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Slovo úvodem
Milí přátelé Nepomucena a našeho časopisu.
Dostává se Vám do rukou poslední číslo, které jsme vyráběli
během zkouškových bojů na fakultě a také v čase loučení, protože
45% bohoslovců (5 z 11) zakončilo studium na Lateránské universitě a
vrací se do svých diecézí, aby po přijetí jáhenského svěcení začali úročit svou přípravu.
Poslední dny byly velmi náročné a tak se těšíme na cesty, které
pro nás připravil Pán. Tuto naši naději symbolizuje fotografie z Via Appia Antica na zadní straně. Nabízíme ji tu jako povzbuzení a jako důvěru ve slova, které říká žalmista. A protože jsme se na závěr roku vyfotografovali, přinášíme na titulní straně fotku nás bohoslovců a představených, abyste si o nás mohli udělat konkrétnější představu. Kromě
tradičních příspěvků se podíváme na život nejen ve fontánce, který by
se chtěl po několikaleté odmlce vrátit na stránky našeho časopisu. Díky
obětování vzácného zkouškového času spolubratrů se můžeme s Martinem zamyslet nad paralelou sporu o katedrálu jako církevního a také
vlastního duchovního chrámu. Následují příspěvky, které přibližují místa, která mohli někteří navštívit a tak Vás obohatit. Honza prožil velikonoční dny v Albánii, Pepa vyrazil za poznáním Florencie a Juris se dostal do římské rodiny jednoho bohoslovce na oběd. Třešničkou na dortu je poetický příspěvek Štefana a závěr obstarává komix od Jirky, který je zároveň bilancováním Konráda a Libora. A protože se s námi loučí
náš výtvarník, v následujícím období budou převažovat v Brázdě fotografie. Přejeme pěkné čtení a děkujeme za přízeň a modlitby.

redakce

Kronika
Milí čtenáři, dostává se vám do rukou letní číslo tohoto ročníku
Brázdy. Délka kroniky nebude nijak dlouhá, protože jsme neprožili žádné výjimečné události světového charakteru, o kterých by bylo nutné
psát dlouhé pasáže. Spíše jsme tak nějak usilovali o žití naší každodennosti studia a života a snažili se ji tu a tam prozářit něčím, co by povzneslo našeho ducha.
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29. - 30. března – Skončily velikonoční prázdniny a nastal čas dopravit se zpět do Říma, kde nám zase začaly 1. dubna přednášky na univerzitě. Také jsme mohli ještě využít každoroční štědré nabídky italského ministerstva kultury, která právě končila v pondělí 31. března: totiž
Settimana della cultura, kdy je možné navštěvovat státní muzea a památky bezplatně.
1. dubna – Konečně dorazili z ČR i Jirka a Juris: kvůli problémům
s registrací nového auta, které se rozhodl Jiří Bůžek pořídit (neboť zanedlouho bude vysvěcen na jáhna a auto se stane jeho každodenní
potřebou) jim to sice trvalo o něco déle, ale přece jen jsme se tu
všichni zase setkali.
4. - 6. dubna – Z Prahy přiletěl P. Jaroslav Brož, aby pro nás vedl
pravidelné měsíční duchovní cvičení: svými přednáškami nám pomohl
vidět v novém světle některé úryvky z Janova evangelia, zejména setkání Ježíše se samařskou ženou a pak Ježíšovo zvolání na Kalvárii:
„Žízním!“ Pojítkem, jak je zřejmé, bylo téma nekonečné Boží žíznící
lásky k lidem.
24. dubna – Náš spolubratr Jiří „Juris“ Jeniš oslavil své 30. narozeniny: přípravy na tuto akci byli z jeho strany velkolepé, samotná festa
ještě větší. Mezi dárky, které dostal, bylo např. 30 plechovek piva nebo
30 čokolád KitKat. Jediné, co Jurisovi nepřálo, bylo počasí, takže původně plánovaná garden party se musela přesunout do suterénu naší
koleje… ale i tak to stálo za to!
26. dubna – Nastal den plánovaného seminárního výletu bohoslovců
do Spoletského údolí. Nikdy bych nevěřil, že na tak relativně malém kousku
země jižně od Assisi může člověk najít
takové umělecké skvosty. Téměř každé
městečko v této oblasti je velmi starobylé, takže nabízí památky o kterých by
se nám jinak v ČR mohlo jen zdát. Navštívili jsme tak například nejstarší
křesťanský chrám na území Itálie,
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Tempio di Clitunno, město Foligno s hrobem sv. Anděly, městečko
Montefalco atd. A to jsme ještě ani nestihli všechny body původně plánovaného programu.
8. května – Na naší zahradě nastala první zkouška nového grilu, který
koupil pan rektor. Bylo třeba jej vyzkoušet z důvodu jeho použití během slavnosti sv. Jana Nepomuckého, která následovala týden potom.
Tím jsme také vstoupili do týdne intenzivnějších příprav na tuto festu.
Při této příležitosti jsme také oslavili narozeniny pana Jana Charváta,
muže, který v té době plnil v naší koleji roli údržbáře a zahradníka.
10. května – Poslední rekolekce letošního školního roku vedl náš spirituál P. Richard Čemus. Tématem byl život z Ducha svatého, tedy uvědomit si více přítomnost Ducha v nás, v našem životě, stát se citlivějším na jeho projevy. Zkrátka: prožívat „sobria ebrietas“ = střízlivou
opilost Duchem.
19. května – Tento den oslavila své významné životní jubileum paní
Marie Kunstová, která pomáhá sestře Bohdaně v prádelně.
16. května – nastal dlouho očekávaný slavnostní den pro naši kolej:
svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech a také patrona
naší koleje. Hosté byli pozváni, připraveného jídla dostatek, a tak jsme
mohli začít slavit: nejprve mší svatou, kterou předsedal Tomáš kardinál
Špidlík, a poté jsme se přesunuli za naši kolej, kde bylo připraveno bohaté občerstvení.
25. května – Někteří z bohoslovců, sester
a zaměstnanců jeli tuto neděli do Orvieta a
Bolseny, kde se zúčastnili tradičních průvodů při Slavnosti Těla a Krve Páně, zde
v Itálii slavené, až na výjimky, v neděli. Následující den, v pondělí 26. května, začalo
nám, studentům Lateránské univerzity,
zkouškové období.
31. května – Tento den jsme oslavili svátek naší sestry Amáty. Bohužel tato oslava
byla tak trochu smutná, a to proto, že záro-
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veň byla rozloučením s ní, neboť 6. června se po své dvouleté římské
misi vrátila do Prahy, kde se stala představenou komunity sester boromejek v Praze-Řepích. Sestro Amáto, díky za vše, co jste pro nás udělala! Její místo „sestry myčky“ převzala sestra Heřmana, která přišla do
naší koleje před Velikonoci.
9. června – V naší koleji následovalo další loučení. Tentokrát se loučil
s Římem a s českými krajany Pavel Jajtner, velvyslanec ČR u Svatého
Stolce.

