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Děkujeme všem,
kteří ve svých modlitbách a obětech
pamatují na obyvatele naší koleje.
Zvláštní poděkování velikonoční Brázdy patří především
prof. Karlu Skalickému a P. Petru Šabakovi.
Dne 5. listopadu 2015 zemřel
Mons. ThLic. Bohumil Kolář,
exalumnus a dobrodinec naší koleje,
kterého v modlitbách svěřujeme Božímu
milosrdenství.
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SLOVO ÚVODEM
Drazí čtenáři,
jak již bylo poznamenáno v minulém čísle, proběhla změna na postu
šéfredaktora Brázdy, a tak vás poprvé zdravím a doufám, že i v tomto čísle
našeho občasníku naleznete zalíbení. Jako obvykle vám náš kronikář Dmytro
představí události, které jsme v uplynulých týdnech a měsících mohli v našem
společenství prožít. Jelikož jich bylo nemálo, přinášíme na následujících
stránkách rozšiřující reportáže o několika z nich. Ve druhé části letošního
velikonočního čísla na vás čekají zajímavosti ze života svatých, úvaha o tom,
co má společného duchovní život a technologie zpracování ropy, jak se pozná
kvalitní duchovní literatura a další díla z kuchyně a per našich alumnů.
„Evangelium vždy žije v dialogu s kulturou, jestliže se Církev vzdaluje od
kultury, samo evangelium mlčí.“ Tato slova svatého papeže Jana Pavla II. byla
inspirací pro menší experiment. Výsledkem je obálka tohoto čísla, která je
plodem dialogu mezi mladou umělkyní Janou Slavíkovou a úryvkem z
velikonočního kázání emeritního papeže Benedikta XVI. V příštích číslech se
můžete těšit na díla dalších českých uměleckých nadějí.
Věřím, že vám toto číslo Brázdy zpestří sváteční čas, který právě prožíváme.
František Čech

CO SE UDÁLO
Milí čtenáři časopisu Brázda, dovolte mi, abych vás seznámil s tím, co se
u d á lo
v
Pa p ež s ké
ko leji
Nepomucenum, aneb
je
čas
nahlédnout do kroniky.
Náš zápis v poslední Brázdě skončil
událostí 14. 11. 2015, pokračujme
tedy dále. V sobotu 5. 12. se konala
v koleji tradiční mikulášská besídka.
Program byl tak nabitý, že trval
bezmála dvě a půl hodiny, což byl
myslím dobrý výkon všech obyvatel
koleje, protože se na programu
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podíleli, dá se říci, všichni. Po kulturním programu v zeleném sále jsme se
přesunuli do refektáře, kde nás čekala krásně připravená adventní tabule.
Bratři Tomáš a Jan zakončili večer hrou na housle, kterou doprovodil zpěv
nás ostatních. Druhý den, v neděli 6. 12., jsme slavili mši svatou s českou
komunitou žijící v Římě.
Středa večer 9. 12. byla ve znamení kulturního programu v naší koleji.
Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci ve spolupráci s Papežskou
kolejí Nepomucenum a s krajanskými spolky Associazione Praga a Bohemia
uspořádaly v Papežské koleji Nepomucenum adventní setkání pro krajany a
italské přátele. Po úvodních mariánských baladách kytaristy Davida Války
vystoupila sopranistka Leona Pelešková v doprovodu violisty Giorgia
Bottiglioniho a varhaníka Fabrizia Panzarelly. Vrcholem večera bylo společné
zpívání pěti tradičních českých koled (Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce
valaši, Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma a Narodil se Kristus
Pán). Tímto jsme se připojili k projektu „Česko zpívá koledy“, kdy se ve stejný
čas rozezněly české vánoční koledy na stovkách míst v České republice
i v zahraničí.
Po mnoha dnech náročného programu jsme měli čas trochu se zklidnit,
zastavit se před Boží tváří a zajet na hlubinu. Tuto příležitost jsme dostali o
víkendu 11. až 13. 12., kdy se pro seminaristy i kněze konalo ritiro.
Tentokrát byl nástrojem Ducha svatého prof. Robert Dodaro OSA, profesor
patrologie na PUL.
Vánoce každý z nás prožíval s rodinou ve své farnosti. Jak to tak bývá, volný
čas utíká dvojnásobnou rychlostí a v případě vánočních svátků je rychlost
plynutí času čtyřnásobná. Všichni jsme se vrátili do Nepomucena 4. 1. 2016.
Pěkné bylo nečekaně potkat v Brně u autobusu 6 spolubratrů, kteří se ubírají
stejným spojem do Říma.
Jak bývá na Tři krále dobrým zvykem, tak i v Nepomucenu se koná 6. 1.
žehnání pokojů a vůbec celé koleje. Je to krásná příležitost k tomu, aby se
všichni obyvatelé koleje sešli a prožili spolu příjemný večer. Všechna
zastavení byla příjemná, některá se ovšem do paměti vepsala trochu silněji.
Mši svatou ve společenství české komunity jsme slavili 10. ledna. Celebroval
otec Milan Glaser SJ, ředitel české sekce Rádia Vatikán.
Sestra Vojtěcha opět přišla s nabídkou týkající se kuchyně. Byla by škoda
něco takového nevyužít a něčemu se nepřiučit. 25. 1. jsme se vydali
do kuchyně, kde nás s úsměvem přivítala, s velkou radostí uvedla
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do problematiky vaření, ovšem s
ještě větší radostí nám rozdala práci,
a tak jsme se pustili do díla.
Tentokrát bylo na programu
zpracování masa. Oběd, který poté
následoval, byl vlastně tak trochu
plodem naší snahy a práce.
V týdnu od 21. 1. do 26. 1. byl
v koleji přítomen otec Radek Tichý,
vyučující liturgiky na KTF UK v Praze a exalumnus koleje, s účastníky
liturgického kurzu. I my jsme měli možnost zúčastnit se některých částí jejich
programu. Navštívili jsme například lokalitu Ostia Antica, Papežský liturgický
institut, nešpory se Svatým otcem nebo liturgii etiopské církve. Protože se
vyplácí zachovávat dobré a krásné, není tomu jinak ani v případě mše svaté
pro českou komunitu. Komunita Čechů žijících v Římě se sešla ke společnému
slavení 7. 2., hlavním celebrantem byl otec Jan Polák.
Citróny dozrály. Řeknete si: No a co? Tak dozrály! Ale my tady v Nepomucenu
víme dobře, jak se dají využít: kůra se
naloží, šťáva se vymačká. Aby vše
úspěšně proběhlo, je potřeba dobrá
koordinace. V minulých letech řídil
práce otec Josef Mikulášek, letos
předal štafetu Vojtěchu Blažkovi,
který se ujal úkolu způsobem sobě
vlastním, tedy precizním. Práce šla
sama od ruky, takže jsme se mohli
těšit po krátkém čase z výsledků
práce. To důležité přijde na řadu až po Velikonocích, ano, limoncello bude na
světě.
Jelikož Lateránská univerzita nenabízí v základním kurzu psychologické
předměty, rozhodl se otec rektor tento nedostatek doplnit. Pověřil P. Josefa
Stuchlého SJ, provinciála českých jezuitů, aby nás s touto oblastí seznámil.
Kurz probíhal ve dnech 15. – 19. 2. a byl velmi intenzivní. Otec Josef nás
provázel na poli tzv. pastorační psychologie, seznámil nás s mnohými
okolnostmi, které mohou v našem pastoračním působení nastat, a tak nás
aspoň trochu připravil na případné strasti i radosti.
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Otec Tomáš Roule, spirituál Nepomucena, je jistě známá osoba. Jako každý
z nás i on slaví narozeniny. Otec Tomáš si svoje připomíná 16. 2. (píšu pro
případ, že byste mu chtěli někdy v budoucnu, třeba příští rok, popřát
osobně). I my jsme se mu rozhodli popřát, příležitost se naskytla o den
později, kdy jsme měli jako komunita možnost tuto jeho životní událost
oslavit při společné večeři.
