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ÚVODNÍ SLOVO NOSTALIGICKO-PŘÍZEMNÍ
Přátelé Brázdy,
jako čerstvého čtenáře nepomucenského časopisu s přístupem k jeho
archivu mne baví zkoumat změny,
kterými Brázda prošla. U periodika,
jehož redakce se přerozuje každé
dva roky, lze stěží pozorovat výraznou jednotnou koncepci. Právě to
je ale na Brázdě zajímavé. Zvláště
pozoruhodně se v časopise zrcadlí
dvě skutečnosti: jednak atmosféra
v koleji, jednak zájmy těch, kteří podlehnou vymahačským praktikám člověka
k tomu pověřeného a napíšou nějaký článek. Ne všechna témata mne zaujmou, ale vždy se rád kochám rozmanitostí přístupů k tvorbě. Každá generace nepomucenských bohoslovců a kněží je jiná. Vlaky, postmoderna, želvičky,
komix, homiletické etudy a mnoho dalšího kdysi definovalo, čím Brázda byla
a kým byli lidé a společenství, které ji tvořilo. Pokud vás i nadále zajímá tento
zkreslený obrázek o naší i příštích generacích, který vám náš plátek podává,
dejte nám to vědět.
Je tomu právě deset let, co proběhlo poslední sčítání čtenářů Brázdy,
a tak je vhodná chvíle opět pročistit adresář odběratelů. Uděláme to formou
elektronické pošty (brazda@nepomucenum.it), či korespondenčního lístku,
který někteří z Vás obdrželi s tímto prázdninovým číslem. Komu by stačila
Brázda posílaná elektronicky, může nám to v odpovědi vyznačit. Věřte nebo
ne, ale poslat vám mail je pro nás o sto procent levnější. Na druhou stranu
jsme rádi, že si papírovou Brázdu, na rozdíl od té elektronické, můžete vzít
téměř kamkoliv. Prosíme, dejte nám najevo mailem nebo poštou svůj trvající zájem o odebírání Brázdy do konce září.
Prosíme Vás také o případnou zpětnou vazbu. Především o kritické poznámky. Co byste v Brázdě chtěli nalézt a nenalézáte a naopak.
Na závěr chci jménem všech, kdo na Brázdě pracují, poděkovat nejen těm,
kdo časopis podporují finančně, ale i všem vám, kdo jej čtete a projevujete
o něj zájem.
Tomáš Enderle
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KRONIKA
Pokud hledáte občerstvení po přečtení suchopárného úvodníku, zde jej
nenaleznete. I kroniku (věřme, že nakrátko) jsem se rozhodl připravit o přízeň
čtenářů svým autorstvím. Radostně tímto děkuji Vojtěchu Smolkovi, za to, že
vás s trpělivostí a pečlivostí zpravoval poslední dva roky o novinkách z Říma.
V sobotu večer 24. března se po dlouhém přemlouvání a za krásného
počasí konala přednáška našeho bratra Karla Skočovského Ph.D. ohledně
teologie těla. Televizní místnost stěží stačila kapacitou, nálada byla skvělá,
přednáška výživná a posluchači i posluchačky odcházeli obohaceni.
3. dubna hned po snídani jsme naskákali do aut a vyrazili směrem k jihu,
kde na nás čekaly Pompeje a Vesuv, cíle našeho letošního jarního výletu.
Vesuv odfukoval jen velmi střídmě, a tak byl pro mnohé z nás emočně
nejvypjatější moment prodírání se skrze dav francouzských školáků.
Na Vesuvu jsme také pořídili smysluplnou fotku, kterou přikládáme. Na
většině výletových fotek totiž vidíte ono zajímavé místo a obličej výletníka. Člověk se tam tak dlouho vláčí a pak se místo na cíl své cesty dívá
na foťák. Dává to smysl? Procházet Pompejemi je jako odpoledne v zoo.
Většina lidí se těší na slony, žirafy a lvy, ale většinu repertoáru tvoří různě
barevné srnky. Naštěstí si ani amfiteátr, ani Apollónův chrám nemůže říci,
že dnes nevyleze, a tak jsme rozhodně neodcházeli zklamáni.
Stejně jako naše
matka Církev usnadňuje svým kněžím
každodenní modlitbu tím, že ji musí
před
svěcením
slíbit, tak i nám,
nepomucenským
bohoslovcům,
je
jednou za tři roky
usnadněno prožívání
velikonočních
svátků v Římě tím,
že je jednoduše
povinné. Všechny
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hlavní momenty Svatého týdne jsme
mohli prožívat s papežem až na připomínku Poslední večeře, kterou jsme slavili
v komunitě v seminární kapli. Na Velký
pátek jsme Svatému otci i asistovali.
Některým se poštěstilo držet Svatému otci
štolu, kasuli a tomu nejšťastnějšímu z nás
dokonce i boty.
Prvního máje, nepracovní Den práce,
by měl podle hrdé české tradice chlapec
políbit svou dívku pod rozkvetlou třešní.
V Římě je dívek dost, ale třešní už tolik ne,
a tak bohoslovci raději zůstali v koleji, četli
si ve svých tlustých italských knihách a
těšili se na májové pobožnosti.
2. května navštívil kolej ministr zdravotnictví Leoš Heger a asi se mu
návštěva líbila, protože za osm dní na to už otec rektor vítal představitele
státu zase, tentokrát 4 senátory, kteří asi zprávu o naší pohostinnosti
donesli až na nejvyšší místa. Již 24. května jsme totiž přijali mezi námi
během večerní recepce i premiéra České republiky Petra Nečase.
5. května na náš dům letos (takzvané
akademické letos) naposledy padlo
rekolekční ticho, kterým nás provázel
profesor starého zákona Innocenzo
Cardellini. V prvních dvou přednáškách ani na vteřinu nezapomněl, že je
vyučujícím, ale v té třetí se proměnil
na deuteronomického kazatele, který
nám nabízel smrt ve vlastním pohodlí
a svévoli, nebo život ve službě druhým.
15. května otec rektor při ranní mši
poděkoval Bohu za 50 let svého
života. Jsme však katolíci a razíme
zásadu et ... et, pročež jsme při obědě
slavili také u stolů obyčejných. Ještě
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jsme ani nevyhládli a hned den poté jsme slavili Jana Nepomuckého. Mše
svatá s desítkami hostů a následná zahradní slavnost s grilovaným vepřovým nasytily ve všech směrech, takže nás vůbec nemrzelo, že jsme v Itálii
a Nanebevstoupení nebudeme slavit hned další den, ale až v neděli.
V ranních hodinách dne 17. května v římské nemocnici Pia XI. tento svět
opustil Mons. ThDr. Josef LAŠTOVICA, alumnus Nepomucena z 50. let.
Příspěvek o jeho životě od sestry Remigie si můžete přečíst v této Brázdě.

