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Slovo úvodem 
Milí přátelé  naší koleje a  našeho časopisu. Dostává 

se Vám do rukou další číslo, tentokráte postní, ale  pro větši-
nu z Vás čtenářů spíše velikonoční. Kromě mnoha pěkných 
příspěvků, které reflektují dění okolo nás a reagují na vý-

znamná výročí, tak v tomto čísle každému z Vás přinášíme 
malý dárek. Jedná se o malou upomínku na rok svatého Pavla, který se pomalu blíží 
ke svému závěru. A tak přejeme každému z Vás, ať Vám tato pěkná záložka udělá  
radost a hlavně ať slouží.  
  A na co se  můžete v tomto čísle  těšit? Jako se  již s tává pěkným zvykem, ak-

tivně se zapojují naši představení. Otec rektor píše nejen o 125. výročí koleje, otec 
spirituál pro změnu připomíná  čtyřicetileté  výročí od sebeupálení Jana Palacha. Otec 
Petr A. Houška nám poskytl vzpomínku na  čtyřicetileté výročí smrti kardinála Berana.   
Také otec vicerektor se obrací do minulosti, také on reaguje na památný rok 1968.  
Otec Jaros lav, který tu mohl s  námi půl roku přebývat, předkládá vzor sv. Pavla. O 

další duchovní vzor, bývalou generální představenou boromejek – Matku Vojtěchu 
Hasmandovou, se s námi podělí sestra Remigie, představená komunity sester 
v Nepomucenu. Štefan se  zamýšlí nad stále aktuálním tématem celibátu. Od exalum-
nů, otce Tomáše a já hna Jiřího, pocházejí dvě zamyšlení. Následuje rozhovor se so-
chařem Petrem Váňou, který tu dva týdny  bydlel, obnovil sochy a vytesal novou kro-

penku do kaple. Otec Jiří, milovník nových technologií, objevil Facebook a roz loučíme 
se tradičními gratulacemi. 
 Na titulní stránce je  Kalvárie  na hřbitově v St. Ca radec v Bretagne z roku 
1736. Na  zadní straně je meditace při západu slunce poblíž  Fiumicina. A na úplný  
závěr děkuji všem, kteří přispěli k obsahu, výrobě, distribuci nebo f inanční podpoře 

Brázdy.  

Redakce 

 
Kronika 

Milí čtenáři Brázdy, dříve 

než přistoupíte k četbě jednotli-
vých příspěvků tohoto čísla naše-

ho časopisu, zvu vás, abyste spolu 
se mnou „zabrázdili“ po posled-

ním uplynulém období nového 
roku, abyste se tak mohli rychleji 
naladit na stejnou vlnu života nás 

tady, a tedy lépe pochopit to, o 
čem bude psáno. 
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Návrat po vánočních svátcích a pokračování, či spíše dokončení, zim-
ního semestru letošního akademického roku byl, alespoň pro nás, seminaris-

ty, stanoven na 7. ledna, kdy jsme znovu usedli do lavic učeben Lateránské 
univerzity. Sotva jsme se rozhlédli, o následujícím víkendu, 9. - 11. 1., jsme se 

ztišili během krátkých duchovních cvičení, které pro nás vedl P. Jaroslav Brož, 
toho času obyvatel naší koleje. O 2 týdny později, 26. 1., nám začalo zkouško-
vé období, na jehož počátku, 30. ledna, jsme zamávali na rozloučenou sestře 

Daniele, která zde s námi strávila téměř jeden rok a nyní se vrátila zpět do 
ČR, do své nové „mise“. 11. den měsíce února byl dnem obhajoby doktorátu 

P. Jana Šlégra, do loňského roku alumna (a svého času také spirituála) Nepo-
mucena. Též se tu zastavil českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád. 

Další návštěvou nás poctil P. McCann, představitel biskupské konference 
USA, který vede úřad pomoci 
Střední a Východní Evropě, finanč-

ně podporující i naše studium zde 
v Římě. 13. – 15. února jsme pro-

žívali rekolekce, tentokráte vede-
né P. Josefem Koláčkem SJ. 

V sobotní podvečer tohoto víken-
du, 14. února, jsme slavili (podle 
celocírkevního liturgického kalen-

dáře) svátek sv. Cyrila a Metoděje 
a to, jako každý rok, společnou 

mší svatou slovanských národů v bazilice sv. Klimenta, na místě, kde bylo po-
hřbeno tělo sv. Cyrila. Organizace slavnosti připadla letošní rok na slovenskou 

kolej, mši předsedal emeritní pomocný biskup bratislavsko-trnavské arci-
diecéze Štefan Vrablec. Následující 
pondělí, 16. 2., jsme se vrátili zno-

vu do univerzitních lavic, abychom 
zahájili letní semestr stávajícího 

akademického roku. Nové infor-
mace jsme získávali v tomto týdnu 

nejen v dopoledních hodinách na 
univerzitě, ale také během odpo-
ledních setkávání s Mons. Opatr-

ným, který nám přednášel o pas-
torační praxi. Ve čtvrtek 26. 2., 
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den po Popeleční středě, nastal v koleji smu-
tek pro jednu z palem, kterými se pyšní náš 

park – jelikož byla napadena škůdcem punte-
rolo rosso, nebylo jiného východiska než pal-

mu podřezat. Přivolaná firma však nezůstala 
u jedné palmy a tak náš park po jejich odjez-
du výrazně prohlédl. 28. 2. jsme se aktivně 

účastnili každoroční sbírky potravin, pořáda-
né organizací Banco alimentare. Naším sta-

novištěm bylo, jako vždy, supermercato SMA 
na náměstí Re di Roma. Téhož dne odcesto-

val do ČR, po půlročním studijním pobytu, P. 
Jaroslav Brož. O pár dní později, 5. 3., odjeli 
zpět domů, do Brna, manželé Synkovi, kteří 

zde od Vánoc pomáhali s technickým zabez-
pečením chodu koleje. Počet obyvatel koleje se však v tomto období nesnížil, 

přistěhovali se k nám 2 noví kněží - José Maria Tshimini Kalombo a Davis Mu-
gisa Musiime. Víkend mezi 6. – 8. 3. patřil znovu rekolekci, tentokrát vedené 

Michelinou Tenace, profesorkou na Gregoriánské univerzitě. V týdnu od 9. 
do 14. března jsme pak někteří ze seminaristů navštěvovali kurz o zpovídání 
na Apoštolské Penitenzierii. Tento týden zde s námi pobýval také plzeňský 

biskup František Radkovský, účastnící se jednání Papežské rady pro informač-
ní technologie. První dva březnové týdny s námi také pobýval akad. sochař 

Petr Váňa, který pracoval na restaurování některých místních soch a zejména 
vytvořil novou kropenku pro seminární kapli. 14. března odcestovala na mě-

síční pobyt v lázních sestra The-
res, a tak její místo kuchařky do-
časně převzala sestra Heřmana, 

do té doby mající poslání 
„myčky“. V sobotu 28. března 

jsme se zúčastnili stacionární 
bohoslužby v kostele sv. Nicoly. 

Tak jsme se již přiblížili 
k letošním velikonočním svát-
kům, které my bohoslovci proži-

jeme letošní rok zde v Římě. 
Josef Mikulášek 
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Stodvacetpět let 
 Nyní je na vás,  drazí jinochové, abyste zde,  ve městě mučedníků, u 

stolice pravdy, u Náměstka Ježíše Krista, nashromáždili si co nejvíce svatosti 

a vědomostí, a pak své vlasti byli ku  pravému prospěchu. Jest vás sice málo, 

ale často na jednom knězi závisí blaho mnohých, ano i celé diecéze (Lev XIII. 
prvním alumnům Bohemica). 

 
 Rok 2009 je pro Nepomucenum významný hned pro několik výročí.  

 
Především je to právě 125 let od vzniku České koleje v Římě 

(Bohemicum, 4.11.1884). Nepomucenum je pak pokračováním této koleje 

v nových podmínkách po skončení 1. světové války a vzniku Československa. 
Letos též slavíme 80 let od vzniku Nepomucena: první alumni přešli 

do nově zbudované koleje 23. 
dubna 1929, kdy byla kolej slav-

nostně posvěcena pražským arci-
biskupem Františkem Kordačem a 
zahájila činnost. O rok později, 23. 

dubna 1930 papež Pius XI. přene-
sl apoštolskou konstitucí Ubi pri-

mum, práva, majetek a povinnosti 
české koleje na nově postavené 

Nepomucenum. 
Rok 1929 byl rokem tisící-

letého výročí smrti svatého Václa-

va a dvousetletého výročí kanoni-
zace svatého Jana Nepomuckého (†20.3.1393, kanonizován v Římě, 

v Lateránské bazilice, 19.3.1729). 
Roku 1969, den po oslavě 40. výročí koleje (jako tehdy, i dnes se 

hlavní oslava koná o slavnosti svatého Jana Nepomuckého, 16. května), tedy 
17. května 1969 zemřel v koleji služebník Boží  kardinál Josef Beran, jehož 
hrob často navštěvujeme v kryptách svatopetrské baziliky. Připomínáme si 

tedy letos 40. let od jeho návratu k Otci. 
Při tak zásadních výročích je logické „jít ke kořenům“, tedy uvědomit 

si smysl koleje a našeho poslání v souvislosti s ní. Především snad tu skuteč-
nost, že sama existence Nepomucena je obrovským privilegiem pro náš ná-
rod a pro naši církev, darem, který ne vždy doceňujeme, nabídkou, která pro 

nás znamená také závazek.  
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V tomto smyslu tedy můžeme číst i úvodní citaci slov papeže Lva. Po 
125 letech bychom změnili snad jen styl, obsah je aktuální.   

