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Slovo úvodem
Milí přátelé,
jak již Juris minule předeslal, v redakci Brázdy
došlo k významným změnám, jež se asi nejvíce projevily tím, že mi na pokoji přibylo několik krabic a šanonů s nápisem Brázda, a z nejhornější poličky mé
knihovny se na mě směje nový spolubydlící – redakční
maskot. I když, jak tak na něj koukám, možná spíš než
o úsměv půjde o vyzývavý, až lehce výhružný pohled.
Musím se ještě Jurise zeptat, jestli se tak tváří pořád,
anebo jen když se kvapem blíží termín vydání nového
čísla našeho časopisu…
Chtěl bych nyní především poděkovat právě
odcházejícímu šéfredaktorovi Jurisovi – Jiřímu Jenišovi za všechno, co v těch uplynulých dvou letech pro Brázdu udělal, za všechen
jeho čas tomu věnovaný, za vytrvalost při sbírání příspěvků a trpělivost při
samotné tvorbě každého nového čísla. A protože odchází orat svou novou
životní brázdu, přeji mu zároveň, aby se mu v jeho službě dařilo, neztrácel
nikdy elán, ale naopak aby položil ruku na pluh a neohlížeje se za sebe přijímal s otevřenou náručí všechny lidi a životní situace, které mu Hospodin pošle.
Brázdě pak přeji, aby i nadále rostla a vzkvétala, aby jí nechyběla přízeň vás, čtenářů i dopisovatelů, a abychom se tak i v dalších letech mohli setkávat na jejích stránkách.
Vojtěch Loub

Kronika
Milí čtenáři,
po asi dvou měsících vychází nové číslo časopisu Brázda. A nyní je čas si
přiblížit, co důležitého či zajímavého se během těchto dnů odehrálo
v Nepomucenu, v Římě a v jeho okolí.
V sobotu 10. dubna jsme se všichni setkali v Nepomucenu, abychom
v neděli 11. dubna 2010 společně oslavili neděli Božího Milosrdenství, kterou
končí velikonoční oktáv.
Krátce na to, 16. dubna, zemřel ve večerních hodinách v kruhu svých
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přátel a spolupracovníků dlouholetý spirituál naší koleje kardinál Tomáš Špidlík. Pohřební
obřady se konaly 20. dubna
v bazilice sv. Petra ve Vatikánu,
kde jsme mohli ministrovat, a
alespoň tak poděkovat otci
Špidlíkovi za jeho život a službu
církvi. Mši svatou celebroval
děkan kardinálského kolegia
kardinál Angelo Sodano a obřady posledního rozloučení vedl sám Svatý otec
Benedikt XVI. Poté byly tělesné ostatky otce Špidlíka převezeny na Moravu.
16. – 25. dubna jsme mohli v Římě zadarmo nebo za minimální poplatek
navštívit téměř všechny památky, neboť byly vyhlášeny Beni culturali.
Dále jsme se 28. dubna zúčastnili připomínky dvacetiletého výročí znovunavázání diplomatických vztahů mezi Československem a Svatým Stolcem
v bazilice Santa Maria Maggiore, kde koncertovali Buoni
Pueri spolu se slovenským
operním pěvcem Františkem
Balúnem. Tohoto koncertu se
také zúčastnil místopředseda
vlády ČR a ministr zahraničí
PhDr. Jan Kohout, který se také krátce předtím zastavil
v Nepomucenu, kde s námi
strávil pár chvil. Toto setkání
nebylo jen formální, ale i velice osobní, protože se pan ministr snažil setkat se všemi přítomnými osobně.
7. – 9. května 2010 jsme prožili letošní poslední rekolekci, kterou vedla
sestra Veronika Barátová z Komunity blahoslavenství. Rozjímali jsme především o vztazích: člověk-Bůh a člověk-bližní.
Na 16. května připadá slavnost sv. Jana Nepomuckého, patrona naší koleje. Tato slavnost byla letos trochu zvláštní. Slavnostní mši svatou jsme slavili v sobotu 15. května v naší kapli za účasti kardinála Coppy, který liturgickému shromáždění předsedal. Koncelebrovalo několik desítek kněží a kaple
byla opravdu plná. Jistě tomu pomohl i fakt, že mše svatá byla spojena se
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vzpomínkou na kardinála Tomáše Špidlíka,
protože to bylo právě 30 dní od jeho smrti.
21. května skončila výuka na Lateránské
univerzitě, což jsme již tradičně zakončili setkáním v Římském semináři, kde pár studentů
připravilo hezký odpolední program zakončený děkovnou mší svatou.
Již jistě tušíte, co následuje po skončení
„přednáškového“ období. Ano, od 1. června se
na fakultě objevují jen hloučky povětšinou
značně vynervovaných studentů, což signalizuje, že začalo zkouškové období.
Na 6. června připadla v Itálii slavnost Božího Těla. Většina z nás bohoslovců se spolu
s otcem rektorem vydala do Orvieta, města, které mají mnozí spojeno právě
s průvodem Božího Těla. Po mši svaté, kterou slavil kardinál Franc Rodé, jsme
se vydali velkolepým průvodem snad přes celé město. Po slavnostním požehnání následoval oběd. Poté jsme pokračovali do Bolseny, kde jsme obdivovali
neuvěřitelnou květinovou výzdobu v délce několika kilometrů.
9. – 11. června se konalo zakončení roku
kněží s bohatým programem. Vrcholem
byla vigilie slavená na náměstí sv. Petra za
účasti asi 15000 kněží, velkého zástupu biskupů a samotného papeže Benedikta XVI.
V pátek 11. dubna byl rok definitivně zakončen mší svatou, kterou celebroval Svatý
otec.
Letos se ještě rozloučíme se třemi bohoslovci, které letos čeká jáhenské svěcení:
Jiřím Jenišem (Jurisem) z brněnské diecéze
(svěcení: 10. 7.), Martinem Sklenářem
z pražské arcidiecéze (11. 9.) a Jiřím Zámečníkem z olomoucké arcidiecéze (7. 8.). Samozřejmě se těšíme na nové tváře, které příští rok přijdou do Nepomucena.
Doufám, že se nám všem povede úspěšně dokončit tento akademický
rok, abychom v klidu mohli prožít prázdniny.
František Staněk
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Římské sbohem otci kardinálu Špidlíkovi
A najednou je konec. V úterý 20.
dubna 2010 v devět hodin ráno v kapli římského Centra Aletti papežský protonotář
Enrico Viganò a papežský ceremonář Guido
Marini přistupují k notářskému stvrzení
„zbožného odchodu na věčnost jeho Eminence nejdůstojnějšího pana kardinála Tomáše Špidlíka z Tovaryšstva Ježíšova, jáhna
sv. Agáty Gótů. In nomine Domini. Amen“.
Tím začíná čtení krásně sepsaného čtyřstránkového kardinálova životopisu, který pak
vkládají do rakve v zapečetěné kovové roli.
Poté nastává nejdojemnější okamžik celého
obřadu: Mons. Viganó rozprostře lněné sudarium, asi 50x50 cm veliké, a drží ho za cípy
nad rakví jako Veroničinu roušku. Přítomní se jeden po druhém sklání
k poslednímu rozloučení polibkem zesnulého na čelo, někteří i na jeho krásné
sepjaté ruce. Superior komunity, slovinský jezuita Milan, společně se sestrou
Marinou, která o kardinála tak obětavě pečovala, kladou roušku na jeho obličej. Je to pohnutá chvíle – už neuvidíme otcovu tvář... Z ponoření do úvah
nás vytrhne člen pohřební služby se žhavou pájkou v ruce, kterou přiletuje
víko zinkové vnitřní rakve, aby následně uzavřel i vnější rakev dřevěnou. Papežský ceremonář dvojmo zapečetí vnitřní i vnější rakev.
