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Časopis nepomucenských alumnů

V klidu
chlapci,
i Sarkandr
ostrouhal...
Tak tedy nechápu,
Metoději, kde se stala
chyba u naší české
koleje v Římě. Vždyť
jsme tu byli první!

Kontroloval jsem to,
Cyrile, Teologická
fakulta v Olomouci se
jmenuje stále po nás…
Můžeš být v klidu.

BRÁZDA 2/2018-2019

Drazí čtenáři, přátelé a příznivci časopisu Brázda, přijměte náš
srdečný dík za vaše finanční dary, bez kterých by tvorba
časopisu nebyla možná. Mnozí z vás naplňují evangelní slova
(Mt 6, 3-4): „Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice,
co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec,
který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ Vám všem patří velký dík
a naše modlitby za vás.
Přejeme požehnané svátky velikonoční.
Děkujeme všem, kteří ve svých modlitbách a obětech pamatují
na obyvatele naší koleje.
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ÚVODNÍK

ážení a milí čtenáři,
skončila zima a jaro je zde, v Římě, v plném proudu.
Blíží se velikonoční svátky a to je období, kdy se
k vašim rukám pravidelně dostává druhé číslo
časopisu Brázda. Naleznete v něm pravidelné rubriky, příkladem
Kroniku nebo cyklus na pokračování Posidius, na které jste zvyklí.
Dále vás čekají úvahy a žertovné odstavce z „klávesnic“
nepomucenských alumnů, kteří vám tímto podprahově sdělují,
čím žijí.
Závěrečné stránky patří komixům, které se staly oblíbenou
rubrikou našeho časopisu. Krátká myšlenka nesoucí důležité
sdělení a prozrazující aktuální dění v koleji pomocí obrazu oživuje
jinak černobílé stránky tohoto časopisu.
Závěrem vám ještě prozradím, na co se můžete těšit v dalším čísle.
Kolej oslaví 90 let od otevření, což jistě stojí za víc než jen
zmínku. Dále si připomeneme 50 let od úmrtí Jeho Eminence
Josefa kardinála Berana. Obě tyto události již nyní prožíváme
a chystáme patřičné oslavy těchto mimořádných událostí
z historie naší koleje. Máte se tedy rozhodně na co těšit.

Petr Janíček
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KRONIKA

Leden
o návratu alumnů a ostatních obyvatel koleje
z vánočních prázdnin proběhlo tradiční tříkrálové
žehnání pokojů.

Únor
ěhem mimořádného summitu ve Vatikánu bydlel
v koleji pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.
Pan kardinál během svého několikadenního pobytu
také pohovořil s bohoslovci na aktuální témata
v církvi.
Poslední únorový týden podnikl pouť do Říma
Teologický konvikt v Olomouci.

Březen
a začátku měsíce pomáhala kolej chudým lidem
v Římě, když se, jako již tradičně, účastnila sbírky
pro římskou potravinovou banku. Alumni a kněží
získali od dobrovolných dárců více než 800 kg
základních potravin, které rektor koleje následně
předal komunitě Padri Missionari della Carità.
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ěhem jedné vichřice spadl starý cedr, který rostl
v zahradě koleje. Pád vzácného stromu nepřežil kaktus
rostoucí léta pod ním.
ne 21. března asistovali alumni při slavnostní
bohoslužbě v bazilice sv. Klimenta, která se konala u
příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila. Hlavním
celebrantem byl bratislavský arcibiskup Mons.
Stanislav Zvolenský a církev v České republice
zastupovali světící biskup olomoucký Mons. Antonín Basler a
apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko. Mše svaté se také
účastnil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek
Vondráček.
Miroslav Štrunc