„Zde, ve městě mučedníků“: smět prožít několik let v Římě je velké 
privilegium už proto, že zde skoro na každém kroku můžeme narazit na pa-

mátky, které připomínají nejen slávu římské říše, ale především společenství 
prvotní církve. Místo, které je nám tak drahé kvůli hrobu sv. Cyrila, je mís-
tem, kde se s velkou pravděpodobností slavily jedny z prvních eucharistií 

v Římě. Když navštívíme katakomby, můžeme být zasaženi tichým svědectvím 
prosté, vroucí víry v moc svátostí a ve vzkříšení, víry, která se musela osvědčit 

navzdory mnoha pronásledováním. Můžeme odejít nezasaženi od hrobů sva-
tého Petra, apoštola Pavla a tolika dalších mučedníků a svatých?  

„u Náměstka Ježíše Krista“: jsme zde v centru křesťanství, v osobě 
Petrova nástupce je viditelný základ jednoty církve. Každé setkání se svatým 
otcem je silným zážitkem, zvlášť pokud s ním jako kněží smíme koncelebrovat 

Eucharistii nebo jako bohoslovci konat službu ministrantů. Zvlášť dnes, kdy se 
vůči papeži zdvíhají vlny nesmyslné, nespravedlivé kritiky, jsme zde, jsme mu 

nablízku, smíme snad i lépe porozumět a v budoucnu pomáhat porozumět 
druhým daru, který Pán dal své církvi v úřadu římského biskupa. 

„nashromáždili si co nejvíce svatosti a vědomostí“: jedno s druhým 
není v rozporu. To je naše kaž-
dodenní, nenápadná práce, bez 

které bychom nebyli připraveni 
ke službě. Jak je krásné, když je 

někdo harmonickou osobností, 
ze které vyzařuje hluboká, 

upřímná víra, a zároveň i pokor-
ná, ale hluboká znalost Písma 
svatého a teologie. Jistě, je to 

práce na celý život, pokud jde o 
svatost tak pro všechny, pokud 

jde o vědomosti, tak zvláště pro ty, kteří se připravují na službu vyučování; 
povinnost dalšího vzdělávání ale platí pro každého z nás.  

 „a pak své vlasti byli ku pravému prospěchu“: nejsme zde sami pro 
sebe, ale pro službu. Ovoce kvalitní kněžské služby přesahuje hranice církve, 
stává se „kvasem“ společnosti. Že je nás málo? To jistě nevadí, využijeme-li 

možností, které nám římský pobyt dává. Ten je pro nás darem Božím a darem 
od církevního společenství, darem, který je zároveň i úkolem. Mnoho exa-
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lumnů Nepomucena se v minulosti výrazně pozitivním způsobem zapsalo do 
života církve a společnosti, dej Bůh, aby tomu tak bylo i dnes.  

 
Nakonec několik citací. První z nich, byť v lehčím tónu, je osobním 

svědectvím o tom, za co jsem Bohu i všem věrným „nepomučedníkům“ ne-
smírně vděčný, další jsou od autority vyšší i nejvyšší:  

 

„Byl jsem zde v Nepomucenu ovanut tak srdečnými vztahy, že kdyby-
chom nebyli ukotveni v naší svaté hierarchické samospasitelné matce Církvi, 

měl bych podezření, že jde o manipulativní love-bombing nebo flirty-fishing, 
praktikovaný destruktivními kulty. Ale opravdu nešlo o tyto zrůdné jevy – tady 

v Nepomucenu je to totiž pravdivé. Do mezilidských vztahů je třeba hodně 
investovat a taková „citová investice“ přináší, jak vidno, zralé plody vhodné 
pro sklizeň in tempore opportuno. A tento čas mi právě v Nepomucenu na-

stal.“ (Exalumnus P. Stanislav Přibyl, Brázda 2/2003-4). 
 

„Dovete imparare Roma, cioè la cattolicità della Chiesa.“ (kard. Ange-
lo Scola, patriarcha benátský, při návštěvě Nepomucena). 

 
„In questa città, sede del 

Papa e centro della cattolicità, 

siete venuti, cari sacerdoti e semi-
naristi, per completare la vostra 

formazione ecclesiale e mettervi 
inoltre, al servizio dei vostri fratel-

li, con una più ricca esperienza e 
preparazione scientifica. Desidero 
esortarvi ad utilizzare bene il tem-

po che ora vi è concesso (…) per 
adeguarvi ogni volta di più a questa figura di sacerdote che sa inserirsi nel 

mondo di oggi, pienamente cosciente delle esigenze del momento attuale e 
con una vera robustezza interiore che orienta e determina tutte le realizzazio-

ni del proprio servizio ecclesiale.“ (Jan Pavel II.). 
 
„To je úkol pro vás, drazí kněží. To je úkol pro vás, drazí studenti, kteří 

se na kněžství připravujete. Úkol, pro který stojí za to žít a se obětovat. Úkol, 
kterému se nesmíte zpronevěřit. «Určil jsme vás k tomu, abyste šli a  přinášeli 
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užitek, a váš užitek aby byl trvalý». Kéž tento užitek zůstane vaším přičiněním 
zachován i pro budoucí generace. Pro generace, za něž jste odpovědni. «Svatý 

Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím!».“ (Jan Pavel II. v Nepomucenu, 
30.9.1984) 

Mons. Jan Mráz, rektor 

 
Oběť Jana Palacha a Velikonoce 

Netušil jsem, že mne to tak zasáhne – ty záběry pohřbu Jana Palacha, 

které vysílala Česká televize 16. ledna 2009 v pořadu „Oběť nejvyšší“, uvede-
ném ke čtyřicetiletému výročí jeho sebeupálení. Jsem pamětník tehdejšího 

rozpoložení duše národa. Přesto, či právě proto: ty nekonečné smuteční zá-
stupy proudící Starým Městem do Karolina, to pochmurné lednové počasí, 
které odráželo syrovost toho strašného, co se v naší zemi stalo, ta těžká, šedá 

oblaka, která coby smuteční opona zakryla modř nebe a slunci zabránila sví-
tit. Ty blelé tváře lidí, oněmělé silou nečekané oběti jednoho za všechny, 

oběti, která volá k nebi, jako oběť Abelova, a usvědčuje Kaina, kterým se mu-
sel cítit každý, kdo vnitřně už svolil, anebo se alespoň dost nevzepřel plíživé 

„normalizaci“ vlastní duše. Ty černobílé snímky toho všeho – barevnost by tu 
byla „špinavá, plochá a neproniknutelná“ – mne ještě po čtyřiceti létech pří-
mo ťaly do duše. Tak silně, jakoby to bylo včera! Čas jako by byl pouhou iluzí. 

Existují lidské příběhy, které prostě jsou: nepřikryje je země, nepohltí je hrob, 
ukazují a volají, byť zoufale, k nebi a domáhají se věčnosti i v myslích těch, 

kteří ve věčnost nevěří. 
Chceme tím schvalovat Palachův čin? Není nám to dovoleno, už jen 

pro tragickou řadu následovatelů, 
počínajíc Janem Zajícem! A přesto 
se v nás všechno vzpouzí, jejich čin 

třeba jen pojmenovat a cítíme, že 
slovo „sebevražda“  je tu prostě 

nemístné. Neplatí tu vůbec žádná 
„nálepka“, označení, vysvětlení, 

zařazení či odvození, ani z oné ne-
popíratelné drásavosti doby. Nato-
lik se Janův čin vymyká jakémukoliv 

pokusu o vysvětlení, které by ho 
nebanalizovalo nebo 

„nepsychologizovalo“, jak se o to 
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marně snažili komunisté. Jde o zcela osobní, a tudíž svobodný čin, ke které-
mu se rozhodl v nedotknutelné svatyni vlastního svědomí, které mu velelo 

promluvit do svědomí nás všech jazykem silnějším než jsou slova: sebeoběto-
váním. Proto není slov a ústa oněmí. Zjevná šlechetnost pohnutek jednadva-

cetiletého mladíka plného života si však přímo vynucuje utéct se k evangeliu, 
bušit na vrata nebeského království a „pro Kristovy drahé rány“ si vyprosit 
světlo slova, které by zjevilo naději i v činu, který sám o sobě je výrazem bez-

naděje.  
Je to cesta, kterou nám ukázal evangelický farář Jakub Trojan, když 

pro moto své řeči nad Palachovým hrobem sáhl po Evangeliu, na místo, kde 
Ježíš nazývá „blahoslavené“ ty, kteří jsou „čistí srdcem“, neboť oni „uzří Bo-

ha“ (evangelium sv. Matouše 5,8). A Trojan to vysvětluje: „Jan Palach měl 
čisté srdce, protože sám pro sebe nic nechtěl.“ Musím přiznat, že jsem krás-
nější vysvětlení toho, co evangelium nazývá „čistotou“ nikdy neslyšel. Dal 

všechno! Samovolně se vynořují v mysli další slova evangelia: „Nikdo nemá 
větší lásku, než ten kdo dá život za své přátele“ (evangelium sv. Jana 15,13). 