Už dlouho nebyla zmínka v kronice o něčem duchovním. A je také na čase,
protože od posledního „ritira“ uplynulo hodně vody v Tibeře. V pátek 19. 2.
nám začala duchovní obnova, tentokrát trochu netradiční. Měla podobu
filmovou. Během této duchovní obnovy jsme zhlédli 3 filmy: Most,
Woodcrarver a Vesnice. Ty nám daly možnost setkat se s Pánem tak trochu
jiným způsobem.
Stejně jako narozeniny otce spirituála, také narozeniny otce rektora Petra
Šikuly jsou záležitostí nemalé důležitosti. Slavil je 24. 2. a právě tehdy jsme
se sešli, abychom po nabitém dni spočinuli u krásné oslavy.
Proniknout do tajů indické kuchyně a okusit, co ukrývá tato pestrobarevná
země, nejde každý den. My jsme tuto možnost měli v sobotu 27. 2. Přijali
jsme pozvání našich bratří – kněží – Indů, kteří pro nás nachystali výtečnou
večeři. Vše se odehrávalo v milé atmosféře. Byla připravena skvělá hostina a
servíroval se pokrm, který se podává při slavnostních událostech. Byl to
vydařený večer, kde jsme mohli prohloubit naše česko-indické vztahy.
Protože se v den uzávěrky konalo setkání se Svatým otcem Františkem,
které bylo při příležitosti závěru kurzu Fora interna pořádaného Apoštolskou
penitenciarií, někteří z nás měli možnost pozdravit ho osobně.
Na závěr bych chtěl všem vám, kteří tyto řádky čtete, vyjádřit díky za vaši
podporu a zároveň poprosit o vytrvalost v modlitbě za seminaristy a všechny
obyvatele Papežské koleje Nepomucenum.
Dmytro Romanovský
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CK PRÍVARA PODRUHÉ
Zkouškové období je vlastně obdobím netušených možností. Najednou je čas
na studium, čas na sport, na to, aby si člověk odpočinul od studia, je čas na
brigádu i cestování, když zkoušky úspěšně a včas dokončíte a nový semestr je
ještě daleko. A tak když veškeré studijní povinnosti pominuly, povzbuzen
cestovatelskými úspěchy z minulého roku (pro malé připomenutí: zmeškání
vlaku z Říma, který tam ve skutečnosti ještě ani nepřijel, cesta zablokovaná
sněhem a kameny na trati) jsem se rozhodl, že si takové dobrodružství
nemůžu nechat pro sebe. Pravda, zájem nebyl vysoký, ale přece jsme se
nakonec tři dohromady dali, navíc přibrali jednoho šikovného exalumna
koleje – kněze, aby nám po cestě nechyběl kněžský nadhled a duchovní
servis, a jako cílová města jsme si vybrali Bolognu a Ravennu.
Jelikož jsme opět chtěli jet vlakem, poprosili jsme známou CK Prívara
o zajištění transportu. Připraveni na vše po všemožných kontrolách jízdenek,
časů a pytlů se svačinami jsme brzy ráno vyrazili z koleje a již čtvrt hodiny
před odjezdem vlaku stáli na Termini a dívali se na odjezdovou tabuli. Stejně
jako minulý rok na ní ale náš vlak vůbec nefiguroval. Někdo zavtipkoval, že to
možná není chyba, že třeba máme jet ne z Termini, ale z Tiburtiny. Bohužel
se z dobrého vtipu stala skutečnost, a tak jsme se ocitli 11 minut před
odjezdem vlaku přibližně 2 540 metrů vzdušnou čarou od místa, kde jsme již
dávno měli být. Naštěstí je před Termini připraveno mnoho taxikářů, aby
podobné nešťastníky rychle přepravovali z nesprávného nádraží na správné.
Tolik dopravních přestupků v hustém ranním provozu už asi nikdy najednou
neuvidím, jen na jedné křižovatce náš řidič zastavil na červenou, že prý tam
jsou kamery, a že tedy jet nemůže. Ale že „Gianluca nikdy nikomu nenechá
ujet vlak“, to si mumlat nepřestal. Kupodivu jsme dojeli živí a zdraví, taxikář
navíc šťastný, jelikož za tuto kaskadérskou jízdu inkasoval nemalé peníze.
Udýchaní jsme se minutu před odjezdem přiřítili na nyní už správné nádraží,
abychom zjistili, že náš vlak má 120 minut zpoždění. To trošku zamrzelo,
mohli jsme tu trasu jít pěšky se šnekem za ruku, kdyby nějakou měl. A tak
jsme se po čtvrthodině přešlapování rozhodli, že si musíme dát aspoň kafe,
abychom se trochu vzpamatovali. Naštěstí se jeden z nás ještě jednou
podíval na odjezdovou tabuli a stal se zázrak. Ten rychlík během pár minut
zkrátil zpoždění ze dvou hodin na pouhou čtvrthodinku a už blikal signál, že
vlak odjíždí. Nevadí, sprinty jsme už měli nacvičené, takže nás to nerozhodilo
a vlak jsme nakonec stihli. Zmožení všemi těmito nečekanými přesuny jsme
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jízdu vyplňovali střídavě modlitbou, spánkem a jídlem, až jsme se přiblížili
k Florencii. Jedná se vskutku o město, které Nepomucenu nepřeje. Kolika
našim autům už v okolí tohoto města shořely svíčky a všechny možné jiné
součástky, které jsou pro úspěšnou jízdu nezbytné. Ani my jsme se nestali
výjimkou. Než jsme vjeli do hlavního města Toskánska, kdesi v poli naše
mašina zastavila a rozhodla se stávkovat. Ohlašovaná hodina zpoždění se
italsky protáhla na dvě a půl, ale oproti dnům, které tu čekáním na opravy
vozidel strávili v minulosti naši spolubratři, šlo vlastně o zanedbatelné
zdržení.
Hlavní delegát CK Prívara nevěřil vlastním očím a jen doufal, že alespoň
ubytování bude v Bologni tak,
jak je objednal. Nebylo. Ačkoli
bylo vše domluveno a záloha
zaplacená, všichni se svorně
divili, že o naší rezervaci na
přespání přímo v historickém
centru Bologně vůbec nic
nevědí. Nutno podotknout, že
situaci vyřešili velmi hezky a
díky několika telefonátům
jsme se vyspali o pár metrů
vedle a to přímo královsky.
V tu chvíli jsme však již za sebou měli intenzivní a vyčerpávající prohlídku
„města věží“, během níž se však nestalo nic zajímavého, co by mohlo
obohatit tento článek. Stejně tak pokračoval poznávací výlet i následující
den, který jsme celý strávili s hlavami vyvrácenými vzhůru, když jsme
obdivovali ravennské mozaiky. Za zmínku snad ještě stojí, že když jsme večer
pokračovali dál na prázdniny do Čech, navštívili jsme i Benátky, bohužel jsme
z nich viděli pouze nástupiště jejich menšího nádraží a ucítili nesnesitelný
chlad, který vane od moře mezi první a druhou hodinou ranní. Tehdy jsem
poprvé zažil, že se člověk může zahřát třeba i modlitbou se čtením.
A výsledek celého zájezdu? Viděli jsme vše, co jsme vidět chtěli, byli jsme
všude, kde jsme být měli a ještě jsme získali materiál k napsání dalšího
článku do Brázdy. No, neberte to.
Jan Pitřinec
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V APOŠTOLSKÉM PALÁCI
V pátek 22. ledna proběhlo v Apoštolském paláci slavnostní zahájení nového
soudního roku Římské roty. Na tuto slavnost byl pozván jako pomocný
ceremoniář při mši svaté také jeden z nepomucenských kněží, otec Stanislav
Brožka. Ten s sebou vzal ještě dva bohoslovce. Tak jsme spolu podnikli výlet
do Apoštolského paláce, který myslím stojí za krátké vyprávění.