Když na kardinála Berana vložili po svěcení vlečku, vzpomněl si prý na
mámu, jak by asi s údivem zvolala, kdyby se toho dožila: „Do čeho tě to, Josefe, oblékli“! Přichází mi to na mysl v koloně aut za pohřebním Mercedesem
s rakví otce kardinála Špidlíka, které klestí cestu římským provozem policejní
vůz se světelnou sirénou. „Co se to děje, kam Tě to, otče Tomáši, vezou?“.
Tebe, který ses i jako kardinál spokojil s bydlením podobným spíš mnišské
cele, než kardinálské suitě, teď eskortuje policie a vatikánská limuzína
s papežskými notáři! Činí, co se na kardinála svaté římské církve, který tradičně platí za korunního prince, sluší a patří! A kdyby to nebyl pohřeb, řekl bych,
že mám radost, že Ty, syn ševce z Boskovic, ses nakonec dočkal této cti...
Jistě vidíš, že jsme právě vyjeli z Centra Aletti a po rozkopané via Paolina se blížíme k bazilice Santa Maria Maggiore, kterou dokola objíždíme,
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snad abys ji naposledy mohl obejmout. Míjíme boční Paolínskou kapli, odkud
Tě zdraví panna Maria z ikony Salus Populi Romani, předloha Mater Unitatis,
s níž se opět setkáš na Velehradě v kapli Matky Jednoty. Z rohu náměstí Ti
mává svatá Praxeda, v jejímž chrámu odpočívá arcibiskup pražský a patriarcha alexandrijský Jan z Jenštejna. V přilehlém klášteře tu oddal svou duši Bohu svatý Cyril, když s bratrem Metodějem dosáhli schválení slovanské liturgie
papežem Hadriánem II. právě zde v bazilice Panny Marie Větší, neboli Sněžné, které se tehdy v 9. století ještě říkalo „U jesliček“.
Z druhého konce náměstí se s prosbou o požehnání sklání tvůj Orientál a děkuje Ti, žes ho proslavil. V jeho knihovně ses téměř 40 let nořil do studia východních Otců, abys nám pak předával ne suchou vědu, ale poznání
Boha protrpěné životem. Sjíždíme po náměstí kolem místa, kde na oltáři u
jesliček sv. Ignác z Loyoly před pěti sty léty sloužil svou první mši svatou. Čekal celý rok v naději, že ji bude slavit v Betlémě, pro válku s Turky se tam však
nedostal. Poznal v tom Boží vůli a zůstal až do smrti v Římě ve službě papeže
a Tovaryšstva. Kolikrát jsi to, otče kardinále, uváděl jako příklad toho, jak byl
Ignác stále připraven vzdávat se svých vlastních plánů. Věděls, o čem mluvíš:
vždyť i ty ses těšil na slavnou primici na Moravě po studiích v Maastrichtu.
„Vítězný únor“ komunistů Tě však přinutil zůstat v Holandsku. Měl jsi jít do
misií na Jávu, ale Bůh chtěl i od Tebe, abys zůstal v Římě: od roku 1951 až do
smrti. A právě tomu vděčíme, že jsi našel cestu na Orientál a zpřístupnil nám
duchovní bohatství křesťanského Východu. Objeli jsme zcela baziliku a sjíždíme Via Cavour dolů směrem k chrámu svatých Kosmy a Damiána na Foru Romanu. Zleva Ti z návrší blahovolně kyne sv. Petr v okovech s majestátnou
sochou Michelangelova Mojžíše, zatímco vpravo ve Via dei Serpenti se krčí
kostel Madonna dei Monti, kde odpočívá poutník absolutna, Benedikt Josef
Labre. Právě jeho Pán Bůh poslal doprovodit Tvou duši na poslední pouti
vzhůru, neboť jsi ji vydechl na jeho svátek, 16. dubna, večer, právě když ze
zvonice Panny Marie Sněžné La Sperduta odbíjela devátou.
Teď už ale lemujeme římské Forum pompézní třídou via dei Fori Imperiali od Kolosea k Benátskému náměstí. Tam uhýbáme doleva, úzkou Via
del Plebiscito, takřka na dotek se zdí kostela Del Gesú, za níž odpočívá pod
oltářem svatý Ignác. O míli dál po Corso Vittorio Emmanuele na Tebe šibalsky
mrká z Chiesa Nuova Ignácův humorný přítel Filip Neri. Zřejmě si stačíte vyměnit ty nejnovější vtipy, vida, že se i v rakvi usmíváš. To už ale z mostu přes
Tiberu přijímáš hold mečem vojevůdce Archanděla Michaela z Andělského
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hradu, zatímco od Tiberského ostrova proti proudu Ti pádluje vstříc svatý
Vojtěch a z Milvijského mostu Věčné Město aspoň o minutu ticha prosí Nepomucký svatý Jan.
Řím je zalit teplým jižním sluncem, Michelangelova kupole se
přímo snáší z modrého nebe,
Vatikánské zahrady voní předzvěstí ráje, švýcarští gardisté salutují a papežští gentiluomini stojí ve špalíru: majestátně vnáší
tvou rakev, otče kardinále, do
svatopetrské basiliky kolem oltáře Božského srdce Páně, k oltáři
Katedry, kde ji položí na mramorovou zem a rozevřou na ní Písmo svaté. V jasu světla, jenž proudí oknem
s holubicí z českého skla, jsi tu na dohled svatého Václava, který vévodí z oltáře opodál, za tiché radosti kardinála Berana, který z papežské krypty vděčně připomíná, že jsi to byl Ty, kdo ho držel za ruku, když umíral
v Nepomucenu před čtyřiceti léty.
Diplomatický sbor ve fracích už zaujal svá čestná místa a český velvyslanec obklopen početnou státní delegací mlčky hlásá, že jsi ctí celého národa. Sbor Cappella Sistina se rozezpíval a liturgický průvod čítá dvacet kardinálů. Brzy vstoupí i papež,
Kristův náměstek, aby Ti
krásnou homilií za celou
Církev poděkoval a
s Tebou se rozloučil.
Bohoslovci Nepomucena Nejvyššímu veleknězi
důstojně přisluhují a drží
pak u Tvé rakve stráž,
než ji opět budou vynášet za teskných tónů
písně „In paradisum
conducant te angeli...“.
Cesta do ráje povede
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pro Tebe přes Moravu, přes Hanou a přes Tebou tak milovaný Velehrad. Zdá
se, že k nám právě tím naposledy promlouváš. Neříkával jsi, že je věčný život
návrat? Návrat všeho toho, co jsme žili, co jsme měli rádi a co protrpěli – to,
že je vírou uchováno v Bohu pro věčnost!
Zní to krásně a věřím tomu, protože jsi to říkal Ty, a Tys netvrdil nic,
co neprošlo Tvým srdcem, katalyzátorem pravdy. Ty ale dobře víš, že jsme
ještě tak daleko jak Ty nedospěli. Věříme, a přesto prosíme: vypros nám u
Boha Otce pomoc naší nevěře! Vždyť sotva jsi opustil Věčné město, slunce se
schovalo za šedá těžká oblaka, duje nervózní vítr ze Sahary a prší nám na hlavy písečný prach. Tobě je nyní už dobře, nám se však s Bohuslavem Reynkem
z duše derou verše:
Smutkem jsme opilí,
kam jdeme, nevíme:
požehnej duši mé.
Pastýři prastarý
s hlubokými dary
měsíce a bdění,
s trny na temeni
těžkém, rozbodaném
jako srdce. Amen
Richard Čemus SJ

Svatý Karel Boromejský jubilující
Nedávno, 26. května 2010, jsem v homilii
ke cti svatého Filipa Neriho, slyšela tuto
myšlenku: V 16. století se uprostřed
zesvětštělého Říma pohybovali velcí světci
tohoto období: sv. Filip Neri, sv. Ignác z Loyoly,
sv. Karel Boromejský… Toto sdělení mě
povzbudilo napsat pár řádků o jednom velkém
knězi, biskupovi a kardinálovi, zvláště když v
těchto dnech vrcholí jubilejní kněžský rok.