Ten, kdo je vyslovil, Ježíš, skutečně svůj život za své přátele dal! Nikoliv za 
úzký okruh „těch jeho“ přátel či rodinných přislušníků, ale za všechny. On, 

Boží syn, nedělal rozdíly, ale přišel, aby ze všech udělal bratry a sestry – děti 
jedinného Otce. A Palach? Nezračilo se v tvářích lidí, kteří neúnavně proudili 
uctít jeho památku, vědomí, že takové oběti byl schopen jenom ten, kdo mi-

loval tak čistě, bez rozdílu, a tak silně, že ze sobě navzájem cizích občanů vy-
tvořil přes noc jeden (chce se říct téměř: Boží) lid? 

Nelze snad spatřit v Palachově oběti alespoň odlesk oné očistné síly 
smrti Kristovy, který „zemřel za naše hříchy“? Nebo jsme snad žádné hříchy 

neměli, když jsme se tak rychle přizpůsobili a krčili rozpačitě ramena, že 
„taková je holt doba!“? Nenechala Palachova smrt vyplavat tyto černé skrvny 
našich duší na povrch? Nezůstali jsme oněmělí zjištěním, že ten očistný oheň 

„tolik stál“, jak nám to připomínala píseň „Ticho“, která do oněch dnů zněla 
jako naléhavé zpytování svědomí?  

Stejnojmenný film „Ticho“, kde píseň doprovází záběry Palachova 
pohřbu, vkládá třikrát děsivý záběr: ofáčovaná postava se zčernalým obliče-

jem nehybně ležící na oddělení popálenin v Legerově ulici v bílém prázdném 
pokoji. Je to Jan Palach jak umírá – sám. Nikdo se u něj nemodlí, nikdo nad 
ním nepláče, nikdo mu není nablízku, jen nemilosrdná kamera je svědkem 

jeho agónie. Když se záběr opakuje, zakrývám si oči. Není tu slov než „Pašije“, 
„Kalvárie“, „Getsemanská zahrada“, kde se Kristus potil krví. Palachovo se-
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žehnuté tělo krev už nepotí. Je už s Kristem přibit na „kříž“ nemocničního 
lůžka, s Ním už odevzdává svého ducha Stvořiteli Bohu Otci a celou ztichlou 

zemí zní jeho němé „dokonáno jest.“ 
Zde Palachova Kalvárie končí. Nadchází poslední rozloučení. Neroz-

lučme se s ním však bez otázky: Smíme říci, že Palach umíral s Kristem? Co 
víme o jeho víře, kterou alespoň formálně jako evangelický křesťan vyznával? 
Nevíme a nemůžeme vědět, co se dělo v jeho duši v posledních okamžicích 

jeho vědomí. Věříme však, že Ježíš Kristus zemřel a vstal z mrtvých jednou 
provždy za nás za všechny, a tím nás vykoupil. A že Kristův život, smrt a vzkří-

šení se promítá tajemně do života každého z nás. Jedině ve světle této Kristo-
vy přítomnosti dostává každá lidská bolest smysl a proměňuje se v útěchu, 

radost a naději. Věřím, že Jan Palach „uzřel Hospodina v zemi živých“ (srovnej 
Kniha Job 19,25-27: „Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví 
nad prachem. A kdyby mi i kůži sedřeli, ač zbaven masa, uzřím Boha, já ho 

uzřím, pro mne tu bude, mé oči ho uvidí, ne někdo cizí, mé ledví po tom prah-
ne v mé nitru.“) a že spolu se spravedlivým Jobem mohl říci: Jen z doslechu o 

tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem (Kniha Job 42,5). 
Hospodin naplní všechny jeho ideály, pro které žil a pro které se s čistým srd-

cem obětoval. Palach nám tím dává „v odlesku Kristova díla nahlédnout do 
končin, kam lidské srdce může vstupovat jen v nadějném očekávání spá-
sy.“ (Jakub Trojan). Je to tajemství Velikonoc: Pašije, které ústí do radosti 

vzkříšení. 
Indický jesuita Antony de Mello napsal ve své poslední knížce: „Smrt 

je hrozná jen pro lidi, kteří nikdy neporozuměli životu. Jen mrtví lidé se bojí 
smrti…“ Přesto si klade český kardinál Tomáš Špidlík obecně otázku: „Kdo by 

si nechtěl život uchránit? Vždyť žít znamená stále si život uchraňovat. Opak je 
sebevražda. Život je základní hodnota, na kterou se převádějí všechny ostat-
ní“. A pokračuje: „V církevním kalendáři se dávají svatým různé tituly. Na prv-

ním místě ovšem stojí mučedníci. Diskutuje se o tom, komu ten název patří. 
Původně se dával jenom těm, kdo výslovně zemřeli pro víru, např. odepřeli 

obětovat pohanským bohům. Kristus totiž slibuje věčný život ne každému, 
kdo umře, ale kdo umře pro něho samého. Ale brzy si křesťané uvědomili, že 

Kristus je skutečnost, která přesahuje jeho historickou osobu, je mystickou 
realitou, která zahrnuje všechno dobré, všechny ctnosti. On je pravda, spra-
vedlnost, láska, pokora, píše Origenes. Tedy ten, kdo žije a umírá pro pravdu, 

pro spravedlnost, pro lásku, pro pokoru a pro jakoukoliv jinou opravdovou 
ctnost, ten žije a umírá pro Krista. Bude tedy mít věčný život.“ 
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Co lze dodat? Zakončeme výňatkem z proslovu papeže Pavla VI. na 
Svatopetrském náměstí 26. ledna 1969: „Nemůžeme opomenout v naší dneš-

ní nedělní modlitbě pocity, které drama Československa vyvolavá po celém 
světě. Chceme převést tyto pocity v záblesky světla a energie, pro lepší mo-

rální svědomí naší doby“. (...) 
„Nemůžeme schvalovat tragickou podobu, kterou nabylo toto svě-

dectví (Jana Palacha), ale můžeme uchovat jeho hodnoty, které pokládá na 

stupen nejvyšší: obětování sebe sama a lásku k druhým; a v tak bezmocné a 
rozsáhlé ztrátě nás může utěšit pohled na dav, který spojuje společná bolest, 

dav tichý, jednotný, uvážlivý, téměř připraven definovat novou formu míro-
vého a bratrského soužití. Také tento obraz můžeme pozorovat s obdivem a 

nadějí. Vyzýváme vás všechny, blízké i daleké, abyste se modlili a přemýšleli.” 
P. Richard Čemus SJ 

 

BERLA A KŘÍŽ (K 40 výročí úmrtí Josefa kard. Berana) 
Bylo po desáté hodině dopolední v sobotu 

17. května 1969. Lidského mraveniště, jež uvyklo 
na římských ulicích téměř neustálému houkání 

klaksonů, se náhle zmocnilo vzrušení a podiv: pa-
pež se neočekávaně vydal z Vatikánu do města: 

jeho automobil směřoval k české koleji Nepomu-
cenu. Pavel VI. dostal zprávu, že pražský arcibis-

kup a kardinál v exilu, dr. Josef Beran, umírá. Pa-
pež vstoupil do budovy kolem 10.45 a u lůžka arci-
biskupova stanul dvě minuty poté, co lékař kon-

statoval smrt. Papežova bílá postava se sklání nad 
lůžkem a římský biskup s jemností sobě vlastní 

vtiskuje polibek na chladnoucí čelo. Pak krátce 
promluví k přítomným kněžím a alumnům a nazve zemřelého svatým kně-

zem. 
Zhoršující se politické poměry ve vlasti nedovolily, aby zesnulý mohl 

být pochován doma - v pražské katedrále sv. Víta. Nicméně pohřeb kardiná-

lův dne 22. května v bazilice sv. Petra byl triumfální. Byli přítomní všichni naši 
biskupové, zádušní mši svatou sloužil pražský apoštolský administrátor dr. 

František Tomášek a výkrop nad rakví vykonal sám papež. Potom byla rakev s 
tělem zesnulého uložena do podzemní svatopetrské krypty do těsné blízkosti 
mnoha papežských hrobů. 
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Historický význam a velikost kardinála Berana jsou nesporně zakotve-
ny ve skutečnosti, že byl znamením a symbolem nenásilného, avšak vytrvalé-

ho odporu proti bezbožecké moci v bývalém Československu, moci, jež usilo-
vala zničit církev. Je věcí jakési prozřetelnostní hry božské moudrosti, jež 

všechno pořádá jemně, ale účinně, že k tomuto poslání vyvolila člověka ne-
patrné postavy. 
 Když pražský arcibiskup — bývalý vězeň v Dachau - ve svatovojtěš-

ském roce 1947 žehnal světcovou lebkou z hradčanské výšiny městu Praze, 
netušil - necelý rok po své biskupské konsekraci - že právě jej čeká Vojtěchův 

úděl, úděl vyhnance. 
Nad jeho vlastí se už stahovaly zlověstné mraky a vývoj po komunis-

tickém puči v únoru 1948 brzy dospěl tak daleko, že arcibiskup mlčet nemohl. 
19. červen 1949, kdy se měl v kostelích předčítat pastýřský list biskupů pro-
testující proti násilí a bezpráví páchaném na církvi, byl počátkem arcibiskupo-

vy internace - nejprve ve vlastním paláci a od jara 1951 na různých místech 
veřejnosti neznámých. 