Život ve fontánce (a okolo ní)
Navazuji tak na přerušenou tradici okénka do života
němých tváří, které si žijí svůj
svět, nezatížení politickou situací,
ekonomickými jistotami nebo
vrtochy lateránských profesorů.
V mnoha ohledech nás může jejich život, a odevzdání se do rukou Nejvyššího, inspirovat. Fontánka je jedním z našich neodmyslitelných symbolů a orientačních bodů. Po vrátnici je to druhé nejčastější místo, kde si lidé dávají
schůzku, když se jde ven. Doufám, že o ni časem nepřijdeme, protože
nám trochu protíká a je „na raně“.
Až příliš často nedaleko ní parkují různé osobní automobily,
mezi nimiž se vyjímá jeden. Velikostí je nejmenší, ale je v něm zaručeně nejvíce věcí, takový malý blešák, spíše hrabák. Jednou jsem nakoukl dovnitř a viděl jsem tam například olejový radiátor, knihy, deky nebo
co, značné množství mešního prádla a mezi tím ležel kalich (tzv. pojízdná sakristie, jen doufám že to neslouží taky jako pojízdný svatostánek). Ve dne je fontánka se sochou Amorka dominantou prostoru před
hlavním vstupem a jen slepý (cieco) by ji přehlédl, ale až donedávna
byla ohrožena nočními jízdami, protože se kolem ní musí udělat myška.
Ale i to se změnilo v noci z 8. na 9. května 2008, kdy okolo obrubníků
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zazářila světla, na které by bylo pyšné i letiště Ruzyně a tato světla
bezpečně ukáží každému jeho cestu. Našli se ale i zlé jazyky, kteří mají
jiná přirovnání.
A co samotný život ve fontánce?
Kromě dvou starých mokrovodních želv,
u kterých si už před jedenácti lety lámali hlavy bohoslovci i odborníci ze zverimexu, jakého že jsou pohlaví, tu žijí
stále pestrobarevné rybičky, sumečka
jsem neviděl (podle archívu padl za
vlast někdy na počátku druhého tisíciletí). Co se týká korytnatců, chtěli jsme je
nějak označit, ale i po usilovném pátrání, a to i v archívu Brázdy, musíme přiznat že nevíme jak. Registrujeme
je jen to, že jsme se doposud přírůstku nedočkali a další spekulace na
toto téma necháme do prostoru mimo blog. Rybičky jsou červené, růžové, černé a oranžové s černou ploutví. Po dohodě s Erikem, který je
krmí, jich je asi 33 a počet se neustále kolísá v závislosti na množství
ptáků, nekrmení želev a ročním období..
Zmínili jsme želvy mokrovodní, ale ony tu mají i sestřenice, a to
suchovodní. Živou jsem v zahradě ještě neviděl, ale několik jsme ji už
zaznamenali, asi tři. Například poslední setkání s želvou zažila nová benzinová sekačka se silným motorem. Sekáč sekáč Pišta pak z toho byl celý
den špatný. Větší úspěch má milosrdná sestra, která ze čtyř malých želviček, které byly objeveny během podzimního sečení trávy a při tom částečně pocuchány, zachránila dvě, které
se těší dobrému zdraví a zájmu části
našeho domu.
Pokud bychom chtěli zmínit další zvířátka, která se pohybují ve
fontánce a okolí, a nejsou tu jen na krátkodobé návštěvě (ptáky si necháme na jindy), tak se tu na podzim toulala jedna černá kočička, která si rozdělila obyvatele Nepomucena na tři skupiny. Miluji, nenávidím,
nevidím. Každá skupina si vztah intenzivně pěstovala a dávala si velký
pozor, aby se při tom nepotkala s někým z jiné skupiny. Za nejasných
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okolností jednou v noci zmizela. Verzí je několik, jisté je jedno, se tu
už neobjevila.
Na závěr našeho výčtu přidám jen gekona, prohánějícího se po
dlažbě a stěnách naší velké kaple. A pak jednu traumatizující příhodu
bohoslovce, který na zdi svého pokoje viděl lézt škorpióna. Je pravda,
že po prvním šoku škorpión sice zůstal na zdi, ale už nelezl.
A protože se blíží prázdniny a delší dobu tu bude od nás klid,
těšíme se na říjen, co se v naší fauně změní a přibude. Divoké prase?
Slon? Tygr? Žaba? Hroch? Nebo snad Kohoutek?

