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Děkujeme všem,
kteří ve svých modlitbách a obětech
pamatují na obyvatele naší koleje.
Zvláštní poděkování Vánoční Brázdy
patří především:
Mons. Karlu Skalickému,
P. Jaroslavu Nesvadbovi
a dalším, kteří nejen finančně
podporují vydávání
časopisu BRÁZDA.
Na dobrodince naší koleje
pamatujeme ve společné modlitbě...
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Poslední přání
Začátek školního roku s sebou přináší nové úkoly. Například musíme poznat
příchodší spolubratry a zjistit, kdo z nich si rád hraje s panenkami, abychom
ho pověřili převlékáním Jezulátka… Stejně tak musíme zjistit, který bohoslovec má sklon k bičování a jiným masochistickým praktikám, abychom mu předali šéfování Brázdy… A právě k tomu nyní srdečně gratuluji Františku Čechovi.
Ano, takřka jsme se s Brázdou poznali a již se zase rozcházíme. Nevím, jestli
mě bude oplakávat, ale já se slzám štěstí jisto jistě nevyhnu! Sám nevím, jak
bych měl svou šéfredaktorskou epochu okomentovat. Nechci se chválit – ale,
kdo to za mě udělá? Všechny ty probdělé noci a prospané přednášky, nekonečné fronty na poště a taky nekonečná trpělivost s naší muzejní tiskárnou
(která mě přesvědčila o tom, že ruční opis knih má stále něco do sebe). Potom je zde neodmyslitelné snášení kritiky, kladení článků do připravené šablony a vyplkávání úvodníku či potřebného množství textu, abychom se mohli
dostat v číslování stránek k vytouženému numeru, které bude dělitelné čtyřmi. A jednou dokonce… Ano, ať to tedy víte všichni, jsem za Brázdu prolil
svou krev! No, rovnal jsem vytištěné papíry a asi nejsem nejšikovnější…
A to poslední přání? Ať si nikdo nemyslí, že mě to otravovalo! Odnáším si ze
šéfredaktorování zážitky na celý život…
Petr Soukal

Veliké poděkování patří všem, kdo pomyslný pluh naší Brázdy táhli spolu se
mnou. Jedná se o zástup, který by nikdo nespočítal, a z toho důvodu se dopředu vzdávám příležitosti citovat jmenný seznam. Myslím zejména na
ochotné korektory, šikovné počítačové mágy, na představené, kteří měli pochopení, a v poslední řadě na posledním místě, také na vás, bratři, kteří jste
oranou Brázdu hnojili svými články.
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Milí přátelé časopisu Brázda, je tomu tak, že i letos, myslím tím rok
2015/2016, přibylo do kroniky papežské koleje Nepomucenum několik záznamů o událostech, které se zde odehrály a ovlivnily tak život nás všech.
Letos do prvního ročníku nastoupilo sedm bohoslovců, 3 na základní kurz, 2
na licenciát a 2 jako účastníci nového studijního programu Johannes. Jak je
zvykem, i jim začal 1. 9. intenzivní kurz italštiny, který absolvovali na Lateránské univerzitě. Mnohé čtenáře – tím spíše absolventy – může zarazit skutečnost, že se začalo 1. 9. Ano přátelé, věřte, bylo
tomu tak.
Během měsíce září, se začalo proslýchat, jak to
bude s exerciciemi a kdo je bude dávat. Letos se
tedy konaly od 20. do 25. září na Mentorelle pod
taktovkou koho jiného než Ducha Svatého, jehož nástrojem byl pro letošní rok P. Vojtěch Šíma, emeritní rektor olomouckého semináře a
v současné době duchovní správce v poutním
domě Stojanov na Velehradě. Aby nedošlo k nechtěné záměně, dovolím si poznamenat, že se jedná o Velehrad moravský,
ano ten u Uherského Hradiště.
V neděli 27. září byla v kolejní kapli mše svatá pro českou komunitu, která
žije v Itálii. Po duchovní části programu se konala v kolejní zahradě jeho další
část v podobě menší barbecue. Byl to krásný prostor pro setkání, poznání se
a setrvání v milém rozhovoru.
Protože slavnost sv. Václava byla téměř za
dveřmi, ani my jsme nezaháleli a v pondělí
28. 9. jsme se sešli u oltáře sv. Václava ve
Svatopetrské bazilice ke mši svaté, abychom
oslavili patrona českého národa. Hlavním celebrantem byl Miloslav kardinál Vlk, a kvůli
svému vřelému vztahu k České republice přišel
do našeho společenství i Giovanni kardinál Coppa.
Protože předpověď předpovídala pro 18. říjen přívětivé počasí, neváhali jsme
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a vydali se na fyzicky náročnější výlet, který v sobě zahrnoval snahu zdolat
vrcholek Corno Grande. Ovšem předpověď, která předpovídala přívětivé počasí, se mýlila, zdolat vrchol se podařilo jen trojici nejodvážnějších. Nutno
podotknout, že se jim poté podařilo dosáhnout i základny.
Začátek výuky studentů Lateránské univerzity byl stanoven na 1. října. A
bylo tomu tak i ve skutečnosti, ovšem slavnostní zahájení v Lateránské bazilice Veni Sancte Spiritus se konalo 21. října. Hlavním celebrantem byl Giuseppe kardinál Versaldi, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu. Pronesl
krásnou homilii, která se nesla v duchu nadcházejícího Roku milosrdenství.
Třetí ročník pod vedením prefekta Vojtěcha Novotného (jehož volbu jsem
na začátku nezmínil, za což se omlouvám vám i Vojtovi, kompenzací pro něj
budiž, že tato volba bude do dějin koleje zapsána zlatým písmem, a kompenzací pro vás, to, že jste se to nakonec vůbec dozvěděli), naplánoval na sobotu 24. října celokomunitní
výlet. Kolona aut se nedala
spočítat, dovolím si říct, že i
poloviční má papež František, když je někde na návštěvě. Tento obrovský konvoj se vydal na cestu v 7:00.
Měli jsme v plánu navštívit
Bagnoregio, které je rodištěm sv. Bonaventury – knížete mystiků, dále Bolsenu,
Porto Ercole a Porto Santo
Stefano.
Výlet byl nejen takto naplánován, ale on také skutečně podle plánu proběhl.
První zastávka byla v Bagnoregiu. Prohlídli jsme si městečko, které má cca 12
stálých obyvatel a 8 z nich jsme potkali hned u vstupní brány do města, když
si to frčeli z nákupu na svých skútrech. Následovala Bolsena, místo eucharistického zázraku, kde jsme slavili mši svatou v místní bazilice sv. Kristýny.
Hlavním celebrantem byl Mons. Josef Socha. Po mši svaté jsme se vydali
k lahodnému obědu na břehu místního krásného jezera. Správně by měla
následovat siesta, ale nás čekal přesun do Porto Ercole, kde byla objednána
prohlídka místní pevnosti. Po předchozí domluvě očekával správce pevnosti
skupinu slepců, ve skutečnosti šlo o skupinu Čechů. Hřebem večera byla večeře na vzdálenějším břehu moře a očekávání západu slunce. Někteří z nás
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ještě měli sílu k noční prohlídce Porto Santo Stefano. Poslední navrátivší se
dorazili ve 22:30, ale i přes takto pozdní příjezd nás činila šťastnými myšlenka
na posun času z letního na zimní, který se konal právě o tomto víkendu.
P. Stanislav Brožka, kněz církve svaté českobudějovické diecéze, nám zprostředkoval možnost sloužit mši svatou u hrobu svatého Jana Pavla II. Tato
milá událost se konala 31. října. Celebroval právě P. Stanislav, promluvy se
ujal vicerektor P. Roman Czudek. Po mši svaté následovala prohlídka vatikánských zahrad. I když je velká
pravděpodobnost v této době potkat papeže, nám se
nenaskytla ani jedna ze dvou možností. I přesto jsme
prožili pěkné dopoledne.
