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Děkujeme všem,
kteří ve svých modlitbách a obětech
pamatují na obyvatele naší koleje.

BRÁZDA – 2/2012-2013

3

OBSAH
Úvodní slovo piktogramové

Tomáš Enderle

4

Milý deníčku!

Jiří Luňák

5

Sicílie - tam si žijó…

Lukáš Engelmann

Papežové

10
16

Pascalova sázka naruby

Tomáš Enderle

18

Vraťme se zpět k modlitbě

Jan Mráz

20

I Quattordici venerabili martiri di Praga

Ettore Capra

22

Anketa Brázdy: Genius Loci
Radujte se s radujícími, plačte s...

27
Marek Husák

30

Hadí přirozenost

31

Gratulace

31

Brázda:

Časopis nepomucenských alumnů

Redaktor:

Tomáš Enderle

Fotografie:

J. Luňák, K. Skočovský, L. Engelmann, francouzský turista

Upozornění:

Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři

Adresa:

Pontificio Collegio Nepomuceno
Via Concordia, 1
00183 Roma
Tel.: 0039-06-772 657 1
e-mail: brazda@nepomucenum.it

Datum vydání: 18. 3. 2013

4

BRÁZDA – 2/2012-2013

ÚVODNÍ SLOVO PIKTOGRAMOVÉ
Drazí odběratelé Brázdy,
nedávno se mi do rukou dostala krabice, na jejímž obalu byla kromě jiného
vytištěna i řada piktogramů. Z nichž některé uvádím na tomto místě:

Tato řada obrázků ve mne vzbudila záplavu příjemných představ. Bylo
jasné, že se uvnitř nachází obzvláště chutný nápoj vhodný ke konzumaci
v letním období. Akorát ten deštník mne mátl. Proto jsem si raději přečetl
význam těchto symbolů, který je následující: Chraňte před dětmi, skladujte na
suchém místě, nevystavujte slunečnímu svitu a instalujte co nejdříve po
otevření. Uvnitř se nacházel toner do tiskárny. Já být dítě, tak vidouc první
obrázek neváhám a baštím.
Kopírujíc poněkud zběsilou logiku výše zmíněných symbolů jsem sestavil
obrázkovou instruktáž toho, jak zacházet s Brázdou. Ejhle:

Význam: Brázda je neprodejná, Brázdu konzumujte pouze v dobré náladě,
Brázdu nečtěte ve špatné náladě, na Brázdě si můžete pochutnat klidně i za
sto let. Ale snad vám to tak dlouho trvat nebude.
Tomáš Enderle
Na Brázdu můžete přispět i přes účet
IBAN účtu je: IT04 B052 1603 2290 0000 0072 419 (všechny 0 jsou číslice)
Do zprávy pro příjemce napište „Brázda“
Prosíme také o zaslání mailu s upozorněním, že jste nám poslali příspěvek.
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Milý deníčku!
Vážení přátelé, ano! Těmito slovy se budu obracet na vás věrné čtenáře
Kroniky Brázdy, kteří jste nejen zachovali svou přízep až doposud, ale zachováte ji i nadále a to přes změnu kronikáře. Jak uvedl Tomáš Enderle
v minulém čísle, odchází z této pozice a z nějakého – mně neznámého – důvodu si myslí, že já budu adekvátní náhrada. Nedal nic na domlouvání, přemlouvání ani výhrůžky. Jeho názor nezměnil ani fakt, že jsem nikdy kroniku
nepsal, snad až na občasné příspěvky v posledních letech povinné školní docházky, kdy jsem byl spoluautorem kroniky SDH Ořechov (pozn. SDH – Sbor
dobrovolných hasičů), a tak budu muset svá slova „Non sum dignus!“ podepřít skutečnými činy.
Jak ale uchopit tento textový celek, aby jeho čtenář nebyl připraven o to
podstatné a zárovep byl ušetřen mých citových výlevů? Bylo jasné, že
s frázemi typu „Dnes byl horký letní den. Strniště po žních byla proschlá,
a tak naši hasiči museli vyjíždět hned k 3 požárům.“ si nevystačím, a proto
jsem hledal inspiraci jinde. Nalezl jsem ji u svého bratra, ke kterému jsem
jako ke staršímu pochopitelně vzhlížel, resp. vzhlížel jsem k jeho deníku, který si psal. Přesněji: vzhlížel jsem DO něj (samozřejmě „nedopatřením“).
A uznejte sami, že věty: „Dnes byl teplý jarní den. Ve škole bylo na oběd hovězí maso s křenovou omáčkou a knedle.“ se jeví jako základ celkem obstojně. Pořád tomu ale něco chybělo. Jakýsi punc originality. Něco autorovi vlastní! A zde se, moji drazí, zrodila ona spásná myšlenka, jak uspokojit vaši touhu
po informacích z dění v Nepomucenu a zárovep se nenechat vykolejit faktem,
že mi těžkne mé prvácké břemeno. BUDU SI PSÁT DENÍK (!!!) …tedy přesněji
řečeno deníček. Proč se taky strhávat hned první den v práci?! A tak podle
hesla: Koho chleba jíš, toho písep zpívej!, se budete muset, drazí čtenáři, smířit s tím, že se na těchto stránkách nejenom že nebudu obracet k vám, ale
dokonce vás budu ignorovat, neboť mým věrným spolubojovníkem v údělu
Kosmově či Dalimilově, jsi byl právě ty, MILÝ DENÍČKU!
Tak tedy (milý deníčku! )
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1. prosince jsme spolu s papežem Benediktem XVI. slavili nešpory z 1. neděle
adventní v Bazilice S. Pietro. Kromě nepomucenských bohoslovců a jejich představených zaplnili baziliku i ostatní studenti římských univerzit. Na závěr bohoslužby předal Svatý otec mariánskou
ikonu Sedes Sapientiae studentské delegaci z Brazilíe, která bude hostit letošní
Světové dny mládeže v Rio de Janeiro.
O týden později, na slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, zavládlo
v Nepomucenu rekolekční silentium, ve
kterém jsme rozjímali nad úvahami
mons. Josefa Sochy, generálního vikáře
královéhradecké diecéze o zápasu člověka s Bohem, svobody s nesvobodou,
ale i střízlivém kněžském optimismu. Netradiční součástí letos byla ranní
modlitba na Pizza di Spagna u sloupu Panny Marie, který ozdobili vigili del
fuoco věncem.
Mši svatou před Vánocemi slavil Rettore Magnifico lateránské univerzity
biskup Enrico dal Covolo 14. prosince v kapli římského semináře. Pro některé
z nás to tak byla první příležitost, jak se dostat do těchto prostor. Po mši svaté proběhlo ještě krátké setkání u betléma ve foyer školy.
Na vánoční svátky jsme se vydali zpět do vlasti až 21. prosince a protože
první společnou akcí byla mše svatá 6. ledna, byly před námi dva týdny prožité v kruhu našich blízkých.
V neděli večer o slavnosti Zvěstování Páně se roznesly chodbami Nepomucena nejen zpěvy koled, ale také libá vůně kadidla při tradičním žehnání příbytků.
Letošní akademický rok už překvapivě po návratu z vánočních prázdnin
nebyly žádné přednášky, ale byl před námi týden intenzivních příprav před
oficiálním začátkem zkouškového období, které probíhalo až do 8. února.
V sobotu 2. února se na generalátu Tovaryšstva Ježíšova uskutečnilo setkání s pracovníky úřadu americké biskupské konference, na kterém se bohoslovci setkali nejen se zástupci svých mecenášů, ale také s dalšími kněžími
evropských států, kteří jsou na svých studiích v Římě podporováni stejným
způsobem.
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11. února na konzistoři kardinálů oznámil papež Benedikt XVI.
svoji rezignaci k 28. 2. 2013. Už
následující den, 12. února, přinesla česká média první jména možných a nemožných nástupců papeže.
Na Popeleční středu 13. února
celebroval Svatý otec mši svatou
výjimečně v Bazilice S. Pietro, aby
se tak dala příležitost účastnit se
co největšímu počtu lidí. Jednalo se totiž o papežovu poslední veřejnou mši
svatou. Také mnozí z obyvatel koleje tuto možnost využili. V závěru mše vyjádřil kardinál Tarcisio Bertone slova díků Svatému otci nejen jménem kolegia
spolupracovníků, ale i jménem diecéze Řím a všech věřících, což bylo potvrzeno dlouhým potleskem zcela zaplněné baziliky.
14. února jsme se sešli v Bazilice S. Clemente, abychom oslavili svátek sv.
Cyrila a Metoděje, jejichž význam pro slovanskou kulturu a liturgii si připomínáme zvláště v tomto roce, kdy je to přesně 1150 let od jejich příchodu na
Velkou Moravu. Mši svaté, kterou měli v režii naši slovenští bratři, předsedal
kardinál Jozef Tomko za účasti také českého kardinála Miloslava Vlka a řeckokatolického biskupa Cyrila Vasila, sekretáře Kongregace pro východní církve.
Bohoslovci košického semináře doprovodili zpěvem nejen mši svatou, ale
i následující průvod do krypty.
Se začátkem postní doby přibyly do programu i pravidelné páteční pobožnosti křížové cesty, které se modlíme na kolejní zahradě. Sobotní filmový
večer jsme nahradili sobotním večerem modlitebním, kdy se scházíme společně se sestrami k vigilii modlitby se čtením.
16. únor byl vyhrazen postní rekolekci, kterou nás provázel spirituál
z koleje S. Roberto Bellarmino v Římě španěl Luis López–Yarto Elizalde SJ.
Tématy jeho promluv byly momenty setkání člověka s Bohem, povolání
a Ježíšova mise.
Poslední únorovou neděli se dvě auta naplněná obyvateli koleje vypravila
na jednodenní výlet na pizzu do Pisy, kde někteří z nás nedokázali pochopit,
jak může být i v dnešní době, kdy se klade takový důraz na dokonalost a preciznost, centrem zájmu a středem tolika objektivů něco tak „zmršeného“ jako
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je křivá věž v Pise. Zastavili jsme
se také v historickém městě
Lucca, které je jedním z nejlépe
zachovalých středověkých měst v
Itálii. Při cestě zpět jsme se ještě
krátce pokochali pohledem na
večerní Florencii.