Juris

Tak nám vzali katedrálu

1 Kor 3:16-17 „Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás
přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je
svatý, a ten chrám jste vy.“
Jako bohoslovec pražské arcidiecéze se snažím trochu sledovat
nekonečný příběh soudního procesu o určení vlastnictví pražské katedrály. A jako bohoslovec, už ani nevím kolikátého ročníku, několikrát
za rok zažívám podobný nekonečný soudní proces ve svém životě. Zvu
vás tedy nyní k soudnímu přelíčení.
Tento spor a vůbec celé soudní přelíčení, probíhá už dosti značnou dobu popularitu a sledovanost však získává v posledních letech,
kdy je o něj velký zájem. O jakou při se jedná? Jednoduše řečeno:
modlit se a nebo se učit? Možná se vám tento spor dá zcela jasný, vyřešený, ale znáte české soudnictví…
Tento proces nabývá na intenzitě především v každém zkouškovém období. Čemu dát přednost? Mám se učit, když je čas zkoušek?
Jako student bych se přeci měl hlavně učit, abych udělal zkoušky –
studium musí být pro studenta na prvním místě. Musím být vzdělaný.

10

BRÁZDA – 3/2007-2008

Ale na druhou stranu se připravuji ke kněžství, a tak
bych se měl spíš modlit – neměl bych o zkouškovém
v modlitbě polevovat. U soudu zaznívá tisíce argumentů pro jednu i druhou stranu? Jaký bude výsledek?
Soud probíhá tak dlouho, až zazní verdikt – soud je
odročen do příštího zkouškového. Po půl roce se přelíčení znovu otevírá. A je tu první pravomocný rozsudek. Modlit se. Sláva, spravedlnost vyhrála. Odpůrce
má 15 dní na to, aby se odvolal proti výsledku. Bere
si čas na rozmyšlenou. V té době přichází první
zkouška, bohoslovec je víc v kapli než nad učením.
Čas prosezený na záchodě se zvyšuje, křeče v břiše
se stupňují, výčitky se začínají ozývat – měl jsem se víc učit… Druhá
strana se proti rozsudku odvolává k vyšší instanci.
A soudní kolotoč běží nanovo. Tentokrát je rozsudek překvapivě opačný – učit se. Jak je to možné? Porada s duchovním vůdcem a…
odvolání. Soud začíná znovu. A tak už to běží nějaký ten pátek, stále
znovu a znovu. Kdy bude konec? Nevím, ale vypadá to, že je to nekonečný soud, který nesleduje cíl, ale pouze zájmy, či dočasný prospěch.
Těžko se bojuje proti odpůrci, který proti vám vymýšlí stále nové a nové argumenty.
Možná by mohla být řešením vzájemná dohoda – učit se i se
modlit. Vždyť se to nemusí chápat jako dvě věci stojící proti sobě. Jistě, ale tady jde o víc, než jen najít nějakou dohodu. Hlavním cílem je
vyhrát spor, musí se dojít ke zdánlivé pravdě. Je to věčný boj …
A
tak mi nezbývá nic jiného než stále se burcovat. Já se nevzdám. Já
svou katedrálu nedám. A když bude třeba, tak to dotáhnu až k tomu
Nejvyššímu soudu. Ten už jistě rozhodne nezměnitelně.

