2

BRÁZDA 3/2016-2017

Děkujeme všem, kteří ve svých
modlitbách a obětech pamatují na
obyvatele naší koleje.
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ÚVODNÍ SLOVO
U odpolední kávy se sešli dva bohoslovci. První se ptá nesměle: Věříš v
život po semináři?
No jasně. Tady jsme proto, abychom se připravili na další, velký život.
Nabíráme tu sílu a zkušenosti, abychom mohli přejít do nového světa,
který ještě neznáme.
– Podle mě jsou to všechno hlouposti! – usrkl si kávy první bohoslovec.
– Žádný jiný svět není! Copak ty si to dovedeš představit, ten život po
semináři?
Druhý se natáhl pro cukřík a pokrčil rameny: No, nevím to přesně! Ale
myslím, že nám svěří mnoho krásných úkolů a spoustě lidem budeme
moci pomoct. A že uvidíme velké věci!
– Blbost! To je k smíchu! Úkolů mám nad hlavu už od konviktu a
nemůžeme vykonat víc než dobrovolně vzít službu u myčky. A ty si
myslíš, že budeme moct zažít víc než ministrování papeži?
Myslím, že bude všechno kolem trochu jinak, než jak jsme tady zvyklí.
První bohoslovec si poposadil kolárek: Vždyť se ještě nikdy nikdo po
semináři do řad bohoslovců nevrátil. Svěcením prostě život končí. A
vůbec - život je jedno velké trápení od zkoušky ke zkoušce.
Uznávám, že přesně nevím, jak bude život poté vypadat… ale v každém
případě uvidíme, jak Pán skrze nás jedná a jak překoná i naše slabosti.
Pán? Jednat skrze nás? Blbost! Vždyť jsem tak hříšný, nechal si natočit
nový hrneček kávy.
Ale nerozjímáme pořád v punktech, jak otec objímá svého
marnotratného syna?! Bez jeho milosti nemůžeme zkrátka vůbec
existovat. Bůh nás miluje a počítá s námi.
To je pěkná hloupost! přivoněl si první bohoslovec. Realita je úplně
jiná. Jaká láska, když musíme být v osm večer zpátky na programu,
vstávat v nekřesťanské hodiny, nota bene dodržovat Desatero a ještě k
tomu se furt modlit.
Jen vzpomeň na ten tichý hlas, co tak mocně zněl. Vždyť jak ses dostal
sem? Ten, který tě tehdy zval, bude o to více jednat i skrze nás. Jsem si
jist, že náš skutečně naplněný život začne až potom!
Milí přátelé, po třech týdnech kněžské služby zbývá jen dodat, jak
krásné je usedat do zpovědnice, pozvedat Kristovo Tělo a Krev a
pomáhat lidem hledat cestu k Bohu...
P. Vojtěch Novotný
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KRONIKA
Duben
Po návratu z Velikonoc
podnikli představení a
bohoslovci výlet na
sever Itálie. Strávili dvě
noci
ve
městě
Pinerolo, z něhož
podnikli
návštěvu
Turína a Milána. Mons.
Pier
Giorgio
Debernardi,
biskup
diecéze
Pinerolo,
druhý večer všechny
velkoryse pozval do
pizzerie. Při návštěvě Turína se alumni pomodlili v oratoři Dona Boska
a v Miláně pro změnu poklekli u hrobu sv. Ambrože. Na rtech při tom
měli verše hymnu tohoto velkého milánského biskupa Deus creator
omnium. Jinak jim ve městě módy nezbyl čas ani na oběd – příští rok
už bude výlety plánovat někdo jiný.
Ve středu 26. dubna asistovali bohoslovci v římské bazilice Svatého
Kříže v Jeruzalémě, kde bylo slouženo requiem za zesnulého kardinála
Miloslava Vlka. Mši svaté předsedal kardinál Giovanni Battista Re,
emeritní prefekt Kongregace pro biskupy.
Květen
Na slavnost patrona koleje sv. Jana Nepomuckého přijal pozvání
sloužit jako hlavní celebrant při mši svaté Mons. Erwin Josef Ender,
bývalý apoštolský nuncius v České republice. Po mši svaté následovalo
grilování na zahradě Nepomucena.
30. května povečeřel v koleji pražský arcibiskup kardinál Dominik
Duka. Večer následovala beseda s alumny Nepomucena. Druhý den
koncelebroval otec kardinál mši svatou v bazilice Svatého Kříže
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v Jeruzalémě, jíž předsedal kardinál státní sekretář Pietro Parolin. Mše
svatá byla sloužena u příležitosti 75. výročí vypálení Lidic a pamatovalo
se při ní na dětské oběti válečných konfliktů.
Červen
1. června předal kardinál Dominik Duka faráři své titulární baziliky sv.
Marcelína a Petra obraz Panny Marie Lidické. Po předání obrazu
následovala poutní mše svatá.