Ve dnech 25. a 26. února se na
Papežském orientálním institutu
a Papežské gregoriánské univerzitě konal mezinárodní kongres
s názvem „Svatí Cyril a Metoděj
mezi slovanskými národy: 1150
let od začátku misie“. Své příspěvky
přednesli
účastníci
z Polska, Slovenska, Itálie, Chorvatska i České republiky. Pří této
příležitosti strávili v naší koleji
několik dní také někteří naši otcové biskupové: biskup Ladislav
Hučko, arcibiskup Jan Graubner a kadinál Dominik Duka.
27. února zaplnily Piazza di S. Pietro i přihlehlá místa davy poutníků
z celého světa, kteří se přišli rozloučit a poděkovat papeži Benediktu XVI. při
jeho poslední generální audienci, den před jeho ohlášenou rezignací.
Mimo jiné také papež řekl, že je dobře, že se církev projevuje jako živá.
Následující den po 17. hodině odletěl helikoptérou z Vatikánu do Castel Gan-
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dolfa. Po přeletu nad Koloseem a Bazilikou S. Giovanni in Laterano míjel také
budovu
nepomucenské
koleje, z jejíž střechy mu
mávalo několik obyvatel
naší koleje spolu se sestrami.
S tradiční raccoltou alimentare, při které probíhá
sbírka na potřebné, jsme
pomáhali v sobotu 2. března v prodejně SMA na náměstí Re di Roma.
V pondělí 4. března se v Bazilice S. Bartolomeo na Isola Tiberina konala
bohoslužba slova s přenesením relikvie bl. Marie Restituty Heleny Kafkové.
V bazilice, která se z popudu bl. Jana Pavla II. stala známým místem novodobých mučedníků a svědků víry 20. a 21. století, jsou uchovávány také ostatky
českého světce – sv. Vojtěcha. To připomněl ve své promluvě i kardinál Christoph Schönborn, který bohoslužbu vedl.
Po týdnu přípravných kongregací, během kterých byli hosty Nepomucena
kardinál Miloslav Vlk a kardinál Dominik Duka, začalo 12. února konkláve.
Novým nástupcem sv. Petra byl ve středu 13. února zvolen argentinský kardinál a arcibiskup Buenos
Aires Jorge Mario Borgoglio, který stane v čele římskokatolické církve jako
papež František. V pořadí
je již 266. papežem.
Letošní
Velikonoce
budou bohoslovci prožívat ve svých farnostech,
aby se poté, co uslyší
„Není zde!“, opět sbalili a
odjeli do Věčného města.
Jiří Luňák
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... tam si žijó

Aneb ze zápisníku nepomucenského
kněze hladovějícího po pastoraci
O tomto kousku Itálie už jsem
slyšel mnohé, a tudíž mě už dávno
lákalo zakusit Sicílii na vlastní kůži. O
svatém týdnu minulého roku jsem
měl to potěšení se tam dostat.
Na začátku se musím přiznat, měl
jsem mnohé předsudky. Když se
řekne „Sicílie“, okamžitě se mi vybaví
mafie, ležérní život, kde čas nehraje
žádnou roli, hromada jídla a pohostinnost místních obyvatel. Některý
z těchto stereotypů se mi potvrdil,
některý ne. Ale popořádku.

autobusu k druhému a ptal se, který
by mě dovezl do Agrigenta, všiml si
mě nějaký pán a zeptal se mě, kam se
chystám a co dělám. Když jsem se mu
představil jako „Luca della Repubblica Ceca“, hned mě opravil, že se to
řekne přece „Lukáš“. V tu chvíli se mě
zmocnila paranoidní hrůza, že mafie
už o mně ví. Pro výraz překvapení na
mé tváři dodal, že zná bývalého
provinciála kapucínu v Praze bratra
Lukáše. I z něj se vyklubal kapucín,
který sice pochází z Messiny, ale žije
v komunitě v Římě. Vyměnili jsme si
telefonní čísla s tím, že se tam ještě
určitě setkáme.