Ano je tu listopad a s ním spojena i Památka zesnulých.
Příležitost k modlitbě a hlubšímu se ponoření do tajemství této památky jsme měli letos v katakombách
sv. Šebestiána. Mši svatou v bazilice téhož jména celebroval otec rektor P. Petr Šikula.
Celý týden počínaje Památkou zesnulých byl zaplněný.
Kalendář oznamoval 4. listopad a právě tento den náležel sv. Karlu Boromejskému a našim, mohu říci opravdu milosrdným sestrám. Vše bylo krásně
uchystáno a připraveno, abychom nejen oslavili tohoto světce, ale také poděkovali sestrám, za jejich lásku, péči a službu.
Druhým vrcholem dne (pokud bereme v úvahu, že prvním je slavení Eucharistie, a též připustíme, že je i vrcholem vyšším) byly slavnostní nešpory a společná večeře za přítomnosti Giovanni kardinála Coppy, jehož devadesáté narozeniny jsme zároveň oslavili, ale
také pana velvyslance Pavla Vošalíka a hostů
z centra Velehrad, tentokrát toho římského.
V bazilice San Lorenzo in Lucina se 6. listopadu konal koncert ke cti sv. Anežky České, který pořádalo Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci. Hlavními účinkujícími byli Tomáš Jindra (zpěv)
a Josef Kšica (varhany). Na koncertu byli přítomni i obyvatelé Nepomucena.
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Sobota 7. listopadu ve znamení ritira. Touto duchovní obnovou nás provázel
P. Zdeněk Kopřiva, brňák, který žije v Itálii už nějaký ten pátek a je knězem
diecéze Rieti (IT). Tématem byla svatost a naděje.
Byl sychravý úterní večer 10. listopadu. Právě na tento den si pro nás sestra
Vojtěcha SCB (jedná se o zkratku Milosrdných sester svatého Karla Boromejského, ale nechtěl jsem to zdlouhavě psát) připravila kurz vaření. Jednalo se takřka o historickou událost koleje, kdy bohoslovci měli možnost pod
vedením sestry Vojtěchy připravit jídlo, tak se něco naučit
a případně v budoucnu využít.
Jednalo se o přípravu různých
druhů pasty. Samozřejmě co
jsme si navařili, to jsme si snědli, a nejen to, možnost měli
ochutnat i ostatní obyvatelé
koleje, kterým ostatně nic jiného nezbývalo, neboť vaření jiného jídla nebylo v plánu.
Pro změnu sobotní odpoledne 14. listopadu, bylo pod taktovkou P. Stanislava, který si pro nás připravil program o včelách a všem co se tohoto tématu týká. Následně bylo možnost vyrobit si svíčku z pravého včelího vosku.
Prosinec již klepe na symbolické dveře, a my jsme v krásném čase adventu. I toto období jistě přinese spoustu událostí, ale o nich se v kronice
Nepomucena dočteme až v příštím
vydání časopisu Brázda. Požehnané
dny všem!
Dmytro Romanovský
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Poušť v našem životě
V pražském semináři jsem v rámci akce Tammím (duchovní obnovy pro
mladé muže) měl připravit pro tematickou skupinu zamyšlení na téma poušť.
Nechal jsem se inspirovat dvěma knihami od Carla Carretta, „Dopisy z pouště“ a „Poušť uprostřed města“. První kniha obsahuje svědectví a úvahy autora z doby, když jako řeholník pobýval na poušti. Tato kniha pak oslovila mnoho mladých po celém světě. Ti ho pak žádali, aby jim poradil, jak prožívat
„poušť uprostřed města“. To mě přivedlo k záměru promyslet, co pro nás
znamená poušť.
Pod slovem poušť si pravděpodobně nejdříve představíme území, které je
suché, vyprahlé, nehostinné. Není to místo vhodné pro život člověka. To často popisuje Bible. V příběhu o stvoření Bible popisuje zemi jakou pustinu –
poušť, když ještě nebylo nic jiného stvořeno. A protože je stvoření označováno jako dobré, je poušť chápána jako nedostatek dobra. Tam je člověk vyhnán potom, co zhřešil. Poušť se stala trestem. Avšak pouště, které známe,
ukazují, že mají v sobě určitou krásu. Žijí tam mnohá vzácná zvířata a když
zaprší, celá rozkvete.
Na poušti je těžké hledat obživu, kvůli tomu tam pobývají především kočovní pastevci a obchodníci, ale jen krátkou dobu. A osamělý člověk je ještě
více ohrožen, že se ocitne bez prostředků k životu. Na putování pouští musí
mít dostatečnou zásobu vody, znát cestu a oázy po cestě. Proto útěk do
pouště znamenal nebezpečí smrti, jak se Bible zmiňuje v příběhu o Hagar nebo o Jákobovi. Avšak Bůh jim ukázal, že se o ně postará kvůli smlouvě s Abrahámem. Tím se poušť stává místem setkání s Bohem. To zakusil i Mojžíš, který hledal pastviny pro stáda. Při tom ho však Bůh povolal, aby Mojžíš uskutečnil jeho plán a vysvobodil vyvolený lid.
Bůh však chtěl, aby poušť nebyla jen místem mimořádného setkání, ale
trvalého vzájemného poznávání, výsostným místem setkání s Bohem. Tam,
kde je Bůh s nimi a kde lid je sám před Bohem a může s ním setkávat často.
Proto v knize Exodus žádá Mojžíš faraona, aby je pustil sloužit Bohu do pouště. Na druhou stranu Bible mluví o poušti jako o místě démonů a pokušení
nesloužit Bohu, ale vracet se do otroctví nebo si dělat modly. Poušť se tak
stává místem neustálého rozhodování mezi Boží cestou života a cestou smrti.
Sám Kristus nám ukázal, že na poušť je třeba vyjít, aby se člověk naučil svěřovat se Bohu, byl mu poslušný a vítězil nad ďábelským pokušením.
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V životě lidí existuje také jiná poušť, než je ta geografická. Lidé ve městě
se ztrácejí v davu, v povinnostech. Stále se za něčím honí, a přestože jsou
mezi lidmi, cítí se opuštěni. Někdy bývají společností vypuzeni na okraj a často odsuzováni, že si za to mohou sami. Jiným se v životě nedaří, protože každá jejich snaha ztroskotá. Přestávají vidět smysl svého života a mít z něho
radost. Jsou v duši vyprahlí.
Z těchto důvodů se někteří
vydávali do skutečné pouště,
aby si ve vzdálenosti od ostatních lidí uvědomili svou závislost na Bohu, který je jediným
zdrojem pravé radosti a jediným
pravým smyslem života. Po čase
se z mnohých stali významní
duchovní rádci. Na druhou stranu je možné hledat samotu pro
Boha a sebepoznání i uprostřed
společnosti. Ve městě lze přece najít tolik míst pro samotu. Člověk se však
musí umět vzdálit i od svých povinností a zábavy. Musí si ve svém nitru vytvořit prostředí blízké poušti, které mu pomůže uklidnit plané myšlenky a soustředit se na Boha.
Avšak i když se člověk uchýlil do samoty, aby byl s Bohem, může přesto
prožívat vyprahlost a necítit Boží přítomnost. Modlitba mu nepřináší radost
nebo není fyzicky schopen se modlit, i když po tom touží. Nedaří se mu během povinností najít pevný čas pro přebývání s Bohem. Stále upadá do svých
chyb a hříchů. V těchto chvílích se má člověk snažit stále jít, než dojde k oáze,
i když má pocit, že už nemá vodu. Bůh ho neopustí. On často dává růst, i když
se zdá, že není žádná vláha.