25. května jsme odpolední mší svatou u svaté Praxedy zahájili Rok svatých Cyrila a Metoděje. Mši celebroval kardinál Zenon Grocholewski
a koncelebroval kardinál Miloslav Vlk (který také kázal) s kardinálem
Dominikem Dukou a otcem arcibiskupem Graubnerem. Mši doprovázela
Filharmonie Bohuslava Martinů, která se také s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem postarala o vysokou úroveň večerního koncertu k poctě svatého
Cyrila a Metoděje v bazilice Santa Maria Maggiore. Tohoto zahájení se
účastnil kromě představitelů Zlínského kraje a ministryně kultury i premiér
Petr Nečas, kterého ještě předtím přijal Svatý otec při osobní audienci.
Této mimořádné události jsme také věnovali titulní stranu aktuální
Brázdy.
29. května Associazione Praga pořádala v Nepomucenu přednášku
Ricarda Paparussa, který představil svůj italský překlad knihy Jana Patočky
Christianesimo e mondo naturale.
Tomáš Enderle

8

BRÁZDA – 3/2011-2012

SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ JAKO ZNAMENÍ ODPORU
Jelikož jsem v Nepomucenu prvním
rokem, udělaly na mne dojem letošní
oslavy svátku svatého Jana Nepomuckého. Proto jsem usoudil, že by
nebylo špatné (když už musím čelit
nemístnému nátlaku šéfredaktora,
který stále otravuje, "abych něco
napsal do Brázdy") stručně se zmínit
o jeho životě i bojích, které se o jeho
postavu vedly mezi historiky. Předem
upozorňuji, že tento článek si nedělá
ambice na to být považován za vyčerpávající a odbornou historickou studii.
Spíš jsem se snažil popularizačním
způsobem zaměřit na to, co mi přišlo
ohledně tohoto sympatického světce
podstatné nebo zajímavé.
Sv. Jan Nepomucký se narodil pravděpodobně kolem roku 1345, protože roku
1369 už byl veřejným notářem, takže mu muselo být víc jak dvacet let. Místo
narození známe - jedná se o Nepomuk blízko Plzně. Někde se setkáme se starším
názvem Pomuk, kterým byl označován cisterciácký konvent v této vsi. Aby došlo
k odlišení sídla od kláštera, říkalo se od konce 12. století (kdy byl konvent založen)
vesnici Nepomuk. Janův otec Velflín byl rychtářem v Nepomuku. Jméno napovídá,
že rodina pocházela z Německa, ale Jan už se narodil v Čechách. Údajně byl vzdělán v nedalekém cisterciáckém klášteře a následně na pražské Karlově univerzitě.
Poprvé se s jeho jménem setkáváme v roce 1369, kdy se stal notářem arcibiskupa
pražského Jana Očka z Vlašimi.
Po deseti letech, kdy pracoval jako notář arcibiskupské soudní kanceláře, byl roku
1380 vysvěcen na kněze a stal se farářem kostela sv. Havla na Starém městě
v Praze a zároveň oltářníkem kaple sv. Erharda, Otýlie a Albána v pražské katedrále. To už byl (po smrti Očka z Vlašimi) arcibiskupem Jan z Jenštejna. Tato dvě obročí
neznamenala pro Jana z Nepomuku jen zdroj příjmů, ale hlavně hodně práce. Jako
kněz nemohl vykonávat činnost notáře, proto odešel roku 1381 z úřadu generálních vikářů (kde pracoval jako notář).
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Jan se současně věnoval i církevnímu právu a se svolením arcibiskupa ho odešel
roku 1381 studovat na věhlasnou padovskou univerzitu, kde se dokonce roku
1386 stal rektorem zaalpských studentů. Když roku 1387 dosáhl doktorského
titulu, vrátil se do Prahy, kde se stal kanovníkem kolegiátní Vyšehradské kapituly.
V roce 1389 ho Jan z Jenštejna jmenoval generálním vikářem pražské arcidiecéze. Roku 1390 vyměnil farnost sv. Havla za žatecké arcijáhenství, ve kterém
spravoval pět děkanátů s dvěma sty dvaceti pěti farami.

SPOR MEZI ARCIBISKUPEM A KRÁLEM
V této době využil král Václav IV. papežského rozkolu a snažil se oslabit arcibiskupovu moc. Jak na to? Žádal v Římě o zřízení nového biskupství, které by řídil jemu
loajální prelát, protože tehdy existovalo jen malé sufragánní biskupství v Litomyšli. Své plány chtěl uskutečnit na bohatém benediktinském klášteře
v Kladrubech, jehož peníze měly zajistit nové biskupství, aby je nemusel sám
financovat. Aby mohl klášter zrušit, musel počkat na smrt starého opata Racka.
Ten zemřel roku 1393 a kladrubští benediktini okamžitě zvolili opatem mnicha
Olena. Arcibiskup neprodleně oznámil výsledek s lhůtou pro vznesení námitek
proti samotné volbě nebo proti novému opatovi. Po úmyslně krátké době, kdy
nebylo námitek (král si užíval lovecké zábavy na hradě Žebrák), potvrdil generální
vikář Jan Nepomucký za přítomnosti svědků
volbu opata Olena. Václavův plán byl zmařen.
Panovník zuřil a veřejně prohlásil, že arcibiskupa s jeho úředníky utopí nebo zabije jiným
způsobem. Jan z Jenštejna už měl s králem
v minulosti více sporů. Královi oblíbenci podnikali na Jenštejnových statcích. Králův komoří
Huler nechal popravit dva kleriky, ale arcibiskupovy stížnosti krále vždy jen víc rozčílily.
Po záležitosti s opatem Olenem se raději Jan
z Jenštejna se svými úředníky odebral na svůj
hrad v Roudnici. Jelikož ale začínalo milostivé
léto, znamenala by arcibiskupova nepřítomnost pro krále ostudu. Václav tedy vypravil
poselstvo, které se mělo pokusit o usmíření.
Během jednání arcibiskup váhal, ale nakonec
se rozhodl pro návrat. Vytušil ale, že králova
nenávist vůči němu se ještě zvětšila.
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Mír mezi oběma muži měl být uzavřen
v komendě johanitů. K setkání sice
došlo, ale král se údajně dostavil notně
opilý. Jenštejn ho prý začal kárat a žádat,
aby se nenechal ovlivňovat svými falešnými druhy. Král propadl hněvu a začal
arcibiskupovi nadávat. Pak rozkázal, aby
byl metropolita se svými čtyřmi úředníky
(Janem Nepomuckým, oficiálem Mikulášem Puchníkem, mělnickým proboštem
Václavem Knoblochem a arcibiskupovým hofmistrem Něprem z Roupova)
zatčen a odveden. Jan z Jenštejna zatčení unikl. Buď mu pomohli k útěku jeho
žoldnéři, nebo ho nechali utéct sami
královští služebníci, kteří se báli následků
neuváženého králova činu. Král zajatce napřed vyslýchal v kapitulní místnosti
Pražského hradu, pak je dal odvést na staroměstskou radnici, kde měli být
mučeni.
Hofmistr Něpr byl uvězněn, ale tři klerici byli odvedeni k výslechu do tzv. Staré
rychty. Václav se mezitím snažil dopadnout uprchlého arcibiskupa, ale neuspěl.
Následujícího mučení byl ušetřen pouze starý probošt Knobloch. Král osobně
přihlížel mučení a občas prý i ochotně asistoval.
„Zajatcům nejprve svázali ruce za zády a potom je za ně vytahovali
po žebříku vzhůru, takže došlo k vykloubení v ramenou (staročesky
‚štosování‘). Doktoru Johánkovi (Janu Nepomuckému) navíc kat
nasadil palečnice. Mučení pokračovalo za použití pochodní, jimiž
nešťastníky pálili do boků a slabin.“1
Král Václav si však postupně začal uvědomovat možné důsledky svého jednání,
a tak se mučené kleriky chystal propustit. Václav Knobloch i Mikuláš Puchník
museli před veřejným notářem přísahat, že neprozradí, co jim král provedl. Jan
Nepomucký, který byl mučen nejkrutěji, byl v bezvědomí. Katovi pacholci ho
odvlekli na most, svázali do kozelce a svrhli do Vltavy. Toto se stalo 20. 3. 1393.
Na základě posledních výzkumů jeho ostatků se zjistilo, že s velkou pravděpodobností zemřel na následky mučení a nikoli utonutím. 17. dubna údajně nalezli
Janovo tělo rybáři podle pěti zářících hvězd kolem hlavy, s nimiž je doposud
zobrazován. Byl zpočátku pohřben v kostele nebo na hřbitově u kostela sv. Kříže
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Většího, ale jeho ostatky byly záhy přeneseny do katedrály na Pražském hradě.
Arcibiskup Jan z Jenštejna si stěžoval u papeže Bonifáce IX., ale ten nemohl proti
králi zakročit. Václav se stal velmi neoblíbeným a naopak Jan Nepomucký byl
uctíván jako mučedník. Právě smrt generálního vikáře byla jedním z důvodů,
proč byl Václav roku 1400 zbaven kurfiřty titulu a hodnosti krále římského.