PŘISPĚT, ČI NEPŘISPĚT?
Také se Vám někdy stalo, že vás na ulici někdo oslovil a chtěl
od Vás peníze? A jak jste na takového člověka reagovali? Dali jste
mu to, oč žádal?
Tato situace je pro mě vždy dilematem. Mám takovému člověku
peníze dát a riskovat, že si za ně jídlo nekoupí? Nebo mu mám jít
koupit jídlo? Nebo tu situaci mám prostě jen tak nechat plavat?
Na tuto otázku stále hledám odpověď, a to i přesto, že se s takto
žebrajícími lidmi setkám v Římě velmi často. Jen na cestě do školy
a zpět mě osloví hned několik lidí. Většina se mě zeptá přímo,
někteří z nich mě osloví s pláčem, někteří jen tak beze slova
nastaví ruku, protože, proč to nezkusit, když procházím kolem.
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Letos v Římě jsem se poprvé účastnil tzv. raccolty (sbírky)
potravin pro chudé. Tato sbírka probíhá tak, že jdeme v malé
skupince do supermarketu a tam se ptáme nakupujících, jestli
nechtějí koupit i něco pro chudé, pro lidi bez domova. Ti poté
mohou přispět koupí trvanlivých potravin (jakými jsou oleje,
rybí konzervy, těstoviny), nebo hygienických potřeb. Takový
nákup následně dají do speciální tašky, kterou si u pokladny
někdo z naší skupinky převezme. No a někdo další zase tyto
potraviny roztřídí do krabic. Takto jsme v jednom
ze supermarketů jako seminář strávili 9. březen. Přes den se
vybralo téměř 900 kilo různého zboží.
A tak se opět plynule vraťme se k původnímu dilematu: přispět,
nebo nepřispět, když vás někdo takto osloví na ulici? Přiznám se,
že to je pro mě stále dilematem. Plošné pravidlo jsem zatím
nenašel. O co se však vždy snažím je takového člověka, který mě
osloví, jen tak bezmyšlenkovitě neminout. To minimum, co mu
mohu dát, je slušně ho pozdravit, nebo se na něj dokonce
i usmát. On sice, nebudu si nic nalhávat, stojí spíše o ty peníze,
ale už to, že ho slušně odmítnu, je lepší než dělat, že ho vůbec
nevidím. To, že se na něj usměji, pozdravím ho, je něčím o co
nežádal, ale také je to zároveň je to i něčím, co jsem mu já dávat
nemusel. Takže nadpis by měl spíše znít takto: Čím mám
druhého člověka obdarovat, když mě osloví a chce po mně
peníze? Protože vždy mohu něco dát, a někdy mě to ani moc
nestojí.
Pavel Kasal
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REFORMA VELIKONOČNÍ
VIGILIE
noci z 20. na 21. dubna budeme při velikonoční
vigilii slavit vzkříšení našeho Pána. Prvním velkým
viditelným výsledkem liturgické reformy bylo
znovupromyšlení právě této největší liturgické
slavnosti v roce 1951 za pontifikátu Pia XII.
Po dalších úpravách o rok později a na sklonku roku 1955, kdy
prošel reformou celý Svatý týden, a po vydání posledního
„tridentského“ misálu v roce 1962 a tří verzí editio typica
„vatikánského“ misálu (1970, 1975, 2000) jsme dospěli
k současné podobě velikonoční vigilie. Jak by ale slavení
probíhalo před sedmdesáti lety?
Předně bychom se scházeli už během dopoledne, a to ne
ke slavení vigilie, ale obřadů Bílé soboty – tedy pokud by nám
v tom nebránily pracovní povinnosti. Absurdně by znělo
opěvování „To je ta noc...“ Jen těžko bychom chápali symboliku
světla velikonoční svíce. Kněží, jáhnové a podjáhnové by
několikrát během obřadu měnili fialovou a bílou liturgickou
barvu. Obřad by začínal, jak jsme zvyklí, požehnáním ohně, ale
hned třemi modlitbami. V procesí bychom nebyli vedeni
rozžatým paškálem. „Světlo Kristovo“ by zaznívalo
při postupném zapalování tří svící. Vyrývání symbolů do paškálu
by bylo vsunuto až do zpěvu Exsultet, a to včetně jeho
rozsvěcování.
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Bohoslužba slova by obsahovala dvanáct čtení ze Starého zákona.
Ty bychom ani neslyšeli, kněz by je četl potichu. Vůbec na aktivní
účast lidí by nebyl brán zřetel – nedrželi bychom rozžaté svíce,
nezpívali odpovědi, latině bychom nerozuměli. Po každém čtení
bychom poklekli a povstali k modlitbě. Po nich by hned
nenásledoval zpěv Sláva na výsostech Bohu doprovázený cinkotem
zvonků a lekce epištoly a evangelia.
Místo toho by byla žehnána křestní voda, do níž by kněz vléval olej
katechumenů a křižmo. Nezříkali bychom se zlého a neobnovovali
bychom své křestní závazky. Až poté by zněly litanie, během nichž
by se celebrant s doprovodem šel převléct ke slavení mše svaté.
Ta by začínala jako obvykle. Jak bylo zvykem, ve mši by po Gloria
zněla vstupní modlitba, jediná epištola z Nového zákona
a evangelium. V bohoslužbě oběti bychom se nezdravili
pozdravením pokoje. Beránku Boží by se tento den nezpívalo. Mši
bychom stihli propojit s nešporami. Požehnání bychom dostali
až po slavnostním propuštěním s dvojím Aleluja…
Svatý Augustin nazýval velikonoční vigilii „matkou všech vigilií“.
Kéž nás její letošní slavení přivede k úžasu nad velikostí Boží.
P. Vojtěch Novotný