Tomu mě sám Bůh učí, když musím snášet různé zkoušky, které na mě
přicházejí, a když vidím, jaké životní zkoušky musí snášet spolubratři. Uvědomil jsem si, že Bůh i v té nejtvrdší zkoušce je každému na blízku a stále nám
chce ukazovat, že když jsme slabí, právě tehdy se ukáže na nás jeho síla tak,
jak chce on sám.
Ondřej Kapasný
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Je libo dispens?
Gerundium, bar a pasta. Chcete-li (pře)žít v Itálii, musíte se smířit s faktem,
že některá známá slova tu nemají tentýž význam, na který jste zvyklí
z domova, ze své farnosti nebo university. Takové italské gerundio má se
svým klasickým jmenovcem pramálo společného a významově je mnohem
podobnější latinskému participiu prézentu. V italském baru vám pivo nenatočí (jako by ostatně bylo o co stát), ale zároveň to není ani Starbucks, takže vás
nejspíš mírně rozladí, co následuje, když si slovy „Un latte, per favore“ pokusíte objednat bílou kávu. Stejně tak nedoporučeníhodné je nanášet italskou
pastu na kartáček a následně si s ní čistit zuby.
Protože jsme si s Italy geograficky i kulturně docela blízcí, o to
víc nás překvapují ony drobné
rozdíly, které dokážou působit
tak grandiózní faux pas. Zůstaňme chvíli u těch ryze sémantických. Jako Ital-nováček se musíte nejdříve vypořádat s přízvuky.
Jakmile se je naučíte vnímat,
přestanete slýchat hlouposti
typu, že je možno „celebrovat
měsíc“ a že „mše tu běžně trvá 30 nebo 31 dní“, což se přímo protiví vaší dosavadní empirické zkušenosti s bohoslužbami v římských farnostech. Časem
vám na oplátku přestane vadit, že tady nikdo nedokáže vyslovit vaše jméno,
a smíříte se s pohledy, které po sdělení
vaší národnosti bezděky hledají u vašich
nohou psa s držadlem na zádech, budete
to prostě ignorovat.
Ve druhé fázi se učíte rozdílné rody podstatných jmen. Je celkem užitečné vědět,
že Řím je ta a Tibera je ten a že střední rod
Italové raději ani neznají. Stejně tak praktické je správně se naučit i rody u ovoce a
u rostlin obecně, abyste, jdouce pro lístky bazalky, nebyli posláni indickým zelinářem k čertu spolu se sdělením, že pohled-
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nice Říma přece očividně neprodává.
Když už si myslíte, že jste nad záludnostmi jazyka italského přece zvítězili,
přijdete do školy. Tam učí profesor Gerardi a ten vás znovu vrátí do reality,
ježto si v záludnostech prostě libuje. Kromě toho má, podobně jako jeho kolegové, nepříjemný zvyk odvolávat se na svoje skripta. Trvalo skoro měsíc,
než jsem pochopil, že to slovo v uvedeném kontextu znamená skripta.
V poslední fázi tudíž dojdete nutně k přesvědčení, že vaše klasické vzdělání je
ve vztahu ke studiu italštiny fakt k ničemu (i když přijde docela vhod, když na
vás Gerardi spustí řecky nebo latinsky). Náhle se ve vás něco zlomí a vy přijmete skutečnost, že italština sice umí být někdy dost divná, ale 60 miliónů
lidí jí tady jakž takž mluví a domluví se, a tak ji začnete
používat jako oni.
Tím se konečně dostáváme k tomu, o čem bych vám
chtěl vyprávět. Jednou jsem šel do školy na copisterii
pro nějaká skripta a ještě u kaple jsem potkal Dmytra.
Ten se pochopitelně zajímal, kampak jsem se to vydal.
Když jsem řekl, že si jdu koupit dispense, nechápavě
se na mě zamračil, zakroutil hlavou, otočil se a směřoval po schodech nahoru, mumlaje si cestou něco o
svatokupectví.
To vlastně souvisí s další velkou zkušeností, kterou tady člověk získá. Že totiž
v Římě, kde se i papežská požehnání prodávají v trafice, si lze koupit naprosto
všechno. Máte-li nadbytek peněz a žaludek na to, abyste to nosili, snadno tu
pořídíte fialové cingulum, purpurový biret nebo bílé solideo. Dmytro o tom ví
svoje. V uvedeném kontextu nám lehce přijde na mysl, že by nebylo nikterak
neobvyklé, kdyby zde výjimka z působnosti CIC šla pořídit stejně snadno jako
skripta do morálky. Ale bylo by to špatně. Pochopitelně i kuriální úředníci
nějak musejí uživit své ženy a děti , neboť za vatikánskou měnu si nic nekoupíte ani ve Vatikánu. Ale k smrti mě děsí představa balkánského trafikanta
prodávajícího odpustky na lístcích s obrázkem papeže Františka a nápisem
Rok Božího milosrdenství. Zkrátka papežské požehnání má pocházet od papeže, odpustky si každý musí vymodlit a za dispense by se mělo i dál platit jenom na univerzitách.
Václav Škvařil
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Učit se jazykům církve
Učit se jinému jazyku je vždy legrace a čím starší člověk je, tím víc zábavy užije. Nemyslím to jen ironicky, ale také zcela upřímně – zralejší jedinec má více
tucha o tom, co to jazyk je, jak funguje či jak by fungovat neměl, kterak se
v něm obráží kultura těch, kdo jej tvořili a tvoří. Když jsem letos přijel se svou
troškou do Říma, pochopitelně jsem mnoho nerozuměl (a dosud stále nerozumím), pročež bylo nezbytně nutné, abych se italštině a Italům naučil porozumět, má-li můj pobyt vezdejší být něčím víc než přežíváním. Situace mi připomněla něco, co jsem už jednou prožil. Ježto jsem konvertita, vybavily se mi
vzpomínky na první setkání s církví, jejímuž jazyku se uchazeč o členskou průkazku musí naučit rovněž. Protože mi toto srovnání přijde minimálně zajímavé, rozhodl jsem mu věnovat několik neučesaných myšlenek.
Setkání s novým jazykem je jako stát v branách církve a rozhlížet se poprvé
po jejím dvorku. Jsou zde známé věci s neznámými významy. Vím, že existují
slova, že jsou ta slova řízena morfologickými, syntaktickými a jinými pravidly,
a to vše za účelem vzniku finálního produktu: smysluplné věty. Také vím, že
mluvčí tohoto jazyka jsou lidé, že chodí po stejné Zemi – ač se nenarodili ve
stejné zemi – jako já, že jejich slovní zásoba bude namnoze dost podobná té
mé a že budeme nejspíš sdílet i ne tolik odlišná nonverbální gesta. Tím jsme
vyčerpali prvky známé, vše ostatní leží zahaleno závojem neznalosti. Přeci
však není bez významu, že zde existuje báze určité podobnosti; bez ní by bylo
veškeré poznání velmi obtížným úkolem. Při prvním setkání s církví je tomu
nejinak. Paradoxně je poznání jazyka církve o dost obtížnější. Lidé, s nimiž se
člověk setká, bývají jeho krajané, mluví stejnou řečí, ovšem jiným jazykem.
Jazykem, který užívá stejná slova, stejná gesta, stejné předměty denní potřeby – to vše naplněné novým významem, čehož si nově příchozí obvykle nevšimne. Samozřejmě, že existují odlišnosti na první pohled patrné: nadměrné
užívání slova Ježíš, nebo výrazy specializované: „ta skříňka tam vepředu“ je
svatostánek v presbytáři. Nyní však mluvím spíše o jakémsi metajazyku, který
je skrytý za obyčejnými slovy či způsoby jednání. Pokud se mu člověk nenaučí, pak doopravdy nekomunikuje, přestože z jeho úst vycházejí slova svázaná
do otepů vět.