Mše svatá ve Vatikánu měla začínat v 9.30. Protože na Lateránské univerzitě
zrovna probíhalo zkouškové období, nemuseli jsme řešit absenci na
přednáškách a vyrazili jsme z Nepomucena s dostatečným předstihem. Jeli
jsme na kole, se kterým se dá zvládnout asi šest kilometrů dlouhá trasa
z koleje ke svatému Petru pod 25 minut. Po zajištění kol zámky jsme
z igelitových tašek, které jsme pak nechali na místě, vytáhli kleriky a náležitě
se upravili k obtížnému úkolu: proniknout přes množství kontrol až do kaple
svatého Pavla. Ta je v bezprostřední blízkosti slavné Sixtinské kaple, kam se
dá normálně dostat jen při prohlídce Vatikánských muzeí.
Vstup přes bránu svaté Anny s hlídkou Švýcarské gardy proběhl bez
problémů. Pokračovali jsme a snažili jsme se působit sebejistě a věrohodně.
Přesto si nás o kus dál všiml jeden z vatikánských policistů. Otec Stanislav se
identifikoval svojí průkazkou pomocného ceremoniáře. Ale co my? Po
pátravém pohledu a chvíli napjatého ticha nás nakonec policista nechal jít.
Byl jedním z těch hodnějších a tak se nechal přesvědčit naším sice ne příliš
urgentním, ale přece jen transparentním důvodem, totiž že „jsme přátelé
otce ceremoniáře“.
Vstoupili jsme do složitého komplexu Apoštolského paláce, po nějaké chvíli
jsme se ocitli ve velké vstupní hale zvané „Braccio di Costantino“ a pak už
jsme se vydali na cestu vzhůru po schodech Pia IX. do vnitřních prostor této
pozoruhodné budovy. Každých asi sto metrů v jinak liduprázdných a
monumentálních prostorách nás zasalutováním pozdravil osamocený voják
Švýcarské gardy. Se zdárným nalezením kaple svatého Pavla jsme se
domnívali, že už nás nečeká žádný obtížnější úkol, ale opak byl pravdou.
Všiml si nás totiž hlavní ceremoniář a nabídl nám možnost ministrovat. Jako
varhaník, který se u oltáře objeví jako ministrant jen jednou za čas, jsem měl
osobně před funkcí turiferáře na bohoslužbě s kardinálem státním
sekretářem velký respekt. Ale protože ještě přede mší svatou byl nácvik
asistence, nebylo se čeho bát a rádi jsme svolili. Bratři augustiniáni, kteří
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zastávají v Apoštolském paláci funkci „kostelníků“, nám zajistili liturgická
roucha a když bylo třeba, ochotně nám pomohli s některými detaily (jak
správně uvázat pro mě nezvyklé cingulum jsem opravdu nevěděl). Pak už
jsme jen čekali na příchod kardinála Parolina, který všechny ministranty
poctil osobním pozdravem. Jakmile mše svatá začala, hned z nás začáteční
nervozita opadla. Oba ceremoniáři excelovali, a tak vše probíhalo jako na
drátkách, snad až na to kadidlo. Neodhadl jsem dobře výdrž uhlíků, a tak se
při okuřování oltáře během obětování z kadidelnice linul jen velmi matný,
téměř neznatelný kouř. Mohl jsem se utěšovat alespoň tím, že jsem svým
opomenutím přihodit uhlíky přidal alespoň pár sekund na životnosti krásným
Michelangelovým freskám, které zdobí boční stěny kaple. Jak jsem totiž slyšel
během nácviku, kadidlo těmto vzácným dílům, které zobrazují ukřižování
svatého Petra a povolání svatého Pavla, nedělá dobře. To byl ostatně také
jeden z důvodů, proč jsme kadidlo nepoužili během proměňování.
Bezprostředně po mši svaté spolu s vyznáním víry následovala slavnostní
přísaha členů Římské roty. Pak už nezbývalo než se rozloučit s ostatními
ministranty, poděkovat vstřícným bratrům augustiniánům a vydat se zpátky
k domovu. Při odchodu, když jsme se proplétali množstvím vzácných a
vážených hostí, v jejichž přítomnosti jsme se v našich poněkud sportovnějších
bundách na kolo necítili zrovna nejpříjemněji, nás ještě zastavil sám děkan
Římské roty, jeho excelence Pio Vito Pinto. Pochlubili jsme se jménem naší
koleje a s přáním hezkého dne jsme se vydali domů.
Mše svatá s kardinálem státním sekretářem v prostorách, které provázely
životní osudy tolika papežů, kněží, „kteří ke spáse lidí, Petrův koráb moudře
řídí“ (jak zpíváme v papežské hymně), pro mě byla velkým zážitkem. Cítil
jsem se jako doma. Nejen proto, že církev překračuje všechny hranice států,
takže nezáleží na tom, jestli jste český ministrant, italský kardinál nebo čínský
augustinián. Při závěrečném Salve Regina jsem vzpomínal na všechny ty, kteří
tuto modlitbu zpívali před námi, ať už papežové zde v Apoštolském paláci
nebo naši předkové v našich rodných končinách, a jasně jsem vnímal, že
církev překračuje i hranice času. Jak jinak bychom se ostatně mohli obracet
na již dávno minulé generace našich předchůdců se slovy v přítomném čase:
„Všichni svatí, orodujte se nás!“
Tomáš Marada
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ŘÍMSKÁ ROTA
Následující článek si klade za cíl být jakýmsi vysvětlujícím dodatkem
k předcházejícímu vyprávění o zahájení soudního roku Římské roty.
Tribunál Římské roty je jedním z dikastérií Římské kurie a představuje řádný
tribunál Svatého stolce.
Název „Rota“ je pravděpodobně odvozen od kulatého stolu, kolem kterého
zasedali soudci během projednávání soudních záležitostí. Kauzy rozsuzují
většinou tři soudci.
Rota soudí v druhém stupni záležitosti, které byly v prvním stupni rozhodnuty
diecézním soudem. To například znamená, že pokud diecézní soud Plzeňské
diecéze rozhodne, že manželství, jehož platnost měl soud prozkoumat, je
platné, mají strany celkem tři možnosti. Za prvé nepodají odvolání a setrvají
v manželství. Druhá možnost je, že podají odvolání k Metropolitnímu
církevnímu soudu Arcidiecéze pražské, aby celou záležitost přezkoumal v tzv.
druhém stupni. Anebo je možné se odvolat přímo na Římskou rotu.
Římská rota je také soudem třetího stupně. To znamená, že rozhoduje např.
o záležitostech, které byly již dvakrát rozhodnuty, ale pokaždé s jiným
výsledkem. Před reformou manželského procesního práva zavedenou
papežem Františkem bylo vždy nutné, aby byla platnost či neplatnost
manželství prohlášena dvěma shodnými rozsudky. Dnes v manželských
záležitostech nabývá právní moci již rozhodnutí soudu v prvním stupni, ale
možnost odvolání trvá stále. V tom případě může záležitost skončit až
u Římské roty. Představme si ale ještě jiný případ. Kdyby byl například někdo
v Plzeňské diecézi obžalován z toho, že naplnil skutkovou podstatu kánonu
1373 CIC 1983 a „veřejně vyvolává buď odpor podřízených nebo nenávist
vůči Apoštolskému stolci nebo vůči ordináři pro nějaký úkon církevní moci
nebo služby“, pak bude souzen nejprve v Plzni. Pokud se proti rozsudku
následně odvolá (do Prahy nebo přímo na Rotu — viz odstavec výše) a tento
soud rozhodne jinak, pak se rozhodnutí nepovažuje za pravomocné a je
možné podat odvolání k třetí instanci, kterou je právě Římská rota.