BŮH VE MĚSTĚ
roce 2007 počet lidí žijících ve městě překročil 50%.
Dnes většina populace bydlí ve městě. Prognózy říkají,
že v roce 2050 by to mohly být až dvě třetiny lidí
na planetě. Ještě na počátku 19. století měl pouze
Londýn milion obyvatel. Dnes je milionových měst
více než 450.
Velká města v mnoha oblastech zlepšila životní podmínky lidí
např. ve vzdělávání, zdravotnictví, sociálních službách (jako je
péče o seniory). V tomto smyslu se vývoj v metropolích pohybuje
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pozitivním směrem. Na druhou stranu jsou zde faktory, které
přinášejí zhoršení životních podmínek. Rostoucí metropole mají silný
dopad na změny životního prostředí. V sociální oblasti je kvůli
desintegraci obyvatelstva tendence k individualismu. To vytváří
anonymitu a obyvatelé se už symbolicky neidentifikují s místem svého
bydliště. Městské životní podmínky se zlepšily na individuální úrovni,
ale na kolektivní úrovni jsou v úpadku.
Velký počet osob v jedné oblasti s sebou přináší problémy, ale zároveň
i výzvy, na které by katolická církev měla odpovídat. Je tedy nutné
hledat způsob, jak hlásat Krista lidem v tomto prostředí, aby „měli
život a měli a měli ho v hojnosti.“ (J 10,10)
Misijní aktivita církve se zakládá na objevení přítomnosti Boží
ve všech, kdo žijí ve městě. Církev, která chce evangelizovat, musí
stále vycházet ze sebe. Nemůže být uzavřená a sebestředná. Misie je
způsob bytí církve, nikoliv jedna z variant pastorační aktivity. Církev
je povolána vycházet na periferie. Uvnitř měst mají periferie různou
formu. Jsou zde periferie náboženské – to jsou tzv. nevěřící, periferie
ve smyslu urbánním – ti, kteří bydlí daleko od centra, periferie
sociální – ti, kteří nejsou považování za plnohodnotné občany,
periferie existenciální – senioři, nemocní a opuštění.
Co může dělat místní církev pro evangelizaci a pro větší přitažlivost
církve? Církev je přijímána a oceňována veřejností za její činnost
ve prospěch společnosti prostřednictvím Charity. Pozornost církve
se samozřejmě zaměřuje na lidi v různých těžkých životních situacích,
což je projevem lásky k nim. Pokud by se ale církev prezentovala
pouze z tohoto hlediska, stala by se v očích lidí jen důležitou
neziskovou organizací. A z lásky k bližnímu by se stal pouhý
humanismus. Proto kromě Charity musí mít církev ve společnosti
další dvě role. A to duchovní a morální. Městský člověk má v sobě
náboženský smysl a touhu po Bohu. Církev by měla odpovídat
na existenciální otázky a duchovní potřeby těchto lidí. Bylo by dobré,
kdyby kostely byly otevřené ke ztišení, modlitbě a k setkáním. Velká
města zraňují lidi jak psychicky tak morálně, takže je potřeba jim
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nabídnout přijetí a blízkost – jak lidskou tak Boží. Církev
ve městě musí také umět zvednout prorocký hlas proti
nemorálním praktikám. Morální výzvu může církev dát
ale pouze v případě, že je sama transparentní. Na prvním místě
by však měla role duchovní. V západní společnosti je spiritualita
jako pojem často spojována spíše s buddhismem než
s křesťanstvím a náboženská praxe je obdivována u muslimů.
Církev na toto musí odpovědět. Prezentovat se jako společenství
modlitby a duchovní učitelka, nabídnout poklady své spirituality
zároveň s aspekty sociálními a etickými.
Martin Mokrý

