochopitelně se
sám pro sebe zříkám tohoto svého jediného jmění. Přináším Pravdě tuto
jedinou oběť, která mi byla propůjčena, ale ani ji nepřináším ze své vůle,
nýbrž mocí samotné Pravdy. Stejně jako dříve hříšná egoistická
sebeuzavřenost stavěla sebe samu na místo Boha, tak nyní s Boží pomocí
stavím na místo sebe Boha, kterého zatím ještě neznám, kterého ale tuším a
miluji. Zříkám se bázlivých obav, co se mnou bude, a rozhodným řezem se
sám operuji. Opouštím okraj propasti a pevným krokem běžím na most, který
se se mnou možná zřítí.“
A tak jsme od filosofické spekulace přešli ke zkušenosti, která ale v sobě
má vnitřní rozumnost. Podle Florenského máme nakonec jen dvě možnosti.
Věčný život v hlubinách Trojjediného Boha a nebo věčné umírání v šílenství
skepse. Obojí je za hranicí racionálního uvažování. Třetí cesty není.

Josef Prokeš

Dívejte se, dívejte, nic nepoznáte (Iz 6,9)
28. května vyšla na www.novinky.cz tato zpráva:

Rovnou k sedmatřiceti rasově motivovaným vraždám se moskevským
kriminalistům přiznal osmnáctiletý mladík. Byl zatčen v polovině dubna za
vraždu ruského občana arménského původu. Všechny zločiny, ke kterým se
postupně přiznal, odůvodňuje tím, že chtěl "vyčistit město". Policisté mladíkovu
výpověď prověřují. Podle ruských médií je už ale nejméně část jeho informací
potvrzena. Student školy malby ikon Artur Ryno, který se hlásí k hnutí
skinheads, se podle listu Vremja Novostěj rozhodl v srpnu 2006 vyčistit město,
a to společně s kamarádem, studentem tělesné výchovy Pavlem Skačevským.
Ten však jakýkoliv podíl na útocích odmítá. Policisté je dopadli až letos v
dubnu krátce po napadení podnikatele Karena Abramjana, kterého nejméně
dvacetkrát bodli nožem. Rynovu přiznání kriminalisté nejprve nevěřili. Jeho
výpovědi se však postupně potvrzují, například o ubodání tádžického občana
16. dubna věděl Ryno podrobnosti, které podle policie mohl znát jen vrah. "Už
od školy nenávidím Kavkazany, co přijíždějí do Moskvy, spojují se tady a
utlačují Rusy," řekl podle médií tento skinhead při výslechu policistům. Oběti
hledal především na moskevských sídlištích. Mladíkům se dlouho dařilo unikat,
neboť své útoky důsledně plánovali v různých částech Moskvy. "Čistit město"
prý vyráželi večer, většinou na některé z moskevských sídlišť. Tam se toulali
po ulicích a vyhlíželi vhodnou oběť. V některých případech za večer napadli i
několik osob. Ryno podle ruského deníku uvedl, že někdy útočili i před svědky,
oběti však nikdy nikdo nepřišel na pomoc. Případ se na veřejnost dostal jen

14

BRÁZDA – 3/2006-2007

krátce poté, co organizace Amnesty International ve své výroční zprávě za
loňský rok varovala před vzrůstající xenofobií a rasovým násilím v Ruské
federaci. Vraždy lidí neruského vzezření nejsou v zemi výjimečné. Oběťmi
bývají nejen osoby původem z Kavkazu či postsovětské střední Asie, ale
například i afričtí studenti ruských vysokých škol. Křiklavým případem rasově
motivovaného násilí byl v lednu 2006 pokus skinheada Alexandra Kopceva
pobodat návštěvníky moskevské synagogy. Kopcev byl odsouzen k
mnohaletému vězení.
Tenhle článek není volným pokračováním mé úvahy o skinheadech,
tradici a úzkosti, která vyšla v minulé Brázdě. Že příslušníci hnutí skinheads
(jakékoli národnosti) nemají rádi cizince (jakékoli národnosti), je celkem
známo. V té zprávě mne zarazilo spíš něco jiného: onen ruský mladík studoval
ikonopis. Přes den se učil malovat ikony, večer vyrážel provádět na moskevská
sídliště etnickou čistku.
Za pomoci Googlu jsem si tutéž zprávu přečetl v podání jiných agentur.
Chtěl jsem vědět, zda ona ikonopisná škola má něco společného s ruskou
ortodoxní církví a zda se na ní ikonopis učí se vším, co k němu patří, včetně
postu a modlitby - protože pak by to celé bylo ještě podivnější. Moc úspěšný
jsem nebyl. V některých zprávách bylo upřesnění, že šlo o moskevskou
Kiselevovu školu malby ikon. Nejpravděpodobněji se jedná o malíře Borise
Kiseleva, který tvořil v polovině dvacátého století a mimo malířství ikon se
věnoval typické ruské lakové miniatuře na dřevě. Na internetu jsem objevil
jeho ilustraci k ruské pohádce o zlaté rybce a starém rybáři, kterou kdysi tak
hezky převyprávěl Jan Werich. Nic podrobnějšího se mi nepodařilo zjistit.
Na ještě jiné webové stránce, www.ikona.sk, která prezentuje
ikonopisnou dílnu pana Ladislava Németha z Bratislavy, jsem objevil následující
krásný text, který se blízce dotýká tématu této úvahy:

Asi by sme ikone
nikdy neporozumeli, keby
náš pohľad uviazol len na
úrovni
umeleckohistorického
predmetu.
Zdá sa, že táto misia
ikony, ktorá dnes oslovuje
nielen veriacich, ale aj ľudí
hľadajúcich,
ešte
ani
zďaleka nekončí. Mnohí
ľudia s ktorými som mal
možnosť o ikone hovoriť
boli príjemne prekvapení,
keď počuli, že ikona je
spoločným
dedičstvom
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ešte nerozdelenej (Východnej a Západnej) Cirkvi. Pozorujem, ako nám ikona
„svedok jednoty" otvára cestu pre konštruktívny dialóg a vzájomné
spoznávanie sa zo sesterskými cirkvami a pomáha prekonávať prekážky
jednoty nielen na poli ekumenickom, ale aj osobnom, v našich rodinách. V
rodinách sa znova začínajú objavovať takzvané „krásne kúty", miesta kde sa
rodina zhromažďuje pri modlitbe, bez ktorej niet žiadnej jednoty. V Stretnutí s
Kristom, aj prostredníctvom ikony, človek postupne objavuje tajomstvo svojho
vlastného života, ktoré spočíva práve v tom, aby sa stal dokonalou ikonou
Boha. Boh totiž stvoril človeka preto, aby mu dal účasť na svojej božskej
prirodzenosti. Toto je vlastne cieľom aj tejto internetovej stránky. Pomôcť
objaviť v ikone nie len otvorené okno do neba, ale aj bránu, ktorou nás Boh
pozýva odpočinúť si v Jeho prítomnosti. Aj preto je potrebné vytrvalo sa
vracať k teologickému obsahu ikony a neuspokojovať sa iba s často
povrchným estetickým nazeraním.
Případ onoho nešťastného ruského mladého člověka je, zdá se mi,
extrémním důsledkem jedné bolestivé pravdy o lidském srdci: je docela dobře
možné dotýkat se každý den věcí, jimiž vstupuje do našeho světa dobro,
pravda a krása, a přitom se těmito skutečnostmi nenechat vůbec proměnit. I
když tato ‚otevřená okna do nebe‘ lze potkat poměrně často, nemusíme si jich
všimnout. Nebo jim věnujeme jistou pozornost, těšíme se z nich, zdobíme si
jimi interiéry domovů. Stávají se tím však jakoby pouze ‚kulisou‘, ‚ozdobou‘,
něčím co používáme ‚abychom to tu měli hezké‘. Nevnímáme jejich kouzelnou
moc působit na náš život. A pokud ji vnímáme, obyčejně to netrvá moc
dlouho. Nedávno jsem to zakusil zcela na vlastní kůži.
V římském
Vittorianu
se
totiž
v minulých
dnech
uskutečnila velká výstava malíře
Marka Chagalla, shodou okolností
také původem z Ruska. Jednoho
nedělního
odpoledne
jsem
ji
navštívil, a když jsem z Vittoriana
vyšel, měl jsem velmi zvláštní pocit,
který jste jistě všichni při nějaké
příležitosti
zakusili
pocit
neuvěřitelné vnitřní radosti a pokoje.
Svět se jakoby proměnil k lepšímu,
všechno dostalo smysl, nechtělo se
mi už nikdy ani v nejmenším spáchat
nějaký hřích. Připadal jsem si, jakoby
mi narostla křídla, podobná těm z
Chagallových obrazů andělů. Musel
jsem myslet na jedno z Ježíšových
Marc Chagall, Žalmy Davidovy.
Grafický list, 1980, soukromá sbírka.
blahoslavenství:
Blažení
čistého
srdce, protože oni uvidí Boha. Možná
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ještě blaženější, napadalo mne, kteří dovedou toto vidění zprostředkovat
druhým.
Vydrželo mi to celé asi tak do usnutí. Tu noc jsem se špatně vyspal a
ráno už bylo všechno jako normálně – šedivé, obyčejné, škola mne nebavila a
spolubratři mi tak lezli na nervy, že bych je nejradši zabil.