KAUZA SVATOŘEČENÍ, SVATOJANSKÁ ÚCTA, BOJE O SVATÉHO JANA
Kronikář Václav Hájek z Libočan (proslulý nepřesnostmi a fabulacemi ve svých
kronikách) chtěl obnovit svatojánskou úctu v polovině šestnáctého století.
Bohužel si neověřil pravdivost jednoho ze svých pramenů (na pergamenu
o utopení Jana Nepomuckého od děkana pražské kapituly Jana z Krumlova kdosi
připsal na stranu č. 383 jedničku a utvořil tak mylné datum). Rázem vznikli dva
mučedníci: Jan Nepomucký, utopený roku 1383 za to, že neporušil zpovědní
tajemství, a doktor Jan z Pomuku, generální vikář, který byl utopen roku 1393
za potvrzení kladrubského opata. Je ale jasné, že se jedná o jednu postavu.
„Lze říci, že Jan legendy, jak se vytvořila v 15. století, a Jan historie,
ale zbavený zásluh svatosti, jež mu přiznávali vrstevníci, byli Hájkem
takřka rozříznuti ve dvé; hmatavou památkou existence pravého
Jana z Pomuka, oba Hájkovy Jany v jednoho spojujícího, byl jen hrob
s jeho ostatky… Poznamenávám ještě, že jméno ‚z Pomuka‘
a ‚Nepomucký‘ je jedno a totéž; v novější době ovládl pro starý
Pomuk název : Nepomuk.“2
Tímto rozdvojením sv. Jana jsme dospěli k otázce: Proč ho nechal král mučit?
Známá legenda praví, že sv. Jan Nepomucký byl zpovědníkem královny Žofie,
manželky krále Václava. Václav, který
podezíral svou ženu z nevěry, podle
legendy naléhal na Jana Nepomuckého,
aby mu sdělil obsah manželčiny zpovědi. Svatý Jan své povinnosti dostál i za
cenu mučednické smrti. Kdekomu se
může zdát, že pravděpodobnějším
důvodem Janovy smrti bude jmenování
Olena opatem. Je také možné, že byl
umučen kvůli obojímu – to, zda byl či
nebyl královniným zpovědníkem, sice
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nevíme, ale teoreticky jím mohl být.
Zpovědní tajemství rozhodně nelze
šmahem odmítat, jelikož ono samé
mnohé vysvětluje – vždyť mučení sv.
Jana nebylo trestem, ale jasným výslechem, přičemž mučený králi něco
nechtěl za žádnou cenu vyzradit. Takže
závěrem musíme shrnout: přesto, že
dnes nemáme dostatek pramenů
k tomu, abychom o umučení kvůli
zachování zpovědního tajemství měli
stoprocentní jistotu, nemůžeme ho
vyloučit.