O ZÁBAVU POSTARÁNO
a konci listopadu jsem se rozhodl, že si koupím nový
mobil. Netušil jsem, kolik zábavy se přitom dá zažít.
Den ze dne jsem čím dál tím mlsněji nahlížel na vrátnici, zda se tam náhodou neobjevil vytoužený balíček
nadepsaný mým jménem. Po čtrnácti dnech ukápla
poslední kapka a jazýček mé trpělivosti se překlopil v její opak.
Vyťukal jsem mail, až se klávesnice prohýbala, s dotazem, jak
to s mým mobilem vypadá.
O jedenáct hodin později – bylo to v půl páté ráno – jsem dostal
automatickou zprávu, jako by se nechumelilo, že zakázka byla
expedována. Skutečně se nechumelilo. Do odjezdu na Vánoce
do Čech už moc času nezbývalo. Po jedenácti dnech, v úterý
před Štědrým dnem, jsem si přečetl utěšující informaci – dnes
vám doručíme vaši zakázku. Pravda, očekávání se vystupňovalo,
když v té následující bylo uvedeno, že z provozních důvodů
se vše o den opozdí. Když ale ani do večera následujícího dne
zásilka nedorazila, pěnil jsem a vřelo to ve mně jak v plzeňském
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pivovaru. E-mailová zpráva hlásala, že se nepodařilo balíček doručit, neboť byla uvedena špatně adresa. Jak pak by ne, formulář obchodu nezchroustal políčko s názvem koleje a adresou. Z pojmenování ulice tam zbyly první dvě písmenka. Podotkněme,
že samozřejmě adresa nešla změnit. Věděl jsem však, že balíček je
v nějakém skladu za Římem. Ve čtvrtek, den před odjezdem, jsem
se tedy vydal s jiskřičkou naděje, že si mobil sám vyzvednu. Když
mě navigace dovedla na správné místo a já viděl velké haly a u nich
množství kamionů, pochopil jsem, že to tak snadné nebude. Po usilovném pátrání jsem našel kancelář, kde mé obavy potvrdili. Jehlu
v kupce sena tu nenajdeme. Dovolili mi však jednu věc, zadat novou
adresu. Další den bude mobil na svém místě.
V pátek před Štědrým dnem jsme ve 14 hodin opouštěli kolej…
a ve 14:30 balíček skutečně dorazil. A tak na mě počkal ještě do nového roku a rozbalil jsem si jej pod stromečkem.
Až budete chtít zažít podobné zážitky, rád vám poradím, kam se obrátit. Takový scénář totiž jen tak nevymyslíte...
P. Vojtěch Novotný

MÁ VLAST, REKLAMA MÁ
MÁST…
Během roku 2018 jsme si připomínali uplynulých 100 let
našeho státu, který zvládl několikrát změnit nejen režim, název
a hranice, ale také svoji politiku vůči katolické církvi. Vnímání
církve státem v celém období bylo povětšinou spíše negativní,
ať už myslíme na čistou perzekuci za nacismu a komunismu
nebo proticírkevní kroky první republiky (pozemková reforma,
podpora protestantských církví…), ale i v porevoluční době
by se toho jistě hodně našlo (církev jako spolek zahrádkářů,
neochota k částečné náhradě majetku…).
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Nechtěl bych však tento článek vést na vlně negativismu, a tak
jsem se pokusil pátrat po pozitivních zmínkách o katolické církvi.
Nejsem žádným fanouškem konspiračních teorií, ale v českém
reklamním průmyslu se dá nalézt několik velmi povzbudivých
sloganů, které pravděpodobně skrytě poukazují na křesťanství
a katolickou církev. Celý trik je v tom, že tvůrce reklamy dostal
zadání od obchodní společnosti, aby vytvořil reklamu na jejich
produkt. Tvůrce reklamu natočil nebo navrhl plakát, kde
vyzdvihuje daný produkt, a přitom ale myslí na glorifikaci církve.
Spotřebitel vzápětí při spatření reklamy, která se mu zdá (někdy
více někdy méně) logická, zatouží po produktu, a přitom
podvědomě touží po církvi. Zde se pokusím připojit jako důkaz
pár názorných příkladů, je zajímavé, že se v nich promítají také
různé spirituality a teologické školy, a v nejednom případě
se jedná o skutečně propracované ekleziální téma.