První zážitek se Sicilskou otevřeností jsem měl hned na letišti
v Catanii. Když jsem půl hodiny po
Když jsem dojel do Agrigenta asi
plánovaném odjezdu autobusu
ve
14.30,
volal jsem, jak bylo domlu(nejspíš) hodně zmateně pobíhal po
autobusovém nádraží od jednoho veno, „Tonina“ (což je pastorační
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asistent ve farnosti, kam jsem byl
pozván). Tonino mě přivítal a řekl mi,
že nejpozději za 10 minut pro mě
dojede. Opovážil jsem se zavolat
v 15.00 znova, jestli na mě náhodou
nezapomněl. V telefonu se ozvalo, že
ne, že už je na cestě, ať počkám ještě
pět minut. V 15.30 byl Tonino na
nádraží, jak na koni. Tam jsem pochopil, že pro některé je čas opravdu
relativní.
Ale ne u všech. Když jsem potkal
místního faráře farnosti Blahoslavené Panny Marie Karmelské nacházející se ve městě Favara (čítá asi
40 000 obyvatel a je rozdělena do
devíti farností), překvapila mě jeho
přesnost. Místní farář, padre Salvatore, je malý podsaditý pán, kterému
odhaduji tak něco málo přes padesát
let. Je velice energický a farnost vede
pevnou rukou. Nemá problém zvýšit
hlas. A to nevím, jestli slovíčko
„zvýšit“ odpovídá opravdu tomu
řevu, co jsem ve skutečnosti slyšel.
A v zápětí řekne „ti voglio bene“
a věc je vyřešena. Je ve farnosti
velice oblíben, než začne mše sv.
všechny poobjímá, řekne jim, že je
má rád, a tu a tam, jen tak mezi řečí
na někoho, jak už jsem řekl, „zvýší
hlas“. Uvědomil jsem si, že pro
Siciliány je to způsob projevování
lásky. Je pro ně otcem, který dává
afekt, ale dává i limity. Překvapilo
mě, že mše svatá začínala opravdu
v danou hodinu, ba dokonce někdy

i nějakou tu minutu před oficiálním
začátkem. Padre sám zvonil na
zvonek u sakristie a to někdy tak
dlouho, dokud nebyl v kostele klid
a někdo nezačal zpívat. Když jsem se
ptal některých, jak je to možné, že
mše svatá nezačíná se zpožděním,
řekli mi, že jejich padre má rád Pána
Boha, proto začíná přesně.
Samotná mše sv. mě taktéž
oslovila, protože Sicilané zpívají
hodně, nahlas a někdy i čistě. Vůbec
nepotřebují varhany, které taky
v kostele nikde nebylo vidět. Za to
pějí, kromě obvyklých částí mše sv.
jak je známe u nás, i před prvním
čtením, nebo při pozdravení pokoje.
Ono pozdravení pokoje je taktéž
výrazná chvíle mše svaté, kdy se líbá
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na líčko opravdu každý s každým.
Když se na mě začali vrhat někteří
vousatí muži, bál jsem se, že vytvoříme „suchý zips“. Srdečnosti se
prostě meze nekladou. Ovšem na
druhou stanu jsou i chvíle, kdy se
Sicilané dokážou při mši ztišit a
prožívat hluboce vztah k Hospodinu.
Nezapomenutelným zážitkem byla
pro mě Květná neděle. Když měl
průvod s ratolestmi vyrazit do kostela, přihnali se čtyři robustní chlapi
s oslem. Dva drželi osla, dva drželi
faráře. Nevím, kdo z nich byl více
vyděšen. Když se nakonec povedlo
padremu nasednout, hnal se rychlým
oslím krokem téměř celým městem
až ke kostelu. Lidé na něj nadšeně
mávali z oken. U kostela se osel splašil
a odnesli to první dva ministranti. Tak
nevím, jestli to Pán Ježíš při vjezdu do
Jeruzaléma taky takto prožíval…
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Je to k nevíře, ale připadalo mi, že
padre Salvatore žije svůj život
„v kostele“. První mše sv. je ve
všední den v postní době v 6.30
(překvapivě hojně navštěvovaná),
další v 9.00, a pak v 18.00. Padre si
bral většinou tu ranní, a byl pak
v kostele někdy až do té večerní.
Většinou organizoval a připravoval
mnohé věci, ale věřím, že se u toho
i modlil. A byl k dispozici pro ty, kteří
přišli s nějakým trápením. Věděli, že
ho tam najdou. Nejdříve je vyslechl,
a pak jim v klidu řekl, že by to chtělo
ještě prohloubit víru a dovedl je ke
mně do zpovědnice. Někteří se takto
dostali ke zpovědi třeba i po letech.
Jedna z nevýhod tohoto stylu
života je, že padre nemyslí moc na
věci všední a vezdejší, na které ještě
pořád myslím já. Když jsem mu první
den v osm hodin večer jemně naznačoval, jestli by už nemohla být někdy
večeře (zesláblý po cestě), řekl mi, ať
si jdu vzít nahoru do kuchyně jablko.
Hm, idea prohnutých sicilských stolů
se najednou rozplynula v niveč.
Naštěstí ne na dlouho…
Fascinuje mě ta sicilská horká
krev. Byl jsem svědkem pár rozhovorů, které opravdu vrcholily řevem,
kdy jsem si říkal: „Tak v naších českých podmínkách v tomto bodě
následuje snad už jen bodnutí nožem“. Ale k mému překvapení ti dva
„silně diskutující“ se najednou začali
smát. A tu jsem pochopil, že „silná“
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komunikace na ožehavé téma,
nemusí být vždy „negativní komunikace“.
Místní jsou velice neradi, když se
Sicílie spojuje s mafií. Je to citlivé
téma. Párkrát jsem měl na toto téma
nějaký nenápadný dotaz. Řekli mi
spěšně, že to jsou předsudky, že
mafie není záležitost jen Sicílie, ale
celého světa, stejně jako korupce
nebo všudypřítomné odpadky.
Záležitost tím byla vyřešena. Možná
negují skutečný problém, možná
mají pravdu. Bůh suď.
Ještě jiná věc mě u Sicilanů překvapila. Zatímco u nás sklízím posměch za to, že jsem celý rok bílý jak
„ředitel vápenky“, tady na Sicílii jsou
z toho nadšení. A zase jsem se přesvědčil, jak jsou lidské ideály relativní. Člověk mnohdy touží po tom, co
nemá. U nás mnozí usilují o to, aby
přes
léto
alespop
trošku
„zbronzovatěli“, tady obdivují bělost.
Letos v létě se rozhodně nemíním
opalovat…
Konečně jsem zažil prohnuté
sicilské stoly. Padre Salvatore nás
dnes přivezl na oběd k jedněm
farníkům. Po předkrmu, což byly
olivy se sýrem, nás čekala vynikající
pasta, která přepadávala z okraje
talířů, následována řízkem (opravdu
to bylo něco jako náš řízek), který se
taktéž stěží vešel na talíř. Po zákusku, ovoci, dobrém italském kafi
a štamprli mandarincella na závěr se
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padre nenápadně vytratil. V půlce
poobědního rozhovoru už to rodina
nevydržela a řekla mi, že i já musím
jít spát. Postele máme už připraveny.
Připadal jsem si, jak v mateřské
školce. Začal jsem protestovat, že po
silném italském kafi opravdu nejsem
schopen usnout. Marně. Uložili mě
do postele a málem se ještě dívali,
jestli jsem opravdu usnul. V poslední
chvíli jsem si vyžádal nějakou knihu
pro ukrácení chvíle. Donesli mi
zeměpis pro šestou třídu. Naštěstí
mám Breviář v mobilu. Ač jsem
neusnul, rozhodně to nebyl ztracený
čas. Vynechal jsem jen Kompletář.
V hotelech dávají nabídku „nocleh
a snídaně“, tady „nabízejí“ (schválně
jsem zvolil tento eufemismus) „oběd
a nocleh“.
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Ještě bych se rád zmínil o místní
řeči. Pokud místní obyvatelstvo nechce, abych jim rozuměl, přepne do
nářečí, tzv. „sičiliáno“. Starší generace
má přepnuto neustále. Ale toto nářečí
se jim „plete“ i do oficiální italštiny.
Nezvyklému uchu to zní jako krásné
šišlání. Vždycky mě pobaví, když mi
chce padre něco ukázat a řekne:
„Šcusa, come štai? Hai višto quešto?“
Na Zelený čtvrtek mě čekalo další
překvapení. Je svátek všech kněží,
kteří se scházejí kolem svého biskupa,
aby obnovili kněžské sliby. I my jsme
jeli na „Missu chrismatis“. Nejprve
jsem byl udiven, že jsme nedojeli do
Agrigenta, jak jsem předpokládal. Na
otázku proč, padre odpověděl, že
katedrála je zavřená, protože se tam
dělají práce, neboť ujíždí ze svahu. Bez
mrknutí oka dodal: „Už několik let. Na
Sicílii si žijeme takto“. Když jsme
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vystoupili z auta u konkatedrály
v nějakém jiném městě, zůstal jsem
opět udiven. V kostele i kolem něho se
potulovalo plno mladých lidí. Opět
jsem se zeptal: „Padre, kdo jsou
a odkud přišli tito?“ Padre byl udiven
mým údivem a vysvětlil mi, že to jsou
ti, kteří budou letos biřmováni. „Však
se dnes žehná jejich olej, ne?“ Tudíž na
Misse chrismatis nás, kromě pár sester
a staršího obyvatelstva, byla hromada
kněží (odhaduji, že více než 200) a asi
dvě až tři hromady mladých lidí. Bez
žádných speciálních animací během
mše sv. Zjistil jsem, že i toto je možné!
Samotné Triduum bylo taktéž
naplněné. Pro mě osobně bylo silným
momentem, když při obřadech na
Zelený čtvrtek padre nejdříve umyl
nohy mě a pak já jemu. Potom teprve
jsme šli umývat nohy dvanácti chlapům. Padre každou umytou nohu
políbil. Po tomto symbolu jsme se modlili za
to, aby Církev byla
skutečně
sloužící
a prosili jsme i za všechny chyby a hříchy kněží.
A také za oběti různých
mocenských a sexuálních selhání kněží.
Na Velký pátek byla
křížová cesta ulicemi
města. Když jsem se
ráno ptal, kdy začíná,
padre řekl, že něco
mezi půl dvanáctou