Nyní se pojďme podívat na svatořečení
sv. Jana. Už po smrti byl uctíván mnohými věřícími jako mučedník a k jeho
hrobu v katedrále směřovalo mnoho
poutníků. Velkou zásluhu na jeho
kanonizaci měl pražský arcibiskup Ferdinand hrabě Khünburg (1710 - 1731),
který si předsevzal, že dosáhne Janova svatořečení. Roku 1714 začal shromažďovat doklady o svatojánské úctě a o rok později zasedal v kanonizační komisi (ta
měla zkoumat zázraky, které se staly Janovým jménem). 15. dubna 1719 byl
komisí otevřen hrob a ověřovaly se světcovy ostatky. Při manipulaci s lebkou
vypadla z dutiny ústní organická hmota, kterou odborná komise určila jako Janův
jazyk (dnes víme, že šlo o kus mozkové tkáně). 31. května 1721 byl Jan blahořečen, ale úsilí o svatořečení pokračovalo. 27. ledna 1725 byl opětovně zkoumán
nalezený „jazyk“, který po vyjmutí z relikviáře naběhl a zčervenal, což užaslí
přítomní klasifikovali jako další zázrak.
„Vedle mnohých jiných byly za prokázané zázraky uváděny uzdravení
ruky Terezie Veroniky Krebsové z paralýzy a atrofie v kostele, později
zasvěceném sv. Janu Nepomuckému, v Praze na Hradčanech roku
1701 a záchrana dívenky Rozálie Hodánkové ze Strakonic před
utonutím roku 1718, kdy přežila několik hodin pod ledem.“3
Slavnostní svatořečení se konalo 19. března 1729 v Lateránské bazilice. Zajímavé
je, že papež Benedikt XIII. převzal do kanonizační buly Hájkův omyl včetně data
smrti (1383).
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Častou otázkou ohledně svatého Jana je: proč byl svatořečen tak pozdě? Protikatolicky zaměření liberálové konce 19. a začátku 20. století vyvinuli účinnou propagandistickou masáž, kterou úspěšně manipulovali nevzdělanou veřejnost. Vytvořili tak
jakousi novodobou svatojanskou legendu, podle níž byl sv. Jan pouze bezvýznamným úředníčkem, jehož svatořečení bylo dáno úsilím tmářských jezuitů a propagátorů pobělohorského pokatoličtění Čech o potlačení Husova kultu. Tyto hysterické
a zkreslující výkřiky byly vyvráceny historikem Josefem Pekařem již na počátku
20. století (přestože jeho statě bývaly všemožně cenzurovány a jeho osoba nedůstojně snižována a vysmívána - i to patřilo ke koloritu „tatíčkovské“ první republiky
a její odvrácené tváře, kterou stále ještě mnozí nechtějí vidět). Abychom tedy jen
stručně připomněli některá Pekařem uváděná fakta:
„Všechny podstatné podmínky pro vznik nového svatého tu byly již
v 15. století (tedy dávno před vznikem jezuitského řádu) a nebylo
třeba, než příznivější situace, tj. např. zesílení katolicismu v zemi, aby
ke svatořečení došlo. Od konce 16. století, od probuzení katolického
sebevědomí v Čechách, pozorovati je již kult sv. Jana vskutku ve vší
formě, kult jevící se v úctě jeho hrobu, v ódách naň, v zařazování jeho
mezi patrony české apod., takže historik neubrání se domněnce, že by
katolíci v Čechách vymohli si znenáhla svatořečení nového světce
a patrona, i kdyby nebylo došlo k Bílé hoře a tím úplné restauraci
katolického panství v zemi.“4
Později v době barokní (poznamenané vyhraňováním se proti rakouským Habsburkům) však Češi bojovali za uznání „svého“ světce ani ne tak z náboženských, jako
spíš z vlasteneckých důvodů – dokladem budiž legendistický Životopis Jana Nepomuckého od Jezuity Bohuslava Balbína, který je laděn především nacionalisticky. Ze
stejných důvodů zřejmě agitoval za svatořečení Janovo svobodný zednář a protijezuitský agitátor hrabě František Antonín Špork. Tábor zastánců tedy netvořili
pouze katolíci nebo dokonce jezuité!
Další námitka týkající se snahy o vymazání kultu Jana Husa se také nejeví pravděpodobná. Především si musíme uvědomit, že čeští evangelíci doby předbělohorské
již nevěděli o Husovi ani setinu toho, co my. Byl pro ně pouze symbolem protikatolického odporu. Husa uctívala jako mučedníka pouze hrstka starých
„pravověrných“ husitů, kteří se skoro úplně udrželi na půdě katolického pravověří
(byli ale v 16. století převálcováni novými reformačními proudy z Německa). Z výše
uvedeného je vidno, že žádný Husův kult překrýván být nemusel, protože téměř
neexistoval (nebo to rozhodně nebyl Husův kult, nýbrž jakési ideologizované
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nánosy). A i kdyby, pak by bylo třeba ho začít odstraňovat hned po Bílé hoře a ne
až v polovině 18. století! Na závěr snad vynikne ještě jeden paradoxní protiklad.
Jedno tvrzení říká, že Církev spěchala s ustanovením nového svatojanského kultu
na vyhlazení kultu Husova. Historická skutečnost naopak svědčí o pěti desetiletích
pochybností a opletaček před komisí pro svatořečení v samotném Římě, kde měli
proti kanonizaci četné výhrady. Potvrzuje to opět Pekař:
„V Čechách rostla úcta nového světce valem, stavěny mu byly již sochy
(socha na pražském mostě z r. 1683), kaple, kostely, z Prahy prosili,
dokazovali, shledávali mocné přímluvy a vymýšleli všechny možné cesty
a cestičky, jak by Řím naklonili vroucí žádosti své – vše bylo nadarmo!
Teprve když agitace české Prahy zajistila si doporučení císařská a mocné
přímluvy v celém katolickém světě, teprve když z Prahy docházely protokoly s přísežnými výpověďmi přečetných Čechů ze šlechty, měšťanstva a
lidu, dosvědčující prastarou úctu Jana Nepomuckého v království a ovšem
i divy a zázraky, jež dály se pro zásluhy jeho, teprve tenkráte odhodlal se
Řím, a to ještě s patrnou neochotou a nedůvěrou, splniti, co tak naléhavě
bylo žádáno, a co tak mocnými argumenty věcnými bylo podporováno.“5
Co tedy říct závěrem? Jak k nám postava sv. Jana promlouvá dnes? Životy svatých
jsou pro nás stále aktuální a stále nám mají co říct, protože jsou tou nejlepší inkulturací a aktualizací evangelia (nejen ve své době). Mezi specifické ctnosti svatého
Jana bychom tak mohli jistě zařadit vzorný kněžský život vyznačující se plněním
stavovských povinností, profesionalitou, horlivostí, osobním nasazením a v neposlední řadě láskou k Církvi a věrností svému úřadu a biskupovi až k prolití krve. Jeho
obrana práv Církve je obzvlášť aktuální v kontextu současné rostoucí diskriminace
křesťanů (nejen) v západním světě. V tomto je svatý Jan vzorem nejen pro seminaristy a kněze, ale pro všechny křesťany. I když se po většině z nás (zatím) nežádá
mučednictví, je dost oblastí, v nichž máme nejen vydávat svědectví života víry
brané vážně (a tak – zdaleka nejúčinněji – přispívat k nové evangelizaci), ale i
aktivně se zasazovat za práva Církve a práva související s praktikováním vlastní víry.
Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás!
Petr Havlík
(1) V. VLNAS: Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993, 27.
(2) J. PEKAŘ: Postavy a problémy českých dějin, Praha 1990, 242.
(3) V. SCHAUBER, H. M. SCHINDLER: Rok se svatými, Kostelní Vydří 1994, 229.
(4) PEKAŘ, op. cit., 242.
(5) PEKAŘ, op. cit., 256.
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MONS. THDR. JOSEF LAŠTOVICA