Společnost

Slogan

Vysvětlení

Allianz

Stojíme při Vás

Církev vás vždy podpoří.

Always Ultra

Mluví řečí Vašeho těla

Tělem je myšleno Kristovo
mystické tělo, tj. církev;
v misiích se mluví z pravidla
jazykem dané země.

Astor

Je krásné být sama sebou

Církev se přizpůsobuje době,
ale nerezignuje na svoji podstatu.

BeBe Dobré ráno

Energie na celé dopoledne

Ranní eucharistie dává energii
dokonce na celý den.
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Becherovka

Becherovka sbližuje

Propojení lidí s různými
názory.

Billa

Billa dnes to nejlepší pro mě

Katolická církev jako
správná volba.

Blesk

Víme víc

Bohoslovecká zpravodajská služba.

Centrum.cz

Jděte tam, kde Vám rozumějí.

Calgon

Dlouhý život pro Vaši pračku, Váš Calgon

Citroën

Překoná Vaše představy

Každý člověk si v církvi
může najít to své společenství.
Calgon jako duchovní
vůdce vašeho zpovědníka.
Katechumeni leckdy ani
netuší, kolik dobra se
jim po křtu dostane.

Česká spořitelna
ČSOB

Jsme Vám blíž

Bližní vždy nablízku.

Pro bohatší život

V církvi se žije ze svátostí.

Delissa

Ta ti zvedne náladu

Charismatik na konferenci v Brně.

DM drogerie

Zde jsem člověkem. Zde nakupuji.

Mancinelli, Barbiconi,
Gammarelli

Dobrá máma

Rozumí celé rodině

Dikasterium pro laiky,
rodinu a život.

Domestos

Zabíjí všechny známé druhy bakterií

Fernet
Stock

I muži mají své dny

Kongregace pro nauku
víry: nepálí heretiky na
potkání, ale má je pod
kontrolou.
Kněžské dny, biskupské
synody, koncily.

Garnier

Pečuj o sebe
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Globus

Tady je svět ještě v pořádku

Hornbach

S námi to zvládnete

Kaufland

Pro lepší týden

Kofola

Když ji miluješ, není co řešit

Komerční
banka
Kooperativa

Svět se mění a my s ním.
Pro život, jaký je

Křesťanem jsme každý na
svém místě ve světě.

Lanza

Bílá bělejší, prádlo čistější

Lentilky

Barevný svět v hrsti

Českomoravská stavební spořitelna
Margot

Na těchto základech můžete stavět

Dominikáni, premonstráti,
papežové…
Společenství všech národů a
ras.
… jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod
vlivem vnuknutí a Kristus
Ježíš je nárožní kvádr.
Bděte tedy, protože neznáte
den ani hodinu.

MasterCard

Metaxa

Jsou věci, které si za peníze nekoupíte.
Na všechno ostatní je tady MasterCard.
Dotkni se slunce

Nokia

Connecting people

Old Spice

Důkaz místo slibů.

Pilsner
Urquell
Pilsner
Urquell

Dokonalé není třeba měnit.

Do ráje kdykoli a kdekoli

Ten pravý originál.

Záruka morálního učení
církve.
Církev vítězná se modlí za tu
putující.
Bez nedělní účasti na mši
svaté je týden bezduchý.
Nejeden mučedník by mohl
povídat.
Ecclesia semper reformanda.