Jiří Bůžek

Žalm 45 (44), 2-10 a „mužská spiritualita“
V Brázdě 1/2005-2006 jsem se pokusil
nabídnout malé zamyšlení nad druhou částí
žalmu 45, která popisuje vstup královské dcery
do paláce. Tento úryvek by ovšem působil
trochu neúplně, kdyby chyběla reflexe nad první
částí žalmu, kde je ústřední postavou sám král.

Srdce mi překypuje radostnými slovy,
přednáším králi svou báseň, rydlem zručného
písaře je můj jazyk. (v. 2)
Žalmista vyjadřuje svou radost z osoby
krále a snaží se jej ve své oslavné básni
vystihnout tak, jak nejlépe dokáže. Složit pro
někoho báseň totiž znamená mít k té osobě
vztah úcty a obdivu.

Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se
rozlévá po tvých rtech, proto ti Bůh požehnal
navěky. (v. 3)
V tomto verši není upřesněno, zda ten,
který krásou vyniká nad lidské syny, je jedním
Asyrský král Sancheríb.
z nich anebo je už samotnou touto skutečností
Reprodukce
basreliéfu
vyjádřeno, že ze své podstaty má v sobě něco
z královského paláce
božského. Protože je možná obojí interpretace,
v Ninive, 690 př.Kr.,
není také vyloučeno, že bychom postavu krále
dnes British Museum,
Londýn
mohli ztotožnit s Mesiášem, který je zároveň
pravý Bůh i pravý člověk.
Můžeme se ptát, proč Bůh žehná králi. Je to proto, že vyniká krásou?
Cožpak krása, ale také samo bytí králem není darem Božím a znamením
vyvolení? Je-li tomu tak, pak důvodem požehnání tomu, kdo byl krásou
ozdoben, může být jedině to, že z té krásy vlastní vinou nic neubral a zachoval
si smysl pro ostatní hodnoty, kterými ho Bůh ozdobil (viz v. 5).

Svůj bok si,
vznešeností! (v. 4)

hrdino,

přepásej

mečem,

svou

nádherou

a

Většina chlapců, a to zřejmě ve všech kulturách, má v určitém období
dospívání silně vyvinutý cit pro první okamžiky, kdy přijímá zbraň, ať už je to
v rámci nějakého iniciačního rituálu nebo při dětských hrách. Zbraň je totiž
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znamením moci a od chvíle, kdy ji přijme, začne být respektován v okruhu
svých vrstevníků.
Meč ve středověku míval tvar kříže a rytíři dobře věděli, co znamená
chovat se „jako rytíř“ v souboji nebo ve vztahu s dámou. Tehdy nebylo
myslitelné ani v prostředí křesťanské Evropy zcela odstranit zbraně a bitvy.
S ohledem na islámské vpády by se také tato snaha mohla státi zhoubnou pro
celou naši kulturu.

Vyprav se do úspěšného boje za pravdu a právo, ať tě proslaví tvá
pravice! (v. 5)
Důvodem tažení do boje není dobytí dalších území, rozšíření své moci,
získání otroků a materiálních statků. Žalmista vyzývá krále, aby vytáhl do boje
„za pravdu a právo“ a tím otvírá široké pole možností, které se skrývají za
konkrétními případy, kdy muž poznává, že se o tyto hodnoty musí zasadit.
Ani v naší době není možné, aby nebyli muži, kteří disponují mocí.
Jeden projekt „vlády lidu“ už máme za sebou a proto víme, že zodpovědnost
často stojí na jednotlivcích. Cílem tedy zřejmě není zbavit někoho moci, ale dát
jí jiný důraz. Nikoliv vláda k vlastnímu prospěchu a ovládání druhých, ale
služba pravdě a právu. Je ovšem důležitá formace svědomí. Zvláště v době,
kdy nás kompromisy s pravdou a právem provází na každém kroku.