BRÁZDA – 2/2012-2013
a dvanáctou. Jak přesné určení času!
Ve 12.15 jsme začali. Po jedné straně
náměstí chlapi v zajímavém oblečení
(snad to byli hasiči) vezli sochu Pána
Ježíše držícího kříž. Po druhé straně
náměstí vezli jiní krojovaní chlapi
(snad to byli skauti) sochu Panny
Marie bolestné, celé v černém
a s kapesníčkem v rukou. Na konci
náměstí při čtvrtém zastavení se obě
sochy setkaly. A pak putovaly spolu
za doprovodu několika stovek lidí až
ke Kalvárii, kde bylo dlouhé kázání
jednoho místního kněze. Celá křížová
cesta byla zaměřena na rodinu a na
to, aby rodiče neměli strach ze svých
dětí! Říkal jsem si, jak jsou ta témata
všude aktuální…
Prakticky celé třídenní jsem
strávil zpovídáním. Až do obřadů
Vzkříšení, které v sobotu začínaly ve
23.00 a trvaly až do téměř dvou
hodin v noci. Když jsem padremu
naznačoval, že my v Hrabyni začínáme už v šest večer a v lepších farnostech dokonce až v osm, důrazně mi
nařídil, že až se vrátím do vlasti,
musím to změnit. Vzkříšení přece
nebylo za soumraku, ale v noci. Uf,
těžký úkol jsem dostal.
Neděle vzkříšení se odehrávala
v prostředí veliké radosti i únavy
z předcházejících dnů. Na velikonoční pondělí, kterému se říká „Lunedì
dell‘Angelo“ („pondělí anděla“ toho, který zvěstoval ženám, že byl
Ježíš vzkříšen) se slaví v celé Itálii
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takzvaná „Pasquetta“ - „Malé Velikonoce“. Všichni, kteří mohou, odjíždějí s celými rodinami ven do přírody,
kde mají rodinný piknik. Já jsem
právě v tento den odjížděl na piknik
zpátky do Říma. Ovšem s velkou
vděčností za dny, které jsem tu mohl
strávit.
Tak si tam žijó. Alespop ve farnosti, kde jsem měl tu čest několik dní
pobývat. Není to ani růžové, ani
černé, tak jako všude. Ale přiznám
se, že jsem si odvezl trochu toho
jižanského entusiasmu, který mi už
při studiu někdy docházel. Opravdová radost z víry se totiž musí vidět.
Může se projevit velkou srdečností,
ale i touhou nasadit svůj život pro
Hospodina. Pojďme do toho!
„Bašta“, „Vi voglio bene!“, Lukáš
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Benedikt XVI

„Rozhodl jsem se zříci služby,
kterou mi Pán svěřil 19. dubna 2005.
Udělal jsem to zcela svobodně pro dobro Církve, když jsem se
předtím dlouho modlil a zkoumal před Bohem své svědomí,
s plným vědomím závažnosti tohoto kroku,
zároveň však i s vědomím, že nejsem s to naplňovat
petrovské poslání s tou silou, které je k tomu třeba.
Mám oporu a světlo v jistotě, že Církev je Kristova, a On nikdy nedopustí, aby jí chybělo Jeho vedení a Jeho péče. Všem
vám děkuji za lásku a modlitbu, kterými jste mne doprovázeli. Děkuji vám! Modlete se i nadále za mne, za Církev, za
příštího papeže. Pán nás povede.“
generální audience, 13.2.2013
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František

"Dobrý večer, bratři a sestry,
Víte, že povinností konkláve bylo dát Římu
nového biskupa. Vypadá to, že mí bratři kardinálové si pro
něj došli téměř na kraj světa, ale teď jsme tady.
Především bych se chtěl pomodlit za našeho emeritního
biskupa, Benedikta XVI. Modleme se za něj všichni společně,
aby mu Pán žehnal a Panna Maria jej ochraňovala.
A nyní – biskup a lid – zahajme tuto pouť.
Pouť římské církve, která v lásce předsedá všem církvím,
pouť bratrství, lásky a vzájemné důvěry. Stále se za sebe
modleme, jeden za druhého. Modleme se za celý svět,
aby v něm vládlo silné bratrství."
z projevu po zvolení papežem, 13.3.2013
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PASCALOVA SÁZKA NARUBY
Podle Platóna by se mělo lidem
namluvit, že jsou to permoníci vzešlí
ze země a každý z nich má v sobě
obsažen nějaký kov, který určuje,
jaká je jeho role ve společnosti. Tato
povídačka, mýtus nebo narativ
(vyberte si, jak chcete) měla zjistit
stabilitu sociálnímu systému, který
by fungoval ve prospěch všech.
Elizabeth Gilbert, autorka světoznámého
pseudospirituálního
bestselleru Jíst, meditovat, milovat,
zase horuje pro to, aby se obnovil
antický statut démona nebo též génia, který našeptává umělci, co a jak
má tvořit. Úspěch uměleckého díla
by pak nezávisel jen na tvůrci, člověku, kterého novověk postavil do
středu všeho, ale i na jakési vyšší
entitě, jejíž chování nemůžeme
ovlivnit. To by mělo pomoci k tomu,
aby autoři nebyli drceni váhou svých
předchozích úspěchů a nekončili tak
často už v mladém věku, na psychiatrických a pitevních odděleních.
Jiná Elisabetha, tentokrát Hämmerling zase všem vřele doporučuje,
aby si vytvořili jakousi osobní mytologii. Ona sama nikdy neodložila
svého dětského hrdinu Orfea. Přesvědčeně píše o tom, jak jí tento
osobní kult pomohl vypořádat se
s mnohými životními situacemi
a prospěl v jejím růstu.