1. listopadu uplyne 400 let od
svatořečení svatého Karla Boromejského. Jeho
odkaz je živý nejenom pro nás, sestry, které
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neseme jeho jméno, ale i pro kněze a seminaristy.
Karel se narodil na Aroně u Lago Maggiore, v dnešní severní Itálii, 2.
října 1538 ve šlechtické rodině Borromeů. Dostalo se mu důkladné formace a
vzdělání na universitě v Pavii. V roce 1559 složil zkoušky na doktora práv
s nejvyšším vyznamenáním a profesor při této příležitosti o něm řekl: „Karel
udělá velké věci a jednou bude v církvi zářit jako hvězda!“
Krátce na to jeho strýc Jan Angelo Medici dosedl na papežský stolec
jako Pius IV. Karel byl odmala strýcovým oblíbencem, proto ho také papež
pozval k sobě do Říma, kde ho jmenoval nejprve svým tajným sekretářem,
později kardinálem-jáhnem a svěřil mu také dozor nad františkány, karmelitány a maltézským řádem. Někteří lidé sledovali tento postup s jistými obavami, ale čas ukázal, že všechny starosti byly plané. Karel měl na zřeteli jeden
cíl: „Ve službách Kristových zvítězit, nebo padnout.“
Jako nejbližší spolupracovník papeže se nejvíce zasloužil o dokončení
Tridentského koncilu v letech 1562–1563. V lednu 1564 papež Pius IV.
závaznou bulou ustanovení Koncilu schválil. Následně na jeho přímluvu
nechal papež okamžitě zavést závěry do církve, i přes protesty některých
šlechticů a duchovních. Vzápětí jej jmenoval biskupem a poslal ho do Milána.
“Bůh mi dal milost, že jsem učinil pevné rozhodnutí přijmout z jeho ruky
všechno, co pošle, a považovat to za nejlepší pro mne.”
Po převzetí své diecéze v roce 1565 zjistil, že je ve velmi špatném
stavu nejen morálně, ale i věcně. Z tohoto důvodu začal provádět mnohé
změny. Zakládal semináře pro výchovu budoucích kněží, zřídil také teologickou fakultu v Pávii. Při své službě musel Karel překonávat překážky, které mu
připravili závistivci, dokonce musel čelit několika atentátům. S velkým úsilím
vykonával službu v církvi, která mu byla svěřena. Uplatňoval výnosy Tridentského koncilu, uváděl je do života své rozlehlé diecéze. Stavěl kostely, semináře, kláštery, školy. Opakovaně svolával synody, aby reformoval zlozvyky
svého lidu, a také sám byl pro svěřené příkladem velké svatosti. Mnoho se
namáhal, aby navrátil ke křesťanské víře obyvatele ze švýcarské oblasti, která
upadala pod vlivem protestantské hereze. “Toužím z celé duše, abych roznítil
žár lásky ve zbožných duších svých bližních.”
Získal si srdce lidí. Všem stal se vším. Hlavně prostí lidé z Milána nikdy nezapomněli, že při strašné morové epidemii r. 1576 se po měsíce staral
o nemocné a umírající a obstarával všemi možnými cestami jídlo, oblečení i
léky. Často navštěvoval nemocné, otcovsky je povzbuzoval, posluhoval svá-
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tostmi církve, těšil je v těžké situaci. Neponechal si ani lůžko, uléhal na holý
stůl. Sám téměř nejedl, konal skutky pokání a věnoval se nočnímu bdění.
Miloval pokoru a mírnost, za své biskupské heslo si zvolil „Humilitas“.
Toto jediné si vybral ze svého rodového erbu. I když býval velmi zaměstnán,
nezanedbával modlitbu a hlásání Božího Slova. Byl ovlivněn sv. Ignácem, jeho
duchovními cvičeními. Se svatým Filipem Neri ho pojilo velké přátelství. Zanechal různé spisy a pokyny pro biskupy, aby dobře vykonávali vládu v církvi,
upravil katechismus. Mezitím si nacházel čas pro ústraní na hoře Varallo, kde
trávil čas v pokání a v hluboké meditaci utrpení Kristova. Zde také naposledy
onemocněl, dostal vysokou horečku, cítil se velmi špatně. Po návratu do Milána, v žíněné košili, s upřenýma očima na Ukřižovaného a se slovy „Podívej
se, Pane, já přicházím“ vydechl naposledy.
Zemřel 3. 11. 1584 ve 46 letech. Karel byl pochován v kryptě milánského dómu. V roce 1602 byl papežem Pavlem V. blahořečen a o 8 let později, roku 1610, byl svatořečen pro velké zázraky, které se udály na jeho přímluvu.
Na poslední synodě v Miláně v roce 1559, mimo jiné řekl svým kněžím:
“Nebuď takový, abys něco jiného říkal, něco jiného však konal.
Je tvým úkolem kázat a učit? Snaž se a věnuj se těm věcem, které jsou nutné,
abys tento úkol řádně konal; jednej tak, abys kázal především svým životem a
svými mravy; aby lidé neviděli, že něco jiného mluvíš a něco jiného děláš, a
proto snad se ti neposmívali a nepokyvovali nad tebou hlavou.
Vedeš duchovní správu? Nezanedbávej proto však správu sebe samého. Ani
se tak štědře nerozdávej ostatním, aby nezbylo tobě samému nic; neboť je
sice třeba, abys pamatoval na duše, kterým jsi v čele, avšak pamatuj tak,
abys na sebe samého přitom nezapomněl.
Bratři, chápejte, že nic není mužům církve tak nutné jako vnitřní modlitba,
které všechny naše činy předchází, provází i následuje.”
Nás, sestry boromejky, život sv. Karla povzbuzuje k životu sloužící
lásky a pokory. I pro nás platí slova sv. Karla k sestrám v době moru: „Ptají-li
se sestry, co je jistým znamením dokonalé lásky, odpoví jim Ježíš Kristus:
„Větší lásku nemá nikdo než ten, kdo dává svůj život za své přátele.“
S. M. Remigie SCB
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Chvála kněžství
Pán Ježíš, kněz navěky podle řádu Melchizedechova,
se obětuje pod způsobami chleba a vína.
(z liturgie)
Každoročně vycházejí z našich katedrál noví kněží, kteří vkládáním
biskupových rukou dostávají podíl na jediném věčném velekněžství Ježíše
Krista, jediného prostředníka mezi nebeským Otcem a lidmi. České křesťanství má již za sebou pouť jedenácti staletími a za tu dobu bylo u nás vysvěceno bezpočtu kněží: od cyrilometodějských žáků na Velké Moravě až po dnešní novokněze. Byl by to velmi dlouhý, takřka nedohledný průvod svěcenců,
který bychom nechali defilovat před naším duchovním zrakem.
Kněžství je veliký Boží dar pozemské církvi. Rozeznáváme obecné
kněžství věřících, vyplývající ze křtu a biřmování, které však není pouze stupněm, ale je podstatně odlišeno od kněžství služebného čili svátostného, o něž
nám jde v tomto zamyšlení. Svátost kněžství byla ustanovena Kristem při poslední večeři, jak shodně svědčí synoptická evangelia a 1. Pavlův list Korinťanům spolu s tradicí církve.
Ježíš Kristus – jediný věčný velekněz Nového zákona – chce posvěcovat své věřící prostřednictvím lidí, které vyvolil. V listu Židům čteme: „Nikdo
si nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán od Boha jako
Árón“ (Žid 5,4). Proto i k účasti na Kristově kněžství je třeba povolání; nikdo
nemá nárok na tuto účast a ten, kdo je povoláván, dostává tu milost bez
svých zásluh na základě tajemného odvěkého Božího úradku. Platí zde obdobně Boží slova, která čteme u proroka Jeremiáše: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě…“ (Jer 1,5).