Existují však také případy, které má právo soudit pouze papež, jako například
záležitosti týkající se nejvyšších představitelů států nebo kardinálů. Toto
potom může v prvním stupni soudit jedině buď sám papež nebo může
záležitost svěřit právě Římské rotě.
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Proti rozhodnutí Římské roty se tedy odvolává opět k Římské rotě. Pokud by
ale někdo chtěl podat stížnost na neplatnost nebo jinou stížnost proti
rozhodnutí Římské roty, musí se obrátit na Nejvyšší soud Apoštolské
signatury. Ale to už by byl zase jiný příběh.
P. Stanislav Brožka

DESATERO SPRÁVNÝCH POZDRAVŮ V NEPOMUCENU
1. Potkáš-li sestru v bílém, pozdrav ji slovy: „Pomáhej Pán Bůh.“
2. Je-li sestra v černém, říkej místo toho: „Pochválen Pán Ježíš Kristus.“
3. Přicházíš-li na službu, uveď se slovem: „Servus.“
4. Při odchodu z ní zvolej: „Na shledanou.“
5. Jestliže jsi byl přizván k pomoci na zahradě, přijdi se slovy: „Čest
práci.“
6. Potkáš-li na chodbě hosta, uctivě řekni: „Host do domu, Bůh do
domu.“
7. Víš-li, že spolubratr nevládne žádnou řečí, podej mu v tichosti na
uvítanou svou pravou ruku a mírně ji stiskni.
8. Jestliže se však chce kolega pozdravit dotknutím hlav, nahni svou
nejprve mírně napravo a posléze mírně nalevo, abyste se vyhnuli
nepříjemnému střetu.
9. Spojením „Bože, pospěš mi na pomoc“ je vhodné zahájit modlitbu
breviáře, nikoliv návštěvu u představených.
10. Po dvaadvacáté hodině nikoho nezdrav – již je silentium.
Vojtěch Novotný
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NETRADIČNÍ TRADICE: ITALSKÉ VELIKONOCE
Jako barbarský hodnotí někteří z mých italských kamarádů náš zvyk mrskat
dívky a ženy na velikonoční pondělí korbáčem. O svátcích se to ovšem na jih
od Alp více či méně bizarními obyčeji jen hemží. Zde jen několik z nich.
Ohňostroj před katedrálou
Do doby křižáckých výprav sahá historie „ohnivého vozu“, jehož explozi před
florentskou
katedrálou
si
každoročně na Boží hod
velikonoční nenechají ujít stovky
zvědavců. Dle tradice přivezl
v roce 1101 Pazzino de' Pazzi
z Jeruzaléma do Florencie tři
kameny z Kristova hrobu. Ty
dostal jako vyznamenání za
statečnost při osvobozování
svatého města. Na velikonoční
vigilii se těmito kameny rozdělával oheň, kterému byla připisována moc
očišťovat od zlých duchů. Od uhlíků tlejících na trojnožce (která byla záhy
umístěna na vozík) si místní odpalovali svíce a posvátný oheň tak nosili
s sebou do svých domovů. Pravděpodobně už ve čtrnáctém století byly uhlíky
nahrazeny třaskavým materiálem, čímž se původní smysl obyčeje začal
vytrácet. Pořádání tohoto nevšedního divadla bylo až na období let 1478 —
1494 výsadou rodiny Pazzi. Dnešní podobu má tradice od roku 1622: před
bohoslužbou na Velikonoční neděli se vůz tažený párem bílých volů zastaví
uprostřed náměstí před vchodem do katedrály. U hlavního oltáře je zapálena
raketa, pro svůj tvar nazývaná colomba (holubice). Poté, co kněz zaintonuje
„Gloria in excelsis Deo“ a rozezní se zvony, holubice vyletí po nataženém
drátku od oltáře přes bránu až k vozu, kde odpálí ohňostroj. Říká se, že když
se colombě tento let nepovede, jde o předzvěst neúrody nebo neštěstí.
Historie jako by této pověře dávala zapravdu. Naposledy se tak stalo
o Velikonocích v roce 1966. V listopadu téhož roku zasáhla povodí řeky Arno
povodeň s tragickými následky.
Prchající madona
La madonna che scappa in piazza je netradiční zážitek, který čeká
o Velikonoční neděli návštěvníky městečka Sulmona v regionu Abbruzzi. Po
pontifikální mši vychází z kostela Santa Maria della Tomba procesí se sochami
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vzkříšeného Krista a svatých Petra a Jana. Na náměstí se za pomoci těchto
soch odehrává skutečné divadlo: Petr a Jan několikrát symbolicky oznamují
radostnou zvěst o zmrtvýchvstání Panně Marii, která prozatím dlí oděna ve
smutečním šatu v kostele svatého Filipa. Potřetí se konečně nechá
přesvědčit: slavnostně ustrojení členové jednoho ze zdejších bratrstev
pomalým krokem vynesou sochu z kostela a společně se svatým Petrem a
Janem dojdou až do středu náměstí. Přesně ve dvanáct hodin začíná
nevídaná podívaná: na povel se nosiči se sochou Panny Marie dají do běhu,
za rachotu pyrotechniky a jásotu přítomných s ní sprintují až na konec
náměstí, kde stojí socha Vzkříšeného. Symbolické vyjádření radosti Marie
setkávající se se synem umocňuje i strhnutí černého pláště (to díky
důmyslnému systému drátků známému pouze rodině d‘Eramo, které je
svěřeno oblékání sochy), zpod kterého vyletí dvanáct holubic. Stejně jako ve
Florencii i zde nezdar předznamenává neštěstí: socha nosičům upadla jak
v roce 1914, tak i v roce 1940. Obdobná, i když starší, je tradice běhu se
sochou anděla oznamujícího Marii vzkříšení ve městečku Forio na ostrově
Ischia.
Pasquali v Bormiu
V pradávné minulosti mají původ slavnosti zvané Pasquali v lombardském
městečku Bormio, písemně doložené v roce 1606. V souladu s židovskou
tradicí se jednalo o obřadní obětování a následnou přípravu beránka, který
byl po požehnání rozdělován mezi obyvatele. Později se tradice proměnila
v prohlídku mašlemi bohatě nazdobených beránků nošených k požehnání na
mušelínových nosítkách. Teprve v roce 1932 dostává tradice nynější podobu:
kromě beránků nesou v kroji odění místní na ramenou alegorie Velikonoc,
symboly jara a probouzející se přírody.
V hlavní roli vejce
To je, stejně jako u nás, jedním ze symbolů Velikonoc. Městečko Urbania
nedaleko Pesara proslavila hra zvaná Punta e cul, která má svůj původ
v šedesátých letech minulého století. Cílem je špičkou natvrdo uvařeného
vajíčka rozbít skořápku vajíčka protihráče. Vítězí ten, kdo rozbije nejvíc
vajíček bez poškození vlastního. Vejce sehrávají klíčovou roli i během
slavností Palio dell'uovo v Tredoziu v provincii Forlì. Jednou z hlavních
disciplín, ve kterých mezi sebou zápolí čtyři městské obvody, je vajíčková
bitva. Ta se řídí přesně stanovenými pravidly.
Miroslav Kulifaj
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ARABSKÁ KULTURA MEZI KULTURAMI
„Chceš-li poznat lidi, studuj jejich kulturu.“ Jestliže tato věta ukazuje na něco
především, pak na důležitost kultury pro lidi a národy. Co je však kultura?
Kultura je souhrn zvyků, tradic, obyčejů, které produkuje ten konkrétní
národ. Kultura je tedy zrcadlem, skrze které můžeme poznávat lidi.
Pro kulturu každého národa je nutné, aby reagovala s kulturami sobě
odlišnými. Stejně jako u člověka, který nedokáže žít izolovaně, to platí
i u kultury. Tato komunikace je důležitá pro obohacení národa i pro jeho
vývoj. Existuje veliký rozdíl mezi národem, který vstupuje do interakce
s druhými a mezi národem uzavřeným a izolovaným.