Martin Sklenář

La dolce vita – a Firenze
Na několikeré naléhání našeho nového šéfredaktora Brázdy a
po kratším zpytování svědomí, kdy jsem si řekl, že bych taky měl něčím přispět do tohoto vydání, jsem se rozhodl podělit se o své dojmy
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z návštěvy Florencie. Vnuknutí vydat se na návštěvu tohoto krásného
města, perly Toskánska, mi přišlo jednoho dubnového rána, když jsem
meditoval v kapli… mimo jiné také nad tím, jak využiji 4 volné dny na
začátku května. Úmysl prohlédnout si někdy toto město jsem měl zahrnut ve svém dlouhodobějším plánu, ale jaksi pořád chyběl ten krůček
k realizaci. Takže konečně… Se svým úmyslem jsem seznámil několik
lidí. Pozitivní hlas se mi dostavil od těchto: spolubratr Juris a naše
sestry Vojtěcha, Heřmana a Daniela. Zbýval zhruba týden, takže bylo
třeba zajistit vše potřebné… zejména jízdenky na vlak, který jsme hodlali použít jako dopravní prostředek při naší cestě. S ohledem na evangelijní slib chudoby našich sester bylo nakonec rozhodnuto pro ranní
vlak Ex 823 Freccia del Sud, odjíždějící 6:16 místního času ze stanice
Roma-Tiburtina, místo mnou preferovaného poněkud rychlejšího vlaku
třídy Eurostar, kterým bychom naši trasu urazili za poloviční čas.
Nastal den D, tedy 2. květen 2008. Po příchodu na nádraží
jsem se ještě v místním baru posílil cappuccinem a jedním croissantem
s pudinkovým krémem a pak jsem se již připojil k mým spolucestujícím, tvořícím na probouzejícím se nádraží zcela nepřehlédnutelnou
skupinku: uznáte, že 3 sestry v bílém řeholním hábitu a Juris…to se jen
tak nepotká. Po příjezdu našeho vlaku, majícího v tu chvíli již dalekou
cestu ze sicilského Agrigenta, jsme vyhledali naše zamluvená místa v
kupé, které bylo obsazeno jedním starším Italem. Tomu však netrvalo
příliš dlouho, aby pochopil, že si právě s námi tuto cestu moc neužije,
a tak se odporoučel. Čas ve vlaku ubíhal
celkem rychle, mimo modlitby také díky
svačině, čokoládě „Milka“ sestry Daniely
a ne vždy zbožných historek, takže 8:53
jsme již na florentském vlakovém nádraží
kupovali lístky na místní MHD, která nás
posléze dovezla k našemu prvnímu cíli,
františkánskému klášteru Santa Croce.
Tam už jsme mohli obdivovat my bohoslovci za mírné vstupné: 5 euro,
ctihodné sestry samozřejmě protekčně
zadarmo - náhrobky několika velikánů
nejen italské historie. Mezi ty nejvýznamnější zřejmě patří Michelangelo Buonarotti, Galileo Galilei, Niccolo Macchiavelli,
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Dante Alighieri a další. Samotný chrám mě zaujal svou velikostí, bohužel jsme nemohli jeho krásu docenit naplno, protože restaurátoři právě
pracovali na opravě presbytáře, který tedy byl z větší části zakryt lešením. Po návštěvě rajské zahrady tohoto kláštera jsme pokračovali směrem k někdejšímu politickému centru mocné Florencie, na Piazza della
Signoria. Tam se nachází nejen známý Palazzo Vecchio se svou později
dostavěnou věží, čímž se výška této stavby vyšplhala o dalších 97 metrů, ale také např. deska zasazená v dláždění na místě, kde byl upálen
Girolamo Savonarola na hranici. Také se zde před již zmíněným Palazzo Vecchio nachází kopie slavné Michelangelovy sochy David, kolem
nějž se projde ke Gallerii degli Uffizi. Vpravo od vstupu do Palazzo
Vecchio jsme si také prohlédli sochy umístěné v Loggia della Signoria:
k většině z nich se sestře Vojtěše, která se v tomto místě ujala výkladu, podařilo přiřadit jména podle našeho průvodce, avšak u dvou
z nich jsme zůstali bezradní… jejich popis a název mi jaksi neseděl
s tím, co jsem tam viděl vytesáno. Ani poznámka Vojtěchy, že tato 2
díla od sebe dělí cca 3 století, mi moc v rozlišení nepomohla…
Z náměstí, které se již začínalo plnit po památkách lačnícími turisty,
jsme se vydali ke chrámu Orsanmichele; název podivný, ale taková je i
samotná stavba, protože se jedná o původní obilný trh ze 14. století,
který byl hned 50 let po svém zbudování přeměněn v kostel. Nicméně
jeho souvislost s obchodem nám stále
připomínají sochy patronů jednotlivých
středověkých cechů, které jsou umístěny
ve výklencích obvodové zdi. Naše další
kroky pak již vedly k dómskému náměstí, kde byla koncentrace turistů již tak
vysoká, že by mezi nimi snad nepropadl
ani špendlík. Člověk je sice už z Říma na
něco zvyklý, ale myslím, že nikde jsem
tam ještě neviděl tolik turistů na tak malém prostoru jako před florentskou katedrálou. Což o to, stavba je to nepochybně obdivuhodná, i
když většinu asi zaujme více zvenčí než zevnitř. K dokreslení představy
o tom, jak tato stavba působí, je třeba vzít v úvahu, že se jedná o čtvrtý největší křesťanský chrám světa, že její Brunelleschiho kupole se
tyčí do výše 107 metrů, že vpravo vedle průčelí katedrály konkuruje
svou výškou Giottova zvonice o výšce 84 metrů, která je obložena