Bohoslovci, kteří na konci akademického roku nadobro opustí kolej, se
začátkem měsíce rozloučili s představenými na večeři ve městě
Frascati. Začalo zkouškové období.

Miroslav Štrunc

ZÁŽITEK Z POUTI
Prožil jsem zase něco, oč bych se s Vámi rád podělil. Nedávno jsem byl
na krajanské pouti ve švýcarském Einsiedeln, kde jsem zastupoval otce
vicerektora.
Bylo již po mši a s krajany jsme se vydali průvodem z baziliky, abychom
spolu ještě pohovořili a rozloučili se. Když už jsem před bazilikou zůstal
téměř jen já, vydal jsem se zpět do sakristie, abych odložil roucha. Při
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vstupu do baziliky jsem uslyšel dětský křik. Evidentně nějaké malé dítě
se vzpouzelo. Pomyslel jsem si něco o nevychovaných dětech a že
takhle by se v kostele chovat děti neměly a rodiče že by je měli
usměrnit. Blízko presbytáře stála nějaká rodina, všimnul jsem si tatínka
s dvěma holčičkami. Ten křikloun byla jedna z nich. Snažila se
vysmeknout tatínkovi a bylo vidět, že ji to táhne do presbytáře. Co tam
může chtít? Nakonec se jí podařilo vysvobodit svou ručičku ze
sevření té tatínkovy a běžela směrem k oltáři. K tomu jsem směřoval i
já, a tak jsme se ocitli na stejné úrovni. Sledoval jsem, co se bude dít.
Nikdy by mě nenapadlo, že se stane to, co vám teď chci vyprávět.
Holčička, odhaduji že dvou až tříletá, přiběhla až bezprostředně před
oltář, na kterém jsem před chvílí sloužil mši sv. Zpředu byl vyzdoben
zlaceným reliéfem, ze kterého vystupovala postava andělíčka. Ta
holčička andělíčka beze slova objala a dala mu pusinku. Pak se hned
otočila, docela způsobně dala ručičku tatínkovi a rodina se jala
odcházet. Mocně mě to zasáhlo. Zeptal jsem se tatínka, jestli jeho
dvěma holčičkám a jemu smím požehnat. S úsměvem souhlasil. Pak
jsme se rozloučili. Celá věc se udála během několika vteřin a
domnívám se, že si jí moc lidí ani nevšimlo. A pokud ano, tak asi
zaznamenali jen to, že v kostele byla rodina s nevychovaným dítětem.
I když krásných zážitků ze Švýcarska mám celou řadu, toto bylo pro
mne to nejkrásnější, co jsem na celé pouti do Švýcarska zažil. Na těch
několik vteřin jsem nahlédnul do nebe. Dochází mi, co asi měl na mysli
Pán Ježíš, když se modlil: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi
tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je
maličkým.“ (Mt 11,25) Hodně jsem se od té holčičky naučil.
P. Tomáš Roule
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JAK SE ŽIJE V ŘÍMĚ?
Už druhým rokem probíhá studijní program Johannes. Letos s námi
byli čtyři bohoslovci původem z olomouckého semináře. O jaké
zkušenosti a zážitky je deset měsíců pod římským sluncem obohatio?
1) Naplnila se vaše očekávání, se kterými jste sem přijížděli?
2) Co vás nejvíce zaujalo na životě v Římě?
Štěpán Trčka
1) Vždy, když přichází nová životní zkušenost, zvláště delší dobu
trvající, jíž roční pobyt v zahraničí jistě je, snažím se nemít žádná
očekávání či představy skutečností, s nimiž se setkám. Snad proto,
abych pak po celou dobu nebyl zklamaný z toho, že skutečnost
nenaplní mé představy. Proto i do Říma jsem spíše než s představou,
jaké ony zkušenosti budou či by mohly být, odjížděl otevřený
neznámému s očekáváním, zda na mě zapůsobí kladně či záporně. Jen
dvě skutečnosti jsem mohl porovnávat s realitou, jak jsem se s ní zde v
Římě setkal, a to s bazilikou sv. Petra ve Vatikánu, již jsem mnohokrát
viděl v televizních přenosech z liturgických slavností, jimž předsedal
papež - Jan Pavel II., Benedikt XVI. i František. Popravdě řečeno, v
televizi vypadá nejen bazilika, ale celé náměstí mnohem rozlehlejší...
Když jsem tedy poprvé vstoupil do baziliky v září minulého roku,
překvapilo mě, jak je "malá":-) Druhou skutečností pak jsou památky,
jako například Pantheon, u nichž jsem byl překvapen, nakolik jsou
součástí okolní římské zástavby, představoval jsem si je jako
osamocené stavby, v jejichž okruhu se do vzdálenosti 50-100 metrů
jiná stavba nenachází. Vše ostatní jsem tedy se zaujetím pozoroval bez
předchozího hodnocení.