I to, co neumí MasterCard,
hravě zvládne Bůh.
Slunce zde symbolizuje Boha.
Církev propojuje lidi.

Církev Boží království nejen
slibuje, ale i žije.
Konzervativní přístup.
Slogan týdne modliteb za
jednotu křesťanů.
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Poděbradka

Více chuti do života

V církvi nacházíme smysl života.

Policie ČR

Pomáhat a chránit

Historická úloha rytířských řádů.

Radegast

Život je hořký. Bohudík.

Teologie kříže.

Raiffeisen
Bank
Redbull

Banka inspirovaná klienty

Dobré reformy přicházejí zespod.

Redbull ti dává křídla

Překonávání těžkých situací.

Rexona

Nezradí tě!

Možnost spolehnutí se.

Sportka

Větší než obvykle?

Staropramen

Jedno nás spojuje

Stále rostoucí počet věřících ve
světě.
Trojjediný Bůh.

Škoda Auto

Škoda, simply clever

Magisterium.

Tatranky

Energie sbalená na cesty

Viaticum.

Tchibo

Dát to nejlepší

Bůh dává vše a člověk odpovídá.

Toffifee

Radost se skrývá v Toffifee

Evangelii gaudium.

UniCredit
Bank
Vanish

Rozumíme penězům i Vám

Ekonomické rady farností a
diecézí.
Svátost smíření.

Skvrn a špíny se zbavíš

Celá teorie má snad jen jeden zádrhel. Kladu si otázku, jak je to jen
možné, že počet frekventantů bohoslužeb není stejný nebo spíš
ještě větší než počet konzumentů v nákupních střediscích (nemluvě
o e-shopech). V každém případě je povzbuzující, že se i necírkevní
reklamní agentury zapojují do evangelizace. Začátky jsou vždy
těžké, tak můžeme doufat, že i tato aktivita do budoucna přinese
své plody.
Václav Šustr
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POSIDIUS
ŽIVOT SVATÉHO
AUGUSTINA
Z první části knihy

Boje s africkými heretiky.