Jazyk má rád ten, kdo mu rozumí, rozumí mu ten, kdo se ho učí. Stejně jako
u studia italštiny je třeba se učit i jazyku církve, a to co možná nejintenzivněji.
To, co je rodilému mluvčímu přirozené, neb v tom byl vychován, se musí neo-
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fyta horkotěžko biflovat. Vidím se, jak brouzdám spadaným listí a učím se
nazpaměť vyznání víry. Vidím se, jak jsem po mši poučován, že po čtení nemám zvedat lekcionář nad hlavu způsobem, jakým to dělá kněz po evangeliu.
Vidím se, jak na přípravě ke křtu vyzvídám, co to znamená, že je církev katolická. Gramatika církevního jazyka! Ovšem, rodilí se jí také učí, ač jejich vztah
k ní je přeci jen jiný. Vlivem automatizace jazyka od neútlejšího věku zde chybí tlak nutnosti, často se postrádá touha po zdokonalení. Cizinec musí vše
nadřít; často nadře i to, co rodilý nikdy nevěděl a vědět nebude, ježto se taková vědomost nachází mimo oblast jeho zájmu. Vposled však propast zůstává – cizinec není rodilým mluvčím a nikdy jím nebude. Přichází z jiné kulturně-jazykové oblasti, kterou si nese s sebou a nikdy ji nedokáže zcela odhodit,
sic by chtěl; vždy bude dítětem dvou světů, což je obohacením i zátěží zároveň.
Učebnice učí, kterak by se věci měly mít, ale jsou to rodilí mluvčí, kteří učí
živému jazyku, když ukazují, jak se věci skutečně mají. Branou komunikace je
kontakt s nimi. Posud se člověk pohyboval v ideálním světě tabulek a jazykových algoritmů. Zde však vstupuje do hry lidský faktor. Nováček na své straně
chybuje, má nejrůznější očekávání, nerozumí, což na straně těch, kteří se mu
rozhodli naslouchat, vyžaduje nemalou dávku trpělivosti. Třebas můj spolužák Fabio na mou třetí výzvu, aby mi zopakoval otázku, jíž jsem neporozuměl,
rezignovaně mávl rukou a odešel. Nutno poznamenat, že Fabio mluví v mně
neznámém nářečí, čímž ještě navyšuje nároky. Nářečí existují též v jazyce
církve. Chápání a provádění tradic, liturgické finesy či spiritualita – to vše se
mění, jakmile člověk vytáhne paty za hranice farnosti. Pro mladého konvertitu věc nadmíru matoucí. A co potom jazyk jednotlivých lidí? Zde se střetává
vlastní myšlenkový svět s osobitou volbou výrazů; zde se mísí vysoký a nízký
styl, slang s odbornou dikcí, tradiční často archaické výrazy s modernismy. To
vše prohněteno dohromady bez nedostatečné reflexe, jak už to tak u rodného jazyka bývá. Jazyk toho, který přichází, je nutně ovlivněn jazykem lidí,
s nimiž se setkal, a nedá-li si práci s další přehodnocením, bude jím ovlivněn
navždy.
Proniknout nový jazyk je vždy překročením sebe sama. Jedná se o krok
transcendentní. Jak praví české rčení: Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.
O církevním jazyku to platí více než o jakémkoli jiném. Vždyť ti, kdo se mu
učí, jsou ti, kteří dostali nový život. Díky němu je člověk schopen zhodnotit
jazyk, který užíval posud, lépe jej pochopit, lépe pochopit sebe sama a konečně také nalézt plnost ve vyjadřování vlastních myšlenek. Z mého kratičkého
pojednání a jeho slohu jste jistě pochopili, že se mám ještě moc co učit!
Petr Toman
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Profil šéfredaktora
Petr Soukal
Milá Brázdo,
ještě než uroníš poslední slzu nad blížícím se odchodem svého šéfredaktora
a Tvůj kačeří maskot se přesune o tři pokoje dále, nabízíme Ti ohlédnutí
nad příspěvky Tvého milovaného šéfíka v uplynulých šesti vydáních.
Vše začalo druhým
číslem
v
roce
2 0 1 3 / 2 0 1 4 .
V Úvodním Úvodníku
se Tvá drahá hlava
odvolávala na svatého
Prokopa a jeho bič při
výrobě brázdy se zapřaženými čerty. Nutno dodat, že na nás,
kteří jsme během tohoto
času
vždy
s láskou a radostí přispívali do Tebe našeho slovutného časopisu, bič nikdy
ani v náznaku nepoužil (už jen proto, že i tento článek projde jeho cenzurou).
V plánech do svého dvouletého mandátu se autor zamýšlel, zda nevypustit
větu, že autoři odpovídají za obsah svých příspěvků. A jak tak listujeme
v dalších ročnících, praxe
ho přesvědčila o utnosti
ji ponechat.
Před letními prázdninami
v roce 2014 přirovnal
v Úvodníku pan kápo, jak
my tady v Itálii říkáme,
vymáhání článků do
Brázdy k adrenalinovým
sportům jako bungee
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jumping, paragliding a windsurfing.
V Konečníku stejného čísla nenechal nit
suchou na odcházejících nejen redaktorských československých nepomucenských
hvězdách a vyzdvihl jejich přínos pro blaho
koleje i Tebe, naše drahá.
S chutí nového roku se Tvůj starosta rozplýval nad tím, co díky nové posádce zažil
poprvé – od obsazených sprch až po zhoštění úkolů při tvorbě Brázdy. My občasní
a vděční spolupisatelé jsme se zalekli názvu
článku Oni mi tu pijí krev! Když jsme si jej
ale s bušícím srdcem přečetli, uklidnili jsme
se, že se jednalo jen o jeho komáří kamarády.
Pokročme k Velikonocům roku 2015.
Šéftvořič opět plakal nad vymáháním článků a přirovnával jej k bitvě anglického krále
Richard III. s Jindřichem Tudorem, hrabětem z Richmondu.
V následujícím čísle nás přivítaly verše opěvující Tvou slávu i radosti, jež oblažují šéfredaktora před Tvým vydáním.
A co se píše v tomto čísle, to sama nejlépe
víš. A nezapomínáš ani na další počiny, které prošly klávesnicí Tvého protektora, jako
například rozhovory s našimi drahými
představenými i články, které vyšly anoNakreslil Miroslav Kulifaj
nymně. Takže Ti, naše milovaná, přejeme
další úspěšná čísla, mnoho spojených čtenářů a podporovatelů i stejně
úspěšného šéfredaktora in spe. A Tobě, velevážený, brzy již emeritní vymahateli článků, děkujeme za tak plodné zúrodnění šesti Brázd a přejeme, ať to
příště zořeš stejně dobře i někde jinde.
Vojtěch Novotný
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O Káhiře
(z arabského originálu Ḥawāḍiru ʽarabiyya – 3. al-Qāhira publikovaném
v [Kolektiv autorů]: al-Ṭarīq ilā al-Luġati al-ʽarabiyya. al-Sanatu al-Ūlā
(Káhira: Dār Kūmbūnī li-l-dirāsāti al-ʽarabiyya, 2003, na str. 367-369, přeložil
a stylisticky poupravil Lukáš Nosek)
„Muʻizzova Káhira“ nebo „Země tisíce minaretů“, také absolutně největší
arabské a africké město (cca 16 mil. obyvatel s aglomeracemi – pozn. překl.).
Káhira není spojená s jednou osobou, ani s žádnou specifickou historickou
epochou.