2) Objevil jsem však v Římě několik míst a prožil jsem několik událostí,
jež zanechaly velmi hlubokou stopu v mém srdci, v pozitivním slova
smyslu, snad je tedy má paměť uchová co možná nejdéle. Čas zde
strávený byl pro mě velmi vzácný, jako každý jiný čas může být buď
naplněný, nebo promarněný, mezi nimi je velmi tenká hranice. Jaký
však byl ten můj, nejsem prozatím schopný říci.
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Ondřej Talaš
1+2) Většinově ano. Mezi položky, které si zcela jistě mohu
odfajfknout patří:
- prožít sepětí s Církví v jejím "lůně" (ať při setkání a asistenci Svatému
otci, tak při modlitbách u hrobů mučedníků a dalších svatých);
- rozšíření obzorů nejen díky studiu (jazyka i teologie) a rozsáhlé
knihovně, ale také díky mezinárodním vztahům se spolužáky či paterky
z různých koutů světa;
- lidská formace – velmi si cením našich představených, kteří ač přes
rozdílné povahy tvoří harmonický celek a dá se s nimi bavit téměř o
čemkoliv;
- rodinné prostředí – ať už díky spolubratřím, kteří člověka zavčas
stáhnout z nebeských výšin, ale zároveň nikdy nenechají na suchu,
nebo i díky sestrám a ženám, které zde nejen doplňují a utváří
existenčně potřebný rodinný prvek :-)
Mnohdy jsme se dostali do zkoušek trpělivosti. Mám na mysli zejména
zdejší byrokracii, která se nejspíš řídí heslem "proč to dělat jednoduše,
když to jde i složitě". O to víc jsem si začal vážit toho, jak v naší
domovině věci fungují (a nemyslím teď jen na oblast hudby).
Po každém pobytu v cizině si odvážím mnohé inspirace pro další
působení v domovině (musím přeci okoukat, jak je možné, že má
soused travičku zelenější), ale také si uvědomuji jak jsem rád, že jsem
Čech, totiž Moravák či přesněji Moravský Slovák ;-D
A ve změti těch jazyků a národností nezapomínám na svou hlavní
identitu, kterou mi zdejší pobyt rovněž pomohl rozvíjet, a to – být
naplno Božím dítětem :-)
Milan Maštera
1) Když jsem na konci srpna minulého roku přijížděl do Říma, vlastně
jsem moc očekávání neměl. Chtěl jsem se nechat překvapit, co mě zde
potká a nepřijíždět s moc velkými očekáváními, abych nebyl zklamán.
A zklamán jsem rozhodně nebyl. Prožil jsem zde rok, kdy jsem měl čas
jednak na studium a modlitbu, ale i na poznávání města a své zájmy.
2) Nejvíc mě zde zaujala rozmanitost národností a kultur a schopnost
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lidí žít v klidu s lidmi z jiných etnik.
3) Do konce života budu vzpomínat na možnost setkat se osobně s
papežem Františkem. Nebýt programu Johannes, asi bych se s ním
nesetkal.
Posledním studentem na výměnném pobytu Johannes je Lukáš
Mocek, bohoslovec ostravskoopavské diecéze. Bohužel se nám
nepodařilo sehnat jeho vyjádření. Protože mu zbývá pár posledních
dní pobytu ve Věčném městě, tráví takřka veškerý volný čas
návštěvami zdejších památek.
František Čech

RUTINA
Určitě jste ho už někdy prožili.
Ten okamžik, kdy na člověka najednou dolehne monotónnost všedního
dne. Připadá si jako kolečko ve velikém stroji, který neustále pracuje.
Pořád to stejné, pořád dokola tváří v tvář něčemu, co je potřeba
udělat. Minutu za minutou, hodinu co hodinu, den po dni. A všechno
se stále opakuje, ty samé činnosti v těch samých prostředích a s těmi
samými lidmi. Pokrok malý nebo vůbec žádný, jen rozum tvrdí, že to
všechno má dobrý smysl a je tedy třeba to dělat.
Občas nás takové myšlenky mohou zachvátit, a někteří lidé k tomu
mají větší sklony než jiní. Ale ubírat se tímto směrem má velmi neblahý
vliv, a to nejen na pracovní morálku. Naštěstí existuje také opačná
strana všednodennosti, kterou mi bylo dopřáno objevit.
Někde v počátcích mého poznání stojí příměr jednoho kněze o
pohledu z okna. Spočívá v tom, že pokud se každý den dívám z okna na
tu samou krajinu, zprvu budu stále něco nového objevovat a vším
budu překvapen. Všimnu si támhle toho zvláštního stromu, onde
velkého kamene v říčním proudu. Po čase však už budu celý výjev za
oknem velmi dobře znát. A tak budu schopen zaznamenat i drobné
změny – spadlou větev či nové ptačí hnízdo na břehu řeky. Jinými slovy
budu velmi dobře pozorovat i malé věci, které se mi dějí za oknem, a
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pokud budu pozorný, rozhodně mě to nebude nudit.