To že někdo je volán, není pochopitelně stvrzováno nějakým zjevením, ale Bůh probouzí touhu lidského srdce, srdce mladého muže, a vnější
okolnosti tomu nějak přisvědčují. Konečný objektivní úsudek o tom, zda je
někdo povolán, přísluší ovšem církevní autoritě. Pán Ježíš jednou řekl, když
pocítil soucit se zástupy: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto
Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ (Mt 9,37-38). A brzy nato vyvolil
z učedníků svých dvanáct apoštolů.
Tato Ježíšova slova jsou velikou výzvou. Žeň je hojná. Mnoho lidí je
třeba přivést ke spáse, ano, Bůh chce spasit všechny, ovšem člověk se může
vzpírat. V cestě stojí neznalost Božích pravd. Proto apoštol Pavel píše:
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„Každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen. Jak ho však mohou vzývat, když v něho neuvěřili? A jak v něj mohou uvěřit, když o něm ještě neslyšeli? Jak o něm mohou uslyšet bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, jestliže
nebyli posláni?“ (Řím 10,13-15).
Avšak zvěstovatelská aktivita je pouze jednou stránkou kněžské služby. Je zde dimenze svátostná. Ve zvěstování mohou kněze nahradit pověření
laici, avšak svátostná služba kněží je nenahraditelná. Čím by byl život věřících
beze mše svaté a bez ostatních svátostí?
Podstatou poslání kněze je služba bratřím a sestrám, a to služba obětavá po vzoru Kristově, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a
dal svůj život jako výkupné za všechny (Mt 20,28). Kněz nechce být osobou
privilegovanou, ale zato kněžským svěcením se stává intimním přítelem a
spolupracovníkem Kristovým. Povolání ke kněžství je největší milost po svatém křtu. Církev při obřadu svěcení připomíná Kristova slova apoštolům: „Už
vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval
jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého
Otce.“ (Jan 15,15). Kněz jedná in persona Christi, když ve mši svaté zpřítomňuje nekrvavě Kristovu oběť uprostřed shromáždění věřících. Mše svatá má
svou objektivní hodnotu, ale kněz sám z ní čerpá natolik, nakolik sám chce
osobně vstoupit do obětního mystéria, nakolik je ochoten vložit na obětní
misku a do kalicha svou angažovanost pro Krista, svou lásku, své oběti,
opravdovost svého života. Biskup při předávání obětních darů říká svěcenci:
„Přijmi dary Božího lidu pro přinášení oběti. Snaž se pochopit, co budeš konat
a připodobňuj svůj život tajemství Pánova kříže!“
Život kněze je tajemně spjat s Kristovou obětí, a proto není myslitelný bez sjednocení s křížem. Právem se říká: „Kněz – druhý Kristus, ukřižovaný
jako Syn Mariin.“ Toto niterné sjednocování s Kristem se obnovuje a upevňuje vždy znovu každou mši svatou. Mše svatá je vrcholným bodem kněžského
života.
Kněz nechce a nemá na sebe poutat víc pozornosti, než je třeba. Farnost není jeho majetkem. Kněží přicházejí a odcházejí, ale ten, kdo zůstává, je
Kristus, jediný a věčný velekněz. O knězi platí podobně jako o Janu Křtiteli, že
on se musí menšit, ale Kristus růst (Jan 3,30). Věřící nepochybně potřebují
duchovní vůdce a rádce, ale prvořadá u každého je vazba na Krista. Duchovní
vůdce má postupně vychovávat i k určité samostatnosti, aby později měl více
místa Duch svatý.
Duch svatý sice vane, kam chce (Jan 3,8)), ale jistě podle běžného
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řádu jsou přiměřeným prostředím pro kněžské povolání křesťanské rodiny,
které mají být podle Druhého vatikánského koncilu první školou víry a modlitby a domácí církví (viz Lumen gentium). Rodiče nemohou a nesmějí ke
kněžství nutit, ani nepřímo, ale mohou se mnoho modlit. To je úkol zvláště
matek. Každé povolání musí být promodleno. V neposlední řadě tím, kdo
myslí, že je volán. Cesta ke kněžství je rozložena na řadu let a někdy se stane,
že někdo zaváhá před cílem. Stává se to zejména tam, kde je nějaké manko
v duchovním životě kandidáta a malá modlitební podpora ostatních. Povolání
je možné ztratit.
V našich diecézích působí asi sto polských kněží kromě některých
jiných cizinců, protože naše domácí rezervy nestačí pokrýt potřeby farností.
Kněžím odjinud přísluší uznání a dík, avšak je zároveň třeba prosit i za domácí
dorost. Žádné laické charisma nemůže vyvážit význam a cenu kněžství.
Staří a nemocní mohou ve věci kněžských povolání vykonat mnoho
modlitbou a oběťmi. A také je třeba prosit za kněze již po léta působící, aby –
jak řekl kdysi sv. Řehoř Veliký – působili požehnaně. Vždyť i kněz navzdory
vysokému ideálu je podroben lidské slabosti. A ten, komu bylo mnoho dáno,
má větší odpovědnost.
Mezi řadou horlivých, ano svatých kněží, vyniká mezi jinými i osobnost františkána Jana Evangelisty Urbana (1901-1991). Často prý říkával:
„Jsem především kněz a považuji za své hlavní poslání všechny kněžské služby: především slavení eucharistie a stejně tak udělování svátostí a zvěstování
evangelia.“ Život tohoto kněze-františkána krátce vystihuje epitaf:
„Pravdivostí svého kněžského života přivedl mnohé k Bohu.“
P. Petr Alkantara Houška OFM

Sliby sester Matky Terezy
Poslední desetiletí si neustále stěžujeme na to, že nemáme nová
kněžská a řeholní povolání. Nutí mne to zamyslet se nad touto situací ve
světle společenství, které založila blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty.
Nedávno jsem byl pozván na první sliby dvanácti sester této kongregace a druhý den na věčné sliby dalších sedmnácti sester. Je s podivem, že
mezi těmito sestrami byly i tři české národnosti. Sestry Nada Marry a Chesed
Marry skládaly první sliby a v neděli zasvětila Bohu svůj život sestra Gonxhe
Anges. Byl to nevšední zážitek, který mě velmi oslovil. Všichni dobře víme, že
život v této řeholi je velmi náročný, protože sestry jsou povolány do různých
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koutů světa, aby se staraly o ty nejpotřebnější. Do poslední chvíle neví, kam
půjdou, dozví se to vždy večer po slibech a nárok na dovolenou ve vlasti mají
po deseti letech. Žijí v nuzných podmínkách mezi lidmi různých povah a kultur, mezi lidmi, kteří nemají žádné vzdělání, ba ani základní vychování, které
si běžně odnášíme z domova. Jejich služba je naprostým vydáním se podle
evangelia. Opustily své domovy, aby mohly sloužit tam, kde je jich potřeba
nejvíce. Dnešní člověk je zvyklý na pohodlí. Nedovedeme si představit, že
bychom se zřekli toho, co doposud máme. A když už bychom se toho zřekli,
tak bychom byli smutní, dělali bychom ztrápený obličej, jak nám bylo ublíženo, dávali bychom najevo, že se obětujeme a necítili bychom se šťastni. A
přece právě štěstí zářilo z těchto sester, které se zcela zasvětily pro toto dílo.