Pokud chceš poznat historii Káhiry, začni nejprve na jihu města. Tam můžeš
potkat její synagogy a kostely, v jejichž sousedství postavil Amr Ibn al-Ás
(první vůdce Arabů který dobyl Egypt v r. 739) mešitu, která stojí dodnes.
Fustát, což znamená „stan“, je název staré káhirské čtvrti. Zde Amr Ibn al-Ás
vztyčil svůj stan, když dobyl Egypt. Toto místo se také případně nazývá starý
Egypt.
Pokud se nasměruješ ke „zlomeným skálám“ (al-Muqattam), tedy na východ
a pak na sever, musíš vědět, že jsi se dostal asi do r. 330 (po Hidžře, tj. cca
970 po Kr.). Zde v době fátimovského chalífy, jež se jmenoval Muʻizz liDínilláh, rozhodl jeho generál Džauhar al-Saqillí, že vystaví hlavní město Fátimovské dynastie. První kámen byl postaven na těchto skálách al.Muqattam
r. 970 křesťanské éry, když byl položen základ měšity al-Azhar.
Až s postavením mešity al-Azhar přišlo na svět jméno „al-Qáhira“. Říká se, že
Džauhar al-Saqillí nesouhlasil se svými pobočníky ohledně jména pro nově
vystavěné město. A tak zavěsil provaz mezi al-Azhar a skalami al-Muqattam.
Na něj zavěsil zvonky a řekl: „Jméno nového města bude podle prvního ptáka, který dosedne na tento provaz.“ Nad ránem se Džauhar i jeho pobočníci
probudil díky zvuku zvonků. Nalezli tam velikého ptáka sedícího na provazu.
I poptal se na něj Džauhar. Pobočníci mu odpověděli, že jde o druh sokola,
který se nazývá al-Qáhira. Džauhar tak řekl: „Toto město bude Káhirou, když
si tak Bůh přeje.“
Když se chopili vlády Mamlúci r. 1250 (po Kr.), postavili stavby a kolem již
stávající mešity Al-Azhar. Tato lokalita dodnes nese jméno Mamlúkovská
Káhira. Je to svérázná lokalita díky hradbám, celé řadě bran (jako Brána Dobytí – Báb al-Futúh), díky svým palácům, stavením a úzkým uličkám. Svéráz-
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nost zdejších staveb tkví v dřevěných arkýřích s mřížkami do ulice, které jsou
stále v mnoha místech k vidění.
Až sestoupíš ze skal al-Muqattam, směřuj na západ k řece Nilu. Tím se dostaneš do 19. století, kdy Muhammad Alí, jeho synové a vnuci (jeho následovníci
a jejich následovníci) založili moderní Káhiru. Ta byla postavena podle evropského stylu – zvláště podle italského. Tímž se v ulicích objevilo množství rozlehlých balkónů vedle již stávajících dřevěných arkýřů.
Pokud překročíš řeku Nil, musíš tak učinit přes dva ostrovy. Prvním z nich je
ostrov al-Zamálek, který byl za Osmanské říše (která se ujala vlády r. 1517 po
Kr.) sídlem armády. Zamálek se stal dnešní bohatou čtvrtí již počátkem
20. století. Druhým ostrovem je al-Rawda, o jejíž věhlas se postarala Fátimovská dynastie. Ta z ní totiž udělala pozemskou zahradu podobnou těm Božím
zahradám v nebi (dosl. zahradu či ráj z Božích nebes).
Káhira je tak veřejnou výstavní síní všech stavebních
stylů. Na jejím východě nalezneme staré mešity, Citadelu a mamlúcké brány. Na
jihu zase kostely a památky
koptského křesťanství. Uprostřed a na severu pak evropské stavby a paláce podle
stylu měst severně od středozemního moře.
Káhira se také stala prvním
hlavním arabským městem
již za doby Fátimovské dynastie, když překonala slovutný Baghdád nejen svou
mešitou Al-Azhar, ale i velkou podporou umění ze strany Fátimovců. Káhira
byla také – a snad stále je – hlavním městem arabského umění. Dodnes je
známá filmařským uměním, které zde začalo současně s počátkem světové
kinematografie. Město je dokonce i známé jako „Hollywood Východu“ (Húlíwúd al-Šarq).
Nemůžeme Káhiru opustit před tím, než strávíme hodiny v káhirské noci, která je totiž snad stále nesmírně zářivou. Vždyť nejlépe poznáš Káhiru v noci,
sami Káhiřané totiž milují noční bdění. Dokonce se proslýchá, že Káhira je
„Městem, kde se nespí“.
Lukáš Nosek
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Milý Ježiško,
vo chvíli, keď som si sadla k počítaču, otvorila čistú stránku a rozhodla sa, že
Ti napíšem list, zistila som, že vôbec netuším, ako začať. Nie je ľahké písať
takej autorite, ako si Ty.
Písala som kdekomu: mamičke, ministrovi, na domovú správu, riaditeľovi
zoologickej záhrady, telefónnemu operátorovi ... ale Tebe som ešte žiadny
list nepísala. Ako začať, čo na úvod, ako pokračovať... nevedomosť vychádza
z rannej mladosti, kedy písanie na nebeskú adresu nebolo módne a hlavne
sme netušili, že by sme napísaním listu pomohli rodičom s vyriešením vianočnej dilemy. Možno by sa neopakoval obsah vianočných darčekov a ctení
rodičia by konečne pochopili, že biele punčoškové nohavice a čiapka s brmbolcom nie je práve darček, po ktorom túžia ich ratolesti. A písať kvôli inému
ako kvôli darčekom? Vieš, že ma to nikdy predtým nenapadlo.
Nikdy skončilo, je tu prítomnosť a ja mám potrebu Ti napísať. Nie preto, že sa
opäť blížia Vianoce a je tu šanca niečo od Teba vyžobroniť, naopak, píšem Ti
preto, aby som Ti poďakovala.
Za minulosť, za nedávnu minulosť.
Presnejšie za radosť, námahu, prepotené tričká, presilené ruky, občasný hnev
a s novým dňom opäť za novú radosť, ktorú som prežila tu, v koleji, pri maľovaní Tvojho svätostánku. Až dnes, keď sa opäť pozerám na dielo, ktoré sme
s Martinom dokázali vytvoriť, si uvedomujem, že bez Tvojej pomoci
a ochrannej ruky by to nebolo vôbec mysliteľné. Určite si bol členom nášho
pracovného tímu, nebeským Majstrom.
Kladiem si otázku, kde sa v nás nabralo toľko odvahy, že sme dokázali súhlasiť s viceRomanom a odpovedať – ideme do toho, ideme maľovať kaplu! Určite si nás posmeľoval, nebojte sa, som pri vás, ja vám pomôžem, ja vás ochránim, ja vás povzbudím, ja vás poteším, pretože sme ani na chvíľu nezapochybovali a prácu sme prijali ako obrovskú výzvu.
Kde sa v nás nabralo toľko energie, s akou sme i napriek extrémnym teplotám a doslova primitívnym pracovným nástrojom dokázali pracovať od rána
do večera? Opäť si musel stáť pri nás, veď niekoľkokrát denne vyliezť a zliezť
z vysokého lešenia, z ktorého som bez okuliarov skoro ani nedovidela na podlahu :-), niekoľkokrát denne vytiahnuť vedrá s vodou, s penetrákom, s farbou,
tak to si skutočne vyžadovalo obrovskú dávku nadšenia, sebazaprenia a energie.
Kde sa v nás nabralo toľko „geniálnych“ nápadov, ako si prácu uľahčiť, urýchliť, zjednodušiť? Určite sa nemýlim, keď aj v tejto súvislosti hľadám Tvoju prítomnosť, Tvoju múdrosť a ochotu stáť pri tých, ktorí pracujú na Tvojom diele.