Před několika dny jsme se při requiem v brněnské katedrále sv. Petra
a Pavla rozloučili s knězem brněnské
diecéze Mons. Josefem Laštovicou.
Druhý den, 26. května, byly jeho
tělesné pozůstatky uloženy do
rodinné hrobky v Jimramově na
Vysočině, aby zde, v kruhu nejbližších, od kterých ho odloučil na
dlouhá léta život v exilu, očekával
vzkříšení mrtvých. Doprovodili jsme
ho na jeho poslední cestě, abychom
vyjádřili Bohu vděčnost za jeho
kněžský život, za jeho přátelství.
Na pohřbu v Brně se při této příležitosti sešlo hodně těch, kteří ho znali z Říma,
z Nepomucena. Homilie pana biskupa Vojtěcha Cikrleho vycházela z liturgických
textů, ale i z dobré osobní znalosti toho, se kterým se loučil. Myšlenky této homilie
mě inspirovaly k napsání těchto řádků.
Ježíš velebí svého Otce za ty, které mu dal, a za věrnost těch, kteří konají skutky,
které On velebí. Loučení s milým člověkem nás povzbuzuje k vidění priorit života.
V roce 2005 v brněnské katedrále, slavil monsignor Josef Laštovica padesátileté
jubileum kněžství. Všichni mu zde začali tleskat. Kdo to vlastně byl? O jeho životě
bych chtěla něco říct.
Z politických důvodů byl vyloučen po třech letech z medicíny, a z důvodů svědomí opustil rodnou zem. V životě jsou chvíle, ve kterých se nás něco dotýká. Často si
myslíme, že to jsou lidé, ale to se nás dotýká skrze ně Bůh. Mladý Josef se takto
v utečeneckém táboře v Německu setkal s Dr. Heidlerem, který se později proslavil
pod pseudonymem „Otec Křišťan“ svými komentáři vysílanými Svobodnou Evropou.
Po roce pobytu v utečeneckých táborech v Německu, kdy poznal mnoho lidského
utrpení, se zúčastnil duchovních cvičení, která jim tento kněz, sám exulant, dával pro
povzbuzení v náročné životní situaci. Po těchto exerciciích se rozhodl pro kněžské
povolání. Odešel do Říma, do Nepomucena. Zde po roce pobytu zakusil hluboké
porozumění a duchovní péči od tehdejšího spirituála koleje, jezuity
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a pozdějšího kardinála Tomáše Špidlíka. V roce 1955 byl v Římě vysvěcen
na kněze.
První roky kněžství prožil v Jižním Tyrolsku na severu Itálie, odtud se
vrátil, aby pokračoval ve studiu. Po ukončení licenciátu se opět vrátil do
Tyrol a odtud byl povolán, aby pracoval na sekretariátu Lateránské university. Během této služby si udělal doktorát z teologie.
Později se jeho služba v Církvi orientovala na místa ve vatikánských
službách. Nejdéle pracoval na Kongregaci pro zasvěcený život. Po dlouhé
službě zůstal ve Vatikánu bydlet i jako důchodce.
Vatikán využil jeho schopností v diplomatických službách, když v době
jednání ČSSR s Vatikánem doprovázel do vlasti kardinála Agostina Casaroliho a také v roce 1985 na Velehrad monsignora Francesca Colasuona. Byl
také přítomen při ustavení ČBK, při svěcení biskupa Františka Vaňáka jako
jediný zástupce Vatikánu. Stal se apoštolským vizitátorem brněnských
Alžbětinek.
V posledních 15 letech života se staral velmi svědomitě o beatifikační
a kanonizační proces Služebnice Boží Matky Vojtěchy Hasmandové. Při této
práci jej mnozí viděli den co den v pilné práci v Nepomucenu. Jako jeho
spolupracovnice mohu říct, že se mi s ním dobře pracovalo.
Při dlouhém odloučení od vlasti, kvůli komunistickému režimu, neztratil
vztah ke své rodné diecézi. Naopak velmi intenzivně prožíval sounáležitost
se svým biskupem a se spolubratry kněžími. Mnohdy tyto projevy zakoušeli
bohoslovci, kteří v Nepomucenu studovali za brněnskou diecézi. Měl o ně a
jejich studium, velmi živý zájem a rád se s nimi setkával. To bylo ostatně
vidět i na pohřbu, kde tito bývalí bohoslovci tvořili větší část mladých kněží,
kteří se s monsignorem přišli na jeho poslední cestě rozloučit.
Zároveň při tomto směřování k vlastní diecézi velmi intenzivně prožíval
i vztah k římskému biskupovi a k univerzální Církvi. Ve službě Církvi a lidem
uměl mlčet a uměl i mluvit.
Tato slova z homilie pana biskupa mě oslovila zvláště v souvislosti
s posledním veřejným projevem otce Josefa. 17. května 2009, při příležitosti
40. výročí úmrtí služebníka Božího kardinála Josefa Berana, dostal narychlo
úkol zastoupit pana kardinála Špidlíka, který ulehl se zlomeninou nohy. Nikdo
z nás, kteří jsme tehdy byli v bazilice sv. Petra u hrobu kardinála Berana,
nemohl dlouho zapomenout na skvělý kazatelský projev a hlubokou znalost
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tohoto mučedníka totalitních režimů. Je zajímavé, že si jej Pán života povolal
na věčnost o tři roky později, právě v tento den.
Vždycky to byla lidská tvář, kterou nastavil těm, kteří ho o něco žádali. Toto
zakoušeli mnozí poutníci z naší vlasti do Říma, jeho přátelé a příbuzní. Přátelství,
setkávání s přáteli, bylo pro něho hodnotou, kterou považoval za velký dar od
Pána. Takovýmto setkáním věnoval pravidelný čas, který nic jiného nemohlo
zaplnit.
V době, kdy při svém úkolu postulátora procesu Matky Vojtěchy byl v denním
kontaktu se sestrami a studenty v Nepomucenu, zanechal mezi námi hlubokou
stopu své harmonické osobnosti. Přátelství i schopnost žít dobře byly pro něho
příznačné. Uměl se také ze života těšit, a musím říct, že nám otec Josef chybí.
Až do posledních měsíců života, než si zlomil 30. ledna 2012 nohu v krčku, po
čemž následovala operace a více jak tříměsíční hospitalizace ve třech římských
nemocnicích, byl ve všem naprosto samostatný. Ve chvíli nemoci, upoutání na
lůžko, namáhavé rehabilitace i pozdějším selhání ledvin byl velmi trpělivý, spolupracoval a přitom zůstával pozorný vůči svému okolí. Neslyšela jsem za celou tuto
dobu, že by si zanaříkal. S trpělivostí i vlídností jemu vlastní prožil i tyto dny nemoci
a utrpení.
Patří mu velký dík. Velký dík za věrnost života, za člověka s vnitřní radostí. Toto
je známkou někoho, kdo patří Bohu. Věříme, že věci jeho života jsou zapsány
v knize Božího Beránka, v knize života, a že vešel do radosti svého Pána. R.I.P.
V Římě, Nepomucenu, 4. června 2012
SM. Remigie Češíková SCB
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„A“ NEBO KŘÍŽ?
Následující příspěvek nevznikl exkluzivně
pro Brázdu. Je součástí cyklu článků
o Cyrilu a Metodějovi z pera našeho
bratra Petra Mecla. Pokud se vám tato
práce sepsaná lehkým stylem zalíbí, další
díly můžete nalézt například ve Zpravodaji plzeňské diecéze (www.bip.cz).
Morava. Pojem pro nás zcela běžný, spojený
s různými významy. Pro byzantský císařský
dvůr však poselstvo jakéhosi Rastislava,
které dorazilo v roce 862, bylo prvním setkáním s novou říší, která na „dalekém“ severu
fakticky existovala pár let.
Slovanské kmeny, které zde žily, se již
s Kristem setkaly. Čechy byly považovány za
misijní území biskupství řezenského (zde bylo
v roce 845 také 14 českých šlechticů pokřtěno), na Moravě působili kněží z diecéze
Salzburg a Pasov. Už kolem roku 800 sem
pronikli iroskotští misionáři a vykopávky na
jižní Moravě potvrdily existenci kostelů,
pocházejících z doby před byzantskou misí.