Někdo mi namítne: mají k tomu povolání od Boha. Ano, ale nemáme snad
všichni umřít sami sobě, aby mohlo vzejít něco nového? Staré zašlo, nové
vzkvetlo a Pravda vydala své světlo. Jsou různé stupně služby, kterou od nás
Pán žádá, ale všechny mají společný jmenovatel: kříž a následné
zmrtvýchvstání. Tato myšlenka mi pronikla do srdce v okamžiku, kdy každá ze
sester po slibech přijímala z rukou biskupa kříž jako symbol umírajícího Krista, odumírajícího zrna zasetého do dobré půdy, které přinese několikanásobný užitek. Okamžik smrti odehrávající se na pozadí Lásky. V okamžiku slibů
sester se život a smrt střetly, podivuhodný souboj svedly, život smrtí přemožen opět znovu radostně vládne. Tak by se nechala popsat událost, jíž jsem
byl svědkem. Není snad tohle důvod, proč sestry Matky Terezy získávají tolik
nových povolání, přestože jejich život je
velmi náročný? Každého musí oslovit radost v protikladu s utrpením a nároky,
které jsou na sestry kladeny. Mohl jsem
vnímat odevzdanost sester, ze kterých
zářila Boží milost, která je silnější než lidská slabost.
Proč nám schází povolání? Začal jsem
svoji úvahu touto myšlenkou. Schází nám
nadšení pro ideál Boží. Necháváme se
unést prostředností a často si říkáme: to
stačí, nemá to cenu. Člověk, který hoří,
ten také zapaluje. Jestliže jsme my, osoby
zasvěcené, ztratili nadšení pro ideál a
tento ideál nežijeme, pak se nedivme, že
nejsou nová kněžská a řeholní povolání.
David Henzl
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Rozhovor s otcem Jiřím Peškem
Každý rok se posádka Nepomucena vlivem odchodů a příchodů trochu mění a nejinak
tomu bude i letos. Mezi jinými se s námi rozloučí i
Jirka Pešek, kněz královéhradecké diecéze, student katechetiky na Salesiáně a mimo jiné také
režisér krátkých filmů pro mikulášské besídky v
Nepomucenu. Proto jsme se rozhodli poprosit ho
v rámci rozhovoru o jeho pohled na pobyt zde, na
kněžství , pastoraci…
V Římě už žiješ pět let. Jak ses sem vlastně dostal a proč jako místo pro studijní pobyt vyhrála
zrovna Itálie?
Po několika letech v pastoraci, kde jsem
dělal kaplana farnosti a spirituála biskupského
gymnázia, se mi zdálo, že by bylo dobré si trochu
rozšířit obzory, načerpat nové inspirace a také
využít určité talenty a mladý věk k nějakému dalšímu studiu, aby pak člověk mohl být ještě užitečný v některé specifické oblasti. Slovo dalo slovo a
otec biskup Dominik mě poslal studovat katechetiku do Říma. Itálie pro mě byla jasnou volbou už
kvůli jazyku, který jsem již celkem znal, a pak také
kvůli salesiánské univerzitě, která se mi zdála jako
nejlepší pro studium zvoleného oboru.

P. ThLic. Jiří Pešek (* 1975)
Základní studium:
KTF UK Praha (2000)
Kněžské svěcení:
Hradec Králové (2001)
Pastorace:
Skuteč a okolí (2000 – 2005)
Specializace:
katechetika (UPS)
Koníčky:
fotografie, snowboarding,
Za tu dobu jsi měl určitě příležitost vypozorovat cestování a mnoho dalších
Web:
rozdíly mezi českou a italskou mentalitou. Co tě
www.poust.cz

na té italské nejvíc oslovuje a co naopak odrazuje?
To je skutečně velmi zajímavé téma. Italové jsou obvykle větší pohodáři, jsou více srdeční a otevření, spoustu věcí neřeší, takže z toho nemají
stresy, těžkou hlavu či deprese, na rozdíl od řady Čechů, kteří jsou často nespokojení a naštvaní, kteří stále něco řeší, plánují, kalkulují… Na druhou stranu zas právě takový nezávazný přístup k životu, k úkolům, ke vztahům často
způsobuje nespolehlivost a povrchnost.
Za zmínku stojí úplně jiné pojetí prostoru i času. To je možné pozorovat na-
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příklad když potřebujeme Italy předejít na chodníku nebo se s nimi sejít v
určitý čas.
Očima hyperkritického Čecha musíme konstatovat neuvěřitelnost
toho, že to tady v Itálii ještě funguje. Byli bychom však nespravedliví, kdybychom tvrdili, že italská mentalita je horší než ta naše. Jistě se můžeme v různých věcech inspirovat od mnohých zdejších obyvatel, zvláště v pozitivním
přístupu k lidem, v názorové toleranci nebo ve větší schopnosti vést dialog a
vůbec komunikovat.
V Římě ale žiješ v českém prostředí. Jak jsi v průběhu těch pěti let hodnotil
náladu v Nepomucenu, proměnu osazenstva, společný život?
Je to tady trochu jako řeka – každý rok něco odpluje a něco nového
připluje. Každý rok je tím pádem úplně originální. Ze začátku jsem si říkal, že
je trochu škoda, že jsme takoví individualisti, kteří se hodně uzavírají na svém
pokoji. Naštěstí jsou tu kromě společných bohoslužeb a jídel různé společenské akce jako mikulášská besídka, oslavy narozenin apod., které nás z našich
studijních starostí vytrhují a umožňují nám sejít se a porozumět si na té základní lidské úrovni. Právě toto je jedna z podstatných věcí, které ovlivňují
zdejší náladu a která bude důležitá i v našem budoucím příspěvku při vytváření životaschopného presbyteria. Osobně si moc cením, že jsem tu měl možnost potkat spoustu skvělých lidí a vytvořit s nimi přátelské vztahy.
Říká se, jak obtížné je kázat bohoslovcům, a tady v Nepomucenu je navíc i
spousta kněží. Jak se ti tu káže? Připravuješ se nějak speciálně?
Zítra mám zrovna mši… (smích) Asi je
pravda, že se tomuto shromáždění káže hůř než
běžným věřícím ve farnostech, na druhou stranu
to na člověka vychází tak jednou za měsíc, takže
to není zas až takový stres. Ideální kázání do našeho prostředí je podle mě krátké a kreativní
vyjádření nějakého originálního postřehu, který
souvisí s naším povoláním. O něco takového se
vždy pokouším, a protože rád tvořím, tak mě to
celkem baví.
Do historie Nepomucena jsi zasáhl svými proslulými příspěvky do mikulášské besídky ve formě krátkých filmů. Jak tě vlastně napadlo, že by ses mohl
pustit do tvorby tohoto druhu?
V roce 2006 jsem přemýšlel, jak bych mohl do besídky přispět já. Protože vystupování na jevišti není zrovna moje silná stránka, rozhodnul jsem se
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využít možností dostupné techniky a zkusit
něco natočit. Tím jsem se jednak vyhnul
zbytečné trémě, a jednak jsem mohl využít
řadu možností, které běžné divadelní představení nedovoluje.
Stihl jsi vystřídat několik žánrů…
Ano, během čtyř ročníků mikulášských besídek se nám tu objevily televizní
noviny, pohádky a dokonce i reklamy. První roky jsem to natáčel na fotoaparát a
zpracovával v nejjednodušším programu,
který je na každém počítači. Z prvních nesmělých pokusů se stalo neuvěřitelné dobrodružství scénáristy, režiséra, kameramana, … až po finální zpracování amatérského
krátkého filmu. Nemusím zdůrazňovat, že jsme se u natáčení každý rok velmi
pobavili a že to utužilo naše společenství. Sám jsem se při tom naučil mnoho
nového – jak v technické stránce, tak ve spolupráci s druhými. Moc mě potěšilo, že se naše poslední produkce líbila i panu velvyslanci Vošalíkovi, který na
ni dal odkaz i na oficiálních stránkách svého úřadu.
Teď trochu z jiného soudku: Ke světovému Dni sdělovacích prostředků vydal
Benedikt XVI. poselství, ve kterém nabádá kněze k pastoraci také
v digitálním světě. Jak si myslíš, že by kněz měl využívat sdělovací prostředky, jak by ta specifická pastorace mohla vypadat?
Dnes je již pro každého mladého kněze samozřejmostí základní uživatelská zběhlost v práci na počítači a využívání internetu. Myslím si, že katolická církev v Česku je na poli internetu docela pěkně zastoupená, ale osobností, které jsou schopny tímto způsobem dnešním lidem přibližovat evangelium, bude stále potřeba, zvláště i z řad kněží.