Tyto pokusy o zlepšení světa mají
dvě věci společné. Jednak jejich propagátoři vědí velmi dobře, že tyto
narativy nejsou pravdivé ve vědeckém slova smyslu. Druhak ale jsou
toho názoru, že by se žilo lépe, kdyby jejich bájím všichni věřili, a to
zřejmě proto, že v jistém ohledu zachycují realitu lépe než ona vědecká
pravda. Pro dnešního člověka je nepřijatelná představa genia–duchovní
bytosti přebývající v umělcově ateliéru, jež mu pomáhá nebo nepomáhá tvořit podle svých schopností a
rozmarů. Stejně tak se vysmějeme
tomu, že vládcové by měli být vybráni podle toho, že mají v těle větší
množství zlata než ostatní.
Nemusíme ale zacházet do antických nebo postmoderních extrémů.
Vezměme si příklad z našich životů.
Pohádky se podílí na formaci hodnotového systému člověka již od útlého
mládí. I když se děti nesnažíme přesvědčit o tom, že by se události
v nich popisované skutečně staly,
přesto pohádky slouží k předávání
hodnotového systému dané kultury.
Tak například v naších příbězích pro
děti se nestává (na rozdíl od těch
z dálného východu), že by jejich
hlavní kladný hrdina spáchal sebevraždu. Ačkoliv jsou příběhy pohádek různé, stěží se jich najde mnoho,
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kterým by chyběly základní dva úzce
spojené narativy – vítězství dobra
a konečná spravedlnost. Tyto dvě
teze ale jen stěží mohu vyvěrat
z naší zkušenosti se světem a dozajista nemohou pocházet z vědeckých
závěrů.
Co to všechno znamená? Brojím
proti pohádkám? Nesnáším Alžběty?
Chci se pochlubit, že jsem konečně
přečetl Ústavu? To jistě ne (tedy až
na tu poslední otázku, protože to
tak trochu ano).
Spíš bych chtěl vyjádřit jisté přesvědčení. Kdyby dnešní člověk zapátral v knihovně, pravděpodobně by
tam někde vedle Gibbona, Nietzscheho a Freuda objevil i Bibli, postačila by i verze pro děti s obrázky.
Příběh, který by si tam přečetl, by se
mu mohl zdát tak trošku fantastický.
Rozdělení Rudého moře, kříšení
z mrtvých a jablko, co může za
všechno zlo světa… to nezní zrovna
vědecky. Přesto je to v podobě/
interpretaci prezentované katolickou Církví ze všech výše zmíněných
příběhů ten zdaleka nejuvěřitelnější.
A nejen to. Dokonce tento příběh
řeší úplnějším způsobem všechny
problémy a postoje, k jejíž vyřešení
a ospravedlnění jsme potřebovali
příběhů celou řadu. Kdo si přečte
o Bohu, stvořiteli a povolavateli světa a člověka, má příležitost pochopit, že každý člověk má své povolání,
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některý vznešené, jiný obyčejné. Kdo
si prožije příběh Syna člověka, nepotřebuje už Orfea, který by jej vyvedl
z podsvětí. Kdo se dočetl o působení
Ducha Utěšitele, může bez bázně
předpokládat, že velká umělecká
díla nepocházejí pouze z člověka.
A kdyby se našemu čtenáři povedlo
přečíst Bibli úplně celou, možná by
nalezl rozumný důvod k naději, že
navzdory mnohému, co vidí kolem,
to může nakonec dopadnout dobře.
A to už vůbec nemluvím o tom,
jak by se mohl změnit jeho život,
kdyby tomu všemu opravdu uvěřil.
Zatímco Pascal, stejně jako Mohamed, chce, aby druhý uvěřil alespoň kvůli tomu, aby se nedostal do
pekla, pisatel tohoto článku by rád,
aby druhý uvěřil alespoň kvůli tomu,
aby prožil plnější život čerpajíc
z Pravdy, která se manifestuje různě
a mnohotvárně, ale naprosto eminentně a plně se zjevuje v Synu přítomném ve své Církvi... a skrze to
aby se dostal do nebe.
Tomáš Enderle
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Po mnoha stoletích nastala situace, kdy se Petrův stolec neuprazdňuje
papežovou smrtí, ale jeho odstoupením. Necítím se kompetentní hodnotit
pontifikát papeže Benedikta, ale chtěl bych se podělit o pár myšlenek
a pocitů, které mne v těchto dnech zasahují.
Je Popeleční středa, 13. únor 2013 a papež Benedikt XVI. předsedá
poslední veřejné bohoslužbě. Jen letmo se dotýká svého rozhodnutí odstoupit, ale využívá příležitosti k poděkování věřícím a k prosbě o zvláštní
vzpomínku v modlitbě. Dále se pak už věnuje začátku etapy, která potrvá
čtyřicet dní a dovede nás k radosti Pánových Velikonoc, k vítězství Života
nad smrtí. (…) Drazí bratři a sestry, začínáme s důvěrou a radostí postní
dobu. Ať v nás mocně zní výzva k obrácení: „obraťte se k Bohu celým srdcem“ přijetím Jeho milosti, která z nás činí nové lidi onou překvapivou novostí, která je účastí na samotném životě Ježíšově. Není konec světa. Žijeme
život víry v konkrétní době a v konkrétní situaci, a ani velké události nemohou odvést naši pozornost od toho podstatného.
Po svatém přijímání vystupuje kardinál Státní sekretář a pronáší poděkování: Vaše Svatosti, s pocity velkého pohnutí a hluboké úcty nejenom církev,
ale celý svět přijal zprávu o Vašem
rozhodnutí odstoupit z úřadu
římského
biskupa,
nástupce
svatého Petra. Nebyli bychom
upřímní, Svatosti, kdybychom
neřekli, že nám dnes na srdci
neleží stín smutku. V těchto letech
bylo Vaše magisterium otevřeným
oknem do církve a světa a odráželo paprsky pravdy a lásky Boží,
aby našemu putování propůjčovaly světlo a teplo, také a zvláště ve
chvílích, kdy se na nebi stahují
mračna. (…) Dnes večer chceme
poděkovat Pánu za cestu, kterou
církev ušla pod vedením Vaší
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Svatosti a chceme Vám říci z hloubi srdce, s velkými sympatiemi, pohnutím a
obdivem: děkujeme Vám za to, že jste dal zářivý příklad prostého a skromného dělníka na vinici Páně, dělníka, který ale v každé chvíli dokázal uskutečňovat to nejdůležitější: nést Boha lidem a přivádět lidi k Bohu.
Těžko popsat atmosféru a emoce, které zažívám. Dívám se po lidech.
Někteří mají v očích slzy (derou se do očí i mně), jiní, mnozí, se snaží ukořistit poslední fotografii. Nastává dlouho trvající potlesk, který nakonec
přeruší papež sám: vraťme se k modlitbě – a pronáší závěrečnou modlitbu
a uděluje požehnání. Potlesk znovu propuká a mísí se se zpěvem, který
vyznává: non prævalebunt! – a brány pekelné ji nepřemohou!
Předtím ráno toho samého dne, při generální audienci, ještě před katechezí pronesl papež spontánně několik slov vysvětlení: Drazí bratři a sestry,
jak víte, rozhodl jsem se (dlouhý potlesk) – díky za vaši sympatii! – rozhodl
jsem se zříci služby, kterou mi Pán svěřil 19. dubna 2005. Udělal jsem to
zcela svobodně pro dobro Církve, když jsem se předtím dlouho modlil
a zkoumal před Bohem své svědomí, s plným vědomím závažnosti tohoto
kroku, zároveň však i s vědomím, že nejsem s to naplňovat petrovské poslání
s tou silou, které je k tomu třeba. Mám oporu a světlo v jistotě, že Církev je
Kristova a On nikdy nedopustí, aby jí chybělo Jeho vedení a Jeho péče. Všem
vám děkuji za lásku a modlitbu, kterými jste mne doprovázeli. Děkuji vám!
V těchto, pro mne nelehkých dnech, jsem cítil téměř tělesně sílu, kterou mi
přináší láska Církve a Vaše modlitba. Modlete se i nadále za mne, za Církev,
za příštího papeže. Pán nás povede.
Jistě, Pán nás povede, nemusíme se bát. On je ten, na kterého spoléháme, ne na člověka. Ale lidské spolupráce je třeba, ne že ne! Čím více mne
zasahuje odchod toho, který Bohu a Církvi sloužil naplno do vysokého věku,
tím více to zakouším jako výzvu: Koho pošlu, kdo nám půjde? (Iz 6,8)
To je samozřejmě výzva nejen pro nového nástupce sv. Petra, anebo pro
ty, které si Pán volá nebo povolá v budoucnosti. Také my, kteří Pánu sloužíme třeba už dlouho a mnozí též „profesionálně”, jsme konfrontovaní
s otázkou po otevřenosti a disponibilitě vůči Bohu i lidem.
Pro tuto postní dobu nám může být světlem i ta krátká uvozovací větička, kterou papež utišoval dojaté davy: vraťme se k modlitbě! Celým srdcem…
Svatý otče, díky!