Arabská kultura je z těch, které se neizolovaly, ale naopak vstupovaly do
kontaktu s kulturami jinými. A tak ovlivňovala jiné a jinými byla ovlivňována.
Odborníci na arabské dějiny to dosvědčují zcela konkrétně.
Od rozbřesku mladé arabské civilizace po nástupu islámu — mezi sedmým a
desátým stoletím křesťanské éry — byli Arabové ve stálém kontaktu s jinými
civilizacemi. Začátek těchto kontaktů nastal, když 2. chalífa Umar b. alChattáb (+644) zkopíroval perský úřední systém, aby tak reorganizoval stát.
Poté ihned následovalo objevení překladatelského hnutí z jiných jazyků do
arabštiny, které mělo vrchol v průběhu vládnutí dynastie Umajjovců (66150) a Abbasovců (750-1258).
Arabové byli v těchto dobách silně ovlivněni řeckou filosofií a logikou.
Přeložili díla Platóna (+347 př. Kr.) a Aristotela (+322 př. Kr.). Ovšem
nezastavili se jen u překladu, dospěli také k vysvětlování a ke komentářům
těchto děl. Tak vystoupil velký islámský filosof Ibn Rušd (+1198; lat.
Averroes), známý svým přízviskem Velký Komentátor, kvůli své tvorbě
komentářů k Aristotelově logice.
Arabové byli také silně ovlivněni metafyzikou a etikou od Peršanů. V tomto
směru jistý Abd Alláh b. Al-Mukaffa přeložil knihu „Kalíla a Dimna“ (česky
známá také jako Bidpajovy bajky, Pančatantra) do arabštiny. Vedle toho
Arabové také překládali matematické a astronomické knihy z hindštiny.
Ovšem po těchto momentech začala hrát arabská kultura poněkud jinou roli.
Sama totiž začala ovlivňovat své sousedy. Což začalo opět překladatelským
hnutím, tentokrát však z jazyka arabského do jazyků evropských. Sami
Evropané překládali filosofické a logické dílo Ibn Rušda a dalších arabských

BRÁZDA 2/2015-2016

17

autorů. Zřejmě nejzajímavějším
příkladem vzájemného vlivu je
bohatá diskuze točící se kolem
otázky, nakolik byl velký italský
básník Dante Alighieri (+1321) ve své
slavné knize Božská komedie (z let
1307-1321)
ovlivněn
arabským
básníkem Abú al-ʽAlá al-Maʽarrí a
jeho dílem se stejným námětem „List
odpuštění“ (Risála al-ghufrán).
Následovalo období, kdy Arabové
začali opět žít v izolaci od ostatních
kultur a civilizací. Čímž se řádně
zpozdili, a to o celých pět století,
dokud se zpětně nevrátili ke
kontaktům s druhými. Což je vidět na
skupině egyptských vybraných studentů, kteří byli vysláni r. 1826
Muhammadem Alím Pašou (+1848), tehdejším vládcem Egypta, do Francie.
Vedením byl pověřen učitel, překladatel a spisovatel Rifáʽa al-Tahtáwí
(+1873). Skupina byla první z plodů opětovného otevření se arabské kultury
světu. Odtud pak také začala arabská nápodoba osvícenského hnutí, které
neskončilo pouze u al-Tahtáwího, ale pokračovalo arabskou renesancí,
jejímiž zásadními pilíři byli křesťanští intelektuálové.
(Z arabského originálu al-thakāfatu al-ʻarabiíjatu bajna al-thakāfāti publikovaném v [Kolektiv
autorů]: al-Ṭarík ilá al-Lughati al-ʽarabíja. al-Sanatu al-tháníja Káhira: Dār Kūmbūnī li-l-dirāsāti
al-ʽarabíja, 2005, na str. 1-2)
přeložil a stylisticky poupravil
Lukáš Nosek
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(NE)ZTRÁCEJME HLAVU
Pokud jste se odhodlali podstoupit četbu následujících řádek, budete
pravděpodobně patřit k nám. To je k těm, kteří splňují dvě podmínky: za prvé
– už někdy hlavu ztratili, a za druhé – neztratili ji definitivně. Ne všichni
ovšem mají toto štěstí, a jak uvidíme, některým se hlavu podařilo ztratit
dokonce několikrát.
Začněme tedy tuto úvahu „da capo“
a kde jinde se poučit, něž u těch,
kteří nás již předešli v pověsti
svatosti. Takže světci. Většina z nich
to zde na zemi neměla jednoduché a
nemenší část z nich to neměla
snadné ani po smrti. Možná to
souvisí s první úctou k ostatkům
svatých, která zakazovala jakoukoli
manipulaci, natož výdělečně prospěšnou činnost. Vše se ale změnilo, když do
města Říma (nikoli na generální audienci) přitáhli Normané. Už se neví, kdo
jim to nakukal, ale ti chlapíci byli přesvědčení, že v katakombách najdou zlato
a jiné poklady. Dále jsou jisté pouze dvě věci: totiž že nic nenašli a že je to
nepotěšilo. Jejich hněv se obrátil proti nebožtíkům a katakomby začali plenit.
Pozemní hlava církve ale zachovala chladnou hlavu. Papež Paschalis I. nařídil
ve své době revoluční věc: přenesení ostatků do bezpečí městských hradeb.
Mise byla úspěšná, pouze při transportu nebyl čas na estetiku, a tak byli milí
mučedníci uloženi hlava nehlava – a to doslova – v kostele svatých Kosmy a
Damiána.
Další neopomenutelnou událostí následujících let je tlak Karlovců. Ti
potřebovali ostatky pro zakládání nových kostelů. Ale kde brát a nekrást? Tak
docházelo k „množení ostatků“, což není žádná věda. Stačí kost vzít, rozlomit
a už tu jsou ostatky dva. Nejúspěšnější ovšem byly lebky. Posuďte sami – až
do dnešních dnů se od svatého Lukáše zachovaly tři nebo čtyři. Nezaráží nás,
že by evangelia mlčela o tom, že některý z pozdějších učedníků měl více hlav,
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ale třeba takový Pavel by se o svém mnohaletém vícehlavém průvodci určitě
alespoň náznakem zmínil. Často si pro slova nechodil moc daleko, například
doslovný překlad řeckého σκύβαλον (Flp 3,8) nám redakční rada zakázala
uvést. Budiž nám dovoleno prozradit pouze to, že onen terminus moc nevoní
a připomíná Nutellu. Ještě o něco větší úspěch sklidila lebka „Dvanáctiletého
Ježíše v Chrámě“ nebo brk z křídla archanděla Gabriela. To už ale zabíháme
do zbytečných podrobností a navíc byly tyto relikvie církevní autoritou brzy
vykázány do patřičných mezí. Tedy až na „Pupík Pána Ježíše“, tato „relikvie“
je v pařížském středověkém muzeu k vidění až do dnešních dnů.
Takže zpět a rovnou k jádru věci, které svaté máme na mysli, když vezmeme
v potaz, že mezi nimi není mnoho bezhlavých rytířů? Jeden příklad za
všechny: svatý Dominik v Bologni. Zde jablko – nebo chcete-li lebka –
nepadlo daleko od stromu (rozumějte sarkofágu). Náročnější to ale bude mít
při vzkříšení svatá Anežka Římská, která se ve zdejším provozu bude bez
hlavy prodírat od Sant’Agnese fuori le mura až k Sant’Agnese in Agone. A to
je – když se trochu nadsadí – téměř 6 kilometrů. Co to ovšem znamená proti
svaté Kateřině Sienské, která odpočívá v Římě, ačkoli má hlavu (nikoli
ztracenou) v rodné Sieně. Při takové vzdálenosti by se dalo uvažovat
o letadlu nebo levnější variantě hromadných dopravních prostředků. Svatý
Petr a svatý Pavel jakbysmet. Alespoň si po slavném vzkříšení budou mít
s naším svatým Václavem o čem povídat.