Byly to předlouhé měsíce a roky naprostého odloučení od kněží i pro-
stých věřících, léta izolovanosti ve společnosti jednoho z rovněž internova-

ných biskupů a dvou tří řádových sester. 
 Teprve zásah prezidenta Kennedyho v roce 1963 přinesl dr. Beranovi 
i ostatním biskupům uvolnění: internace byla zaměněna za možnost volnější-

ho pobytu na přikázaném místě, kam však začalo chodit hodně návštěv. Pro-
to byl vládci z původního ubytování v Mukařově u Prahy převezen do od-

lehlého jihočeského Radvanova. 
Mezitím se stal papežem Giovanni Battista Montini, bývalý státní 

podsekretář Pia XII., s kterým se Beran kdysi setkal v papežských předpoko-
jích při své první a zároveň poslední audienci u papeže, který jej arcibisku-
pem jmenoval. Montini - Pavel VI. - nezapomněl na arcibiskupa - vyznavače a 

na počátku roku 1965 jej jmenoval kardinálem. Naši držitelé moci se cítili za-
skočeni, zprvu nevěděli, jak reagovat, ale nakonec se rozhodli arcibiskupovi 

sice umožnit převzetí kardinálského biretu v Římě, ale současně jej vykázat z 
vlasti. Byl odvezen autem na pražské letiště tak, aby nemohl svou katedrálu 

ani z dálky spatřit, a posazen do letadla. Svatý otec jmenoval pak pražským 
apoštolským administrátorem dr. Františka Tomáška. 

V Římě jej přivítali zvláště naši krajané s velikou radostí a papež Pavel 

VI. ve výročí své korunovace žádal nového kardinála, aby v jeho přítomnosti 
sloužil za něj slavnostní mši svatou. 
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 Dr. Beranovi zbývala však už jen 
čtyři léta života. Z Říma podnikl mnoho 

cest za našimi krajany nejen v Evropě, ale i 
za oceánem. 

Jaro 1968 bylo jaro nadějné pro 
naši zem, avšak vystřídalo je léto méně 
příznivé s invazí tanků. V té době se musel 

kardinál podrobit ve stuttgartské nemoc-
nici operaci kýly a lékaři zjistili, že v jeho 

útrobách hlodá smrtelná choroba. 
Zbytek života stráví v Římě, kde 

kdysi studoval a kde byl 10. 6. 1911 vysvě-
cen na kněze. Dokud může, promlouvá ke 
svému národu prostřednictvím vatikán-

ského rozhlasu. Pozvedne svůj hlas po 
Palachově sebeupálení a naposledy - už 

velmi vyčerpán—promluví na Zelený čtvr-
tek. 

Charakteristickým rysem Beranovy zbožností byla mariánská úcta. 
Miloval mariánská poutní místa. V sobotu - v den Panny Marie - 29. 12. 1888 
se narodil a v sobotu 17. 5. 1969 umírá. Středem jeho zbožnosti byla eucha-

ristie, což vyjádřil i svým biskupským heslem: „Eucharistie a práce". Eucharis-
tie je oběť i svátost. To se promítlo i do arcibiskupova života. Vždyť slavnost 

Božího těla v roce 1949 byla počátkem jeho dlouholeté křížové cesty. A ještě 
krátce před smrtí slouží s vypětím všech sil svou poslední mši svatou a přijímá 

tělo Kristovo a krev Kristovu jako skutečné viaticum - pokrm na cestu. 
Takřka v předvečer 25. výročí jeho skonu se stává plzeňský chrám sv. 

Bartoloměje, kde byl kdysi pokřtěn, biskupskou katedrálou. 

Arcibiskup a kardinál dr. Josef Beran, syn plzeňského učitele, vzešlý z 
chudých rodinných poměrů, věrný syn církve a vždy upřímně milující svou 

vlast, je i po smrtí tím, čím byl za živa: svědeckým znamením. Jeho hrob ve 
vatikánských kryptách, ozdobený nově papežem Janem Pavlem II., je trvalým 

pojítkem našeho národa s Petrovým nástupcem. Dosud se žádnému českému 
biskupovi nedostalo takové pocty. Je to však zároveň i projev uznání tisícileté 
křesťanské tradice našeho národa. 

Petr Alk. Houška OFM 
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Po 40 letech …. 
Ano po tolika letech jsem byl začátkem března tohoto roku 2009 

opět ve vatikánských muzeích, tedy podruhé v životě. To vyvolalo vzpomínky 
na první návštěvu, ze které si pamatuji už jen to, že jsem byl v Sixtinské kapli. 

Hlavně bych chtěl vzpomenout nejen na návštěvu muzeí, nýbrž na mnohé 
momenty onoho roku - 1969. 

Byl jsem v prvním roce formace ke kněžství – seminarista kněžského 
semináře v Olomouci pro diecézi Brno.  Tam jsem nastoupil po maturitě v r. 

1968, v roce Pražského jara, v roce plném nadějí, svobodného rozvíjení života 
celé společnosti a především života církve po 18 letech pronásledování. Moh-
li se vrátit biskupové z nucené izolace a ujmout se vedení diecézí, kněží byli 

propuštěni z vězení, ostatní z civilních zaměstnání a nastoupili do pastorační 
služby ve farnostech, bylo dovoleno vyučování náboženství bez dosavadních 

omezení a počet kandidátů kněžství nebyl omezen, mohli pokračovat 
v přípravě na kněžsví, kteří na to čekali 18 let. To bylo také důvodem otevření 

druhého kněžského semináře v Olomouci vedle jediného dosud dovoleného 
v Litoměřících. Tam jsme nastoupili kandidáti z moravských diecézí. To jsou 
jen některé významné skutečnosti nastalé svobody. Zdálo se, že stín oblaku, 

který vystoupil na horizont naší společnosti 21. srpna 1968 v podobě okupa-
ce naší republiky armádami Varšavského paktu, nemá sílu zatemnit všechny 

nadějné aktivity. Bylo silné přesvědčení, že okupace musí být uznána jako 
omyl a brzy skončí. 

Vraťme se k roku 1969. Měl jeden mocný impuls – byl to jubilejní rok 
– 1100 let od úmrtí sv. Cyrila, apoštola Slovanů. Možnost svobodného pohy-
bu a cestování do zahraničí přivedla na oslavu tohoto jubilea do Říma mnoho 

poutníků z Československa v čele se všemi biskupy, kteří přežili dobu proná-
sledování. Byla mezi nimi i početná skupina seminaristů z litoměřického se-

mináře a několik také z Olomouce. 
V jubilejní den 14. února – 1100 let od úmrtí sv. Konstantina-Cyrila a 

v den kdy univerzální církev slaví svátek slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a 
Metoděje – se v bazilice sv. Petra v Římě za předsednictví samotného papeže 
Pavla VI. slavila památná koncelebrovaná mše sv., kde čestné místo vedle 

papeže zaujímal pražský arcibiskup, kardinál Josef Beran.  
V ten stejný den jsme byli s ostatními bohoslovci účastni velké pouti 

na Velehradě, a tak prožívali tento svátek s celou církví. Rádi jsme se nechá-
vali obohatit nadšením poutníků, kteří se vrátili z Říma, a to bylo podnětem 
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k plánování poutí k hrobu sv. Cyrila a k nástupci apoštola Petra.  
Za 3 měsíce byly oči české, ale i univerzální církve, opět upřeny 

k Římu, kdy tam 17. května v české koleji Nepomucenum umírá kardinál Jo-
sef Beran, jehož otcovská starostlivost byla útočištěm mnoha poutníků, pro 

které zakoupil a zřídil poutní dům v Římě, který funguje dosud. Pro krátkost 
času a pro onemocnění se pan kardinál nemohl vrátit zpět do vlasti. Jeho 
úmrtí zvýšilo pozornost světové veřejnosti ještě jednou skutečností, že k jeho 

úmrtnímu lůžku přijel sám papež Pavel VI., který pak rozhodl o jeho pohřbení 
v kryptě baziliky sv. Petra. 

I já jsem měl možnost nejen vnímat zážitky poutníků, ale i sám v tom 
roce do Říma putovat s jednou skupinou organizovanou salesiány. Po několi-

ka  dnech duchovních cvičení v domě Velehrad ve sv. Martinu a turistiky v 
Dolomitech, jsme se spolu se 4 bohoslovci litoměřického semináře vydali na 
samostatnou cestu do Říma, abychom toho více užili. Plni sebevědomí, že 

bohoslovcům budou všude automaticky otvírat dveře jsme zjistili, že prázdni-
nové období znamenalo úplné uzavření koleje Nepomucenum. Velice jsme 

byli vděčni hodné sestře Odině – Boromejce, se kterou jsme se setkali na 
vrátnici koleje. Ta nám umožnila zakusit tu starostlivou náruč pana kardinála 

Berana tím, že nám domluvila nouzové, ale dostačující ubytování právě v tom 
domě, který pan kardinál pro poutníky z Československa zakoupil. Pak jsme 
se po několika dnech připojili k celé výpravě, od které jsme se odtrhli a za-

koušeli ten osobní dotek apoštolských základů církve a nezapomenutelné 
setkání s papežem II. Vatikánského koncilu - Pavlem VI. Společně jsme také 

navštívili kolej Nepomucenum, kde jsme se obohatili mnoha českými knihami 
z Křesťanské akademie, zvláště pojednávajícími o koncilových dokumentech. 