Jan Mráz
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I QUATTORDICI VENERABILI MARTIRI DI PRAGA
DELL’ORDINE DI SAN FRANCESCO
Tra le persone più significative, che ho potuto incontrare durante gli anni di formazione al Sacerdozio nel Pontificio Collegio Nepomuceno in Urbe, spicca la figura di un padre
francescano del convento della Beata Vergine della Neve, che d’improvviso, nel suo
austero saio religioso, compariva puntualmente per alcuni giorni nei corridoi, in refettorio ed in chiesa.
Così, in un improbabile latino, non senza una certa dose di sfrontatezza, incominciai
prima a salutarlo poi a scambiare alcune parole per conoscerne l’identità ed apprendere
il motivo delle sue ripetute apparizioni tra di noi; non proprio immediatamente riuscii a
sapere, nonostante la sua naturale riservatezza, che si trattava di Padre Petrus Alcantara
(Houška), vicepostulatore della causa di beatificazione dei quattordici Martiri Francescani
di Praga.
Da qui l’inizio del mio interesse per questi Martiri Boemi, che avrei avuto modo di
scoprire essere un’intera comunità francescana al servizio della ricattolicizzazione del
regno di Boemia, massacrata dalla furia degli eretici. Tale evento si colloca nel tempo del
tumulto Passaviense, sette anni prima della famosa defenestrazione di Praga e nove anni
prima della battaglia della Montagna Bianca che avrebbe segnato la definitiva sconfitta
del fronte protestante nelle terre Boeme ed il rafforzamento delle forze cattoliche,
e materialmente si caratterizza e manifesta il 15 febbraio 1611, quando una turba
formata da Ussiti, Calvinisti e Luterani fa irruzione nel convento francescano della Beata
Vergine Maria della Neve e uccide Padre Federico Bachstein, Vicario del convento e
Maestro dei novizi, e tredici Compagni, dei diciassette presenti, in odio alla fede.
Di questi Nuovi Beati potrei ricordare l’esemplare vita religiosa e la particolarmente
cruenta passione, con la quale ricevettero la palma del martirio, ma altri più autorevoli di
me e meglio documentati hanno già provveduto a tale opera. Postulatore presso la Sacra
Congregazione delle Cause dei Santi ed alunno della facoltà di diritto canonico della
Pontificia Università “Antonianum” ho pensato di contribuire al ricordo del loro eroico ed
esemplare comportamento, riassumendo in questa sede l’iter della causa, provvidenzialmente conclusasi con l’elevazione agli onori degli Altari nell’imminenza dell’apertura
dell’anno della Fede, proclamato da Benedetto XVI.
Avendo il truce avvenimento sconvolto i confratelli, nonché la comunità cattolica
tutta, questi, trascorsi solo tre anni, inoltrano supplica affinché vengano intrapresi i passi
necessari per poter chiamare “beati” i religiosi uccisi in virtù della loro fede.
Conseguentemente, viene condotta un’indagine dettagliata sulla loro vita, sul pre-
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sunto martirio e sui segni miracolosi osservati
dopo la morte, vengono contattati testimoni
de visu et auditu che ricordano bene l’incursione e la veemente aggressione della folla
inferocita contro i religiosi cattolici, viene
acquisita l’escussione giurata di due persone
ben informate sugli avvenimenti, implementata, quattro anni dopo, dalla testimonianza,
resa davanti a notaio, di un consigliere dell’Imperatore, riguardante specificatamente la
“causa” del martirio dei quattordici francescani.
Il processo è istruito nel 1677 dall’arcivescovo di Praga Giovanni Federico di Waldtstein che nomina due sostituti per l’interrogazione dei testimoni e l’esame dei dipinti dei
martiri presenti nella chiesa e nel convento.
Sono poi spedite a Roma, dalla provincia
francescana, dalle autorità di Praga, dal
governatore e dall’ Imperatore Leopoldo
primo le lettere postulatorie. Tuttavia a Roma
la causa si arena, probabilmente per mancanza di fondi.
La causa è nuovamente ripresa negli anni
1695/1698 sotto il pontificato praghese di
Giovanni Giuseppe conte di Breuner. Roma
ritiene il materiale probatorio già raccolto non
essere sufficiente soprattutto in merito alle
prove del movente degli oppressori e dei
motivi della morte dei quattordici Francescani, che avrebbero dovuto essere supportate
da segni soprannaturali e da grazie certamente attribuibili alla loro intercessione.
La ricerca di nuovi testimoni de visu
pertanto prende avvio, affiancata dai passi
necessari a reperire quanto richiesto dalle
nuove disposizioni di Urbano VIII ed Innocen-
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zo XI, circa lo svolgimento dei processi:
Super non cultu, super virtutibus, super
miraculis post mortem.
Ma ancora una volta il processo conosce
una quiescenza nel prosieguo della fase
romana per il sopravvenire di necessità
ritenute dal Definitorio provinciale più
urgenti, che ne impediscono il finanziamento.