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Kde sa v nás nabralo toľko radosti, s akou sme každé ráno prácu začínali a
večer s radosťou aj končili? I napriek tomu, že večer sme boli ako zbité psy a
s pribúdajúcimi namaľovanými metrami štvorcovými ako kombajnom vymlátené obilie. Na otázku, či by to človek dokázal bez Teba, nie je zrejme potrebné sa ani zamýšľať, nie to ešte odpovedať.
Kde sa v nás nabralo toľko trpezlivosti, s akou sme dokázali pracovať i napriek
tomu, že nám Oáza komplikovala pracovné nasadenie a tempo. Bol si svedkom, ako nám prekladali lavice, začali s adoráciou práve vo chvíli, keď sme
chceli pokračovať v práci, alebo nás totálne prehliadali a tvárili sa, akoby sme
v kapli ani neboli. Pokoj prišiel od Teba a my sme dokázali prekonať aj nástrahy takéhoto typu.
Neprepadli sme beznádeji vo chvíli, keď sa zosypala omietka steny pri okne
vitráže vľavo od obetného stola, ani vtedy, keď sme steny pri vitráži umývali,
penetrovali a v uzatvorenom priestore bolo na zadusenie, relatívna vlhkosť
min. 99%, dohľadnosť v nedohľadne a k tomu bezvetrie. Aj túto prekážku
sme zvládli, prežili sme, každým dňom sme boli bližšie k cieľu nášho snaženia.
Dá sa nehľadať v tom Tvoju pomoc?
S Tvojou pomocou sme v priebehu 2 týždňov dokončili práce v hlavnej lodi
kaple.
Dnes, keď si spätne spomínam na začiatok 3. týždňa maľovania, po presune
do átria kaple, sa čudujem, že som neskolabovala. Určite si dobre pamätáš,
Martinovi padla na nohu debna plná modlitebných knižiek a úraz bol na svete! Že som ho v to ráno „neprichloštila“, komu inému by mohol poďakovať
ako Tebe, jasne som povedala, aby počkal do 9. hod.! Nepočkal mňa, počkal
si na úraz desať minút pred deviatou. S pomliaždenými prstami na nohe
zostal dva dni ležať v posteli a mne nezostávalo nič iné, ako pokračovať v práci. Umyť a penetrovať átrium. Inak sa nedalo, dni boli spočítané, letenky domov kúpené, na prestoje nebol priestor. Časová tieseň bola predsa len na
niečo dobrá - viceRoman súhlasil s návrhom, aby priečne stropné preklady
zmenili farbu, sú biele. Určite si to ešte nikto nevšimol, nám to v podstatnej
miere zjednodušilo maľovanie.
Milý Ježiško, ku vďake Tebe by som rada pripojila vďaku viceRomanovi – za
pomoc, pokoj a povzbudivé slová, sestričkám Heřmane a Paule za záujem,
ochotu, catering a v čase núdze aj za výpomoc.
Nepomucenská Brázda, myslíš si, že bola náhoda, že nám viceRoman vygeneroval boarding pass na linku Ryanair s miestami – pre mňa 1A a pre Martina
1B a k tomu priority? Samozrejme bez toho, aby sme si ju priplatili. Takto
„kráľovsky“ som ešte v lietadle nikdy nesedela, to mi ver!
Už som raz v Brázde napísala, že náhody neexistujú, a aj v tomto prípade stojím za uvedeným tvrdením.
Marianna
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Jak nápad nepřišel
Jako každý seminář má i Nepomucenum mnoho nepsaných zvyků a pravidel
a pro nováčka v řadách alumnů nebývá lehké opustit otcovský dům dosavadních zvyků a vydat se na objevitelskou cestu terénem takřka pralesním.
Avšak co naplat, nic jiného vám nezbývá. Jedním ze základních postupů, pokud chcete v této džungli přežít, je následovat vrozenou nedůvěru ke všemu
novému. A tak, když se jednoho sobotního rána na nástěnkách objevil záhadný nápis, zůstalo mnoho z nás nováčků bezradně stát a naše ještě ne zcela
funkční hlavy začaly přemýšlet, co to může znamenat.
Jak se na bohoslovce sluší, utekli jsme se o pomoc k Písmu svatému. Avšak
přestože jsme použili texty v jazyce originálním (a samozřejmě i v kritické
edici) i překlady do řečí současných (zvláště pak češtiny a slovenštiny), zůstal
důvod zjevení (jistěže na rovině apparitio, nikoliv revelatio) nejasný. A jak se
to již mezi teology stává, byl počet teorií významu roven počtu diskutujících,
± nekonečno.
Vysvětlení přišlo až po několika dnech z úst Petra Soukala, a tak jsme se dozvěděli o milé povinnosti přispívat svými články do Nepomucenské Brázdy.
(Pozor, nezaměňovat se stejnojmenným periodikem slovenské provenience.)
Avšak o čem psát? Nastalo období často bezesných nocí, kdy inspirace nepřicházela, naopak bývala zaháněna děsivým zjevováním plyšového havrana, který si v ničem nezadal s oním, jenž děsil Edgara Alana Poea. Některým z nás vyvstával v paměti verš evangelia:
„Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme
nechytili.“ Další pak prožíval spolu se sv. Janem
od Kříže opravdovou noc smyslů a skládání jednotlivých slov a vět se stávalo opravdovým výstupem na horu Karmel.
Avšak Hospodinovo milosrdenství nezná mezí a tak se začátkem svatého roku
milosrdenství vyslyšel i mé modlitby „z hlubin fossaty k tobě, Pane, volám“
a dostavil se nápad. Proč se snažit najít ideální nápad, tvořit exkluzivní rozhovor či otevírat kontroverzní témata? Proč místo toho jednoduše nevzít
s vděčností to, co mám celou dobu před očima a nepředložit to ctěnému čtenáři? A tak se tedy i stalo. A řečeno s klasikem: „Umělec si vezme kus hlíny
a začne modelovat a hňácá, hňácá a najednou tu máte na stole bůžka, jen to
fikne.“
František Čech
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Přátelé, tak jsme rozjeli další seminární rok a s tím vše, co k tomu patří.
V mém případě už šestý rok formace. Chvílemi se to zdá být dlouhé a je třeba
bojovat s rutinou. Konkrétně to vypadá takto: Zvoní budík, během zvedání se
rozlije po těle pocit nechuti, která hraničí
s bolestí. A navíc – za peřinou je zima! Sedím a
snažím se překonat. Nějaký zápach na záchodech.
Pak rychle do kaple. Usínám, to bude zase den.
Snídaně mě trochu nakopne, ale ve škole to zase
přijde. Nedokážu se soustředit, co to vlastně profesor před chvílí říkal, to by možná stálo za poznámku. Oběd, rychle na pokoj, ať něco udělám,
ale tak se mi nechce. Je zase večer a co jsem
vlastně udělal? Nedělej si výčitky! Zítra to bude lepší. Pak punkta, zničeně
usínám. Ráno vstávám, kaple, škola, oběd, večeře, spánek, vstávám, kaple,
oběd, vstávám…
Někdy pozoruji rybičky. Rybička plave, vidí kámen, řasy, další rybičku, otočí
se, vidí kámen, další rybičku, řasy. Někdy potká želvu, ale to už stojí za to….
Nenapadlo vás taky, že jsme jako ty rybičky? Tak, jak o tom zpívají Pink Floyd:
„Ztracené duše plavající v rybím akváriu. Rok za rokem, bloudíme stejným
územím, a co jsme našli?“ Kladl jsem si otázku, zda to tu rybičku nenudí.
