Nejdražší
zápas
v
historii
lidstva

Bylo, nebylo. Jedu si takhle jednou před Veli- řilo. Z mobilu se ozvalo hokejové nadšení
konocemi autobusem ze školy, když mi zapípá mobil. Kdopak mi to píše? S napětím otevírám SMS
a zasměju se: „Vase aktualne provolana castka je
10 600 Kc.“ Operátor asi zavádí nový systém
účtování a ještě to nemá úplně bez chybiček,
sekl se o dvě nuly.
a vtipnou sms jsem vzápětí zapomněl, ale
ne na dlouho. Večer jsem se už nemohl
nikam dovolat a ani odeslat žádnou sms. Místo
toho mi přišla ještě vtipnější SMS: „Vase sluzby
byly zablokovany, volaci limit byl prekrocen.“
o už mě pěkně namíchlo – jestli zavádějí nové systémy, ať si to
nejdřív odladí a neblokují slušným
lidem volání. Brzy se však naštvání přeměnilo ve zděšení. Operátor mi sdělil, že se nejedná
o omyl, ale o fakt: „Na tomto čísle bylo staženo mnoho
dat přes mobilní internet...“
Ani jsem netušil, že nějaký
mobilní internet mám aktivní.
Co se stalo? Mám v mobilu vir,
který se připojuje na internet?
e, byla to čistě má pitomost! Byl jsem na brigádě a aby mi práce šla pěkně od
ruky, chtěl jsem si pustit v rádiu
přenos z extraligy. Jenže jsem zapomněl sluchátka, a jak je známo,
rádio v mobilu používá sluchátka
jako anténu a bez nich nehraje.
Chvíli jsem mobil zkoušel nějak
obelstít a nakonec se to poda-
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a já byl hrdý na to, jak jsem nad mobilem
vyzrál. Krásně jsem poslouchal konec druhé a celou poslední třetinu i bez sluchátek.
enže jsem netušil, že mobilní rádio bez sluchátek se nazývá internetové rádio, a to
se připojilo přes mobilní internet do sítě
a stahovalo si skvělý zápas za drahé penízky.
o teď? 10 600 Kč si nevydělám na brigádě ani za rok. Rodiče na to taky nemají a hlavně kvůli čtyřiceti minutám hokeje vyhodit takovou částku... To byl ten
nejdražší hokejový zápas, jaký jsem kdy
poslouchal! Taková blbost! Patří mi to...
tak jsem se modlil a Velikonoce prožíval
mnohem zasvěceněji. Každý rok děkujeme Kristu, že za nás splatil dluh Adamův,
že zaplatil svým životem za chyby a blbosti životů našich, a tak nás vykoupil – draze
a zdarma. S důvěrou, kterou mnozí kamarádi nazývali naivitou, jsem napsal operátorovi
dopis a vysvětlil mu, jakou blbost jsem udělal. Poprosil jsem, aby mi ten dluh odpustili.
Čekání na odpověď bylo kruté a nekonečné, ale po měsíci konečně odpověď přišla.
Ačkoliv to byla moje hloupost, odpustili mi
skoro celý dluh a musím zaplatit jen 500 Kč.
eď už si Kristovy oběti vážím mnohem víc než dřív. Kdyby se spočítaly škody za všechny hlouposti v mém životě, těch nul za jedničkou by bylo určitě
o mnoho víc. Přesto existuje Někdo, kdo
celý dluh zaplatil. Byl to ten nejdražší zápas v historii lidstva. Boží Syn se utkal se
zlem a smrtí kvůli mé hlouposti a hříchům.
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V akademickém roce2009- 2010 studuje
v pražském semináři 18 bohoslovců ze všech
pěti diecézí české provincie v pěti ročnících.

kněžském sem ináři
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V září 2009 jsme měli možnost ministrovat při papežské mši svaté ve Staré Boleslavi. Průvod před evangeliem při bohoslužbě se Svatým otcem ve Staré Boleslavi,
která je pro mnohé z nás nezapomenutelná.

Každý akademický a formační rok semináře zahajujeme
exerciciemi. V září 2009 nám je na Svaté Hoře dával
Mons.Karel Herbst SDB.