La causa, seppur mantenuta in vita per lo
più con scritti agiografici e varie lettere
interlocutorie tra l’Ordine Serafico, l’Arcidiocesi di Praga, i Nunzi Apostolici e la Sacra
Congregazione dei Riti, riprende solo nel
1933 con un nuovo processo informativo
istituito dalla curia Arcivescovile di Praga, a
mio avviso anche stimolata dall’innovazione
pìana (PioXI) della Sacra Congregazione dei
Riti che conosce l’istituzione della sezione storica per lo studio delle cause antiche.
Il processo diocesano è riaperto e si protrae fino al 1944 con il riesame dei documenti
antichi, la traduzione di quelli in antico Boemo in Latino, l’escussione di testimoni sia
presentati dal postulatore sia chiamati ex officio, e la dichiarazione dell’assenza di scritti
pubblici dei quattordici martiri. Parallelamente si dà inizio al processo super non cultu nel
1943, che si conclude favorevolmente nel 1944.
Ancora una volta la causa deve però subire rallentamenti per gli eventi bellici del
secondo conflitto mondiale e la fase romana può iniziare solo nell’ottobre del 1947,
quando il transunto del processo diocesano giunge nelle mani del postulatore Generale.
Nel 1948, tuttavia i conosciuti eventi politici del dopoguerra portano la dittatura
comunista anche in Cecoslovacchia con la conseguente persecuzione della Chiesa
Cattolica, la chiusura delle chiese, dei monasteri e gli arresti di sacerdoti e religiosi; anche
il Convento della Beata Vergine della Neve conosce una nuova barbarie con l’occupazione e la carcerazione dei frati.
Solo nel 1989, con il crollo del comunismo e con la conseguente pacifica divisione
delle repubbliche Ceca e Slovacca, mutano le condizioni avverse e la vita religiosa può
uscire dal silenzio e risorgere.
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E’ in questo momento che il processo riparte: il Neo Nunzio G. Coppa, su richiesta dei
Frati Francescani interroga la Congregazione per le Cause dei Santi (succeduta alla Sacra
Congregazione dei Riti in materia di Beatificazioni e Canonizzazioni) circa lo stato della
causa.
Risponde Mons. E. Nowak, segretario della medesima, richiedendo ad integrazione i
pareri del nuovo provinciale francescano di Boemia, della Conferenza Episcopale Ceca ed
il giudizio dello stesso Nunzio.
Ottemperate le nuove richieste, il 30 aprile 1993 la Congregazione nomina il relatore
della Causa nella persona di Padre Hieronim Fokcoski SJ .
L’anno successivo si ottiene il decreto della validità del processo informativo diocesano del 1944.
Comincia così l’ultima fase del processo con la stesura, secondo le Novae leges ed i
regolamenti attuali della Congregazione,
della attuale positivo, che si compone
delle seguenti parti:
1.Prenotatio Rev. P Hieronimi Fokcoski
SJ, Causae Relatoris, in cui si delinea la
storia della causa, la descrizione del
materiale probatorio e delle prove documentarie, il metodo utiizzato nella edizione della positio, la descrizione del martirio
e della fama del martirio.
2.Informatio super martyrium, che
riporta nel primo capitolo più specificatamente l’iter della causa. Il secondo, suddiviso in tre ulteriori parti tratta rispettivamente a. della situazione storica della
Boemia e di Praga a cavallo dei secoli XVI e
XVII, in particolare l’opera di Rodolfo II e
della Sede Apostolica per la riforma della
Chiesa in Boemia, l’invasione passaviense
in Boemia. b. della vita dei frati minori nel
convento di Praga, dello stato della provincia, dell’arrivo dei frati nel convento della
B.V. della Neve, del restauro del monaste-
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ro e della chiesa, dell’opera apostolica della
comunità dei frati. c. delle virtù teologali e
cardinale dei Martiri Praghesi.
3.Decretum super validitate Inquisitionis dioecesanae.
4.Tabella Testium nonnullorum Documentorm.
5.Summarium, con la selezionata trascrizione
delle testimonianze sul martirio riprese dalla
Copia publica del processo informativo.
6.index nominum.
7.Index generalis.
8.Relativo et Vota Congrassus Historici diei 16
decembris 2003.
9.Tabulae
10.Tabulae geografichae.
Ad essa fanno seguito i voti dei consultori e
censori della congregazione, i rilievi del promotore della fede e la ponenza alla plenaria dei signori
Cardinali e Vescovi della Congregazione, il
Concistoro, la definitiva decisione del Papa.
Ecco, ad un dipresso, l’iter della causa dei quattordici martiri praghesi la cui beatificazione, che
aggiunge ulteriore gloria alla bella famiglia di San
Francesco, rende giustizia al sangue sparso per
Cristo sul finire di quell’inverno lontano. Voglia
Maria Santissima, per intercessione dei novelli
beati, sorridere e benedire al popolo Boemo,
con il rifiorire di sante vocazioni sacerdotali e
religiose nella terra di san Giovanni Nepomuceno per la maggior gloria di Dio, la salvezza
delle anime, il bene della nazione di san
Venceslao e di tutta l’Europa.
Ettore Capra
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ANKETA BRÁZDY: GENIUS LOCI
Tentokrát jsme se jali tázat obyvatel Nepomucena, kteří zde strávili už pěkných pár týdnů, na místa, která jsou zde v Římě a v Itálii obecně jejich srdci nejbližší. To pro inspiraci těm z nás, kdo máme tendenci zanedbávat krásy, které se
nám nabízejí.