zvnějšku několika druhy mramoru…. A to jsem ještě nezmínil tamní
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slavné Baptisterium, stojící před dómem. Po
prohlídce tohoto centra náboženského života
Florencie a po mši svaté jsme se odebrali ke
kostelu San Lorenzo, kde na schodech před
vchodem jsme poobědvali – tradiční nepomucenské cestovatelské svačinky v obvyklém
složení: chléb, pomazánkové máslo, plátek
šunky, plátek sýru, plátek salátu, hořčice a
další krajíc chleba – a poté konečně vstoupili
do již zmíněného chrámu, jehož zajímavostí
je, že s ním sousedí Capelle Medicee, kde
kromě členů této rodiny odpočívá v pokoji
také například Donatello. Zvláštnost, která
mě zaujala na této stavbě, však byla prostá
vnější fasáda z obyčejných cihel, která je v takovém stavu proto, že
během budování jednoduše došly peníze a tak Michelangelem navržené mramorové průčelí nebylo nikdy realizováno. Dalším našim cílem
byla, po bilanci času, který nám ještě zbývá, urychlená návštěva dominikánského kláštera z pol. 13. století Santa Maria Novella. Pak následoval menší sprint směrem přes řeku Arno ke kostelu Santa Maria del
Carmine, jehož jedna kaple, Capella Brancacci, nabízí k vidění nádherné fresky ze života sv. Petra od autorů Masolino, Massaccio a Filippo
Lippi, které představují jedno z nejvýznamnějších uměleckých děl Itálie. Fresky bývají přirovnávány k Michelangelově výzdobě Sixtinské
kaple v Římě, především díky skvělé kompozici i geniálnímu propracování hry světla a stínu, jak nám při cestě k chrámu nezapomněla připomenout sestra Heřmana, která poctivě nastudovala umělecké bohatství
Florencie. Mírně znechuceni dezinformováním - ačkoliv měl být chrám
v té hodině pro turisty otevřen, skutečnost byla právě opačná - jsme
se odebrali kolem Palazzo Pitti k Ponte Vecchio. Tento slavný most byl
původně okupovaný řezníky a koželuhy, kteří byli v 16. století z mostu
vykázáni, neboť užívání řeky Arno jakožto odpadní stoky, což bylo nutné k provozování jejich živnosti, čichově obtěžovalo vznešené obyvatele sousedního Palazzo Pitti. A tehdy je nahradili o poznání klidnější zlatníci a klenotníci. Vědomi toho, že čas vyměřený nám k návštěvě Florencie se blíží nezadržitelně ke konci, vydali jsme se na strmý výstup
vzhůru, směrem k Piazzale Michelangelo, od nějž jsme si, lačni vidět
ještě nějakou církevní památku, odběhli do nedalekého kostelíka San
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Miniato al Monte, který představuje
jedinečnou ukázku románského
stavit elst ví, prý nejkrásnější
v celém Toskánsku. Nejen chrám,
ale i prostor před ním představuje
turistický skvost, protože při východu z kostela se člověku naskytne ojedinělý pohled na centrum
města Florencie, podle mě jistě
krásnější než ten z Piazzale Michelangelo, kvůli němuž na něj všichni směřují. Bohužel, bylo již třeba pospíšit zpět na autobus, který by nás přivezl na vlakové nádraží – opět
Campo di Marte, stejně jako ráno. Jinými slovy, ten samý scénář cesty
jako ráno, až do momentu, kdy tentokrát jeden starší Ital, přítomný
v kupé, nedospěl k témuž závěru jako ten ráno a rozhodl se zůstat
s námi po celou dobu jízdy. Nevím k čí škodě nebo potěšení, faktem
je, že on zpočátku nevypadal dvakrát moc přátelsky a naši přítomnost
neustále komentoval mírným tlučením hlavy o sklo a stejně tak tlumenými slovy, která…možná bylo dobře, že jsme je neslyšeli. Na jeho
omluvu: napsal jsem Ital, ale ve skutečnosti se jednalo o Sicilana vracejícího se z Milána, takže být v jeho kůži a mít před sebou ještě dalších cca 12 hodin cesty v jednom vlaku, asi bych taky nebyl právě moc
nadšený z příchodu pěti cizinců. Popravdě řečeno, postupně se z něj
stal celkem příjemný, možná až trochu příliš upovídaný spolucestující.
K vzájemnému prolomení ledů zajisté přispěl i Jurisův stálý úsměv a
otevřená dlaň, kterou nabízel svoji oblíbenou značku tyčinek „Havlík &
Opal“, komentuje tento čin slovy, že nejlépe ale chutnají k pivu. Na což
nám Sicilan kontroval tím, že on je zapřisáhlý abstinent. Touto větou
mírně ubral radosti na Jurisově úsměvu. Cesta pak naštěstí pokračovala v klidu dál, podpořená z naší strany také modlitbou růžence, ke které se přidal i onen Sicilián, a modlitbou nešpor, během které se pro
změnu zase vzdálil z našeho kupé.
Ale to už bylo pomalu 20:04 a tedy doba našeho příjezdu na
Stazione ferroviale Roma-Tiburtina, odkud jsme se během krátké chvíle, s pomocí metra, ocitli v oblíbené gelaterii vedle farního kostela Natività, poblíž naší koleje. Tady nastalo závěrečné hodnocení výletu, ze
strany sester a Jurise prý vydařeného. Já byl taky spokojen, jen asi
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trochu míň než oni. Ale možná bych jen chtěl vidět a zažít příliš mnoho
v jednom krátkém dni. Nicméně, už se těším na nějaký další výlet!