Bože,
tys poslal našim předkům
svatého Cyrila a Metoděje,
aby jim hlásali evangelium
slovanským jazykem;
dej, ať i my přijímáme
s radostí tvé poselství
a řídíme se jím ve svém životě.

Problémem západních misionářů byla latina,
jazyk sice libozvučný a co do přesnosti vyjádření pro teologii a disputace nedostižný, ale
pro Slovany nesrozumitelný. Odříkat Credo
nebo Pater noster uměli, ale na hlubinu se
zatím nedostali.
Problémem Rastislava byla samostatnost.
Misionáři, latina… to všechno vytvářelo
pouto k západním biskupům, ke králi Ludvíkovi, a moravský kníže toužil po volnosti.
Vojensky si ji dokázal vymoci, ale po stránce
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církevně právní by musel vlastní hierarchii potvrdit papež, který však jeho žádosti
nevyhověl.
Přesto byla žádost moravského knížete legitimní. Aby se víra mohla rozvíjet, je
třeba, aby jí člověk rozuměl. Proto u císaře žádal „takového učitele, který by nám ji
vyložil v našem jazyku“. Slované, ač rozdrobeni na jednotlivé kmeny a sídlící na
různých územích, měli v té době prakticky jediný jednotící prvek a tím byl společný
jazyk. To věděl císař, to věděl i dvůr i Konstantin, kterého povolali.
„Znalost jazyka je jedním, ne však jediným předpokladem úspěchu této mise,“
slyšeli od něho. I Konstantin měl problém. Slované nemají pro svůj jazyk, písmo –
a to je dar Boží lidem, nedá se jen tak „vymyslet“. Bez písma – abecedy – nelze
misi provést. Splnil však císařovu prosbu a společně s ostatními se modlil za Boží
dar. „Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“. Tato slova z listu apoštola
Jakuba (5,16) se naplnila. Zrodilo se první písmeno první slovanské abecedy:
glagolice. Má podobu kříže
(a).
I prvními slovy, které Konstantin do praslovanštiny přeložil, jsme spojeni
s Kristem: „Na počátku bylo Slovo…“ (J 1,1nn)
Tak mohla začít velká příprava na moravskou misi. Abeceda obsahovala znaky
pro všechny hlásky, její základ vzal Konstantin z řečtiny a u hlásek, která řečtina
nemá, si vypomohl znaky z jiných abeced, které znal. Toto hláskové (fonetické)
písmo přineslo obrovskou výhodu, kterou si dnes možná ani neuvědomujeme, ale
zásadu „piš, jak slyšíš“, používáme stále. Co by za to třeba takoví Angličané dali.
Překlad Písma svatého postupoval systematicky a prakticky. Nejprve přišly na
řadu texty potřebné pro liturgii (Misál) a modlitbu Breviáře (Žalmy) a pak další.
Pod rukama Konstantina, Metoděje a jejich pomocníků se rychle hromadily stránky pergamenu. Oba bratři si je předčítali, protože důraz kladli na libozvučnost
a metrum textu. Vždyť kněží ho budou předčítat a ostatní mu budou naslouchat.
Mnozí dodnes pokládají tento překlad za nejlepší, který jsme kdy měli.
A propos – Metoděj! Také měl svůj problém. Dostal na starosti právní stránku
celé mise. K vyřešení měl skvělé předpoklady.
Poslové pak nesli svému knížeti císařskou odpověď. Morava se mohla začít
připravovat na přijetí vyslanců byzantského císaře, ale především hlasatelů víry
a spásy, služebníků Krista.
Petr Mecl
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JAK SE UČÍM ZPÍVAT
Moje vážná známost s hudbou začala docela slibně. Pan farář si všimnul, jak
se umím zbožně tvářit při oltáři, a pojal nápad, jak mne připoutat ke kostelu,
a otázal se mne, jestli bych se nechtěl učit varhaničit. Byl jsem příliš mladý na to,
abych rozuměl, co to znamená, a tak jsem na to kývnul, pročež mne poslal na
hodiny klavíru k jedné hodné staré paní učitelce.
V té době (druhá třída) jsem bodoval také jako zpěvák a při vánočním
koncertě naší školy jsem solo nesl Ježíškovi dvě kožičky. Netušil jsem, že to
bylo právě tehdy, kdy má pěvecká kariéra dosáhla vrcholu. Nevím, co šlo šejdrem, snad můj ostych při zpěvu v době
mého mutování, snad neustále se prodlužující schrupnutí mé učitelky klavíru
během mých lekcí, ale na konci základní školy jsem již s jistotou věděl, že zpívat neumím. Také lekce klavíru byly po
sedmi letech ukončeny zesnutím mé
učitelky (dodnes na ni s láskou vzpomínám) a já jsem zjistil, že nejen neumím
hrát, ale nemám k tomu ani žádné vlohy.
Na gymnáziu jsme si mohli vybrat,
jestli chodit do hudebky, nebo výtvarky. Vybral jsem si první variantu. První
hodinu jsme se představovali. Všichni
říkali něco jako: „Jsem Klára a pět let
hraju na zobcovou flétnu“ nebo
„Jmenuji se Franta a před rokem jsme
s kamarádama založili rockovou kapelu“. Já se představil také upřímně: „Mé
jméno je Tomáš, zpívat sice neumím,
ale kreslím ještě hůř.“