P. Tomáš Koumal...
I když se po Římě a okolí pohybuji už čtvrtým rokem, není vůbec snadné vybrat
místo ze všech nejoblíbenější. Má volba nakonec překvapila i mne samotného.
Vatikánská muzea. Jednou branou vstoupím, a když mne po několika hodinách
druhá vyplivne zas ven na světlo Boží, jsem unavený téměř k smrti, ale zároveň
spokojený a plný dojmů. Nevím proč, ale vybavuje se mi obraz biblického Ninive,
kterým „se muselo tři dny procházet“ (Jon 3,3). I to nejnáročnější oko si zde ale
každopádně přijde na své. Průběh prohlídky pak myslím trefně popsal Karel Čapek v Italských listech: „Když poprvé přijdou do velkého skladiště antik, zprvu prodlévají zbožně před každou sochou a šeptají si uchváceni nějaký klasický citát. Po
první půlhodině nenápadně zrychlují krok. Po hodině putují dalšími sály řízným
pochodem. A za dalších patnáct minut by už chtěli mít velocipéd...“
A co se vlastně na Vatikánských muzeích líbí nejvíce mně? Pro mě jsou obrazem
života. Vzpomínky časem také ztratí jasné konkrétní obrysy, ale celkový dojem,
barevný a sytý obraz, složený ze stovek drobných setkání, povzbuzení, legrace,
ticha a modlitby, ten zůstává. Navíc do Vatikánských muzeí nikdy nechodím sám,
to by se mi zdál zbytečný luxus, a tak jsou do jejich chodeb vsáknuty kroky těch,
které mám rád a které jsem tu doprovázel.
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…sestra Heřmana...
Ta otázka rozhýbala mou paměť, a kdyby jen rozhýbala, způsobila celou smršť,
příval vzpomínek a bezradnost, kterou vybrat. Chrám sv. Petra s náměstími, cesty
do Vatikánu, zvláště ráno a kolem Tiberu, církevní slavnosti, audience, setkání se
Svatým otcem při nich nebo při poledním Anděl Páně. Sette chiese nebo tolik krásných kostelů, které jsem mohla objevit, tolik památek, obrazů, soch. Přesto množství krásných míst, paláců, parků, výstav, koncertů, měst, vyvstávali mi velební velikáni italských hor: první láska Monte Morone, kultovní Genaro, Viglio, nepřekonatelné Velino, Autore, Calvo, Soratte, Corno grande, Mentorella, Terminillo, monte
Ceresa u Cantalice a tolik zážitků s putováním od mých padesáti let.
Uvědomila jsem si, že k tomu, aby se některé místo stalo blízkým mému srdci, je
obvykle zapotřebí více podmínek. Třeba jen, jak se dostat na vzdálená místa. Také
čas, vlastní rozpoložení, zajímavosti toho objevovaného místa, dostupné informace, možnost se sdílet, prožívat někdy dobrodružství i společně. Krása sama působí
svou vlastní silou.
Uchvacují mě nejen velké věci, katakomby, Koloseum, ale i „drobné“ věci. Moci si
ohmatat antický sloup, spočítat jeho kanely, rozpoznávat na sarkofázích vytesané
motivy, v krychličce s postavičkou uvidět Noemovu archu a dozvědět se, že je symbolem záchrany ze smrti, a proto na sarkofág patří. Nebo najít na dveřích u sv. Sabiny vyřezaný kříž, na který jsme si už tak zvykli. Nebo jakým překvapením byly pro
mě hroby sv. Filipa a Jakuba v kostele Svatých apoštolů, našla jsem ty, o kterých se
píše i v evangeliu.
Krásnými zajímavými místy se pohybuji denně. Mám ráda i svůj pokoj, výhled na
historickou papežskou kolej, na krmítko, ukáže se na něm letos občas i kráska pěnice černohlavá. Úzký, vysoký kaktus na zahradě mi připomíná kvadrátek, jen čím je
vyšší, přibírá si další hranu. U jeskyňky rostou listy akantu, kterými jsou zakončovány hlavice korintských sloupů. Každé místo má svou zajímavost a krásu, až marnotratnou, takže bych měla být chodící vděčnost.
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…P. Jiří Sedláček
Velmi rád jsem doprovázíval poutníky po Věčném městě. Obzvláště milá bývala
návštěva svatého Petra – především po ránu, když se otevírala vrata baziliky
a úžasný prostor chrámu byl naplněn celonočním tichem a vlídnou atmosférou
osvěžení za letních horek nebo naopak v zimě poskytoval ochranu před římským
vlhkým chladem.
Pokud se dalo jezdit autobusem, tak jsem byl rád, když jsem mohl s poutníky
kterýkoli den v roce prožívat skoro celý liturgický rok. Dalo se začít u jesliček v Santa
Maria Maggiore a pokračovat v ateránské bazilice. V Lateránu se dá velmi intenzivně celoročně připomínat ustanovení Eucharistie i její slavení v Římě. Oba deskové
stoly – jak z Večeřadla, tak z domu senátora Pudenciána zde jsou – to je také jeden
z důvodů konání skvostných průvodů Božího Těla s pohledem na adorujícího papeže při průvodu do Santa Maria Maggiore.
Rád jsem vysvětloval paralely starého a nového zákona, které vystupují do prostoru baziliky:
1. Vyhnání Adama a Evy z ráje * otevření rajské brány skrze nového Adama.
2. Vody záhuby a záchrana v arše * zařazení Krista do fronty s hříšníky, aby
voda křtu zachraňovala.
3. Naznačená oběť Izáka * uskutečněná oběť Ježíšova.
4. Až po paralelu Jonáše v břiše ryby a Krista
v útrobách země.
5. Zastavovali jsme se pak ještě u vrat, která byla
na antické kurii a římský lid čekal na foru romanu
v napětí, jaké budou nové zákony - pokud se vyjde
z domu Božího, pak máme oznamovat tento nový
zákon – Kristus žije.
Musel však zemřít a tak jsme pokračovali na cestě
utrpění přes svaté Schody do Santa Croce in Gerusalemme k uctění ostatků svatého Kříže. O utrpení vedoucím ke smrti jsou svědectví. O tom, že Kristus vstal
z mrtvých, ukázal se učedníkům, dal jim poslání a Ducha, založil Církev a ta žije, o tom se máme přesvědčovat a také o tom přesvědčovat druhé.
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RADUJTE SE S RADUJÍCÍMI, PLAČTE S...
Na první zkoušku zde v Itálii jsem šel nejen řádně oblečen, ale i řádně
vystresován, protože člověk nikdy neví. Mám za sebou už hodně zkouškových období, ale přece jen dělat zkoušku v jazyce, který vám není úplně
vlastní, je nezapomenutelný zážitek.
Napětí se zvyšovalo čekáním na profesora. Podle italského zvyku přišel o
čtvrt hodiny později. Pak už si pozval prvního ke zkoušení. Tím jsem byl já. Směle jsem vykročil. Zanechal jsem všechen ostych. V životě jsou přece horší věci,
než nějaká zkouška. Čekalo mne však překvapení. Profesor se díval do svých
papírů, pak na mě, pak zase do svých papírů a pak se zeptal: „A kolikátý rok jste
na naší škole?“ A když jsem mu řekl, že tady začínám, a s tím jazykem to není
úplně ideální, tak mi navrhl, ať to dnes necháme, ať ještě trochu postuduji jazyk, přečtu jeho knihu a pak mám dojít.
Zmohl jsem se jen na to, že jsem zavřel pusu, protože je neslušné mít otevřená ústa, když s vámi mluví starší osoba, zvláště když je to profesor. Řádně
jsem poděkoval, že se mnou ztratil čas a šel jsem. Tím ovšem příběh nekončí.
Jak víte, život v semináři je jako život v rodině. Vše se prožívá společně. Radost
jednotlivce je radostí všech. Byl jsem tedy v semináři už řádně očekáván. Představení se už těšili, že mi hrdě potřesou pravicí. Spolubratři už otevírali láhve
dobrého moku. Sestry už netrpělivě očekávaly výsledek; vždyť už minimálně
čtrnáct dní se za nás ve dne v noci modlily. Ani kocour Felice ten den nespal! A
já jsem zatím vymýšlel, co odpovídat na dotaz, jestli to mám. Snad by bylo
vhodné říkat: Už, ale ještě ne... Ale nakonec jsem se rozhodl říkat pravdu, neboť
jen ta nás osvobodí.
Za týden jsem měl jít na další zkoušku. Nic jsem nechtěl nechat náhodě, tak
jsem se připravoval ještě důkladněji. Prošel jsem všechny manuály, které profesor napsal. Oblékl jsem se ještě slavnostněji a vyrazil. Ve škole mě však udivily
vyděšené tváře spolužáků. Hned jsem pochopil proč se tak tvářili. Profesor je
nemocný, a tak se zkouška nekoná! Do semináře jsem se vracel pohřebním krokem; jako z prohrané bitvy. Celý scénář příchodu do semináře se zopakoval.
Každý kdo se mě s úsměvem zeptal, jak se zkouška zadařila, odcházel frustrován a zasažen v srdci, dokonce bych řekl, že i smutný.
Štěstí se na mě obrátilo teprve třetí týden. To jsem úspěšně a v řádné termínu složil svou třetí zkoušku. Den na to jsem dokonce byl na náhradním termínu
druhé zkoušky. Rovněž úspěšně. Jistě se ještě na závěr zeptáte: „A co první
zkouška, kdy ji uděláš?“ Tak určitě k tomu jednoho dne dojde. Možná že je to
právě dnes, milý čtenáři, kdy pročítáš tyto řádky.
Marek Husák
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HADÍ PŘIROZENOST
ANEB POHÁDKA O NEZBYTNOSTI DEIFIKACE
Jeden člověk si jednou zašel do lesa a tam uviděl hada přivázaného za ocas ke stromu. Slitoval
se nad ním, odvázal ho a dal si ho za padra. Když
se had v západří ohřál, začal muže kousat.
On mu řekl: Co to děláš? Proč zlým odplácíš
dobré?“
Had odpověděl: „Co je dáno od přirozenosti,
žádný nemůže změnit. Tak i já si počínám, jak
mně má přiroznost káže.“
I vyhledal ten člověk mudrce a pověděl mu, jak
se všecko přihodilo.
Mudrc se zamyslel a řekl: „V té vaší při nemohu rozhodnout jenom podle
toho, co jsem slyšel. Nejdřív za všeho chci, aby by had přivázán jako prve.
A teprv pak vás rozsoudím.“ Tak se také stalo.
Potom řekl mudrc: „Můžeš-li, hade, uteč. A ty, milý příteli, nesnaž se hada
osvobodit, protože on dělá vždycky jenom to, co je mu dáno od přirozenosti.“
převzato z knihy Nejstarší české pohádky, Praha 1976

GRATULACE
Všem jubilantům přejeme mnoho požehnání
Výročí Nepomucenských alumnů
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Sothl Stanislav
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Čemus Richard SJ
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Mons. Jiří Paďour OFMCap 4.4.1943
Kard. Dominik Duka OP

26.4.1943
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Mons. Ladislav Hučko
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Požehnané Velikonoce přejí
obyvatelé Nepomucena