Každý z nás by měl, třeba i s podporou spolubratrů, zvážit své osobní
schopnosti a možnosti a do tohoto prostoru své talenty investovat. Nemusí
to být hned nějaká profesionální prezentace, mnohdy by stačilo přiměřeně
zpracovat a nabídnout, co nabízíme v běžné pastoraci, a podělit se o to, čím
žijí naše farnosti a též my osobně. V historii to byly často úplně komorní podmínky a také šeptanda mezi lidmi, které umožnily efektivní předávání autentického evangelia.
Současný internet nabízí podobné podmínky a to navíc v mnoha podobách – kdokoliv může publikovat své texty a fotografie na vlastním blogu,
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být přítomen ve virtuálních komunitách
(signaly.cz,
facebook.com), sdílet svá videa na
youtube apod. Když tam nebudeme my s vlastní kreativitou,
budou tam jen „ti ostatní“ a moře bohapustých banalit.
Budoucnost
zapojení
kněží ve světě internetu vidím v
nabídnutí přiměřené mediální formace, ve vytvoření týmů, ve spolupráci s
odborníky a v podpoře ze strany představených.
Ty se teď chystáš k návratu do Čech, do farnosti. S čím tam chceš přijít?
Tak rozhodně nechci přijít jako namachrovanej intelektuál (smích),
který bude všem říkat, jak se mají věci dělat… Spíš tam chci přijít se srdcem
na dlani, se schopností naslouchat a chápat, vytvářet vztahy, poznávat lidi,
vidět, jak věci fungují, jak tam již Duch svatý působil – no a na to všechno pak
navázat, získat si spolupracovníky, rozlišovat s nimi priority… To, co jsem se
tu v Římě naučil v podobě teoretických vizí, by mělo projít jakýmsi vtělením,
aby to odpovídalo konkrétním lidem, konkrétní situaci.
Je něco, na co se zvlášť těšíš?
Těším se na rodinu a přátele, ale i na nové lidi a na farní pastoraci,
která mi tu docela chyběla. Těším na ten koloběh, kdy člověk sám sebe investuje, a pak se mu to, třeba úplně jinak, vrací.
Za odpovědi poděkovala redakce

Zdál se mi sen…
Zdál se mi sen… Sen, na který nikdy nezapomenu… Sen, který byl tak
skutečný…
Vstáváš a jsi šťastný, že je tu nový den. Vyjdeš ven na chodbu a potkáš rozesmáté tváře, pozdravíte se úsměvem. Zadíváš se z okna a vidíš probouzející se svět. Vrátíš se na pokoj, umyješ se, oblékneš a zpátky na chodbu.
Vcházíš do kaple, všichni tam jste. Modlíš se a probouzí se v Tobě svět, mluvíš
s Bohem, všichni s Ním mluvíte. Setkáváš se s Ním, je všude kolem Tebe, je
v Tobě! Odcházíš a víš, že On je stále s Tebou. Jdete spolu změnit svět, jdete
proměnit svět. Všichni kolem ho proměňují…
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Dnes to uděláš, nebudeš čekat na zítřek, jako jsi čekal včera. Nesmíš
čekat na zítřek! Nemysli na to, co jsi dělal včera! Nemysli na to, co budeš dělat zítra! Dnes je ten den! Dnes je s Tebou Bůh a chce s Tebou proměňovat
svět! A Ty to uděláš…
Vstal jsi a šel. Pomohl jsi mu a opětoval mu jeho úsměv. Nesmál ses,
když to zkazil. Zpíval jsi. Potkal jsi ji a pozdravili jste se, podali jste si ruce a
usmířili se. Mluvil jsi o něm jen dobře. Nemluvil jsi jen o sobě. Neměl jsi
strach, co si o Tobě dnes budou říkat. Nehrál jsi žádné divadlo, neobelhával
jsi sám sebe, protože On byl s Tebou a Jeho obelhat nedokážeš. Šel jsi s nimi
pěšky a povídali jste si. Řekl jsi jim, v čem s nimi nesouhlasíš. Dával jsi pozor a
ptal se, když Ti něco nebylo jasné. Když ses vracel, šli jste jen Ty a On. Potkali
jste ji, vyslechls ji a dal jí kousek toho, na čem jí tolik záleží, na čem Tobě tolik
záleží. Přišel jsi včas a úsměvem se s nimi pozdravil. On byl s nimi, byl
s Tebou, byli jste spolu. Věděl jsi, že on přijde, tak jste počkali. Přišel a byl
s ním i On. Bylo mu zle, ale On se o něho staral. Rozešli jste se, ale v Něm jste
byli stále spolu. Pracoval jsi, ale když přišel on, vyslechl jsi ho. Pak jste se šli
společně modlit a On byl s vámi. Vrátil ses a šel spát. On byl stále s Tebou.
Zapadlo slunce a skončil den. Skončil Tvůj sen…
Otvírám oči, je tu nový den! Poslední den! Chtěl bych Vám toho tolik
říct…
Život, to je zvláštní „věc“. Žiješ ho každý den, a přesto nevíš, co vlastně je. Když se ho snažíš uchopit, přestáváš žít, a nejsi schopen uchopit naprosto nic. A přesto, přesto víš, že je to ta nejcennější věc, kterou máš. A tak
dál žiješ den co den…
Člověk, to je zvláštní „věc“. Znáš jich tolik, a přesto nevíš, kdo vlastně
jsou. Máš lidi rád a trávíš s nimi svůj čas. Ale když je chceš poznat a pochopit,
přestáváš je milovat, protože odhalíš, jací ve skutečnosti jsou. Ale přesto jsi
s nimi dál, protože víš, že sám nedokážeš nic. A tak jste spolu den co den…
Láska, to je zvláštní „věc“. Miluješ, ale vlastně nevíš proč. A ve chvíli,
kdy to zjistíš, přestáváš milovat. Ale víš, že bez lásky nedokážeš žít. A tak miluješ den co den, aniž by ses ptal…
Bůh, to je zvláštní „věc“. Dal Ti život a lidi, které v něm potkáváš, protože Tě má rád. A dal Ti svobodu, aby ses mohl rozhodovat a ptát. Chceš vědět, kdo je ten Bůh? Tak žij a miluj, a už se nebudeš ptát. Život Ti odhalí život
a Láska Ti odhalí lásku. A Bůh Ti odhalí Boha, Boha – člověka. Pak otevřeš oči
a to, co bylo jen snem, stane se skutečností! Tady a teď!
Děkuju Vám všem, spolubratři bohoslovci, kněží, představení, sestry i
všichni ostatní z naší koleje. Děkuju Vám za ten rok, dva nebo i tři, co jsme tu
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spolu mohli být. Každý z Vás mi něco dal, a doufám, že většině z Vás jsem
něco dal i já. Ale díky některým, možná hlavně díky sobě, jsem o některé
„věci“ přišel. Ale Bůh mi skrze Vás dal následně ještě větší. Každého z Vás
mám rád, nebo se o to alespoň snažím. Je těžké říct Vám to do očí, tak to alespoň píšu tady. A obzvláště chci poděkovat lidem, kteří mi byli během těchto
tří let nějakým způsobem bližší. Těm, za kterými jsem mohl kdykoliv přijít a
oni mne vždycky s láskou vyslechli. Těm, kteří mi dokážou říct pravdu do očí a
nemluví o mne za mými zády. Těm, kteří opravdu naplno žijí to, pro co se
rozhodli. Všichni jste mi v něčem vzorem, od každého z Vás jsem se mohl něčemu naučit. Díky Vám za to, díky za to Bohu! A odpusťte mi, prosím, Vy, kterým jsem ublížil!