Možná, že ano, protože jsem jednou viděl, jak tloukla hlavou o kámen. Buď jí
už vadilo, že na ní stále někdo kouká a ona se vlastně nemá kam skrýt, nebo jí
prostě lezlo na nervy, že celé dny vidí jen kámen, řasy a další rybičky. Asi by
chtěla do moře, ale byla by tam šťastnější?
Jednoho krásného dne mi to došlo: je to všechno úplně obráceně! Mluvil
jsem s jedním spolužákem z Kolumbie, který vstává každý den ve 3:00 ráno,
aby se do 6:00 učil. Každé odpoledne pracuje totiž společně s dalšími
v pastoraci. Navíc dělá každý semestr o několik zkoušek víc než my. Myslel
jsem si, že to mám těžké, ale ve skutečnosti si žiju jako král. Ne že „ještě dva
roky, které musím vydržet“, ale „už jen dva roky“, krásné roky v semináři,
které už nikdy nevrátím.
Je to zvláštní lidská vlastnost, že si vždycky stěžujeme na to, co nemáme, a
nedokážeme si vážit toho, co máme. Touláme se ve virtuálních světech budoucnosti, které ale nemají nic společného s realitou ani s opravdovým životem, který nám v tu chvíli uniká mezi prsty. Později jsem zjistil, že přesně tuto
myšlenku už artikuloval v jedné své knize jeden velice známý katolický teolog, když hovoří o křesťanech budoucnosti: „Budoucnost církve, opět a stejně
jako vždycky, bude utvářena světci… kteří vidí víc než ostatní, protože jejich
životy objímají širší realitu. Obětavost, která činí člověka svobodným, může
být dosažena pouze trpělivostí a malými denními skutky sebe-zapření. Tímto
každodenním zanícením, které jediné zjevuje člověku, kolika různými způsoby je zotročen vlastním ego, tímto každodenním zanícením a pouze jím, se
člověku pomalu otvírají oči. Vidí pouze do té míry, kolik zažil a vytrpěl.“ (Josef
Ratzinger, Víra a budoucnost)
Petr Zadina
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Význam hrobů mučedníků a nové uspořádání Města
Lidé ve starých dobách nechodili do Říma proto, aby viděli památky a architektonické skvosty, ale především proto, aby se modlili u hrobů světců,
zejména mučedníků. Často se tak konaly poutě mimo hradby Města. Nepřipadalo totiž v úvahu, aby hřbitovy či pohřebiště byly situovány uvnitř hradeb
(prvními pochovanými mučedníky v Římě byli až sv. Jan a Pavel).
Pontifikové se tedy rozhodli, že upraví i římská předměstí. To bylo něco skutečně revolučního, neboť Římany zajímalo pouze to, co se dělo uvnitř hradeb.
Tímto počinem vzniklo nové, křesťanské uspořádání Říma. Město se dělilo na
Urbs a předměstí, jakási satelitní městečka, která byla s Městem propojena.
V Městě existovaly tzv. Tituli Romani, pilíře papežské moci. Jednalo se
v podstatě o farnosti, z nichž mnohé
korespondují s dnešními, moderními
římskými farnostmi. Každý Titulus
vlastnil určité území, o které se staral. V čele Titulu stál presbyter, který reprezentoval farnost. Všichni
takoví presbyteři měli velmi důležitý
úkol, neboť podepisovali synodální
dokumenty. Proto také známe počty
římských presbyterů a Titulů. Tituly se zakládaly tam, kde žili křesťané, takže
se v průběhu dějin měnily počty i místa farností. Presbyteři, kteří spravovali
Tituly, se časem stali kardinály, tedy blízkými spolupracovníky papeže. A aby
mohli lépe vykonávat svůj úřad, opustili farnosti a ubytovali se na kurii. Zůstali ale tzv. tituláři, de iure správci kostela, u něhož byl ovšem ustanoven
další presbyter. Jak známo, i dnes má každý kardinál v Římě „svůj“ kostel.
Urbs bylo rozděleno do 14 regiones, které zavedl císař Augustus (podobně
bylo 14 regiones i v Konstantinopoli, která se měla stát kopií Říma). Papež ale
ustanovil 7 církevních regiones, které měly sloužit novému křesťanskému
uspořádání Města a které nekorespondovaly s těmi civilními. Pontifik zároveň respektoval civilní uspořádání, nejednalo se o vzdor politické moci. Nakonec pochopitelně převážila důležitost oblastí církevních.
Papež rozdělil město tak, že každou regio vedla cesta z centra k jedné bráně,
tedy k ústí konzulární cesty, čímž propojil Urbs s předměstím. Důležitost
předměstí, v němž se nacházely hroby mučedníků, značně vzrostla.
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Každá regio obsahovala jedno nebo více farních území. Tituly a předměstí
spolu úzce spolupracovaly. To se projevilo především ve správě hřbitovů, které byly vybudovány podél římských konzulárních cest a o které farnosti začaly
pečovat. Navíc existoval předpis, že Tituly musely zakládat hřbitovy pouze na
svém území (to ale neplatí stoprocentně; například na Via Nomentana jsou
hroby obyvatel Trastevere). Když zemřel člen farního společenství, farnost
měla za úkol jej pohřbít. Tituly se tak začaly starat i o hroby mučedníků, kteří
již na hřbitovech odpočívali, a počal se také rozvíjet jejich kult. Časem vznikla
potřeba postarat se i o poutníky.
Relikvií mučedníků, kteří
byli
pochováni
v katakombách nebo na
normálních hřbitovech,
se nesměl nikdo dotýkat
a nesmělo se s nimi ani
manipulovat, natož si
brát jejich ostatky. Tento
zákaz se stal pro Řím nesmírně důležitý, protože
znamenal příliv poutníků
do Města. Neplatil ale bezvýhradně. Nutno říci, že byl porušován jen výjimečně. Když například docházelo ke zneuctění ostatků v katakombách, rozhodl
papež, že budou všechny přeneseny do Města, nebo když křesťané vybudovali mučedníkovi nový oltář, ostatky se mohly přenést. Pokud ale nešlo
o hlavní oltář, s ostatky se nemanipulovalo a zůstávaly na místě, kde byly uloženy. Proto někdy docházelo k tomu, že v nějaké části kostela stál oltář, který
překážel. Dnes tyto oltáře připomínají křížky na podlaze v římských kostelích.
Kdyby totiž byly ostatky všude, ztratilo by smysl putovat do Říma. Díky hrobům mučedníků se Řím stal centrem celého křesťanského světa.
A pontifikové si významu mučedníků byli dobře vědomi. Když například byzantský císař žádal Řehoře Velikého o ostatky nějakého mučedníka, papež
mu nevyhověl. Sám ale sháněl ostatky mučedníků ze všech možných koutů
světa. Zákaz manipulování s ostatky byl zrušen až v karolinské době (9. století).
P. František Staněk
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Chcete se naučit kouzlo?
Nedávno jsem viděl jedno kouzelnické číslo a rád bych Vám o něm vyprávěl.
Chápu, že si řeknete, že vyprávět kouzelnická čísla moc nejde, že kouzlo, to
se musí vidět. Přesto bych Vám o tomto trochu neobvyklém kouzelníkovi rád
vyprávěl. Hodně při svém vystoupení mluvil a to bylo nakonec to nejzajímavější. Divákům vyprávěl příhodu ze svých začátků: „Vydělával jsem si v mládí
kouzlením po večerech po restauracích. Vždy jsem se zastavil u jednoho stolu
a hostů se zeptal, zda by chtěli vidět kouzlo. Když o to stáli, něco jsem jim
předvedl. Ten večer jsem byl zvlášť ve formě a dařilo se mi, přímo jsem sršel
energií a vtipem. Zastavil jsem se u stolu starších manželů a jako obvykle
jsem se ptal, zda chtějí vidět kouzlo. «Moc rád bych vaše kouzlo viděl, ale
bohužel nemůžu» řekl pán. Až teď jsem se na něj pořádně podíval a myslel
jsem, že se propadnu hanbou. Ten pán byl slepý a bylo to znatelné na první
pohled. Já jsem byl tak plný svého kouzlení a sám sebe, že jsem se na něj
před tím vůbec nepodíval. Velice jsem se mu omlouval, že žádné kouzlo pro
slepce neznám, a slíbil, že na příště si nějaké kouzlo připravím. «Beru vás za
slovo», pověděl onen pán.