Možná vám na tom nepřipadá nic zajímavého. Představme si tedy
jinou možnost. Jsem člověk, který má rád nové věci, nová místa, ne
pořád ten samý výhled z okna. Prostě chci, aby se kolem mě něco dělo.
Tento postoj mi poskytne mnoho skvělých výhod (mimo jiné také
osobní nadhled). Avšak dost možná se tím připravím o jedno velké
umění. O umění věci skutečně poznat, proniknout je do hloubky a tak
odhalit jejich krásu. Když totiž, vrátím-li se k příměru pohledu z okna,
budu mít před sebou každý několikátý den jiný výjev, nikdy si nebudu
schopen všimnout opravdových detailů toho či onoho kousku země.
Časté změny připomínají mořské vlny, jež zakalí vodu, a tak nelze
spatřit dno.
Ptáte se, co to má co dočinění s všední rutinou? Zdá se mi, že
stereotyp může našemu vnitřnímu zraku, kormidlu našeho duchovního
života, posloužit podobně, jako stále stejný výhled z okna naučí naše
oči vnímat drobnosti a skrze ně lépe poznávat skutečnost, která nás
obklopuje. Moje zkušenost je, že právě díky stále stejnému dennímu
rytmu, který podporuje např. seminární formace, si mohu všímat
drobností, které mají vliv na můj duchovní růst. Díky stále stejným
činnostem v neměnícím se prostředí mohu někdy jako skrze klidnou
vodní hladinu dohlédnout až na dno duše. Mohu pozorovat sám sebe,
jako kdybych se díval z okna na stále stejný výjev. Mohu se tak skrze
drobnosti svého všedního života setkávat s Bohem, který se často ve
světě projevuje právě skrze zdánlivé maličkosti. A někdy je člověku
dopřáno spatřit na dně duše onu původní hlubokou touhu po Bohu,
největší poklad člověka, jehož nalezení a bedlivé střežení každému
přeji!
František Filip
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POSIDIUS
ŽIVOT SVATÉHO AUGUSTINA
Z druhé části knihy: O zvycích sv. biskupa Augustina, o podobě jeho
církve, o společném životě biskupa s kněžími a Božím lidem.
19,1. Augustin se držel rady Apoštola, který říká: „Když má někdo z vás
s druhým spor, nestyděl by se dovolávat práva u pohanů, místo u
křesťanů? Což nevíte, že křesťané budou soudit svět? A jestliže soud
nad světem je ve vašich rukou, nejste hodni soudit maličkosti? Nevíte,
že budeme soudit anděly? Čím spíše všední věci! Máte-li běžné spory,
ustanovte za rozhodčí ty, kteří v církevní obci nic neznamenají. Styďte
se, že k vám musím takto mluvit. Copak není mezi vámi žádný moudrý
člověk, který by mohl rozsoudit své bratry? Místo toho se však bratr
soudí s bratrem, a to ještě před nevěřícími!“
19,2. Když byl tedy požádán křesťany nebo lidmi z nějaké sekty, pečlivě
a s vlídností naslouchal jejich záležitostem. Měl na zřeteli tvrzení
jistého člověka, který říkal, že raději posuzuje případy mezi neznámými
lidmi než mezi přáteli. Protože totiž z neznámých lidí by mohl po
spravedlivém rozsudku získat přítele. Avšak z přátel by o jednoho
přišel, když by právě proti němu byl vynesen rozsudek.
19,3. Leckdy se těmi záležitostmi zabýval až do času snídaně, leckdy
však celý den hladověl. Přesto o nich stále uvažoval a rozhodoval je.
Při této činnosti přemýšlel o významu křesťanských duší, nakolik každý
prospíval ve víře a dobrých mravech, nebo od nich odpadal.
19,4. Dokázal vystihnout vhodnou příležitost, aby strany (ve sporu)
poučoval o pravdě Božího zákona a vštěpoval ji lidem. Učil je a
připomínal jim, jak dosáhnout věčného života. A od těch, s nimiž se
tomu věnoval, nežádal nic jiného než pouhou křesťanskou poslušnost
a zbožnost, které mají prokazovat Bohu a lidem. Napomínal přede
všemi hříšníky, aby ostatní dostali strach.
19,5. Dělal to jako strážný, který byl od Hospodina ustanovený nad
izraelským domem. Hlásal slovo, přicházel s ním, ať to bylo vhod či
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nevhod, usvědčoval, povzbuzoval a napomínal s všestrannou
trpělivostí a znalostí nauky. A především tu nauku svěřoval k učení
těm, kteří byli vhodní k tomu, aby učili také druhé.
19,6. Někteří se na něj obraceli kvůli svým časným záležitostem a on
různým osobám posílal dopisy. Avšak pokládal tuto svou činnost za
trápení, které ho odvádělo od věcí lepších: vždy pro něho bylo
potěšením vyprávět o Božích věcech, ať už na veřejnosti nebo
v bratrském či důvěrném rozhovoru.