Je tu ale jeden malý háček, člověk nemusí být profesor církevních dějin, aby
nenamítl, že mnoho svatých na své cestě ke svatosti hlavu neztratilo a tudíž
by se mohlo zdát, že celý tento článek nezasáhne ani nebesa ani čtenáře na
matičce zemi. Jenže omyl! Svou hlavu totiž „ztratil“ každý, kdo se rozhodl vzít
následování Mistra vážně a prošel volbou mezi tím, zda se postaví na svou
hlavu nebo ji ztratí pro Krista. Opět, kdo jiný než svatý Pavel nám připomíná
jednu přednost nás křesťanů: „My jsme blázni pro Krista!“(1 Kor 4,10).
Petr Soukal
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SVĚTEC PRO DNEŠNÍ DOBU – PETR FABER
V den svých 77. narozenin — 17. prosince 2013 — kanonizoval papež
František jednoho z prvních jezuitů a blízkého druha svatého Ignáce, kněze
Petra Fabera1. Jednalo se ovšem o zcela výjimečnou kanonizaci. Papež ho
totiž uvedl mezi světce, aniž by bylo potvrzeno, že se na jeho přímluvu
uskutečnil nějaký zázrak, a bez jakéhokoli formálního obřadu. Můžeme se
tázat, co vedlo papeže k tomuto neobvyklému kroku. Dle mého názoru jsou
to především výjimečné vlastnosti tohoto nového světce a aktuálnost
poselství jeho života. Zajímavé je, že pokud si přečteme homilii, kterou
František při této příležitosti pronesl, zjistíme, že měl k tomuto svému
spolubratrovi velice blízko, a možná objevíme i určitou „duchovní příbuznost“
mezi těmito dvěma osobnostmi.
Nedávno jsem se dostal ke knize o životě svatého Petra Fabera a měl jsem
tak možnost ponořit se do života tohoto výjimečného jezuity. Musím se
přiznat, že i když nejsem veliký fanoušek životopisů svatých, tento mě oslovil.
Petr Faber se narodil 13. 7. 1506 v horské vesničce Villaret v Horním
Savojsku. Jeho příběh není tak známý, jako příběhy jeho dvou pozdějších
univerzitních spolubydlících a přátel – Ignáce z Loyoly a Františka
Xaverského. Přesto ale nelze říci, že by byl nějak méně dobrodružný nebo
dokonce nezajímavý. Petr hodně cestoval a měl tak možnost poznat celý
tehdejší civilizovaný svět a setkat se s mnoha vlivnými lidmi. Zemřel v Římě
v roce 1546.
Jak víme, tehdejší církví otřásala reformace a Petr se, stejně jako všichni
ostatní velikáni té doby, často zamýšlel nad kořeny a důvody těchto nových
hnutí. Po dlouhé době, kterou strávil pastorací v Německu, viděl hlavní
důvod rychlého šíření reformace v mravním úpadku katolické církve,
především kněží: „Kdyby jen bylo možné odstranit dusivé účinky
nemorálního života. Německý lid jako celek se neotáčí zády k církvi kvůli
nějaké logické síle v teologii Martina Luthera.“2 Podobně zase na jiném místě
říká: „Shledal jsem, že zde v Německu se velké množství lidí vrací ke své první
víře a začínají otvírat oči k faktu, že hereze této doby se ukazují nebýt ničím
jiným, než nedostatkem zbožnosti, pokory, trpělivosti, cudnosti a lásky.“3
To, co ale překvapí, je Petrův specifický přístup k protestantům, ke kterým se
mnozí jeho současníci stavěli spíše pohrdavě a s despektem. Nelze
samozřejmě očekávat vytříbenou ekumenickou teologii a slovník
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II. vatikánského koncilu. Petr hovoří o protestantech jazykem své doby.
Přesto je ale revoluční, například když předkládá svoje dva hlavní principy pro
apoštolát mezi protestanty: „První věc, na kterou nesmíme zapomenout je,
že pokud chce kdokoli nějak pomáhat heretikům v těchto dnech a v této
době, musí se na ně dívat s velikou dobrotou a láskou a milovat je v pravdě.
Musí uzavřít svoji mysl ke všem myšlenkám, které by mohly mít sklon
umenšit jeho náklonnost k nim. Druhá věc, kterou je nutné si zapamatovat, je
potřeba získat si jejich dobrou vůli, takže i oni nás budou na oplátku milovat
a smýšlet o nás vlídně.“
Již z těchto Petrových slov můžeme vytušit některé charakteristické rysy jeho
povahy. Papež František, když popisoval
vlastnosti Petra Fabera, odvolal se na slova
svého předchůdce Benedikta XVI.: „Faber byl
člověk velkých tužeb, druhý Daniel. Byl člověk
skromný, citlivý, hlubokého vnitřního života a
vybaven darem vztahů přátelství se všemi
druhy lidí.“ Papež mluvil také o Faberových
cestách po Evropě: „Faber zakoušel touhu
nechat Krista obývat střed srdce. Pouze pokud
necháme Boha zasáhnout střed srdce, je
možné jít až na periferie světa. A Faber
cestoval bez zastávky po zeměpisných
hranicích světa tolik, že se o něm říkalo ´zdá
se, že byl narozen pro to, aby nezůstal nikde
napevno´.“ Obdivoval také Petrův „dialog se
všemi, i s těmi nejvzdálenějšími, a dokonce s jeho protivníky; jeho
jednoduchou zbožnost, možná určitou naivitu; jeho bytí dostupné okamžitě;
jeho pečlivé vnitřní rozlišování…“
Co je tedy základem té „duchovní příbuznosti“ mezi papežem a světcem,
o které jsme hovořili na začátku? Ti, kdo naslouchají slovům papeže a trochu
ho znají třeba z jeho homilií, už asi tuší. Velice trefně se o tom vyjádřil ředitel
Civilità Cattolica, Antonio Spadaro: „Důvody této příbuznosti jsou různé.
Faber byl hlavně schopen dialogu se všemi. V době reformace pocítil, že
milosrdenství a dialog byly dvě hlavní cesty, kterými bylo třeba jít.“
Kdybychom se ale zastavili pouze u pozitivních vlastností Petra Fabera,
nebylo by naše svědectví o jeho životě úplné. Petr sice obdržel od Boha
mnoho darů, ale stejně jako každý jiný člověk musel bojovat i s mnoha svými
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slabostmi. A právě to podtrhuje papež František: „Faber byl také neklidný
duch, nerozhodný, nikdy uspokojený. Pod vedením svatého Ignáce se naučil
spojit svoji ustaranou, jemnou, řekl bych kultivovanou citlivost se schopností
rozhodnout se. Byl člověkem velikých tužeb; ujal se těchto svých tužeb,
rozpoznal je.“
Takže když to shrneme, jsou to dobrota a láska v pravdě jako základ pro
dialog, schopnost postavit se i tomu negativnímu uvnitř sebe a zároveň
rozvinutí svých přirozených darů, co dělá z Petra Fabera světce a člověka
hodného následování i dnes, v postmoderní době.
Petr Zadina
1

Lze objevit několik variant Petrova příjmení. Kromě výše použité ještě např.: Lefèvre a Favre.
Petr uzpůsoboval své jméno podle jazyka, ve kterém psal. My upřednostníme latinskou formu,
která je v českém prostředí nejvíce rozšířená.
2
Citováno z Fabri Monumenta, str. 400-401.
3
Ibid., str. 202.

KATOLICKÁ TECHNOLOGIE
Snad někoho napadne, že jsem se zbláznil.