A na závěr chci poděkovat člověku, jehož jméno nemusím uvádět, a
přesto každý z Vás, kdo tady žijete, pochopí, o koho se jedná. Děkuju Bohu za
Váš život, který je pro mne jedním velkým svědectvím, svědectvím Lásky, Pokory a Pravdy. Každé Vaše slovo, každý Váš úsměv mi ve Vás zjevují Krista,
který nesl z lásky k člověku svůj kříž, necouvl, neotáčel se, šel stále dál, až
vstříc smrti. „Z celého srdce“, to je Váš život v každém okamžiku. Díky Vám!
Modlím se za Vás, prosím Boha, aby Vám byl vždycky oporou na Vaší křížové
cestě.
Jiří Zámečník

Dvě Teologické komise při Sboru ordinářů ČSR
v letech 1970-1973 a 1975-1983
V tomto příspěvku bych chtěl upozornit na zajímavou historii sepětí
teologie a magisteria v druhé polovině 20. století v našich zemích. Toto sepětí se viditelně projevilo ve vytvoření odborné teologické instituce, která existovala pod patronací Sboru ordinářů ČSR. Nejprve pár slovy k její genezi.
Jeden z hlavních kořenů této odborné instituce lze datovat do konce
čtyřicátých let 20. stol. Tehdy se z popudu olomouckého arcibiskupa Josefa K.
Matochy začala uskutečňovat snaha o vypracování stručných a jednotných
příruček pro teologická studia. Bylo za tím účelem ustanoveno 17 komisí
(např. Návod k vědecké práci s ohledem na theologii a křesťanskou filosofii;
Bohověda základní; Bohověda východní;...). Vlivem tzv. Vítězného února
1948, a stejně tak komunistickou agresivitou z jara a léta 1950, se v těchto
aktivitách nemohlo jakkoliv pokračovat. Až s příchodem Pražského jara můžeme sledovat iniciativy, které se dají pokládat za navázání na tyto původní
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snahy (tzv. Dílo koncilové obnovy a tzv. Ústředí teologie).
Co se týče tzv. Ústředí teologie můžeme říci, že se jednalo o shromáždění odborníků rozčleněných do několika odborných sekcí: biblická (J. Merell,
M. Zedníček), ekumenická (J. Batušek), historická (J. Kadlec), katechetická (V.
Kryštovský), liturgická (J. Matějka), religionistická (J. A. Šnobl), spirituální (J.
E. Urban) a systematická (O. Mádr). Ústředí započalo svou činnost v r. 1969.
Jeho prvním úkolem se stala příprava teologického slovníku s přispěním profesorského sboru CMBF, dalších teologů, dokonce i laiků. Svoji účast předmluvou a zpracováním některých hesel přislíbil dokonce i Karl Rahner, který
v té době byl v poměrně častém styku s českým teologickým prostředím.
Slovník dle vůdce myšlenky – Jana Merella – měl být navázáním na nedokončený několikadílný Český bohovědný slovník (editoři: Podlaha – Tumpach;
Praha, 1912-1930) a na pokus o jeho napodobení z per vyučujících Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích z roku 1963 (Malý slovník bohovědný). Žel nikdy k jeho dokončení nedošlo.
Na této platformě však vznikla tzv. Teologická komise (TK) při sboru
ordinářů ČSR, která poprvé zasedala v červenci 1970 pod vedením biskupa
Hloucha, kde byla definována i její činnost: „Vnitrocírkevní funkční útvar přiřazený ke sboru biskupů a kapitulních vikářů, který jej zřídil a může jej také
zrušit; jeho posláním je vypracování úkolů uložených episkopátem, elaborátů
z vlastní iniciativy a »oživení naší teologie především aggiornamentem ve
vlastním oboru«.“ TK měla na počátku 35 členů s následující strukturou: plénum, oborové sekce, subkomise ad hoc, odborné konference, plenární zasedání. Měla svého předsedu (B. Zlámal), tři místopředsedy (J. Merell, J. E. Urban, J. Zvěřina), dva sekretáře (O. Mádr, V. Tkadlčík) a celkem šest sekcí
(biblická, historická, filosofická, kanonistická, pastorální a teologická). Mezi
členy nalezneme představitele teologických fakult z Litoměřic a její pobočky v
Olomouci, ale i představitele utajovaných řádových studií a oběti komunistického teroru z padesátých let. Upozorněme na některá jména: sekce biblická
– V. Bogner, J. Merell, F. Kotalík, historická – J. Kadlec, B. Zlámal, V. Tkadlčík,
filosofická – M. Habáň, D. Pecka, F. Panuška, kanonistická – J. Jaroš, J. Ryška,
pastorální – B. Bouše, J. B. Bárta, J. E. Urban a teologická – V. Wolf, J. Zvěřina,
O. Mádr, A. Mandl, J. Kubalík, R. Dacík či A. Salajka.
Jako jedna z prvních aktivit bylo vytvoření pěti subkomisí pro různé
úkoly (subkomise Křest, Biskupská synoda, Matrimonia mixta, Letáky, Církevní přikázání) a předložená témata (např. A. Mandl navrhl téma vzájemného
uznání křtů s nekatolickými církvemi; O. Mádr navrhl přípravy pro biskupskou
synodu o kněžství svolanou do Říma na podzim 1971; členové se také vyjad-
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řovali k bouřlivě přijatému článku B. Boušeho: Naděje katolictví v českých
zemích, in: Duchovní pastýř /1971/ 3, 11-13).
Nyní krátce zmiňme zřejmě největší úkol, který TK zpracovávala a
který byl po zásluze velmi pozitivně hodnocen i zahraničím. Na jaře r. 1970
byla ohlášena biskupská synoda s tématem Sacerdotium ministeriale s datem
konání na podzim r. 1971. Za člena sekretariátu této synody byl vybrán a
jmenován i náš litoměřický biskup Štěpán Trochta. Tehdejší biskupské konference byli požádány, aby zpracované téma zaslaly do podzimu r. 1970 přípravné komisi.
V červenci 1970 otec biskup Trochta zapojil do přípravy materiálů za
český episkopát hned několik pracovních kolektivů: profesorský sbor CMBF
v Litoměřicích (vč. v té době olomoucké pobočky); TK; slovenskou část
episkopátu s bratislavskou bohosloveckou fakultou.
TK na jeho žádost reagovala zřízením subkomise tzv. Biskupská synoda pod vedením J. E. Urbana. Ten dne 25. července 1970 mj. navrhl, že sám
připraví prvotní náměty a navrhl 22 jmen jako její členy (např. A. Bradna, J.
Hermach, O. Mádr, A. Mandl, J. Reinsberg, F. Šilhán, J. Zvěřina, J. Slabý, V.
Frei, J. Němec, A. Malý, V. Martinů, ...). Začátkem srpna pak Urban pozval do
subkomise ještě např. L. Dýmala či J. Knödla, a také představil náměty: teologický (dogmatické vyslovení sakramentálního rozdílu mezi křtem, mezi
episkopátem a ordinací presbytera), kanonický (zavedení personálních farností a zvýšení nejnižšího věku pro kněžskou ordinaci na 30 let), formační
(zavedení ústředního institutu nebo fakulty pro vzdělání spirituálů, zavedení
společného života diecézních kněží a zdůraznění chudoby jako integrální podmínky kněžského životního stylu), studijní (dvojkolejnost kněžského studia –
teoretická a pastorální) a obecný (důležitost neděle: provádět pochopením –
láskou, nikoliv poslušností / hříchem – zákonem).
Mezitím Vatikán připravil předběžná témata a zaslal je biskupským
konferencím. Záhy se nechal Mádr slyšet, že tato subkomise je „nejvážnějším
dílem TK“.
Koncem srpna měl františkán J. E. Urban shromážděno cca 13 příspěvků od jednotlivých členů subkomise. Ta se poprvé společně k danému
tématu sešla 1. září a o příspěvcích a tématech diskutovala. Urban vše sepsal
a výsledky zaslal biskupovi Trochtovi, což sám chápal i jako ukončení subkomise. Biskup Trochta ze zaslaného materiálu potěšen nebyl: „náměty se
z velké části nedotýkaly vlastního tématu – Sacerdotium ministeriale“, a tak
musel text přepracovat.