20,1. Víme také, že nebyl
ochoten vyhovět žádosti
těch, které velmi miloval,
aby se za ně písemně
přimluvil u civilních autorit.
Říkal, že se má zachovat
přístup jistého moudrého
člověka, o němž se psalo, že
se s velkým ohledem na
svoji pověst nezaručoval za
přátele. A k tomu dodával,
že vyžadovaná autorita
člověka stlačuje.
20,2. Když byl požádán a
viděl, že je skutečně
zapotřebí
dělat
prostředníka, počínal si tak
čestně a uměřeně, že nejen
že se nejevil únavný a
dotěrný, nýbrž jistě přímo
zázračný. Jako jednou bylo
nezbytné, aby po svém zvyku napsal jistému místodržícímu z Afriky
jménem Macedonius, kterému v dopise doporučoval jednoho
žadatele. Macedonius mu vyhověl a takto poslal odpověď:
20,3. „Jsem podivuhodně zasažen tvojí moudrostí, ať už v knihách, jež
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jsi vydal, či v tomto dopise, který mi neváháš poslat, aby ses
přimlouval za někoho v nouzi.
20,4. Protože jako se ve všech tvých knihách nachází tolik důvtipu,
vědění a svatosti, že se jim nic nevyrovná, tak i dopis je psán s takovou
úctou a ostychem, že kdybych neudělal, co žádáš, musel bych mít za
to, že vina spočívá na mé straně a ne v oné záležitosti, právem
ctihodný pane a vážený otče.
20,5. Nenaléháš totiž (jako to dělají skoro všichni lidé v tomto
postavení), aby sis vynutil, co potřebný bude chtít. Oproti tomu bylo
patrné, že to, co žádáš po soudci, který je zaneprázdněn tolika
starostmi, připomínáš s tak oddanou ostýchavostí, jaká působí právě
mezi dobrými lidmi v nejvíce obtížných případech. Proto jsem ihned
vyhověl žádosti ohledně osoby, kterou jsi doporučil. Neboť již dříve
jsem ukázal cestu otevírající naději.“
21,1. Jak mohl, účastnil se biskupských sněmů, které se konaly
v různých oblastech. Nehledal při nich vlastní zájmy, nýbrž to, co je
Ježíše Krista. Dbal buď o to, aby víra svaté církve katolické zůstala
neporušená, nebo aby někteří biskupové a kněží, kteří byli právem či
neprávem exkomunikováni, byli buď zproštěni viny či sesazeni.
21,2. Při svěcení biskupů nebo kněží pak trval na souhlasu větší části
křesťanů a na dodržení zvyku církve.
22,1. Jeho oblečení, obuv i ložní prádlo byly přiměřené a vhodné
kvality, ani moc přepychové ani příliš nuzné. Lidé totiž mají často ve
zvyku si buď v oblečení přehnaně libovat nebo na něj naopak nedbat.
V obou případech nehledají, co je Ježíše Krista, ale své vlastní zájmy.
Avšak on, jak jsem řekl, se držel střední cesty, neodchyloval se napravo
ani nalevo.
22,2. Při stolování se choval hospodárně a střídmě: na stole měl kromě
zeleniny a luštěnin někdy také maso kvůli hostům nebo některým
slabším lidem, vždy však měl víno. Znal totiž a učil, co říká Apoštol, že
„všechno, co Bůh stvořil, je dobré, a žádný pokrm není zakázaný, když
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ho člověk přijímá s děkováním: posvěcuje se Božím slovem a
modlitbou.“
22,3. To samé řekl svatý Augustin ve svých Vyznáních: „Já se nebojím
nečistoty jídla, ale nečistoty žádostivosti. Vím, jak Noemovi bylo
dovoleno, aby jedli všechny druhy masa, které byly k jídlu; Eliáš se
občerstvoval masem; a Jan, který vynikal v podivuhodné zdrženlivosti,
nebyl poskvrněn tvory, to je kobylkami, jež mu sloužily za pokrm. Vím,
že také Ezau se nechal oklamat dychtivostí po čočce; David že se sám
zadržel při své touze po vodě; a náš Král byl pokoušen nikoli masem,
nýbrž chlebem. Také lid na poušti si vysloužil pokárání ne proto, že
toužil po mase, ale proto, že reptal proti Hospodinu v touze po jídle.“
22,4. Ohledně požívání vína je tu pak názor Apoštola, který napsal
Timoteovi: „Nepij už jen vodu, ale ber si také trochu vína kvůli svému
žaludku, a když tak často stůněš.“
22,5. Ze stříbra používal pouze lžíce, ostatní nádobí, na němž se
podávalo jídlo na stůl, bylo z keramiky, dřeva či mramoru. Nebylo tak
prosté z nouze, nýbrž z jeho vlastního rozhodnutí.