Josef Mikulášek

Albánie – „Země orlů“
Vážení čtenáři Brázdy. Chtěl bych Vám tímto článkem přiblížit
poměrně málo známou zemi – Albánii, kde jsem letos měl možnost
oslavit Velikonoce. Normálně bych na velikonoční prázdniny jel domů,
ale letos bylo vše jinak. Již loni na jaře mi totiž P. Jan Houkal, kerý tady na koleji bydlí dva pokoje ode mne, nabídl, že by bylo možné s ním
jet na Velikonoce do Albánie, kam jezdí na svátky vypomáhat františkánským sestrám misionářkam, protože vlastního kněze nemají. A tak
slovo dalo slovo a ještě spolu s Vojtou Pleskotem z jeho farnosti jsme
vytvořili tříčlennou skupinku, která se vydala 14. března do „Země orlů“ (doslovný překlad jména Albánie - Shqipërisë).
Cesta byla zajímavá už tím, že jsme během ní mohli vystřídat
všechny možné dopravní prostředky. V Římě jsme se pohybovali metrem, pak do přístavu Bari vlakem, odtud lodí do albánského přístavu
Durrës, kde jsme nasedli do osobního auta a poté do dodávky, kterou
jsme absolvovali nádhernou cestu kolem přehrady Fierze. Zpátky jsme
pak využili loďku po přehradě, místní autobus (upravenou dodávku),
auto a letadlo. Takže kromě motorky, ponorky a kola jsme využili
všechno, co nám dnešní doprava nabízí.
Stručné statistické
údaje o Albánii si můžete
přečíst v tabulce. Je z nich
zřejmé, že Albánie je jak
co do počtu obyvatel, tak i
rozlohy, asi třetinová země
ve srovnání s naší republikou. Okres, ve kterém se
nachází působiště sester,
se jmenuje Tropojë, a leží
na severu země, kousek
od hranic s Kosovem a
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Černou Horou. Nejsnažší a nejpoužívanější způsob, kterým se tam lze
dostat z města Skadaru, je lodí po vodní hladině přehrady Koman, jež
je součástí kaskády tří přehrad ležících na řece Drin. Odborníky a milovníky vodních cest je považovaná za jednu z nejkrásnějších na světě.
Vesnice v oblasti, kde sestry působí, se vzhledem k hornatému terénu,
snad ani nedají nazývat vesnicemi, protože jsou naprosto odlišné od
těch, co známe v Česku. Jedná se spíše o sdružení osamoceně postavených obydlí, která jsou rozeseta třeba po celém úbočí jedné hory.
Nejbližší sousedé jsou vzdáleni třeba půl kilometru. Asfaltové cesty samozřejmě neexistují, ale ke každému domu je vyšlapaná síť různých
stezek, případně vyježděná prašná cesta.
Obyvatelé Albánie jsou podle náboženství rozděleni do tří skupin. Nejpočetnějsí (70 %) tvoří muslimové, kteří sem přišli v 15. století
spolu s Osmanskou říší. Nad zemí měli vládu až do počátku 20. století,
kdy byla v roce 1912 vyhlášena nezávislost, a Albánie se tak stala republikou. Další dvě skupiny obyvatelstva jsou křesťané. Asi 20 % je
pravoslavných a 10% je římsko-katolických křesťanů. Pravoslavní žijí
více na jihu a katolíci spíše na severu. S náboženstvím má souvislost
způsob obydlení hornatých částí, který jsem již zmiňoval. Křesťané se
totiž v období nadvlády osmanské říše museli před Turky ukrývat, a
proto osidlovali těžko dostupné hory, kde byli více chráněni.
Sestry misionářky, ke terým jsme jeli, mají svůj malý klášter
pod přehradou Fierze ve vesničce Dushaj. V oblasti působila po dlouhá
staletí mužská františkánská misie, na kterou se ta současná snaží navázat. Není to ovšem vůbec snadné, protože po druhé světové válce
zavládl v zemi tvrdý komunistický režim Envera Hodžy, který zakázal
jakékoliv náboženské projevy, ať už muslimské nebo křesťanské. Proběhla tvrdá sekularizace ve školství, byla zbořena většina kostelů a
mešit. Po svržení režimu v roce 1990, nastala svoboda a situace se
začala měnit. Sestry františkánky mohly začít působit ve Skadaru, což
je centrum severní části země. Jejich tehdejší představená, která měla
letité zkušenosti z misie v jižní Americe, však navrhla, že by měly také
působit více ve vnitrozemí, protože Skadar leží jenom asi 40 km od
moře a dá se tedy téměř považovat za přímořské město. Proto vzniklo
takové malé „oddělené pracoviště“ v Dushaji.
Klášter je vlastně docela obyčejný domek, ve kterém žije čtyřčlenná komunita. Sestry se jmenují Kristiána, Lia, Mary a Lucy. Náplň
jejich misijního snažení je různorodá, protože se snaží nejen vyučovat
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katechismus, ale i přispívat ke zlepšování dalších oblastí života místních obyvatel. A tak za pomoci misionářských dobrovolníků ze Španělska nebo Rakouska pořádají v červnu a červenci různé kurzy počítačového vzdělávání, šití a vaření, nebo celoročně provozují lékařskou ambulanci (sestra Lucy). V oblasti působí již třináct let a mají na starosti 4
kostely, které dokázaly vybudovat nebo obnovit. Potýkají se s různými
problémy, z nichž jeden je například ten, že nemají stálého kněze, který by žil trvale někde poblíž, a tak tam musí dojíždět kněží ze vzdálenějsích míst, např. z Kosova nebo Skadaru. Další pramení z toho, že
jsou ženy, a tak mají ve stále ještě silně patriarchální albánské společnosti trochu těžší postavení, ale vyrovnávají se s tím docela dobře. Měli
jsme možnost vidět, že své síly pro tak náročné působení čerpají
z modlitby, která přináší viditelné plody. Jeden příklad je třeba ten, že
během velikonočních svátků bylo asi 40 křtů, jak malých dětí, tak i dopělých.
Samotné velikonoční slavení proběhlo víceméně dobře. Kostely
byly na svátky docela plné a vzhledem k tomu, že byly čtyři, tak bylo
pořád co dělat. Ve volných dnech jsme ale mohli vyrazit na výpravy do
hor nebo do blízkého Kosova, při nichž jsme měli možnost vychutnat si
všechny možné druhy počasí od sluníčka až po pěknou chumelenici.
Musím se také zmínit o místních lidech, kteří jsou hodně srdeční a velmi pohostinní, což jsme měli možnost zakusit na několika návštěvách.
Nicméně, všechno jednou končí, a tak musela skončit i naše návštěva
velice chudé, ale o to krásnější země.