Vůbec mě nenapadlo, že za 40  let mi bude Nepomucenum na několik let do-
movem, kde budu pomáhat vytvářet domov jiným. 

Spolu s ostatními jsem se vrátil z pouti do Říma obohacen a s nadějí, 

že příští rok o prázdninách tam zase pojedu. Prožíval jsem spolu s ostatními 
seminaristy přípravu na jejich nadcházející cestu do Říma v září onoho roku. 

Já jsem jet neměl, když už jsem tam byl. Asi 4 dny před odjezdem spolubratří 
však byly uavřeny hranice a nepomohly různé intervence, cesta do Říma byla 

neuskutečnitelná. Zatáhlo se mrakem „normalizace“ a bylo jasné, že nastává 
další období omezených svobod. Tak končil rok 1969, který znamenal velký 
nádech do neznáma. Na jak dlouho? 

Za 20 let opět „devítkový“ rok – 1989, kdy jsem jakoby zázrakem, 
spolu s asi 220 seminaristy opět jediného kněžského semináře v Litoměřicích, 
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znovu stanul v Římě. Osobní zážitek jsem zakusil při náhodném setkání 
s kardinálem Ratzingerem u náměstí sv. Petra. Troufl jsem si ho oslovit a byl 

z toho krátký srdečný rozhovor, kdy pan kardinál se zájmem vyslechl infor-
maci o naší pouti a našem semináři a vyjádřil radost nad mimořádnou udá-

lostí, která v ty dny hýbala Římem a která nás sem přivedla – svatořečení 
Anežky Přemyslovny. A to znamenalo protrhnutí oněch mraků. A dnes opět v 
„devítkovém“ roce se máme po čem ohlížet, za co děkovat a za co prosit na 

přímluvu všech těch velikánů našich dějin, abychom každý byl světlem na 
místě, kam nás Pán poslal. 

Mons. František Koutný 
 

Kdo je apoštol Pavel? 
Papež Benedikt XVI. při své homilii na zahájení roku sv. Pavla 28. 

června 2008 položil dvě otázky. „Kdo byl apoštol Pavel?“ a „Kdo je apoštol 
Pavel?“. Na první otázku hledáme odpověď raději. Vyžaduje historickou me-

todu, zájem o veliké věci minulosti a badatelskou neúnavnou neodbytnost, 
která se raduje ze sebemenšího objevitelského úspěchu. Tento přístup 
k apoštolu Pavlovi má snahu převládat ve školních lavicích a univerzitních 

aulách, je upřednostňován v knihách o apoštolu národů, nabízí se 
v programech cestovních agentur zvoucích nás na poutě do Řecka a Turecka.  

Papež nás ale na začátku pavlovského jubilea vyzval k odpovědi na 
druhou otázku. Ta je existenciální. „Kdo je apoštol Pavel?“ Individualista by 

možná dodal „…pro mě?“ Ale my víme, že otázka je položena celé církvi. 
Vždyť obrácený horlitel pro Zákon a tradice otců, byť vynikal silným charakte-
rem a projevoval se jako silná osobnost, věděl a učil, že my, kdo jsme pokřtě-

ni, jsme „Kristovo tělo“ (1 Kor 12,27). 
A tak se ptáme: „Kým je Pavel pro 

církev dnes?“ A v této otázce se skrý-
vají hned dvě další: „Co je církev?“ a 

„Jaký je můj vztah k církvi, mé místo 
v ní, mé poslání k ní? Co ode mě Pán 
v církvi očekává?“  

Občas se nám stane, že si připome-
neme obyčejnou jednoduchou prav-

du a žasneme, jak je nová a hluboká. 
Proto neváhám připomenout, že 

 

18                                                                                          BRÁZDA  –  2/2008-2009                



 

 

v novozákonních spisech najdeme jen dva poměrně úplné životopisy: Ježíšův 
a Pavlův. Dnes nás už nepřekvapí, že evangelium přijímáme v podobě Ježíšo-

va životopisu. Neuvažujeme, že by mohlo mít jinou podobu, třeba systema-
tického traktátu, který by nám Pán zanechal. Byli jsme spaseni celým Ježíšo-

vým životním dílem – až za hrob, apoštolská církev poznala jako nejvhodnější 
formu hlásání Krista jeho život, životopis. Pavel nás pak učí, že tato spása se 
také přijímá celým životem.  

Je poněkud scestné a zužující považovat za jádro Pavlovy „teologie“ 
to, co je typické jen pro jeho dva listy, Galaťanům a Římanům. Pojmem 

„ospravedlnění z víry v Ježíše Krista“ učitel národů bezesporu významně při-
spěl k rozvoji teologie. Ale od jeho prvního listu, tj. prvního Soluňanům 

(pokud čtete Český ekumenický překlad, tak Tesalonickým) se jako červená 
nit táhne všemi listy, více nebo méně zjevně, jiné veliké téma: „Napodobujte 
mne, jako já napodobuji Krista“ (1 Kor 11,1). Pavlův život je život Kristův: „Už 

nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20). Je to Kristus ve svém vrcholném 
projevu lásky, na kříži: „Spolu s Kristem jsem ukřižován“ (Gal 2,19). „Nosím 

na svém těle znamení, že náležím Ježíšovi“ (Gal 6,17). Proto mohl do Soluně 
napsat: „Vy jste napodobovali nás i Pána …takže jste se stali vzorem pro 

všechny věřící…“ (1 Sol 1,6n). Kontemplování živého Krista v Pavlovi a jeho 
životní napodobování, následování, bylo od počátku křesťanské misie prvním 
a nejúčinnějším misionářským prostředkem: „… takže my sami o tom už ne-

musíme nic říkat. Vždyť (lidé) sami o tom vypravují, jakého přijetí se nám u 
vás dostalo a jak jste se od model obrátili k Bohu…“ (1 Sol 1,8n). 

Téma napodobování Pavla nás zavede až do Říma. V kanonickém po-
jetí apoštolův poslední list, druhý Timotejovi, který vyznívá jako jeho závěť, 

nám znovu staví před oči život velkého učitele a otce ve víře: „Tys byl se 
mnou, když jsem učil, víš, jak jsem žil, jakými úmysly jsem se dával vést, jaká 
byla moje víra, shovívavost, láska a trpělivost“ (2 Tim 3,10). Pavel se stal na-

věky Římanem. Římskou momentkou končí Lukášova kronika rané církve 
Skutky apoštolské, Řím slyšel poslední Pavlova slova, Řím má Pavlův hrob. Je 

bezesporu veliký dar, když můžeme právě v tomto roce ve věčném městě 
naslouchat odpovědi na otázku církve: „Kdo je apoštol Pavel?“ A Pavlových 

„stop“ je v Římě dostatek. Od těch zaručeně historických až po více či méně 
legendární. Stará apijská silnice, která na sobě pocítila Pavlovy kroky. Místo 
na Via del Corso, kde dnes stojí barokní kostel S. Maria in Via Lata, kde mohl 

být jeden z Pavlových „nucených pobytů“. Podle archeologů zde v té době 
bývala tržnice, ale kdo ví, zda v sobě neskrývala nějaký nuzný příbytek „vězně 
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pro Krista“. Kostel S. Paolo a la Regola poblíž Tibery s nápisem DIVI PAULI 
APOSTOLI HOSPITIUM ET SCHOLA upomíná na další možné místo, které si 

apoštol zvolil za svůj římský příbytek. Zde totiž v císařské době byla obchod-
nická čtvrť s čilým ruchem a navíc v nedalekém Trastevere žila tehdy většina 

židů. Takové místo mohlo být velmi vhodné pro to, co popisuje Lukáš ve 
Skutcích 28,17nn. Znalcům Říma už není třeba připomínat Mamertinský žalář 
na Forum Romanum, podle tradice místo společného věznění apoštolských 

knížat. Ti pak podle legendy byli i na popravu vedeni společně. Na místo je-
jich posledního rozloučení upomíná pamětní deska na Via Ostiense No. 106 

tam, kde dříve stála k této události se vztahující kaple či kostel. Potom byl 
Petr veden do Vatikánu a Pavel na jiné místo, kde byl popraven. Každý si jistě 

rád najde čas, aby posílil svou víru a křesťanskou statečnost na místě, kde 
Pavel snad oslavil Krista svou smrtí, v dnešním areálu opatství Tre Fontane. A 
svoje římské putování po Pavlových stopách obvykle končíme u jeho hrobu 

na Ostijské silnici v jedné ze čtyř „větších bazilik“, jehož autenticitu potvrzuje 
nedávný průzkum archeologa Giorgio Filippi.  

Kdo je apoštol Pavel dnes? Náš bratr ve víře, učitel, vzor, živý obraz 
Krista. Smysl jeho jubilea můžeme vidět v tom, co papež vyjádřil ve své mod-

litbě na závěr homilie 28. 6. 2008: „Dej nám také dnes svědky zmrtvýchvstá-
ní, kteří budou zasaženi tvou láskou a přinesou do naší doby světlo evange-
lia“. 

P. Jaroslav Brož 
 

Moje bádání 
28. února 2009 jsme, ve Vatikánu na Kongregaci pro svaté, odevzdali 

dokončenou písemnou práci o životě, ctnostech a pověsti svatosti Služebnice 
Boží, Matky Vojtěchy Hasmandové. Na této obsažné práci (něco přes 600 

stran) jsem se podílela jako spolupracovnice římského postulátora procesu 
svatořečení Mons. Josefa Lašto-

vici. Společně jsme pracovali 
v Nepomucenu od podzimu 
roku 2006.  