Šípy máš ostré, národy se ti podrobují, odvaha králových nepřátel
klesá. (v. 6)
Kdo jsou královi nepřátelé? Je-li král zcela a ve všem věrný vyvolení
Božímu (takový byl v dějinách lidstva pouze Jeden), pak nepřátelé krále jsou
ipso facto nepřáteli samotného Boha. Ve stejném duchu interpretoval své
nepřátele vyvolený národ. V duchovním smyslu by nepřáteli krále byli démoni
a padlí andělé.
Ostré šípy, které mají moc zasáhnout do srdce, lze také symbolicky
vyložit jako slova. Mnoho z nich takto použil Ježíš při různých příležitostech.
Odvaha opouští královy nepřátele, ale v žádném případě samotného
krále! Nezapomínejme, že statečnost je jedna z kardinálních ctností. Ustrašený
král by byl pravděpodobně velmi brzy příčinou prohrané bitvy.

Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy, žezlo tvé vlády je žezlo
nestranné! (v. 7)
V tomto verši se žalmista obrací k Bohu a nikoliv ke králi. Jedná se o
nějakou vsuvku nebo opravdu přisuzuje králi božské vlastnosti? Ze sledu
jednotlivých veršů žalmu by byla pravděpodobnější druhá možnost. Je
opěvována spravedlnost a věčné trvání Boží vlády.

Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, proto tě Bůh, tvůj Bůh
pomazal olejem radosti před tvými druhy. (v. 8)
Podle klasického učení je spravedlnost druhá kardinální ctnost a zde je
zmiňována v kontrastu k nepravosti. Plodem spravedlnosti je Boží požehnání
artikulované jako pomazání před královými druhy, které má zároveň charakter
vyznamenání.
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Myrhou, aloem, kassií voní všechna tvá roucha, blaží tě zvuk strunných
nástrojů v paláci ze slonové kosti. (v. 9)
Dalším konkrétním projevem Božího požehnání je blahobyt, který
dopřává králi.

Vstříc ti vycházejí dcery králů, po své pravici máš královnu, ozdobenou
ofirským zlatem. (v. 10)
Aby nic nechybělo slavnostnímu lesku králova majestátu, stojí po jeho
pravici královna, žena nebývalé krásy, oděná do vzácných rouch, která je
opěvována ve druhé části žalmu.
Nic z toho, co Bůh dopřává králi, není plodem jeho úsilí to získat.
Základem pro nabytí Božích darů, které nám barvitě líčí tento žalm, je věrnost
krále spravedlnosti, pravdě a právu i v případě, kdy je o tyto hodnoty nutné
bojovat.

Tomáš Reschel

Gratulace
k výročí 15-ti let kněžství
P. Pavol Stanko – 25. 4. 1992
P. Metod Frívalský – 14. 6. 1992
k výročí 20-ti let kněžství
P. Ján Košiár – 21. 6. 1987
P. Rudolf Maslák – 21. 6. 1987
k výročí 35-ti let kněžství
P. Jaroslav Nesvadba – 23. 6. 1972
P. František Blažek – 2. 7. 1972
k výročí 55-ti let kněžství
P. Štefan Vagovič – 6. 7. 1952
k výročí 60-ti let kněžství
P. Jaroslav Studený – 13. 7. 1947
k výročí 20-ti let biskupské služby
Mons. Josef Adamec - 20. 5. 1987
k výročí 75-ti let života
Mons. Jaroslav Němec – 25. 4. 1932
k výročí 80-ti let života
P. Štefan Vagovič – 13. 4. 1927
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POŽEHNANÝ ČAS PRÁZDNIN
A DOVOLENÝCH
A OTEVŘENÉ OČI A SRDCE
PRO KRÁSY STVOŘENÍ

PŘEJÍ VŠEM ČTENÁŘŮM BRÁZDY
ALUMNI PAPEŽSKÉ KOLEJE
NEPOMUCENUM