Učitel hudební výchovy mne měl
rád. Tedy jako člověka. Brzy jsem si
všimnul, že slova: „Něco mi tam nezní,
zkusíme to znovu,“ byla kódovaným
pokynem pro mne, abych zmlknul. Také
na gymnáziu jsme měli koncert a já byl
jediný vybraný, kdo se jej mohl účastnit
v publiku.
Když jsem zvážil, které všechny předměty kromě hudební výchovy mi
nejdou, rozhodl jsem se, že bude pro
mne nejlepší, když se stanu knězem,
a tak jsem se přihlásil do konviktu. Otec
Alfréd, řiditel tohoto zařízení, když mne
slyšel zpívat, pokrčil rameny a pravil:
„No, alespoň že nejsme řecko-katolíci,
my při liturgii zpívat nemusíme, Tomáši.“ Na slovo nemusíme položil zvláštní důraz.
Mýlil se. Když jsme se dostal do pražského semináře, zjistil jsem, že při liturgii
zpívat musím, a to žalm. Také při slavnostním nedělním breviáři jsem předzpívával. Někteří bratři sice navrhovali, že by
bylo logičtější, aby se první nešpory přesunuly na pátek, a kuchařky by klidně
mohly vařit maso, ale dřív, než se to stihlo realizovat, uprchnul jsem do zahraničí.
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Bydlel jsem v mezinárodní komunitě a při práci jsem zpravidla zpíval,
abych vylepšil své pěvecké schopnosti. Vcelku brzy mi k mému překvapení
došly české lidové písně, které znám
zpaměti, a proto jsem se jednou uchýlil k edukativnímu popěvku „Deset
malých černoušků“. Jedna Američanka mne však zastavila už po druhé
sloce a ptala se po významu slov, jež
vycházejí z mých úst, což dělala vždy,
když už její uši nemohly snést můj
zpěv. Popravdě jsem jí tedy odpověděl, že jsem právě zpíval o malém
černošském dítěti, které zemřelo
v důsledku otravy alkoholem a že je
to píseň, která má naučit české děti
počítat od deseti do jedné. Když se
později znovu chtěla uchránit krvácení z uší, zpíval jsem zrovna Strahováčka. Na požádání jsem tedy přeložil
píseň do angličtiny. Od toho dne na
mne pohlížela, kdo ví proč, jako na
morbidního a perverzního rasistu.
Vrátil jsem se do pražského semináře, kde zatím změnili strategii
a místo toho, aby mne nechali zpívat
jen v postní dny, mne raději poslali do
Říma. Zde, v Nepomucenu, moje pěvecká kariéra pokračuje. Jednou jsem
se jednoho zvláště ochotného bratra
lstivě zeptal: „Máš radši, když je modlitba pěkná nebo škaredá?“ Po očekávané odpovědi jsem navázal: „Tak za
mne jistě zazpíváš dneska Anděl Páně,
že jo?“ On se však podíval na hodinky
a pravil: „Máme hodinu do oběda, to
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se stihneš naučit, to je během chvilky,“ a už běžel pro zpěvníky. Slouží
mu ke cti, že to zkoušel patnáct minut, než nácvik uzavřel: „Tak já to tedy zazpívám, jestli chceš, ale kdybys
to každý týden párkrát přezpíval, za
rok, za dva bys to už uměl.“ Takovou
mají nepomucenští bohoslovci představu o chvilce.
Ale neklesám na mysli. Věřím, že
nejsem marný případ, jen mi trošku
déle trvá, než dostanu melodii do hlavy. Požádal jsem tedy otce biskupa,
aby mi oznámil termín mého svěcení,
abych už mohl cvičit nápěv té správné
preface na primici. Je nejvyšší čas, tři
roky uletí, ani nebudeme vědět jak.
Tomáš Enderle
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O PEJSKOVI A …
Bylo rozhodnuto. Jedeme na pouť. Vše bylo domluveno: trasa, den, hodina
odjezdu a samozřejmě také dovolení. Kam že to vlastně jedeme? Směr Rieti do
vesničky Cantalice, odkud pochází sv. Felix. Tam jsme zanechali naši starou
peluchu. Rozhodli jsme se totiž, že pojedeme raději starším autem pro případ,
že by se nějakému potřebnému hodilo. Složení našeho útvaru nebylo veliké:
dvě nadšené sestry a dva odhodlaní kluci.
Vzpomínám si na výcvik psů, kdy se trénuje takzvané odložení psa, které
spočívá v tom, že pes musí zůstat na místě, přestože se pán vzdálí a pes ho
nevidí. Stejným způsobem jsme naložili s naším veteránem. Neplatilo to však
o příteli člověka, který se k nám z ničeho nic přidružil. Nebyl nikterak šlechtěný, něco mezi bíglem a snad vlčákem, ale jinak na pohled docela pěkný. Na
takovou dvoudenní pouť je potřeba se řádně vybavit nejen oblečením
a spacím pytlem, ale také něčím do žaludku. Je-li cesta dlouhá, pak se každé
deko pronese, a tak si toho člověk moc nebere. Proto náš kamarád dostal příhodné jméno Guláš. Kdyby totiž došly zásoby, asi by se musel obětovat pro
své. Nevíme, zda byl křesťan, ale jelikož pes napodobuje svého pána, tak asi
ano. Zpočátku jsme si mysleli, že putování s námi vzdá, ale mýlili jsme se.
Z Cantalice jsme prošli přes S. Liberato do Poggio Bustone. Jedním z našich
zastavení byl františkánský klášter S. Giacomo. Na to, že to byl vesnický pes, se
Guláš choval vybraným způsobem. Nejenže si svorně lehl vedle stolu, když
jsme si dali v baru kafe, ale také věděl, že do kostela psi nechodí, a tak zůstal
bez domlouvání venku a hlídal vše, co jsme s sebou nesli. Vskutku zvláštní pes.
Připadal nám jako archanděl Rafael, byl nám průvodcem. Aniž by věděl kam
chceme jít, vždy nás předcházel a volil správnou cestu. Jako každý poutník i on
uměl vyhledávat chvíle k odpočinku. Jakmile jsme se zastavili, hned si ustlal.
Divili byste se, že si opravdu uměl vybrat. Pravda, neměl pod hlavou péřový
polštář, ale kámen také není špatný, zvláště když je vyhřátý od sluníčka. Bylo
zřejmé, že nemá potíže usnout. Jeho celkové vzezření vydávalo svědectví
o tom, že žije odevzdaností, kterou nikdo z nás asi v tu chvíli neprožíval.
Znepokojovali jsme se pro mnoho věcí: Nebude snad pršet? Najdeme správnou cestu? Budeme mít vůbec sílu zvládnout vše, co jsme si naplánovali? Tyhle
starosti náš milý přítel Guláš neměl. Asi si ani nepomyslel, že bychom mu mohli provést něco tak hanebného, na co odkazovalo jeho jméno. Cesta se odvíjela
malebnou krajinou. Byla to jedna veliká rajská zahrada, kterou by žádná lidská
ruka nemohla vysázet. Barvy kvetoucích rostlin na lukách připomínaly barevné
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spektrum sluneční záře. Pasoucí se koně
s hříbaty, krávy s telaty
nesoucí na krku zvonky
rozechvívaly ta nejskrytější zákoutí lidského
srdce, která se snad už
léta nepohnula. Nejen
zvířata byla na pastvě,
byly to především naše
oči, které hleděly skrze
stvoření do nebe.
A náš přítel? Soucítil
s námi. Jak tichý poutník na cestě do Emauz připojil se k nám se slovy: Což to všechno lidé milí neznáte? Není tady, byl vzkříšen! Zvony vyzvánějí k jeho slávě a všechno tvorstvo
zpívá.
Bylo už na čase najít místo k pozorování vycházejících hvězd. Našlo se. Pro
větší pocit bezpečí jsme složili své kosti v blízkosti domečku určeného pro potulné poutníky. Rozdělali jsme oheň, zapěli Pánu chvály a dopřáli také našim
útrobám něčeho lahodného. Samo sebou nezůstal bez odměny ani náš živý
Guláš. Zalezli jsme do svých „teplých“ doupat pod dohledem čtyřnohého kamaráda. Okolo druhé ranní jsme ale všichni zjistili, že nikdo z nás nespí. Nebylo
to ani tak krásou dojmů, které mohou také někdy člověka obtěžkat, ale především zimou. Kdyby nás někdo pozoroval, asi by mohl namalovat caravaggiovský
obraz. Ve svitu plamenů ohně se jako zrcadla leskly naše tváře. Na rozdíl od
Petrova zapření se k nám někdo svou službou přiznal. Byla to jedna ze sester,
která udržovala noční oheň, abychom mohli spát.
Slunce už vyšlo nad obzorem, ale snídani nikdo nevařil, Guláš se totiž rozhodl, že se obslouží sám. Nemusel dlouho hledat, jeho nos ho dovedl přímo
k buřtům. Byla to známka toho, že už se považoval za součást rodiny. Nemuseli
jsme tolik spěchat, protože nás od našeho stařečka na parkovišti dělilo jen něco okolo pěti hodin cesty. Do této chvíle jsme putovali přesně podle červených
čar, jak je připravili pro turisty jiní. Volání divočiny však bylo silnější. Což takhle
vyzkoušet stezku divočáků? Rozhodnuto, zpečetěno, jde se. Z vrcholu kopců do
hlubokého údolí na hřeben druhého vrásnění, a to s batohy na zádech. Cestou
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necestou přímo proti vrstevnicím do Krakonošova. Obyčejně se člověk těší na
nějakou odměnu, kterou předem zná. My jsme ji neznali, jen jsme tušili a přišla
v podobě pohádkově nádherných horských luk.
Nastala chvíle smutného loučení. Na kafe nás pozval místní pan farář. Guláš si
smutně lehl pod lavici. Tušil, že přišla naše i jeho hodina. Už jsme si mysleli, že
raději vše zaspí, nebylo by divu. Věrný přítel ovšem nezaváhal a přišel za námi
k autu se slzami v očích a se slovy: Nezapomenu na své přátele. I my si neseme
průvodce jménem Guláš ne v žaludku, ale ve svém srdci. Co by prospěla člověku
chvilková radost z dobrého jídla, kdyby neměl přítele, který na něho neustále
myslí a on na něho.
Nezbývá než si vzít poučení pro život člověka, které by se dalo přirovnat
k rozdílu mezi kočkou a psem. Proč nás neprovázela kočka? Kdo by si nevšiml, že
kočka je toho, kdo jí dá nažrat a kdo je pro ni bezprostředně užitečný. Pes je věrný. Guláš nemohl tušit, že mu něco dáme, ale protože si nás vybral za přátele,
provázel nás. Mnohdy se nám zdálo, že už se vrátil, ale neopustil nás ani v tom
psím počasí. Kdo má uši k slyšení, slyš, a kdo může pochopit, pochop.
David Henzl