Jan Kotík
Některé statistické údaje (zdroj: Wikipedia)

Pro srovnání – Česká Republika

Hlavní město:

Tirana (Tiranë)

Praha

Rozloha:

28 748 km²
(139. na světě)

78 886 km²
(113. na světě)

Nejvyšší bod:

Maja e Korabit
(2753 m n. m.)

Sněžka
(1602 m n. m.)

Počet obyvatel:

3 600 523
(125. na světě, 2008)

10 381 130
(77. na světě, 2007)

Hustota zalidnění:

125 ob. / km²
(82. na světě)

132 ob. / km²
(77. na světě)

Jazyk:

albánština

čeština

Náboženství:

islám 70%,
albánské ortodoxní 20%,
římsko-katolické 10%

bez vyznání 59 %,
římsko-katolické 27 %
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Na návštěvě v italské rodině.
Jednoho krásného dne mi řekl Alfredo, kněz z Kolumbie, zda
bych nešel s ním a dvěma dalšími do italské rodiny na nedělní oběd.
Prý to bude fajn rodina a výborné jídlo. Souhlasil jsem, protože taková
nabídka není každý den.
V neděli po poledni jsme vyrazili - Alfredo, Béďa a Jiří. Měl
jsem několik Plzní ve skle, Béďa becherovku, takže jsme byli vyzbrojeni. Jeli jsme na severní okraj města, kde jsem ještě nebyl. Připadl jsem
si skoro jako v Brně na Lesné, kde je mezi betonovými domy hodně
zeleně, široké ulice. Po skoro hodinovém přesunu jsme se dostali před
jeden věžák se směšně malým výtahem. Rodina nás už čekala a byl tu
ještě jeden africký kněz - Ronaldino. Rodina, to znamenalo rodiče, syn
Simone, který je v pátém ročníku římského semináře, a ještě dcera,
která jako zasvěcená žena slouží potřebným v Itálii a Indii.
Seděl jsem vedle Alfreda a Ronaldina. Nejprve přišla na řadu
pasta, každý dostal pořádný kus těstovin prokládaných sýrem a kečupem. Zhrozil jsem se, protože Alfredo nás varoval, že chodů bude víc.
Bojovali jsme houževnatě vidličkou a když jsme se blížili do finiše, paní
domácí přinesla obrovský kutchan a začala rozdávat zbytek. Už tehdy
jsem se naklonil k svému africkému sousedovi se slovy, že to bude
moje smrt, ale jemu to přišlo vtipné. Během oběda jsem přidával termíny jako mučedník a jiné. Ale bylo to velmi chutné jídlo. Na stole bylo
kvalitní domácí víno od nějakého známého. Bylo tak výborné, že si ho
nikdo nedovolil neředit vodou.
Po malé pauzičce Simone přinesl tác s takovými kuřecími závitky. Chtěl jsem jeden, ale dal mi dva. OK řekl jsem si a pustil se do
nich. Za chvíli přišel pan domácí s další miskou, tentokráte kuřecí stehýnka. Ukecal jsem to jen na jedno, dalo mi to ale práci. Předpokládal jsem nějakou oblohu, tak jsem
šetřil místem a jedl jsem velmi pomalu, abych si neudělal v krku zácpu a pomohl plynulému trávení.
Najednou t u byl ka st ró lek
s hráškem, pak další se smaženými
bramborami a pak další se smaženou zeleninou, předpokládám že to
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byl květák a cuketa. Dal jsem si rozumně, ale když jsem finišoval, začaly se dělit zbytky z kastrólků a táců. Držel jsem nad svým talířem
ochrannou ruku, ale nepomohlo to, několik kousků cukety a dva závitky si našly skulinku mezi prsty. Tak jsem musel bojovat dál.
Hostitelé posbírali talířky a na řadu přišel další chod – zeleninový salát, několik druhů zeleniny, například dva nebo tři typy listů salátu, zelí, mrkev, rajče, olivy. Paní domu byla ke mně milosrdná a dala
mi přiměřeně, takže jsem dostal chuť na vtipkování a o Jiřím jsem prohlásil, že má ze semináře přezdívku „Oliva“, takže dostal ještě nějakou
olivu navíc.