Při naší práci jsme čerpali 
z velké pozůstalosti Matky Voj-

těchy, z její písemnosti sestrám, 
z jejích dopisů a z výpovědí 
svědků. Zaznamenali jsme do-

šlou odezvu lidí na její život, její 
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pomoc potřebným v průběhu 20-ti let od její smrti. Všímali jsme si i toho, co 
bylo o ní napsáno v tisku, sděleno v rozhlase, televizi a na různých přednáš-

kách v průběhu těchto let. Je možné, že někteří jste už o Matce Vojtěše slyše-
li, ale přesto vidím dobré nejdříve nastínit její život, protože ten byl předmě-

tem našeho „bádání“.  
Narodila se 25. března 1914 v Huštěnovicích, v malé obci nedaleko 

Uherského Hradiště a Velehradu, jako šesté dítě ze sedmi žijících dětí a dostá-

vá jméno Antonie. Dostalo se jí pečlivé křesťanské výchovy. V láskyplném ro-
dinném prostředí unesla brzkou ztrátu maminky. Záhy, v 11 letech, poznává 

svoje povolání, chce patřit Ježíši jako jeho nevěsta. Ve 13 letech (6. 7.1927), 
s požehnáním milovaného otce, odchází do Kongregace Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí. Následuje tak svoji starší 
sestru Františku a brzy za ní vstupuje do společenství i její o něco starší sestra 
Anna. Po dokončení měšťanské školy a maturitě na Učitelském ústavu v Praze 

vstupuje do noviciátu sester v Praze a přijímá jméno Marie Vojtěcha. Po celý 
svůj život neopouští, ale naopak programově sleduje svoje prvotní rozhodnu-

tí, patřit Ježíši a stát se svatou. 
 V našem společenství zastávala mnoho úkolů v rámci povolání k milo-

srdenství. Byla učitelkou, v době války ošetřovatelkou v nemocnici ve Slaném, 
administrativní pracovnicí v době, kdy nemohla učit, ředitelkou školy v Líšni. 
Místní představenou v Prachaticích. Zde byla kvůli schovávání kněze v 50. 

letech zavřena a odsouzena pro velezradu v monstrprocesu na 8 let vězení. Až 
na několik dnů si je celé odseděla. I v těchto podmínkách hledala jak hájit 

pravdu, víru a usilovala o to, aby mohla ona i další političtí vězni i ve vězení 
mít možnost žít křesťanský život. Velmi těžce nesla, že celých osm let nemohla 

ke svátostem. Po návratu z vězení byla ještě 
dalších 10 let střežena tajnou policií, proto 
byla poslána do naší nejvzdálenější komunity 

ve Vidnavě. Odtud byla povolána Boží Pro-
zřetelností, aby poslední léta svého života – 

od roku 1970 do roku 1988, sloužila svému 
společenství jako generální představená 

sester. Toto období bylo vrcholným obdobím 
jejího života, byla zcela oddaná myšlence 
pokoncilní obnovy našeho společenství. Ved-

lo ji k tomu velmi živé církevní smýšlení, po-
rozuměla potřebě své doby, nechala se vést  

Duchem svatým. 
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Ve vězení onemocněla TBC. Na konci života se ve zhojené kaverně 
rozvinul zhoubný proces, rakovina plic s generalizací procesu do CNS. Poslední 

měsíc života byla upoutána na lůžko. 21. ledna 1988, odevzdala svou duši 
Pánu. Zanechala nám velké duchovní bohatství svého života žitého pro Boha 

a pro bližní. Její duchovní závěť vyjadřuje její duchovní vzepětí, ke kterému 
dospěla.  

Tato naše každodenní práce na procesu blahořečení a svatořečení 

Matky Vojtěchy pro mě byla velkou radostí a obohacením. Matku Vojtěchu, 
kterou jsem osobně znala od roku 1971 až do její smrti, jsem poznala ještě 

jinak. Dostávala jsem se do kontaktu s její osobností v průběhu práce. Mohla 
jsem skrze shromážděný materiál, modlitbu a práci vstupovat stále hlouběji 

do jejího života víry, naděje, lásky. Povzbuzovala mě její statečnost ve víře, 
její velké odhodlání neztratit nic z toho, co jí bylo svěřeno. Vnímala jsem bo-
hatost jejích kontaktů ve společenství i mimo něj, život bohatý na přátelství, 

jak o mnohém vypovídá její bohatá korespondence.  Uvědomila jsem si, že 
její služba generální představené a smrt v pověsti svatosti byly jen vrcholem 

skrytého a naplno žitého věrného života pro Boha a pro lidi. Její život se stal 
velkým povzbuzením na mé vlastní cestě za Pánem.   

S. M. Remigie Češíková SCB 
 

Berme diamanty!!! 
Téměř stále to stejné dokola. Každý biskup, spirituál, rektor semináře 

nebo podobného výchovného ústavu nebo řeholní komunity, ženské, muž-
ské, se napovídají o celibátu a ne málo. Buď jim za to chvála. Já osobně jsem 
zastánce názoru, že o některých věcech je potřebné mluvit a mluvit a opako-

vat a opakovat. 
 Osoba s celibátní volbou života, se dala do služby ohně. A co je teď 

právě nejdůležitější – je víc než jakákoli jiná věc – je předávat dál ten oheň. 
Zvláště tím chci říct, že je nezbytné a žádoucí být nerozdělen ve svém čase, 

ve svém srdci, v životě, aby to vše moje bylo k dispozici, ke službě Božímu 
Slovu, které já do svého života plně přijímám, uskutečňuji. Službou Božímu 
Slovu proměňuji svou vlastní existenci a stávám se svědectvím pro jiné. Jako 

bych házel síť a lovil. Používám síť, která nemá hranice, síť která nezná limity. 
Být svázán vztahem jiným, kde láska k Ježíši je, ale intenzitu toho vztahu oku-

puje atraktivnější vztah opačného nebo i stejného pohlaví, by principiálně 
mohlo znamenat, že zůstávám limitován, že moje síť má jenom nějakou veli-
kost a obsah sítě probírám, samozřejmě, ve prospěch vztahu pro mě 
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„atraktivnějšího“. Ježíšův celibátní život není ani zapíráním se, ani nějaká tě-
lesná vada, ale život v plnosti lásky. Lásky, která nezná hranic. 

A co rodina Ježíšova? „Hle moje matka a moji bratři“ (Mt 12,50). Toto 
je jasné. Matka Ježíšova, Maria, je příkladná učitelka s vlastní zkušeností, jak 

se zvládá rodičovská zkouška, když minimálně jeden z rodiny je celibátník. 
Evangelista Lukáš: «Přišla za ním jeho matka a bratři, ale nemohli se k němu 
dostat pro zástup.  Lidé mu oznámili: "Tvoje matka a bratři stojí venku a chtě-

jí se s tebou setkat." On jim odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo 
slyší slovo Boží a podle toho jednají», jasně ukazuje, jak to funguje (Lk 8,19–

21). Nemůžeme popřít, že jsou to závažná, tvrdá a přísná slova. Ale Ježíš srd-
ce má.  Právě v předchozí kapitole je například pohnut nad smrtí jediného 

syna vdovy z Naimu (Lk 7,12). V Kristu je absolutní svoboda. V životě celibát-
níka je svoboda i ve vztahu k matce. Ježíšova matka, Maria, pochopila, že mu-
sí ponechat Ježíšovi jeho úděl, že ho nezíská jinak, než že se ho vzdá, a že bu-

de dál žít z učednické poslušnosti. Maria je vyzvána a ona to přijala, aby pro-
šla – i když má privilegium, že je jeho matkou – cestou učednictví a naslou-

chání. 
Ježíš nebyl celibátník z touhy po pohodlnosti života nebo že by zneva-

žoval lidskou sexualitu anebo že by se bál žen. Žil celibátním životem proto, 
že byl fascinován Božím královstvím až do svého nejniternějšího nitra. „Kdo 
není ženatý, zajímá se o věci Pána, tak jak se líbí Pánu“ (1Kor 7,32). 

Celibát světský, pokud se hledá dobrovolně, může znamenat i projev 
sobectví, pohodlnosti a možná i „tajných hříchů“. Pozvání k životu v církev-

ním celibátu je pozvání do sebezapírání, 
posvěcení, do heroického hrdinství, jehož je 

schopná dosáhnout slabá lidská přiroze-
nost. 

Jsem přesvěcený o tom, že když 

svůj celibátní život, a je jedno, zda jsem to 
já kněz nebo řádová sestra nebo bratr, chá-

pu jako darovávání se jiným ve službě a 
jsem pln vnitřní štědrosti, kterou taky pre-

zentuji navenek, je téměř naprosto vylouče-
no, abych se dostal do osidel smutku, samo-
ty nebo do jakékoli (ne)činnosti, které neko-

respondují s volbou celibátního životního 
stavu. 
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Srdce nerozdělené ale vůbec neznamená, že mám srdce zavřené, ne-
citlivé, egoistické. Toto v celibátním životě Ježíše vůbec nenajdeme. 