5. 2. Jeho světitel svatý Valerius, jak byl zbožným
abohabojným mužem, tak se radoval a vzdával Bohu díky za to,
že vyslyšel jeho prosby. Vypravoval, že je ustavičně vyléval
Pánu, aby mu poslal takového Bohem obdařeného člověka,
který by mohl na Božím slově a spásném učení zbudovat
církev. Biskup sám si totiž uvědomoval svou nevýhodu v tom,
že jako Řek byl málo zběhlý v latinském jazyce a spisech.
5. 3. Udělil mu jako knězi pověření kázat v kostele za jeho
přítomnosti evangelium a často ho vykládat. To však bylo proti
zvyklostem afrických církví a někteří biskupové ho za to
kritizovali.
5. 4. Avšak tento ctihodný a prozíravý muž dobře věděl, že se to
dělá ve východních církvích, a učinil tak opatření ve prospěch
církve, aniž by při tom bral ohled na řeči pomlouvačů. Pověřil
ho tím, o čem věděl, že on sám už vykonávat nemůže.
5. 5. Tak tedy rozsvícená lampa, kterou postavili na svícen,
svítila všem v domě. Následně se pověst o tom roznesla
do celého okolí a někteří kněží díky tomuto dobrému příkladu
také získali od svých biskupů ono pověření, takže začali kázat
v přítomnosti biskupa.
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6. 1. V té samé době nakazil v Hipponě mnoho obyvatel
i příchozích mor manichejců. Tyto lidi svedl k té herezi svými
klamy jistý kněz jménem Fortunatus, který si tam zřídil své
působiště.
6. 2. Někteří obyvatelé Hippony a ti, kteří do ní přicházeli, ať už
katolíci nebo donatisté, chodili za Augustinem s prosbami, aby se
setkal s tím manichejským knězem, jehož považovali
za vzdělaného člověka, a promluvil si s ním o Zákoně.
6. 3. Nuže on ani chvíli neváhal, protože, jak stojí psáno, byl
připraven dát odpověď každému, kdo by chtěl slyšet o naději,
kterou má v Bohu, a uměl povzbuzovat ve zdravém učení, a tak
usvědčovat odpůrce. Zeptal se však předtím, zda s tím souhlasí
i ten druhý.
6. 4. Ti lidé to obratem sdělili přímo Fortunatovi; žádali ho
a povzbuzovali, aby se tomu nebránil. Ale protože ten Fortunatus
znal svatého Augustina už z Kartága, když Augustin ještě věřil
tomu bludu, ostýchal se s ním setkat k rozhovoru.
6. 5. Přece ho však jeho společníci přemluvili, a on ve strachu
z ostudy slíbil, že se tedy s Augustinem střetne a podstoupí s ním
řečnický zápas.
6. 6. Tedy, sešli se spolu ve smluveném čase a místě, na němž se
shromáždili jak lidé, kteří o této věci měli povědomí, tak i zástup
zvědavců. Rozprava začala, když písaři rozevřeli psací desky,
a trvala až do druhého dne.
6. 7. Jak dosvědčují zápisy, manichejský učitel v ní nebyl
schopen vyvrátit katolickou pozici, a ani neměl sílu k tomu, aby
pádnými argumenty podpořil manichejskou sektu.
Od zodpovězení poslední otázky, kterou nemohl nijak vyvrátit,
ustoupil s tím, že se o ní musí poradit s představenými. A když
ani ti mu příliš neporadili, obrátil se pro odpověď do svého nitra.
Kvůli tomu ho odsoudili všichni ti, kteří ho před tím považovali
za velkého vzdělance: viděli, že nemůže obhajovat svou sektu.
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6. 8. Fortunatus následně s ostudou opustil Hipponu a už se tam
nevrátil. A tak byl díky Božímu muži Augustinovi smyt ten blud
ze srdcí jak těch, kteří u rozpravy osobně byli, tak i těch, kteří se
dověděli z doslechu, co se stalo. Na místo toho v nich zapustilo
hluboké kořeny pravé katolické náboženství.
7. 1. Augustin potom učil a kázal slovo spásy v soukromí i na veřejnosti, v domě i v kostele. Dělal to s tím největším odhodláním
proti africkým herezím, hlavně vůči donatistům, manichejcům
a pohanům. Ať psal knihy nebo pronášel pohotové řeči, všude ho
provázel nevýslovný obdiv a chvála křesťanů, kteří roznesli pověst o něm do celé oblasti.
7. 2. Tak díky Božímu daru pozvedla katolická církev v Africe hlavu, když předtím byla dlouho pošlapávaná, utlačovaná a bitá
od těch heretických výbojů, hlavně od Donata, který překřtil velkou část obyvatel Afriky.
7. 3. Augustinovy knihy a rozpravy vyvěraly z pramene podivuhodné Boží milosti; podepíraly je argumenty jak rozumové, tak
i ty, které vycházely z autority Písma. Také samotní heretici chodili mezi křesťany s neutuchajícím zájmem si je poslechnout.
Každý, kdo chtěl a měl tu možnost, si najímal písaře, jež přepisovali každé Augustinovo slovo.
7. 4. Od té doby se po celé Africe roznesla přejasná nauka a ta
nejsladší vůně Krista, ze které se po tomto zjištění radovala také
Boží církev na druhé straně moře. Protože: „Trpí-li jeden úd, trpí
spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.“
8. 1. Blahoslavený Valerius, toho času už v pokročilém věku, nad
tím jásal ještě více než ostatní a děkoval Bohu za to, že mu dopřál
takového mimořádného dobrodiní. Jak to však s lidmi bývá, začal mít strach, aby si nějaká opuštěná církev nezvolila Augustina
za biskupa, a on tak o něho nepřišel. Jistě by se tak i stalo, kdyby
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to biskup nepředpokládal a nepostaral se o to, aby Augustin odešel na tajné místo, kde by ho nikdo nenašel.
Pro Mons. Vlastimila Kročila z latinského originálu (PL 32)
přeložil M. Štrunc, bohoslovec.