22,6. Vždy však prokazoval pohostinnost a u samotného stolu měl
raději předčítání nebo rozmluvu, než hodování a pitky. A proti onomu
nakažlivému lidskému zlozvyku měl na stole tento nápis: Komu je milé
pomlouvat nepřítomného u stolu, pozná, že není hoden, aby u něho
seděl.
Pokračování v příštím vydání Brázdy.
Pro mons. Vlastimila Kročila z latinského originálu (PL 32) Miroslav Štrunc
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TECHNOLOG DUŠÍ
Když jsem znovu přičichl k práci a ucítil benzín, zavzpomínal jsem si na
časy mých studií chemické technologie a začal jsem přemýšlet.
Připomněl jsem si jeden ze svých předchozích příspěvků, ve kterém
jsem psal o tzv. katolické technologii a srovnával život křesťana s
osudem ropy v rafinerii. Pak mi znovu začala v hlavě hlodat myšlenka
porovnávat kněžské a farářské povolání s povoláním technologa v
rafinerii. Představoval jsem si, co všechno technolog dělá, co musí
umět a jak se musí připravovat studiem na vysoké škole.
Aby se někdo stal technologem v rafinérii, musí si zvolit obor
zpracování ropy a výroby paliv. Na začátku studia však musí projít
přípravnými předměty. Klasicky jsou to matematika, fyzika, které však
ještě přímo nenaznačují, co se bude v rafinérii dělat, ale jsou nutné,
aby student zvládal teorie následných předmětů. Student se tedy musí
naučit zvládat složité výpočetní metody, musí chápat fyzikální jevy,
které se v technologiích vyskytují, a pochopit základní chemické
pojmy, názvosloví chemických sloučenin, chemické rovnice a
laboratorní výpočty.
Pak student pokračuje přes předměty obecně chemické, což je
anorganická, organická, fyzikální a analytická chemie a biochemie. V
těchto předmětech se učí o složení, vlastnostech a chování čistých
chemických látek a jejich směsí a o jejich vzájemných proměnách. Také
se student potřebuje dozvědět o způsobu jejich získávání, čištění a
využití. Ve fyzikální chemii poznává, jak chemické proměny souvisí s
fyzikálními jevy, především s uvolňováním tepla a přeměnou na práci.
Biochemie studentovi poskytuje vědomosti o chemii živých organismů.
V analytické chemii se dozvídá o způsobech zjišťování složení
chemických látek a jejich čistoty.
Pak následují předměty aplikační neboli technologické. První z nich je
chemické inženýrství. V něm se dozvídá obecně o jednotlivých typech
zařízeních, jaké suroviny musíme do nich dát, abychom získali žádané
produkty, jaké podmínky k tomu jsou potřeba, jak se má zařízení
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zkonstruovat a jak řídit. Zde má student být schopen využít všechny
znalosti z přechozích předmětů.
Avšak pro práci v rafinérii je třeba mít specifické znalosti o ropě, o
jejím složení, o tom, jak se složení zjišťuje, o jejím chování a chování
jejich produktů a mezi produktů. Musí vědět, jaká jsou v rafinérii
zařízení, jak se ovládají a jak je nastavit, aby získal požadované
produkty v požadované kvalitě, s maximální výtěžností a s minimálními
náklady. Toto vše se vyučuje ve specializačních předmětech
technologie ropy. Zde se využívají jednak všechny znalosti z výše
vedených předmětů v kombinaci se specifickými znalostmi o ropě a
jejích produktech. Po absolvování zmíněného kurikula se student stává
inženýrem a může se ucházet o místo technologa. Ačkoli má i
specifické znalosti o ropě a o tom, jak to chodí v rafineriích, musí si
ještě získat přehled o rafinérii, kde je zaměstnán, osvojit si schopnost
reagovat na měnící se potřeby rafinérie a požadavky vedení a
rozhodovat, jak se má měnit nastavení, aby požadavky byly vždy
splněny. Musí respektovat skutečnost, že ne všechna nastavení jsou
prospěšná, neboť ropa za určitých podmínek dělá problémy, škodí
zařízení a snižuje výnosnost.
Podle mě je na tom podobně kněz ve farnosti. Jako bohoslovec musí
na fakultě a semináři projít formací, která se skládá z přípravných
předmětů, pak obecně teologických a potom z aplikačních. Za
přípravné disciplíny považuji filosofii, ve které se bohoslovec setkává s
různými způsoby myšlení a názory o světě, člověku a o vědě. Dalším
předmětem je podle mě biblistika, protože ze znalosti a rozboru bible,
pak žijí ostatní teologické disciplíny. Bible však není jen pouhá
příprava, ale vůdčí prvek teologie a života bohoslovce, posléze kněze.
Bohoslovec se má také učit modlitbě, a to jak breviáře, tak i soukromé.
Mezi obecně teologické bych zařadil fundamentální teologii,
dogmatickou teologii, morální teologii a spirituální teologii.