V Ježíšově srdci je pravý opak toho výše zmiňovaného.  Jeho srdce se stalo a 
je mým vzorem a podle toho vzoru je i moje srdce otevřené všem, je svobod-

né, radostné a šťastné když může obdarovávat a milovat. Jediná věc, kterou 
si musím já sám jako celibátník nepřipustit na mysli, zříci se ji, je projekce a 
realizace vlastních plánů. 

O celibátu a jeho významu nebo hodnotě nerozhodují jenom léta, ale 
podstata je v odhodlanosti a ryzosti úmyslu, síle vůle plně a všestranně jej 

zachovávat a samozřejmě totální vydání sebe sama milosti Boží. Je naprosto 
nepřípustné se domnívat, že u osob v celibátním životním stavu, jde celibát 

proti proudu pohlavního pudu a zříká se lásky. Na této pozici se může zastavit 
a spokojit se s ní jenom zcela nízko uvažující člověk. Lidská sexualita a projevy 
lásky jsou paradoxně organicky srostlé. I semeno rozsévače musí odumřít, 

aby přineslo úrodu, tak i život v celibátu je oběť a život, umrtvování a pokrok, 
askeze a ctnosti. Postavit celibátní formu života do pozice služby čistě nega-

tivní znamená ukrást jí opravdovost, sílu i konečné vítězství. Negativní celi-
bátní myšlení ohrožuje celibátní životní stav co do jeho podstaty, realizace, 

života a naplnění. Negativní celibátní myšlení, u osob se slibem celibátu, zna-
mená už teď být na hlavu poražen a tato osoba se jen stěží bude v budoucnu 
rozvíjet k plnému životu hodného člověka, k životu, který odpovídá pravdě 

podle evangelia. Kolik je padlých celibátních osob, kteří z hladu po lásce a 
pozornosti, z falešné domněnky, že každé sexuální spojení jim nahradí rodin-

né štěstí, kterého se před x lety zřekli z lásky ke Kristu? Ale není trvalé oprav-
dové lásky, kde není opravdové vzájemné vážnosti. Není rodiny, není v ní po-

žehnání a štěstí, kde není mravní čistota a vyšší povinnosti. 
Zachovávat celibát je stálý boj opakující se den co den a snad i co ho-

dinu. Vztahuje se na mne i na mé okolí, na moje slova, skutky vnější, ale i na 

moje nejniternější myšlenky. Taky osoby s celibátní volbou života jsou dětmi 
své doby. Používají email, skype, chat, facebook, SMS, mobily, … a další různé 

dopravní prostředky k návštěvám různého charakteru. A tak, dle mého sou-
du, jsou na zvážení i „quasi“ návštěvy, denně i několikrát se opakující, pořád 

stejné osoby opačného pohlaví, SMS-ky nebo i četná mobilní prozvánění bez 
smyslu pořád stejné osoby. A v tom všem komunikačním šumu vůbec nejde o 
komunikaci závažného tématu nebo čistě bratrsko-sesterské setkání, ale jde 

o touhu být s ní nebo s ním. „Stačí mi ji vidět, uslyšet ho, stačí mi číst na cha-
tu její větičky a hlavně, že se vidíme, slyšíme“. Je to život v celibátu? 
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Uvědomění si bojové pohotovosti je základem a předpokladem ke 
zdárnému prožívání celibátní věrnosti. Věrnosti ke Kristu. Kde u celibátem 

žijící osoby ochabuje snaha nebo už vymřely vyšší ideály, vyšší láska, intenziv-
ní láska ke Kristu s patřičnou dávkou intimity, neudrží se panenství nebo pa-

nictví na plně prožívané výši. Vyšší láska, smysl pro vyšší rodinu, Ježíš Kristus, 
umožní celibátníkovi plně rozvinout květ čistoty a plně prožívat panickou ne-
bo panenskou lásku. 

Nikdo není osobou plně celibátní, kdo nesrostl s dušemi jemu ve služ-
bě svěřenými a necítí se být vázán poutem a vedením Krista. 

Nelituji osobu žijící  celibátním životním stavem, když si stěžuje. Lituji 
nešťastný směr její duše, která přehlíží diamanty a shání se po smetí. 

Štefan Brinda 
 

V jednoho Boha věřiti budeš 
 Můj předvelikonoční příspěvek se inspiruje na jedné straně pozoro-

váním života v Římě a na straně druhé postní liturgií, která nám nedávno zno-
vu předložila známý text Desatera a jeho požadavek: „Nebudeš mít jiné bohy 
mimo mne“ (Ex 20,3).  

 Už jsem si zvykl na to, že cestou do školy potkávám pravidelně – ne-
daleko baziliky Santa Maria Maggiore – skupinku na zemi meditujících lidí. 

Poslouchají bez hnutí tichou a táhlou melodii zjevně východního původu a 
kolemjdoucí oslovují transparentem upevněným na jízdním kole: «Falun Dafa 

is Good». Je to jen jeden příklad pestrobarevné duchovní reality naší sou-
časné společnosti, ve které nechybí „apoštolové“ snad žádného náboženství 
– všichni  přesvědčeni o tom, že jejich bůh je dobrý. Ačkoliv víme s jistotou, 

která je dána biblickým Zjevením, že je jen «jediný Bůh Otec, od něhož je 
všecko» (1Kor 8,6), jsme v praxi konfrontováni s existencí mnoha bohů, když 

pro nic jiného tak pro nepopiratelnou přítomnost jejich vyznavačů. To nás 
může dovést snadno k závěru, že v posledku hledáme všichni onoho Jedi-

ného a jen ho vzýváme pod různými jmény. 
 Nic proti hledání, ale závěr předchozí věty mi připadá neslučitelný 
nejen s křesťanstvím, ale i se samotnou biblickou vírou v jediného Boha. Dří-

ve než cokoli jiného totiž Desatero říká: Já jsem Hospodin (Jhwh). Víra 
v Jediného je neodlučitelná od tohoto jména, které slyšel Mojžíš u hořícího 

keře. Proto první přikázání zní vlastně takto: «Nebudeš mít jiné bohy mimo 
mne – ne proto, že neexistují, ale protože já  (Jhwh) jsem tě vyvedl z domu 
otroctví». Jedinečnost Boha v Izraeli (srv. Shema‘ Israel) nespočívá ve 
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filosofických úvahách, ale v jistotě víry, že není kam jinam se obrátit 
s prosbou o spásu než k Němu. Právě v tomto duchu volala k nebi Ester: 

«Pane můj, náš Králi! Ty jsi JEDINÝ. Pomoz mi, opuštěné a nemající opory leč 
v tobě, neboť nebezpečí je na dosah» (Est 4,17). 

 Myslím si tedy, že je dobře, když uprostřed naší pestrobarevné spo-
lečnosti bude křesťan naslouchat Desateru v následujícím duchu: «Já jsem 
Hospodin, tvůj Bůh, dříve než ses narodil poslal jsem na svět svého Syna Ježí-

še, aby jeho smrt na kříži byla pro tebe stálým důkazem mé blízkosti v každé 
tvé bolesti; jeho vzkříšením jsem pro tebe otevřel východisko z každého ot-

roctví a z každého strachu. Když ses narodil, obklopil jsem tě veškerou sta-
rostlivostí, obdařil jsem tě inteligencí, různými schopnostmi i duchovními 

dary. Jako vlastního syna jsem tě živil svým slovem a svátostmi. Vyslyšel jsem 
tvé modlitby. Odpustil jsem ti hříchy. Zkrátka vymodeloval jsem tvou tvář, 
aby byla originální a jedinečná a dívám se do ní s nevýslovnou láskou. Tvoje 

jedinečnost pro mě nezávisí na neexistenci dalších lidí, ale jedině na mé 
osobní lásce k tobě, kterou jsem ti už tolikrát prokázal. Proto očekávám i já, 

že nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Já jsem Hospodin, dobře si pamatuj mé 
jméno». 

S pozdravem z Lateránské koleje - Tomáš Klíč 
 

2Kor 1,3-4 
Tento příspěvek, milí čtenáři, měl původně vyjít v poslední, před-

prázdninové Brázdě akademického roku 2007/8, jako jakési poslední slovo 
odcházejícího šéfredaktora. Nestihl jsem jej však do uzávěrky dokončit, a tak 
skončil v šuplíku, lépe řečeno ve složce na harddisku, a bezmála rok tam zů-

stal nepovšimnut. Chtěl bych vám jej tedy nabídnout nyní, jako malou ná-
hražku za komix Konrád a Libor, který v tomto čísle Brázdy z důvodu nedo-

statku času nebude.  
Ve volných květnových dnech roku 2008 jsme jeli na tradiční boho-

slovecký výlet, tentokrát do Spoletského údolí. Mimo Assisi jsme stihli navští-
vit mnoho zajímavých míst, ale nejvíce se mi do paměti zapsala návštěva 
kláštera v městečku Montefalco, místě působení druhé umbrijské svaté Klá-

ry, kontemplativní augustiniánské mystičky, jejíž život byl hluboce spojen 
s tajemstvím Kristova utrpení. Sestřička, která nás klášterem provázela, řekla 

ke konci prohlídky, jakoby na rozloučenou, přibližně tato slova: Pán Bůh ne-
nechává člověku jeho bolesti a těžkosti proto, aby ho trápil, ale aby ho naučil 
soucitu. 
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Proti této větě lze vznést desítky námitek a každá z nich může mít kus 
pravdy. Ale musím se, milí čtenáři, přiznat, že mi slova starší usměvavé sestry 

augustiniánky zůstala dlouho v mysli a považuji je za daleko lepší přiblížení se 
k tajemství lidského utrpení než všemožné teologické spekulace, které se 

mohou lehce stát směšnými i smutnými zároveň, je-li dotyčným teologem 
někdo mladý, zdravý a spokojený. 