Paralelně s tím biskup Trochta pověřil profesorský sbor litoměřické
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fakulty. Když dne 1. července 1970 sám navštívil fakultní radu a zažádal zde o
vypracování návrhů elaborátu pro český episkopát. „Hozené rukavice“ se
promptně ujal Antonín Salajka. V pozůstalosti Salajky jsme nalezli dopis
o třech stranách s návrhem témat k synodě datovaný o pouhý den později (2.
7. 1970). Protože Salajka ještě neměl k dispozici vydané vatikánské předlohy,
záhy mu je Trochta poslal a žádal o jejich zapracování s poznámkou: „Tedy,
jak vidíte, stanovené směrnice se neliší podstatně od Vašeho návrhu...“ Salajkův původní text biskup pokládal za návrh celé fakulty a připojil k němu ještě
další své osobní poznámky. Nicméně očekával ať už od Salajky samotného či
od dalších členů profesorského sboru (v úvahu přicházely náměty J. Kubalíka
a K. Sahana) zapracování podnětů, poznámek, konfrontaci s vatikánskou
předlohou a další tomu podobné úpravy. Vlivem prázdninového období se
však tohoto úkolu nezhostil ani Salajka, ani nikdo z jiných litoměřických profesorů.
Nakonec tak výsledný text, který Sbor ordinářů ČSR nakonec zaslal
vatikánské přípravné komisi, byl elaborátem původně vytvořeným TK
s dodatky a úpravami samotného biskupa Trochty a zřejmě i s dodatky od
slovenského episkopátu a bratislavské bohoslovecké fakulty. Finální verze
byla odeslána v říjnu 1970. Tato verze byla záhy sekretářem synody uznána
za nejlépe propracovanou (!).
Vatikán zatím zpracoval došlé náměty a téměř o rok později se podobná procedura konala znovu. Dne 17. června 1971 zasedala biskupská konference ČSR, a při té příležitosti opětovně požádala TK o komentář a návrhy
k novým, již konkrétněji specifikovaným materiálům k budoucí synodě. Oto
Mádr na to konto sestavil čtyři subkomise podle zaslaných materiálů (1/ Sacerdotium ministeriale I: část doktrinální – B. Bouše, R. Dacík, J. Hermach, V.
Wolf, J. Zvěřina,.../ a 2/ Sacerdotium ministeriale II: část praktická – J. B. Bárta, J. Němec, F. Šilhán,... dále 3/ De iustitia in mundo – O. Balcar, V. Frei, M.
Habáň, D. Pecka,.. a 4/ Lex fundamentalis Ecclesiae – R. Dacík, J. Jaroš, F. Panuška, A. Mandl, J. Michal, J. Němec, V. Wolf, J. Zvěřina, A. Salajka...). Následný proces v rámci TK se chýlil k závěru koncem července, kdy čtyři subkomise
dokončovaly své elaboráty. Ty pak měly být zaslány biskupům a ordinářům,
kteří je měli na svém setkání dne 10. srpna 1971 prodiskutovat a vytvořit výsledný návrh. To se skutečně stalo a o den později poděkoval Sbor biskupů a
ordinářů TK „za práci, kterou v tak krátkém čase odvedla ve věcech témat
podzimní Biskupské synody... Odvedené elaboráty i jejich souhrny jsou opravdu podnětným přínosem, podle kterého budou vypracovány připomínky čsl.
ordinářů k synodálním tématům.“
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Jak jsem už naznačil, každý rok se TK scházela na plenárním zasedání,
kde se probíraly tématické úkoly a výzvy (např. k projednání kněžského doškolování, ekumenické výzvy, atd.). Celkově devátým plenárním zasedáním,
původně svolaným na 9. června 1973 do Olomouce byla činnost TK z dosud
přesně neznámých příčin zastavena.
Po dalších dvou letech, na počátku roku 1975 byla její činnost obnovena a vznikla tzv. Druhá Teologická komise (2. TK). První zasedání proběhlo
24. června 1975 v Arcibiskupském paláci v Praze. Vedení bylo navrženo a
schváleno následující: prof. Dr. Jan Jaroš (předseda), doc. Dr. Václav Medek
(místopředseda) a ThDr. Václav Wolf (sekretář). Personálně se TK poměrně
zásadně proměnila. Vedle nových jmen (V. Medek, V. Nováček, A. Honek...),
se objevili i ti z původní TK (např. V. Wolf, J. Merell, J. Kubalík,...). Byli však i
tací, kteří se v první fázi odmítli do této struktury zapojit (např. M. Zedníček).
Tato 2. TK se věnovala dvěma velkým úkolům: 1) přípravě statutu trvalého
diakonátu a 2) ekumenicky laděnému problému v souvislosti s dohodou o
uznání křtu mezi katolíky a nekatolíky.
Opět byly vytvořeny dvě subkomise: Trvalé jáhenství se členy: J. Jaroš, V. Medek, J. Pašek a Křest se členy: J. Pašek, F. Kotalík, V. Wolf. V roce
1977 první subkomise doporučila ordinářům, aby požádali Ministerstvo kultury o státní souhlas k zavedení tohoto životního stavu a zároveň vypracovali
tzv. Statuta jáhenské služby. Oddalováním se Ministerstvo rozhodnutí vyhýbalo natolik, až v r. 1988 arcibiskup Tomášek požádal profesory litoměřické
fakulty L. Pokorného a J. Kavaleho k vypracování nových statut. Ty byly hotovy až v září 1989.
Tématem uznávání křtu mezi katolíky a nekatolíky se 2. TK zabývala
prokazatelně počínaje březnem 1978, ale tato práce nepřinesla nic zásadního. V dalších letech se práce 2. TK omezila pouze na přípravu témat a přednášek k vikariátním a děkanským konferencím, vydávala cyklus homilie a katechetické promluvy tištěných v diecézních oběžnících, stejně jako sestavovali témata k trienálním zkouškám kněží. Opět byla z dosud nejasných příčin její
aktivita ukončena během roku 1983.
Když chceme mapovat teologické aktivity druhé poloviny 20. století
v naších zemích, neměli bychom přehlédnout i tzv. Liturgickou komisi (B.
Bouše, J. Bradáč, M. Klisz, V. Konzal, J. Kouřil, M. Máša, J. Matějka, J. Myslivec, L. Simajchl) či široce ekumenicky pojaté hnutí biblických překladů, které
postupem času vyústily do dodnes užívaného ekumenického překladu Bible.
Ale tyto epizody - a mnohé další, námi vynechané – jsou již jinou kapitolou.
Lukáš Nosek
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Výročí
75 let narození
13. 8. 1935 Mons. Jozef Adamec
60 let narození
12. 8. 1950 Mons. František Koutný
55 let narození
27. 6. 1955 Rudolf Maslák
22. 7. 1955 Ivan Kútný
55 let kněžství
3. 7. 1955 Mons. Josef Laštovica
40 let kněžství
17. 5. 1970 Mons. Štefan Vragaš
25 let kněžství
5. 7. 1985 Mons. Karel Janoušek
20 let kněžství
17. 6. 1990 Jozef Marťák

Výročí našich biskupů
75 let narození
14. 11. 1935 Mons. Petr Esterka
60 let narození
21. 9. 1950 Mons. Václav Malý
40 let kněžství
22. 6. 1970 Mons. ThLic. Dominik Duka
27. 6. 1970 Mons. František Radkovský
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PRÁZDNINY 2010:

Mnoho nezapomenutelných zážitků,
hodně radosti a odpočinku,
dobře prožitý čas s Bohem i druhými
a šťastný návrat ze všech Vašich prázdninových cest
Vám přejí
alumni z Nepomucena!