Často se mluví o tajemných zednářích a já nevím, co si o nich myslet.
Můžete nám vysvětlit, kdo to zednáři jsou? Lukáš 14 let

jmenují svobodní zednáři. Svou existenci
odvozují od stavitelů katedrál a někteří jdou
ještě dál, až ke stavitelům chrámů v Izraeli.
Ale to je spíš legenda než skutečnost.
ato organizace se dá přirovnat k tajným
společenstvím, která mají své zvláštní
zvyky, pozdravy, svoje rozpoznávací znamení. Tají své zvyky a velice si vybírají, koho
pozvou mezi sebe, aby je nezradil, měl společné zájmy, cíle a představy. Některé jejich
zájmy jsou určitě dobré. Zasazují se například o vzdělání, humanitu, pokrok.
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emají zednáři něco společného se
zedníky? Na první poslech se to
zdá. A z historie víme, že s nimi
opravdu něco společného mají. Vlastně se
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le bohužel jsou tu i věci, které jsou pro
křesťany nepřijatelné. Tvrdí sice, že věří
v Boha, ale jejich Bůh není totožný s naším
Bohem. Věří v Boha jako stvořitele, který
sice stvořil svět, ale už se o něj osobně nestará. Je to Bůh hodinář. Nastaví hodiny a ty
tikají a jdou samy. Proto jejich světonázor je
deistický (deismus, náboženský názor, kte-

rý říká: Bůh svět stvořil, dal mu zákony, ale
již se o něj nestará). Na rozdíl od křesťanů, kteří jsou teisté (náboženský pohled na
svět, tak jak jej známe: Bůh je, stvořil náš
svět, dal mu zákony a dál o něj projevuje
svůj osobní zájem a péči). Věří v osobního
Boha, který má o nás zájem a miluje nás.
aké používají různě rituály, které mají
hodně blízko k okultizmu a magii. Tím se
člověk otevírá duchovním bytostem, které
jsou v opozici vůči Bohu. Proto nemůže člen
církve být současně i svobodným zednářem.
ednáři jsou většinou lidé z vyšší společnosti, bohatí, vlivní, kteří mají moc ve
státě, nebo uznávání odborníci v různých
profesích. Pro jejich utajení jsou jim připisována různá zákulisní jednání v politice nebo
ve společnosti. Ne všechno je pravdivé, ale
v historii měli vliv na mnoho dějinných událostí, které měly pro lidstvo těžké následky.
otec Pavol Poláček
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Nový akademický rok je tradičně zahájen slavnostním
„Veni, Sancte“ v chrámu Panny Marie před Týnem.

V adventní a postní době proběhlo
tradiční setkání s duchovní obnovou
v pražském semináři. Setkání nese název Tammím a pravidelně se ho
účastní téměř šedesát mladých mužů.
Tammím je součástí programu pastorace povolání, na kterém se bohoslovci podílejí. Pro letošní prázdniny se připravuje poutní Tammím
a pro ty, kdo rozlišují své povolání, také letní Tammím v Pošumaví.

Název
„TAMMÍM“ je
hebrejské slovo. Do češtiny
by se dalo přeložit různými
způsoby: dokonalý, bezúhonný, totální,
naprostý, a to
vždy ve smyslu
naprosto oddaný Bohu.

Před odjezdem
na Vánoce probíhá v semináři
společný večer se
zajímavou scénkou, symbolickým
lámáním oplatků a předáváním
dárků.

Závěr akademického roku se v semináři slaví
tradičním posezením a grilováním na seminárním ,,nádvoří".
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V roce kněží jsme za přispění našich biskupů na začátku
postní doby uspořádali pouť ke svatému Janu Maria Vianneyovi do francouzského Arsu. Navštívili jsme i další vý znamná místa jako Sept-Fons, Paray-le-Monial nebo Taizé.
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U oltáře svatého Jana Maria Vianneye v arské bazilice jsme
slavili mši svatou za naše povolání. Ve svých srdcích jsme
nesli také všechny naše příbuzné, přátele a dobrodince.