Možná ano. Jiného napadne, že jsem se
trochu upsal nebo že chci psát
o neznalostech mnohých našich spoluobčanů
o katolickém světě, kteří nedokážou vidět
rozdíl mezi slovy teologie a technologie. To
spíše ne. Můj záměr je jen aplikovat
v teologii oblíbenou metodu analogie a své
znalosti ze studia chemie a porovnat život
křesťana s technologií zpracování černého
zlata. Protože to, co vím o zpracování ropy,
může určitým způsobem ukazovat na život
člověka i lidstva.
V ráji Bohu stálo za to, aby z hlíny udělal
člověka. Člověku zase stojí za to ze země
získávat tuto surovinu. Ropa po vytěžení
obsahuje mnoho látek, které jsou v čistějším stavu velmi užitečné, ale v této
celkové směsi nestojí za nic. Podobně člověk, který žije jen pozemským
životem, má mnoho dobrých vlastností, které však jsou bez náročné kultivace
k ničemu. Ropa dále putuje do rafinerie, kde po vstupu musí být proprána
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vodou, protože obsahuje mnoho nečistot. Tyto hrubé nečistoty jednak
poškozují rafinerská zařízení, jednak znemožňují využití. To může připomínat
křest. Člověk plný nečistoty různých hříchů, které brání kontaktu s Bohem a
spáse, je ze všeho při křtu umyt.
Přesto musí dále na sobě pracovat, aby byl užitečný církvi i světu, aby dosáhl
kvalit, které ještě nemá, ale může je získat vytrvalou snahou
a sebepřemáháním. Ropa tyto vlastnosti získává v prvním kroku destilací.
Z ropy se získají základní frakce, jako je benzín, petrolej, nafta, mazací oleje.
Nejtěžší frakce zůstává jako zbytek asfalt. Všechny frakce kromě asfaltu se
musí zbavit síry, aby při spalování neškodila životnímu prostředí a
nepoškodila další rafinační zařízení. U křesťanů lze toto rozdělení přirovnat
k poznání darů užitečných církvi a světu. Někteří jsou prchavější a ohnivější.
Dokážou pohánět mnohá díla, ale někdy jsou výbušní a nebezpeční. Ti by
odpovídali palivům. Jiní zase dokážou být tam, kde něco skřípe a umí mírnit
námahu a urovnávat spory. Ty bych přirovnal k mazacím olejům, které
využíváme, aby se nezadrhlo auto a aby jeho chod byl hladký, nehlučný a
ekonomický. Asfalt zpevňuje vozovky, aby se auta ani lidé nebořili v bahně
nebo se nepohybovali po kamenech. Ti, kteří by se dali připodobnit asfaltu,
zpevňují cesty lidem, dávají pevnost pod nohama a zakrývají mnohé
překážky. Odolávají také tíze nákladů, které po nich jezdí.
Ani po odsíření není žádná frakce ropy zcela vhodná pro použití. Je třeba, aby
ještě prošly dalšími rafinačními procesy. Pro každou frakci se však používají
odlišné procesy, aby každá získala vlastnosti vyžadované pro její využití.
Avšak společné pro tyto procesy je to, že probíhají za tvrdých podmínek,
vysoké teploty a tlaku. Podobně lidé přirovnaní k jednotlivým frakcím ropy
musí podstoupit nějakou náročnou zkoušku, než dokážou přijmout úkol, pro
který jsou určeni. Ropu zpracováváme, abychom z ní získali látky, které nám
poskytnou snadnější a pohodlnější pozemský život. Křesťan na sobě pracuje,
aby získal život věčný pro sebe a pomohl k němu druhým.
Z předchozích úvah se dá usoudit, že je možné vidět obraz života křesťana
i v takovém špinavém oboru, jako je zpracování ropy. Nicméně si musíme
uvědomit, že ropa se chová stále stejně a podle toho, jak ji člověk, který nad
ní panuje, dokáže zvládnout. Avšak vývoj křesťana je složitější v tom, že nikdo
jiný mu nemůže nařídit, aby byl dokonalý. To vše závisí na jeho svobodě a
Boží milosti.
Ondřej Kapasný
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O DUCHOVNÍ LITERATUŘE
Duchovní literatura by se měla číst, protože sytí lidského ducha vzpomínkou
na to, co je člověku vlastní; pomáhá při výstupu z jeskyně dědičné viny
do světla Boží pravdy. Kým bych měl být (nebo lépe – kým doopravdy jsem) a
jak bych měl smýšlet, jednat – to a mnoho jiného jsou témata duchovní
literatury. Tedy abych byl přesný, literatury ducha-plné, což se vždy
obsahově nekryje s pojmem duchovní literatura. Jeden můj drahý kamarád
tvrdí, že značná část soudobé produkce duchovní literatury je přirovnatelná
k pornografii – je to něco natolik odhaleného a ve své odhalenosti
pokřiveného, že by se měl člověk stydět, vezme-li knihu tohoto žánru vůbec
do ruky. Problém nevkusné odhalenosti ve světě křesťanské kultury asi
nebude novým fenoménem, ovšem skutečnost, že si dnes kdejaký diletant
může sednout ke klávesnici počítače, na němž svůj opus magnum zplodí,
vede k nadprodukci nekvalitních děl v nebývalé míře. Srovnání se nabízí
samo: pro svět pornografického průmyslu znamenal zásadní zlom příchod
mobilních videokamer, který vedl od rozpuštění nákladných produkčních
skupin ke vzniku domácích videí, jež zaplavila svět internetu.
Písničkář Inženýr Vladimír omlouvá cyklicky se opakující motiv jedné ze svých
skladeb humornou glosou: „Sex je také pořád stejný a ještě jsem neslyšel, že
by si někdo stěžoval.“ Je třeba však mít na paměti, že je rozdíl mezi sexem a
milováním. Sex je z pohledu prostituce řemeslem s přesně stanovenými
pravidly. Milování naproti tomu je – jak už slovo samo napovídá – výrazem
lásky, která má v povaze hledat stále nové a neotřelé prostředky, jimiž se
chce projevit. A za další, láska není vyzývavá, není násilná, není hlučná, ale
naopak je tichá, skrytá a bázlivá. Co odlišuje sex od milování, to odlišuje
duchovní literaturu od oné ducha-plné. Současná duchovní literatura často
trpí řemeslnictvím (čímž nechci nikterak devalvovat řemesla, kterých si
nesmírně vážím): používá zautomatizované myšlenkové postupy, výrazy a
hesla, které se bez ducha opravdové velikosti vyprazdňují do suchopáru.
Diskrepance mezi slovem a tím, kdo jej pronáší, volá do nebes. Profesor
Ludvík Armbruster nás na hodinách filosofie vždy vyzýval: „Nepoužívejte
slova, jimž nerozumíte. To vyhání lidi z kostela.“ A rozumět slovu, to
neznamená jen znát jeho lexikální obsah, ale onen obsah také prožít. Duchaplná literatura je tedy taková, v níž se slovo setkalo s životem autora, a právě
proto, že se setkali, je toto slovo malé. Je si totiž vědomo velikosti tajemství,
o němž chce vypovídat a skutečnosti, že na to jeho výpovědní síly nikdy
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nebudou stačit. Zralá láska, která je v takovém díle přítomna, se projevuje
decentností až tichostí – její ukřičený protějšek naopak připomíná milostným
vzkazem posprejovanou zeď. Nepatrnost a nikoli velkohubost!
Nakonec se sluší vzpomenout ještě jednu kategorii ducha-plné literatury, a
sice tu, jejíž autoři se s Duchem sice setkali, ale jeho svatost buď nepoznali,
nebo poznat nechtěli. Mluvím o literatuře autenticky žijících lidí, které
bychom v ohrádce Kristova viditelného ovčína hledali jen těžko. Přestože
snad četba takové literatury vyžaduje o něco větší rozlišovací schopnosti,
přínos pro duchovní život člověka ubírajícího se cestou k světlu pravdy může
být mnohonásobně vyšší než u výše zmiňované duchovní literatury. Přivádí
totiž ke kořeni života, někdy radostného, jindy bolestně protrpěného, vždy
však opravdově prožitého v blízkosti Kristova Ducha a o toho by nám mělo jít
především!