Uplynulo několik týdnů a já měl opět svoje večerní představení ve stejné restauraci. Znenadání jsem zahlédl u jednoho stolu opět ony manžele, paní se
slepým pánem. A znovu jsem si připadal, jako že se hanbou propadnu do země. Já na něj úplně zapomněl, žádné kouzlo pro slepého pána jsem si nepřipravil. Rychle jsem se vrátil zpět do šatny a ze všech sil jsem pátral v paměti,
zda bych si přeci jen nevzpomněl nebo nevymyslel nějaké kouzlo pro slepce.
Nakonec jsem dostal nápad. «Chcete vidět kouzlo?», oslovil jsem pak již se
sebevědomím slepého pána s manželkou. «Tak vy jste na mě nezapomněl!»
rozzářil se slepý pán. S dovolením jsem přisednul proti němu vedle jeho manželky, kterou jsem požádal, aby zkontrolovala balíček karet, který jsem jí podal. «Jsou v pořádku», hlásila nám oběma. Tak a teď vám vysvětlím, jak bude
kouzlo probíhat. Já budu z balíčku snímat karty a vy uhádnete, jaká karta to
je. Když bude karta červená, řeknete «červená», když bude černá, řeknete
«černá». Rozumíme si? Pán se usmál a přikývl. Tak začínáme. Jaká je tahle
karta? Červená. Výborně. A jaká tahle? Černá. Správně. A tahle? Černá. Červená. Černá. Červená. Kouzelnické vystoupení bylo čím dál hlasitější
a přilákalo pozornost dalších hostů v restauraci. Prošli jsme celý balíček karet.
Slepý pán uhádl všechny karty a ani jednou se nezmýlil. V restauraci bylo ha-
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ló. Pohlédl jsem na tvář manželky slepého pána. Plakala štěstím. Asi si říkáte,
jak jsem to udělal. Povím vám to, až se k tomu na konci mého vystoupení
vrátíme.“
Na tomto místě předvedl kouzelník pár triků s provazy. Provazy byly na začátku různě dlouhé, potom stejné a pak
zase různé. A tak dále podobným
způsobem. Tuto část vystoupení
bych vlastně ani nereprodukoval.
Postačí říct, že to byl kouzelník přesvědčivý, a že si diváky v sále získal.
„A teď bych vám něco rád vysvětlil,“
pokračoval kouzelník k publiku. „To,
co jste právě viděli, nebyla žádná
kouzla ale byla to iluze. Já jsem iluzionista. Vy se díváte a prožíváte iluzi,
vidíte něco, co vlastně není. Kouzelník je jediný, který žádné kouzlo nevidí, pouze se soustředí. Mnohokrát své
triky zkouší před zrcadlem a vybrušuje svůj styl. Proč? Záleží mu na tom, aby
viděl, jak bude kouzlo vypadat z vašeho pohledu. To je to, nač se při kouzlení
soustředí. Zaměřuje se výhradně na to, jak tu věc vidíte vy, druzí. Snaží se do
vás vžít. A tím se dostáváme k tomu, proč vám tohle celé předvádím a povídám. Já jsem totiž zjistil, že to, co dělám při kouzlení, se dá použít i v obyčejném životě, a že to životu může dodat naprosto jinou kvalitu. Abych řekl
pravdu, můj život to úplně proměnilo. Proměnilo to mé vztahy s druhými.
Vztahy s lidmi jsem totiž snadno navazoval, ale přetěžké bylo pro mě je udržovat. Nevěděl jsem, jak s nimi komunikovat, cítil jsem se hodně sám. Nedokázal jsem s těmi druhým zůstat spojen.
Pozor, nechci teď říct, že bychom měli druhé podvádět nebo jim lhát. Říkám,
že bychom se od kouzelníků měli učit to, jak moc se soustředí na to, jak situaci vidí druhý člověk. Soustředit se na to, jak se druhý cítí. Jak mohu poznat,
jak se druhý cítí? Jak mu mohu nahlédnout do hlavy nebo do srdce? Možná
to bude znít triviálně, ale velice mnoho se dozvím z toho, co druhý říká, zvláště když odpovídá na mé otázky. Už se vám někdy stalo, že jste zapomněli
jméno člověka, který se vám právě představil? Mně mockrát. A víte proč?
Protože my často vůbec neposloucháme, co ten druhý říká. Vůbec se na něj
nesoustředíme. A přitom víme, jak je pro každého důležité jeho jméno. My
jsme ovšem soustředění na to, že se za chvilku budeme představovat sami.
A podobně vypadají často všechny naše rozhovory. Když druhý mluví, čeká-
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me, až konečně přestane, a my budeme moci říct to, co chceme říct. A tak na
místě dialogu bývá často dvojice monologů. Víte, co bychom se toho dozvěděli, kdybychom ty druhé skutečně poslouchali? Získali bychom jeho perspektivu. To by bylo obrovské obohacení. A co víc, náš svět je sdílená zkušenost, jenže naše perspektivy jsou hrozně roztříštěné. Když třeba jenom dva
lidé mají najednou stejnou perspektivu, to je obrovský posun. Když jeden
druhého skutečně poslouchá a snaží se vidět věc z jeho perspektivy, svět se
stává méně roztříštění a je více celistvý.
A teď,“ pokračoval kouzelník, „vám dopovím, jak jsem udělal ono kouzlo se
slepým mužem, který hádal karty. Zjistil jsem od něj, že je slepý od narození.
To bylo pro mně důležité zjištění. Je totiž velký rozdíl oproti tomu, který zrak
ztratil až později. Slepý od narození vůbec neví, co to znamená barva, jak vypadá karta, vůbec neví, co to znamená vidět. Ptát se ho, jakou vidí kartu
a jakou má barvu je tedy absurdní. Musel jsem se tedy «podívat» na svět jeho «očima», lépe řečeno jeho způsobem vnímání. Seděl jsem proti němu,
má špička nohy byla mezi jeho špičkami bot. Během prvotní domluvy jsem
mu řekl: «Až uvidíte černou kartu, řekněte černá» a mírně jsem mu špičkou
ťukl jedenkrát do nohy. «Až vám
ukážu červenou kartu, řekněte červená« a mírně jsem mu do nohy
ťukl dvakrát; nikdo další si samozřejmě ničeho nevšiml, bylo to jen
mezi námi dvěma. Vše jsem zopakoval a ptal se, zda si rozumíme.
Nato se on jen usmál a kývl, že rozumí. Zbytek znáte. Od té doby toto
kouzlo předvedl všem svým vnoučatům a ta byla úplně paf, jak to děda dělá.
Co se tedy stalo?“ uzavíral své vystoupení kouzelník. „S tím pánem jsem komunikoval jeho způsobem, protože jsem se vžil do způsobu, jakým on vnímá.
To bylo to pravé kouzlo. Podobné kouzlo zažije každý z vás, kdykoli se bude
snažit někoho druhého skutečně poslouchat.“
Chtěl bych z celého srdce popřát našemu společenství v Nepomucenu, abychom dokázali v našem soužití podobná kouzla.
P. Tomáš Roule

„ N echť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní ! “
Iz 45, 8

Vánoce prožité v pokoji a radosti
vám přejí obyvatelé Nepomucena