Bohoslovec se totiž učí z obecného hlediska to, co je to víra, jaký má
obsah, jaké důvody, jak ji lze obhájit, jak podle ní dobře žít a jak
prožívat v ní vztahy s Bohem a lidmi. Sem by bylo možné zařadit i

18

BRÁZDA 3/2016-2017

právo, ale z určitých hledisek patří do aplikační části teologie.
Za aplikační teologickou disciplínu považuji pastorální teologii, protože
ta všechnu nauku obecně teologických předmětů se snaží uplatnit v
konkrétních podmínkách a situacích. Také tyto situace nehodnotí
pouze z hlediska jednotlivých naukových disciplín, ale snaží se využít
celou provázanost všech teologických disciplín. Pastorální teologie
představuje různé aplikační nástroje církevní nauky jako je kázání,
katecheze, vysluhování svátostí, duchovní rozhovory, organizace
Božího lidu apod. Bohoslovec se toto učí zase spíše z obecného
hlediska, ale díky letním praxím může poznávat i konkrétní využití
těchto nástrojů. Avšak podobně jako nový technolog v rafinérii, musí si
mladý kněz osvojovat schopnost poznávat a správně hodnotit
specifické vlastnosti farnosti, aby mohl správně rozhodovat ke
prospěchu farnosti a podle přání vedení diecéze. Je totiž třeba
dosáhnout maximální výtěžnosti s požadovanou kvalitou, ale je také
nezbytné si stále stále dávat pozor, aby tvrdým nastavením podmínek
sice získal na chvíli větší čistotu, ale způsobil poruchu zařízení. Proto
kněz ve farnosti musí být dobrým technologem duší, aby dokázal
rozeznat, že cílem jeho řízení není jeho pozemský zisk, ale spása jemu
svěřených duší.
Ondřej Kapasný

KRÁSA ŽIVOTA
Drazí nepomučenští přátelé,
impresionismus je umělecký směr, který vznikl zhruba v polovině 19.
století v Paříži, jako reakce na konzervatismus akademické tvorby.
Pokouší se zachytit okamžitou atmosféru dané, neopakovatelné chvíle,
bezprostřední dojem, nejprchavější jevy vnější reality. Impresionisté
zcela programově odmítli hledat ideální krásu, ale naopak chtěli
uchopit přirozenou krásu v jejich okolí, opouštějí tak ateliér a jdou do
terénu. Kompozice díla bývá zjednodušená a inovační; důraz je kladen
spíše na celkový efekt než na detaily. Nepoužívají černou barvu a ani
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kontury. Celek díla je možno vnímat až s určitým odstupem, velkou roli
hraje totiž uplatnění optických zákonů, kdy se výsledný obraz
barevných skvrn spojuje až v divákově oku.
O postavě, kterou jsem se vám rozhodl představit, na wikipedii nic
nepíšou, osobně ji neznám a vlastně o tom člověku dohromady nic
nevím. Což podle mě není vůbec podstatné.
Chtěl bych dnes, stejně jako to dělali impresionisté, opustit na
chviličku jakýsi hagiografický konzervatismus a představit vám portrét
člověka, namalovaný podle pravidel impresionismu. Mám totiž někdy
trochu pocit, že jsme zapomněli jen tak obyčejně žasnout.
Rozhodl jsem se strhnout vaši pozornost na muže, žebráka, jenž
každodenně sedává v jednom z průchodů městských bran v blízkosti
Lateránské baziliky. Mohl jsem si samozřejmě vybrat nějaké proslulé
světce, vybrat si lidi, kteří žili tak podmanivě krásným životem, já jsem
se však rozhodl nevybrat si, jak káže impresionismus, ideální krásu.
Chtěl bych uchopit krásu kolem sebe, tak jak je a přitom jít trochu na
hranu možnosti, na doraz extrému.
Kdy se narodil? Nevím. Kde se narodil? Nevím. Jaký vede život? Nevím
a vlastně mě to ani nezajímá. Jsou ale věci, které přece jen o něm vím,
nebo raději lépe, tuším. Kdo to tedy je?
Od svého příjezdu, tady do Říma, mám téměř každodenně tohoto
muže na očích, když jedu na univerzitu nebo se z ní vracím. Vždy na
stejném místě, vždy ve stejné pozici, vždy se stejným odevzdaným
výrazem ve tváři, bez chvění a ošívání, jako by byl z kamene. Nikdy
nikoho neoslovuje, jakoby si ani nevšímal toku lidí kolem sebe. Možná
je to bývalý delikvent, vrah či lupič anebo prostě úplně obyčejný a
nevinný člověk, který se jen nedokázal včlenit do naší společnosti. Co
když je to jakýsi pokračovatel toho bohatého mladíka z Lukášova
evangelia, nebo druhý svatý Benedikt Labre či starozákonní Job!? Je
toho rozhodně více, co o něm nevím, než bych o něm věděl. Co má
v sobě za jiskru, jež se mě tak zmocnila a přiměla mne k tomu, abych
vám ho představil!?