Petr Toman

DVAKRÁT JEZ, MÉNĚ HŘEŠ
Před časem jsem byl dotázán, jaká že je moje spiritualita? Inu, to se má tak.
Chápeme-li osobní spiritualitu jako pevné body, které stabilizují náš duchovní
život, možno vyrukovat s odpovědí, jaké užívám já, kdykoli mezi bohoslovci
vznikne rozepře typu Východ – Západ, Foko – Opus, František – Dominik,
Ježíš – Maria a podobně. Pokusím se o formulaci, kterou urazím snad jen
minimum čtenářů. Jsem zkrátka toho názoru, že se člověk musí hlavně dobře
vyspat a najíst, aby se dokázal naplno soustředit na vědomé prožívání
liturgie, modlitbu, rozjímání a studium. Toť v kostce moje „spiritualita“.
Neplánuji si s tím založit novou řeholi, ježto by se musela nazývat Ordo
naturalis a něco takového si prostě patentovat nelze.
První pilíř mého spirituálního směru – dobrý spánek v míře dostatečné –
nemůže zpochybnit nikdo, kdo aspoň jednou v životě zkoušel ráno rozjímat.
Třetí pilíř – modlitba, rozjímání a tak podobně – je pro duchovní život
konstitutivní, samozřejmý, substanciální a neoddiskutovatelný. Otazník tak
visí pouze nad pilířem druhým – dobře se najíst – se kterým nejspíš souhlasí
jen málokdo.
V dnešním článku jsem se proto rozhodl uspět tam, kde selhala minulá vláda
během penzijní reformy, totiž přesvědčit vás o zásadní důležitosti druhého
pilíře. Že je pro dobrý duchovní život nezbytné dobře se najíst, nám dokládá

26

BRÁZDA 2/2015-2016

již Starý zákon. Třeba Adam s Evou by těžko mohli zhřešit, kdyby se předtím
dosyta najedli například bůčku (Gn 3,6). V knize Exodus zase přežili pohromu
pouze ti, kteří povečeřeli beránka (Ex 12,11n). Pak vyšli do cizí země s vidinou
hojnosti mléka a medu (Ex 3,8), při náročné cestě k výhradnímu monoteismu
se krmili manou a křepelkami (Ex 16,12n) a obdrželi zákon svatosti (Lv 11,44),
který je též naučil jisté kultuře stolování, pročež měli napříště u jídla
v ošklivosti potvory, jako jsou orel nebo luňák (Lv 11,13n). Z bezpočtu
příkladů připomeňme ještě Samsona, který obdržel lví sílu skrze med
vytočený ze lva (Sd 14,8n), Eliáše, který putoval bez přestání 40 dní, protože
se dobře najedl (1 Král 19,8) a také Tobiáše, který provedl exorcismus
játrovou paštikou (Tob 8,2n).
Avšak vzorem hlubokého duchovního života
úzce propojeného s jídlem je pro nás
samotný Kristus Pán. Stačí si vzpomenut, že
ďábel si na něho s pokušeními troufnul
teprve tehdy, když už byl Ježíš opravdu
hladový (Mt 4,2n). Svoje první učedníky ulovil
především na spoustu ryb, které s ním chytili
(Lk 5,6nn). A jistě ne náhodou udělal svůj
první zázrak na hostině (Jan 2,9nn). Písmo
nám na mnoha místech dokládá, že jídlo
hrálo v Pánově pastoraci zásadní úlohu.
Například se mu často vyčítalo, že jí a pije
s (obrácenými) hříšníky a celníky (Mt 9,10n),
jako byl Lévi (Mk 2,14n) nebo Zacheus
(Lk 19,5nn). Ale Ježíš chtěl obrátit celý svůj
národ, takže neměl problém přijmout pozvání
ani od farizeje (Lk 7,36). A v Betánii, když chválí Marii, neříká Martě, že ho má
přestat obsluhovat, ale jen že jsou na světě i důležitější věci (Lk 10,38nn).
Krom toho polovina jeho podobenství se nějak dotýká jídla (např.
o rozsévači, o hořčičném zrnku, o kvasu, o neplodném fíkovníku, o ztracené
ovci, o hloupém boháčovi) a několik jich dokonce hovoří přímo o hostině.
Jmenovitě o boháči a Lazarovi (Lk 16,19nn), o marnotratném synovi
(Lk 15,11nn), o pánovi domu obsluhujícím služebníky (Lk 12,36nn), o deseti
pannách (Mt 25,1nn), o posledním soudu (Mt 25,31nn) a zejména
o královské hostině (Mt 22,2nn), předobrazu hostiny eschatologické, která
nás očekává v nebi. I na zázrak rozmnožení chlebů a ryb (ve všech
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evangeliích) je možno pohlížet jako na projev obrovské empatie ze strany
Pána Ježíše, který myslel na lidské potřeby zástupu a dal jim najíst se dosyta,
aby byli schopni dál poslouchat jeho kázání. Synoptikové nám zaznamenali i
příhodu o tom, jak Ježíš dostal chuť na sladké (Mk 11,12n) a proklel fíkovník,
na kterém našel jenom listí (Mt 21,19n). I svým učedníkům nařídil: „Snězte,
co vám dají“ (Lk 10,8).
A když se mělo dovršit jeho dílo utrpením a smrtí, nejprve povečeřel
s apoštoly a až potom se šel modlit (Mk 14,22nn). Ani v oslaveném těle
neztratil nic ze svého apetitu. Když se po vzkříšení ukázal učedníkům, snědl
kus pečené ryby (Lk 24,42), aby dokázal, že je to opravdu on. Učedníci
v Emauzích ho poznali během večeře (Lk 24,30n). A když šli apoštolové na
ryby, zjevil se Ježíš na břehu a místo pozdravu se hned zeptal, jestli nemají
něco na jídlo (Jan 21,5).
V uvedeném kontextu má pro mě imitatio Christi zvlášť přitažlivou dimenzi.
Nelze to v žádném případě absolutizovat, ale dokažte mi, že to není také jistý
způsob života podle evangelia.
A propos já ve svém boji za druhý pilíř nezůstávám osamocen. Mám
vynikajícího spojence a tím je naše sestra Vojtěcha. Její heslo zní: „Začátkem
a koncem mužské spirituality je jídlo“ s odůvodněním že „když se chlap
nenají, tak je nervózní“. Být biskupem, měla by to napsané v erbu, neboť
svojí službou v kuchyni denně svědčí o tom, že tuto větu přijala za svou. Její
pečivo, těstoviny, masa a paštiky, jakož i zákusky a cukroví, patří
k nejradostnějším okamžikům života v koleji. A pak ty sváteční večeře! To se
vám dostaví přímo nirvána (či „duchovní navštívení“, jak píše František
Saleský). A pokud ještě nemáte dost a přepadne vás během dne hlad,
v mžiku jako kouzlem před vás Vojtěcha postaví dost jídla pro pět a něco
sladkého na konec. A pořád se stará, jestli jsme měli dost a já snad nikdy
neodešel z návštěvy kuchyně s prázdnou.
Možná jednou, až se boromejkám povede svatořečit jednu Vojtěchu, mohly
by zahájit proces i té naší. Zázraků, co dělá už za života, jim vyjmenuji tolik, že
to vystačí i na stupeň patronky Evropy. Za všechny zmiňme třeba svítící
perníkovou chaloupku-betlém, domácí český chleba nebo vysoce umělecké
marcipánové narozeninové dorty. A k tomu má i schopnost na dálku poznat,
kdy mají bohoslovci vážně náročný týden a tehdy vaří zvlášť vydatná jídla a
přidává do nich ještě dvě kila masa navíc. Bůh jí žehnej!
Václav Škvařil