Čtvrtým chodem v řadě bylo ovoce. Drobné kousky jablka, pomeranče, banánu a možná ještě něčeho dalšího byly zality limončelem,
jen tak jemně, takže ovoce dostalo výborné citronové aroma. Tak tohle je potřeba říct naší sestře Vojtěše, taková inspirace do kuchyně
Nepomucena.
Poslední chod byl dort. Alfredo měl totiž 37 let a rodina pojala
tento oběd jako oslavu jeho narozenin. Bouchlo šampaňské, Alfredo
seděl u čela stolu a na zdi za ním byla nástěnka, která tuto oslavu hlásala velkými písmeny. Za jeho zády jsme podepsali přáníčko, u dortu
jsme se vyfotili a naše paní hostitelka začala dort zpracovávat dvěma
kovovými lžícemi. Každý dostal kousek, kde bylo nějaké ovoce, cvibochový spodek i vršek, posypané trochou ořechů a hlavně uvnitř, tam
totiž byl mražený krém s čokoládou a oříšky. Prostě to bylo skvělé a
myslím, že to byl Béďa, kdo vyrukoval s tím, že Italové umí udělat nejlepší „dolce“. Dokonce zbylo i na přidání. A pak následovala taková
siestička, někteří se natáhli do křesla, ostatní si udělali pohodlí u stolu
a byla taková volná debata o všem možném, dokonce jsem se i občas
zapojil a občas i rozuměl, nejen tomu co jsem sám říkal.
Celkový boj trval asi tři a půl hodiny. Zvítěli jsme, ale do výtahu
pro čtyři osoby jsme nezkoušeli se naskládat, neboť naše váha byla
poněkud změněna směrem nahoru, radši jsme šli dolů po schodech,
abychom to setřepali a rozhýbali.
Když se hostitelé dozvěděli, že mě čeká rovných třicet, tak řekli, že to zopakujeme. No nevím, asi bych se měl začít připravovat a
nejíst. A nebo pro změnu jíst hodně, aby mě to nevyvedlo z míry a
abych měl důstojnou alespoň postavu. Nedivte se, že je tolik tlustejch
nebo přímo velmi tlustejch farářů, když maj okolo sebe tak dobrý lidi.

Juris
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Spící
Krásně velké rty
asi se vzbudí
budu potichu.
Ani nevím jak se jmenuje
hlavně, že funguje
oční kontakt.
Nač myslí, to nevím.
Asi má sladké sny
vystupující v pozadí.
Jen ať hezky odpočívá
cesta ubývá
sen se rozplývá.

Denní povzdechnutí
půvabní ranní vytržení ze snění odstínem zvuku
to popeláři pod oknem snad v tiché snaze bojují o chléb vezdejší
uklízí chlév
a ranní třpyt prozařuje dějiště s kulisou kuchyně
posílá svého posla s ladnými vnady;
černobílý anděl v podnikové barvě
může se hrát či smát a tančit
hlavně míchat
odspodu se chytá
jejich bezpočet děsí
pasta
fú
tiché povzdechnutí denně ve dvanáct

Štefan Brinda

BRÁZDA – 2/2007-2008
GRATULACE
K výročí 15-ti letům kněžství
Erik Tvrdoň – 28.8. 1993
K výročí 20-ti letům svěcení
Mons. Pavol Brzý – 14.8. 1988
Richard Čemus - 29.5. 1988
Mons. Jan Mráz - 26.6. 1988
K výročí 35-ti letům svěcení
Mons. František Koutný - 30.6. 1973

K výročí 10-ti letům biskupství
Mons. Štefan Vrablec – 19.6. 1998

K výročí 50-ti letům života
Stanislav Stohl – 4.4. 1958
K výročí 60-ti letům života
Miloš Raban – 20.6. 1948
K výročí 70-ti letům života
Stanislav Dorotík – 5.5. 1938
Mons. Jozef Král’ – 9.8. 1938
K výročí 80-ti letům života
Jaroslav Nesvadba – 7.7. 1928
K výročí 85-ti letům života
Jaroslav Studený – 6.5. 1923
Jan Veselý – 22.5. 1923
K výročí 95-ti letům života
Jiří Svoboda – 8.5. 1913
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Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou
půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
(Ž 32,8)

Alumni Papežské koleje Sv. Jana Nepomuckého Vám
přejí, abyste chodili po cestě, kterou Vám ukazuje Pán.