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Uchvátil mě krásou svého života, abych byl přesnější, podmanivou
věrností a vytrvalostí, svou každodenní všedností. Věrnost a vytrvalost
jsou vlastnosti, které u druhých obdivujeme, ale na sobě pociťujeme
jejich tíhu. Na něm můžeme pozorovat, že je mistrem těchto ctností,
jež jsou tak všední a obyčejné. Každodenně je na svém místě,
s otevřenou dlaní pro almužny druhých, závislý na otevřenosti našich
srdcí, či vlastně peněženek. Přežil by, kdyby byl nevěrný svému místu
na okraji chodníku, nevěrný svému povolání!? Přežil bych, kdybych
každodenně, 365 dní v roce, za každého počasí, rok co rok, nežil své
dny s Bohem, nepřicházel na své místo do kaple, každodenně znovu
nenastavoval dlaň na Boží almužnu!?
Věrnost a vytrvalost považuji za základní kameny toho, co nazýváme
krásným životem. Krása života, se však dobývá namáhavou prací.
Novodvorský opat Dom Samuel uvádí: „Když řekneme na Boží zavolání
ano, pak jde o náročnou volbu; Bůh v takovém případě vyžaduje
takříkajíc vypít po lžičkách moře.“1 Ale na druhou stranu, v jedné písni
od P. Rubika se zpívá s odkazem na sv. Augustina: „Miłość to wierność
wyborowi.“ Láska se dokazuje věrností tomu, co jsem si vybral. Jak
jinak bychom ji tedy chtěli dokázat!?
Řecké sloveso ὑπομένειν (vytrvat, zůstat, očekávat) se v antické
literatuře používalo také ve smyslu zůstat vzadu a čekat na toho
druhého, řekněme s určitou tvrdohlavostí, vyčkávat na druhého pro
nás vlastně znamená čekat na toho, který je od věků První, byť přijdou
těžké okamžiky, jak můžeme vidět v životě Matky Boží, Panny věrné. U
Lukáše 21,19 najdeme nádhernou větu: „Vytrvalostí zachráníte svůj
život.“ Kdybychom to převedli do imperativu, tak jak to dělá Bible21:
„Vydržte, a získáte život!“ Pokud se budeme držet v blízkosti Boží i my,
náš život se může stát krásným. Za každých okolností však nesmíme
složit ruce do klína, i za cenu toho, že budeme muset nechat
průměrnost a tuctovost za zády.
F. M. Dostojevskij napsal román s názvem Idiot. Toto slovo pochází
z řečtiny. Řecké adjektivum ἴδιος se překládá jako vlastní, soukromý.
V českém jazyce, stejně jako v italštině, se toto slovo používá pro
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označení jednoho ze stupňů IQ, ale také jako nadávka. Jak došlo
k tomuto posunu? Pokud se někdo ze svobodných občanů antického
Řecka nezúčastňoval společných zasedání obce, vyvolávalo to jisté
otázky. Proč se nezapojuje do dění polis? Proč žije pro sebe, je
oddělený, vlastní? Proč? Protože nemá pro to mentální kapacitu, je
slabomyslný. Dostojevskij jako hlavní postavu tohoto svého románu
vybral muže, který se pro svou upřímnost a ušlechtilost, nemůže,
v určitém slova smyslu, zhostit svého místa ve společnosti, možná
podobně jako mnou vybraný lateránský žebrák. „Krása spasí svět!“
provolává hlavní hrdina Dostojevského románu. Benedikt XVI. tuto
pasáž komentuje s odkazem na Krista, jediného Spasitele. Samozřejmě
nelze než souhlasit, přesto však víme, že existují jisté stupně krásy,
estetiku teď ovšem ponechme stranou. Otec Jeroným, mnich ze SeptFons, říká: „Existují totiž stupně krásy. Krása uměleckých děl: linie a
kadence, imprese a sny… Ještě podmanivější je krása přírody – světlo,
barvy, vzdálené a blízké obzory, krajina, zpěněná linka příboje
lemovaná hlubokou modří… Ještě mocnější je krása ducha a srdce.
Hlavně krása životů blízkých Bohu! Krása, která se zrodila z potu a
námahy, a přesto přijatá jako dar. Krása ohrožená, a přece plná
pokoje. Krása naplňující dobrem, tajemně přitažlivá… Krása spjatá se
štěstím. Krása, jež přesahuje vše.“2 Krása našich všedních životů
nemůže spasit svět, avšak může upozornit druhé, jako to dělá hlavní
hrdina této úvahy, obyčejně neobyčejný žebrák, na krásnější Krásu… tu
nejkrásnější.
1

Celým srdcem: Úvahy o budoucnosti křesťanství v našem světě. Dom Samuel.
Triáda 2013, str. 16.
2
Dobré vlivy. Otec Jeroným. Triáda 2014, str. 43.

V rámci májových pobožností připravil Michal Krenželok
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