NEČEKANÝ DAR
Minulé úterý jsem šel, jako obyčejně, do školy. Byl jsem zrovna celkem příjemně naladěn, protože první dvě hodiny měla být místo
starozákonní exegeze pro celou univerzitu postní meditace. Ona ta
meditace měla být původně v jiný den i v jiný čas, ale tento akademický rok už se s novým rektorem stalo tradicí, že termíny podobných akcí jsou vždy jiné, než jak jsou v kalendáři. Ale právě proto
na té změně vlastně nic divného nebylo. Trochu zvláštní bylo jen to,
že nebylo napsáno, kdo tu meditaci bude mít. Stálo tam jen, že se
uskuteční za účasti/přítomnosti kardinála vikáře Angela De Donatis. V duchu jsem si říkal: „Buď to bude mít on (kardinál), anebo
přivedou kdoví koho. Každopádně lepší než Merlo (profesor starozákonní exegeze pozn. red.).“
Když jsem pak přišel k univerzitě, tak nějak „s davem“ jsem zkusil
vstup do Velké auly, kterým jsem tam ještě nikdy nešel…a správně.
„Tak to bychom měli,“ říkal jsem si, když jsem se těsně před 8.30
usadil vedle spolubratrů na sedačku v horní části auly. No, a pak
jsme čekali. Celkem dlouho, i na Itálii. Mělo se začínat o půl. 15, 20
minut zpoždění mě moc nevzrušovalo, ale pak už mě to přestávalo
bavit. Aspoň že před námi bylo o zábavu postaráno. Nějaké tři dívky se tam usadily s šesti dětmi. Školka to nebyla, takže asi sourozenci ze dvou či tří rodin. Ale ty děti byly dost malé na postní meditaci. Vypadaly tak na první či druhou třídu. Dívky se je snažily tak
různě zabavit: jednomu půjčily mobil, dalším daly papíry a tužky
na malování. Stejně jsme ale nemohli pochopit, co tam dělají.
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Úderem deváté začal vznikat u vchodu do auly šum. Všichni se
postavili, zahlédl jsem kardinála vikáře. A pak začali tleskat a někdo vedle mě říká (česky): „Je tu papež.“ Podívám se a vidím papeže Františka v bílé klerice v doprovodu kardinála vikáře a rektora univerzity Vincenza Buonoma. Jsem překvapený. Příjemně
překvapený jako už dlouho ne. Takový ten pocit, když se vám přihodí něco tak dobrého, že by vás to ani ve snu nenapadlo. Byl to
úžasný moment. Svatý otec došel do apsidy auly k řečnickým
pultům a začal se zpívat hymnus Veni Creator. Až teď vidím,
že přímo pode mnou stojí celý římský seminář dirigovaný jedním
z bohoslovců. „Ti o tom asi věděli,“ říkám si. Během zpěvu mě
napadlo: „To už je teď asi naposled, co se během studia potkávám se Svatým otcem při takové příležitosti.“ Já se s ním teda
osobně nepotkal, vždyť v té aule byly stovky lidí, ale jeho zcela
neočekávaná přítomnost na mě opravdu působila. Věděl jsem,
že je to dar. Jistě nejen pro mě, ale také přímo pro mě.
Jakmile dozněl zpěv, bez jakéhokoli slova úvodu rektor univerzity začal číst liturgické čtení připadající na ono úterý, Dan 3, 25.
34-43, obsahující modlitbu tří mladíků v rozpálené peci. Když
dočetl, opět bez jakéhokoli komentáře, začal Svatý otec pronášet
promluvu. Snažil jsem se maximálně soustředit, přestože mu nebylo rozumět úplně dobře. Promluva byla silná, pro mě. Nejvíc
mě oslovila myšlenka o sounáležitosti, o tom, že tvoříme jeden
lid, ono mystické „my“. A že se to projevuje i v souvislosti s hříchy. Že máme nést hříchy otců, omlouvat se za hříchy, které jsme
nespáchali, jménem všech, nedistancovat se, protože stejná pochybení může opakovat i naše generace. Tento postoj, toto vědomí nám pomůže, abychom se tomu vyhnuli.
Když Svatý otec dokončil promluvu, řekl ještě pár slov závěrem.
Milých, vřelých, jako ke svým, k mladým, kteří mají smysl
pro humor. Máme se za něj modlit. A neztratit smysl pro humor.
To je totiž postoj na lidské rovině nejbližší Boží milosti.

František Filip
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