JSOU ROZLIČNÉ SLUŽBY...
Jsou rozličné služby, které jsou
vykonávány v rámci života naší koleje, ale – co si budeme povídat – kávovar je jen jeden. Tedy alespoň ten
bohoslovecký. Měl jsem to veliké
štěstí, že mi byla svěřena péče o našeho „miláška“, jenž narozdíl od svého kněžského protějšku v malém
refektáři zažil v porovnání
s předchozími roky nebývalý boom,
zejména proto, že se pian piano podařil u bohoslovců vypěstovat dvojí
druh závislosti: jednak na kávě
(u jedinců, kteří dříve mysleli, že se
dá žít i bez ní – myslí si to i nadále,
nicméně už jen teoreticky), druhak

pak na samotném kávovaru
(především mám na mysli ty členy,
kteří dříve preferovali právě kněžský
kávovar, ale z finančních důvodů byli
brzy donuceni svobodně zvolit levnější, zároveň však kvalitativně srovnatelnou variantu kávovaru na bohoslovecké místnosti, jehož kouzlu pak
naprosto beznadějně podlehli).
Jelikož se nám uzavírá další akademický rok, pojďme si trochu zabilancovat. Než jsem odevzdal začátkem května péči o našeho miláška
jednomu spolubratrovi z druhého
ročníku (u něhož se již delší dobu
výrazně projevovaly známky povolání
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k této službě), zastavilo se počitadlo
letošní spotřeby kávy na čísle 1353.
Co se vyhlášení výsledků jednotlivců
týče, chtěl bych upozornit, že
v rámci zachování zákona o ochraně
spotřebitele dovolil jsem si každému
bohoslovci (nebo jáhnovi Radkovi
Tichému) přidělit osobní identifikační
matrikolu, která je shodná s číslem
jeho pokoje, aby tak byla alespoň
částečně zachována dnes tak prosazovaná anonymita. Nutno ještě poznamenat, že celkový počet zapsaných káv každého jednoho vůbec nemusí odpovídat skutečnému stavu
jím vypitého množství kávy, a to ze tří
důvodů:
1. Často můžete potěšit někoho
pozváním na kávu, kterou píšete na
svůj účet;
2. Často můžete být Vy tím, kdo je
takovýmto způsobem potěšen;
3. Případné selhání v administrativní oblasti (možnost pouze
teoretická).
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Ale teď už slíbené výsledky:
■ Na 8. místě se symbolickým
počtem tří (převážně vnucených,
přesto však s chutí vypitých) káv se
umístil spotřebitel s matrikolou
114 (Sp. 114).
■ O něco lépe je na tom Sp. 101,
který sice se svými 44 kávami zůstává ještě v druhé lize, nicméně
lze s potěšením konstatovat, že
v posledních týdnech byl u něj zaznamenán výrazný vzrůst spotřeby,
což tvoří dobrý základ do dalších
let.
■ Jakoukoli pochybnost o svém členství v extralize zahání Sp. 111,
u něhož se počitadlo zastavilo na
úctyhodném čísle 157.
■ Těsně pod dvoustovkovou hranicí
(kterou však již dávno od doby uzávěrky počítání bezpochyby překonal) se nachází Sp. 109 se svými
195 šálky převážně ranní kávy.
■ S nenapodobitelně blaženým výrazem ve tváři odcházel od kávovaru 219krát Sp. 106.
■ Jen o něco málo jej předběhl
Sp. 108, který si s 233 kávami došel
pro bronzovou medaili.
■ Finiš byl napínavý, ale ne zas tak
moc, aby se musel celý rok poctivě
pracující Sp. 105 strachovat o své
vítězství: neponechal nic náhodě,
udržel si svůj stabilní desetibodový
náskok a nakonec deklasoval spotřebitele Sp. 107 s konečným výsledkem 256:246.
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Co říci závěrem? Především bych chtěl
poděkovat všem dárcům, kteří nás, chudé
závislé seminaristy, v průběhu roku sponzorovali nejrůznějšími druhy zrnkové kávy,
díky čemuž jsme si méně než kdykoli předtím museli obstarávat kávu z vlastních
prostředků. Dále bych chtěl poděkovat
supermarketu Sma na Re di Roma, že
zrovna v době konání raccolty alimentare
měli v akci kilo Palombini za 7,90 €, čehož
jsme náležitě využili a ještě více snížili průměrnou cenu „pohonných hmot“.
V neposlední řadě bych pak rád vyjádřil
vděčnost samotným spotřebitelům z řad
bohoslovců, jáhnů a kněží, kteří nedali
našemu miláškovi zahálet, ale naopak
kolem něj často tvořili společenství a nechávali se obdarovávat tím nejlepším, co
ze sebe vydával. Samotnému miláškovi se
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pak patří vzdát hold za jeho neuvěřitelnou
spolehlivost a věrnost, s níž se pravidelně
ráno v 5:29 sám probouzel, čistil trysky a
očekával první návštěvníky ještě před ranním rozjímáním, k dispozici pak byl po celý
den až do pozdních večerních či nočních
hodin, bylo-li třeba. Věrný a tichý společník, vyžadující jen sem tam trochu vody,
popř. vuotare fondi, a občas nějakou tu
dekalcifikační kůru, stal se nám všem přítelem a životní radostí. V době psaní tohoto
článku připravil pro mne již svou 4051.
kávu a rozhodně mu nedochází dech, naopak, zdá se být v nejlepších létech. Nezbývá mi tedy, než mu popřát i nadále pevné
zdraví a hodně nových, intenzivních přátelství – sám musím nervózně uronit nejednu
slzu při pomyšlení, že již za krátký čas se
naše cesty rozejdou…
Vojtěch Loub

GRATULUJEME JUBILANTŮM
15.5.1962
11.6.1962

50 let narození
Mons. Jan Mráz
Mikuláš Hatiar

21.6.1987
21.6.1987

25 let kněžství
Rudolf Maslák
Ján Košiár

14.6.1992

20 let kněžství
Metod Frívalský

6.7.1952

60 let kněžství
Štefan Vagovič

23.6.1972
2. 7. 1972

40 let kněžství
Jaroslav Nesvadba
František Blažek

Výročí našich biskupů
17.5.1932

80 let narození
Miloslav kardinál Vlk

26.6.1977

35 let kněžství
Mons. Pavel Posád

40 let kněžství
1. 7. 1972
15.8.1972

Mons. Josef Hrdlička
Mons. František Václav
Lobkowicz OPraem

Zápal začátků
a odhodlanost mládí
vám nejen pro toto léto přejí
alumni Nepomucena