Smyslem křesťanského života je naučit se milovat. Věříme-li, že jsme 

stvořeni z lásky a pro lásku a že náš Bůh je Láska sama, můžeme také věřit, že 
vše, co v životě přichází, nám může v této škole lásky pomoci. Slova sestřičky 

z Montefalca souvisejí s bolestnou pravdou o tom, že lidskému srdci dělá 
učení se skutečné, nesobecké lásce velké obtíže. Je nakloněno 

k sebeuzavření, soběstačnosti, sklonu využívat druhého k vlastnímu dobru.  
Skutečnost sklerokardie, duchovní nemoci srdce, je dramatičtější, než 

jsme si často ochotni přiznat. Má-li člověk kde spát, co jíst a s kým si povídat, 

pak bolesti těch, kteří nemají střechu nad hlavou, mají hlad nebo jsou osamě-
lí, se ho mohou týkat jen zprostředkovaně. Nemůže totiž plně pochopit ‚jaké 

to je‘. Může sice takovým lidem ze své ‚normální‘ situace blahosklonně po-
máhat, ale skutečně solidární se stane až ve chvíli, kdy nějaké podobné trá-

pení zakusí na vlastní kůži. Nemusí být úplně stejné, ale vždycky má něco 
společného - to, že není možné se od něj vlastními prostředky osvobodit.  

Člověk se tak dostává do hraniční situace a v ní se může radikálně 

změnit jak jeho postoj k Bohu, tak k bližnímu. Spontánně se začne modlit, 
jeho bolest jej vrhá do Boží náruče a zakouší vnitřní útěchu a naději. Zároveň, 

jak již bylo řečeno, začne mít větší soucit s lidmi, kteří trpí stejně nebo po-
dobně jako on. A položíme-li tyto dvě změny kvality vztahu k Bohu a 

k bližnímu vedle sebe, dostaneme přesně to, o čem vypovídá 2. list Korint-
ským 1,3-4: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosr-
denství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i 

my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým 
dostává od Boha.  

Je důležité, že ona útěcha není pouze lidskou, typu ‚To zas bude dob-
ré!‘ a podobně. Nemusí to být později dobré. Taková příliš lidská útěcha mů-

že více zranit, než pomoci, protože ten druhý se v těžkostech stává citlivým a 
laciné chlácholení prohlédne velmi rychle. Opravdová útěcha je právě ta, jíž 
se člověku dostává od Boha - vědomí, že On je s ním a že ho neopustí ani 

v údolí stínu smrti, že všechny naše bolesti jsou vyneseny na kříž, po kterém 
přichází Vzkříšení. 

Jiří Bůžek 
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Sochař Petr Váňa—rozhovor 
 Narodil se roku 1965, stu-
doval obor sochařství na střední 
umělecko-průmyslové škole ka-

menické v Hořicích, absolvoval 
Akademii výtvarných umění v Pra-

ze. Zabývá se sochařskou tvorbou 
při obnově sakrálních staveb, vol-

nou tvorbou, restaurováním umě-
leckých památek a dalšími projek-
ty. Je ženatý a má tři děti. 

 
Kde nacházíte inspiraci? 

Já jsem si nikdy nepředstavoval, že budu dělat volnou tvorbu. Připadá mě to, 
že je to jako když dostanete dárek a pak jste za něj samozřejmě vděční a to-

mu by se mohlo říci „inspirace“. 
Takže dárek jako  vloha od Boha? 

Je to tak, že každá socha je příběh. Není to jen vlastní kus kamene, ten je stá-

le tím kusem kamene, který byl opracován. Byl ale opracován podle nějaké 
obraznosti a tu obraznost kterou sochař má, tu dostal. Protože jsem se naro-

dil v rodině, v jaké jsem se mohl narodit, že moji rodiče dělali, to co dělali, že 
mě vzali na místa, která jsem mohl vidět, že 

jsem mohl potkat různé věci, tak tím se mi 
v hlavě nastřádala různá obraznost, která 
dnes je mým vyjadřovacím prostředkem, ze 

kterého můžu čerpat, když dělám sochu. A 
tato obraznost funguje tak, že se na ni dívám 

a snažím se ji přenést do kamene. A toto má 
každý člověk, má to považovat za velký dar a 

má si ji chránit a udržovat v čistotě, protože 
socha je to, že zveřejníte svou obraznost. 
Jediný rozdíl mezi sochařem, knězem, malí-

řem či spisovatelem je ve formě, kterou se 
vyjadřuje.  Já se vyjadřuji pomocí tvaru do 

kamene, protože jsem se to tak naučil a měl 
jsem tu možnost tak pracovat, mohu tak vy-
jádřit vlastní obraznost. 
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Nakolik je vaše práce řemeslem a nakolik je duchovní záležitostí, dá 

se to rozlišit? 

Já bych to vůbec neodděloval, protože u řemesla není čára, každá socha je 
založená na řemeslné práci a ta je tam vždy přítomna. Nelze totiž říci, že 

v jedné chvíli člověk prožívá něco duchovního a v jiné řemeslo, je to vše do-
hromady. Nejkrásnější chvíle je ta, když se můžu podívat na svoje ruce, jak 
pracují. 

Dá se rozlišit počáteční fáze, když nevidíte výsledek, a finální dokon-

čení díla? 

Tam je samozřejmě rozdíl v zodpovědnosti, dokud je blok veliký, můžu hledat 
a jak se dostávám k povrchu té sochy, tam musím udělat definitivní rozhod-

nutí. Definitivní tvar sochy se skládá z mnoha rozhodnutí, za které přijímám 
zodpovědnost, za každý úder do dláta, zpět nic nelze vrátit.   V  určité chvíli 
dosáhnu bodu, kdy si musím sám sobě říct, že je socha hotová, že už na ní 

nemám právo pracovat. 
Duchovní motiv, který mě celý život přitahuje je téma Panny Marie, protože 

to je pro mě nejvíc, co mohu v kameni udělat. V poslední době jsem objevil 
ještě jiné téma, které řeším pro trapisty do Nového Dvoru, totiž Nejsvětější 

Trojice o které váhám, zda lze vůbec udělat. Pokud vezmu téma poskládané 
do sebe, tak to nejvyšší, k čemu se člověk propracuje v křesťanském umění, 
je téma Panny Marie.  Pokud se ptáte na okamžik vzniku sochy, tak to je 

dlouhý příběh, už předtím než vůbec vím, 
že ji budu dělat. Abych mohl začít, musí být 

dlouhá příprava, což jsou organizační, tech-
nické, materiálové či manipulační záležitos-

ti. Například vylomení bloku kamene 
v lomu je nádherná věc, já nechci říci, že 
pouze část dokončení je duchovní. Celý pří-

běh je možné dokončit pouze pokud jej 
berete jako duchovní rozměr. To, že je to 

příběh, který má smysl. Protože pokud má 
život sochaře smysl, je to krásné, ale pokud 

by člověk smysl v sochařství nepociťoval, 
pak by to byla škoda dělat. Když pracuji na 
soše, je to na dlouho, u větší sochy mini-

málně rok, u největších i několik let. Zde jde 
o to, prožívat smysl díla dennodenně po 

dlouhou dobu. Já pracuji podle toho, kolik 
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je světla. V létě dělám od sedmi rána do sedmi i do osmi večera. V zimě dě-
lám jen od devíti do čtyř, pak nemám možnost na soše pracovat, což zname-

ná, že celý večer přemítám o tom, co se stane, až tam přijdu zítra a znovu to 
uvidím, protože v tu chvíli zjistím, že tu musím něco změnit, nebo že jsem 

ohromen, co ty moje ruce udělaly. Ten příběh je podle mě nadějný v tom, že 
když ta socha má smysl, tak je potřeba ten smysl pociťovat. Je krásné praco-
vat tímto způsobem. 

Mohl byste se podělit se čtenáři Brázdy o  nějaké dílo? 

Sochy na kterých teď dělám prožívám a na ty se těším. Na začátku jsem dělal 

věci, které byly více řemeslné nebo to byly kopie barokních soch, ale byly pro 
mě velmi důležité, protože jsem se setkal s obrazností starou 300 let a ze kte-

ré dosud čerpám. Čas je v sochařství proměnná veličina. 
Například když vezmete kus kamene, co se povaluje po Římě, tak je mu mini-
málně tisíc let a když jej vezmu, tak vidím přesně ty dláta a vím, jak to ten 

člověk dělal. 
Včera jsem zde v Římě viděl nádhernou sochu v kostele sv. Ignáce. Tam je na 

bočním oltáři obrovský reliéf z bílého mramoru - Zvěstování Panny Marie a 
před ním jsou ještě dvě volné sochy andělů. Pro mě je to úžasná ikonografie, 

ale ne ikonografie teologická, kterou já v podstatě neznám, nejsem totiž teo-
log. Ale taková, jak ten sochař pracoval, jeho myšlenky jsou skládané 
v hmotě. Anděl stojí na hadovi, který nabízí jablko a anděl dělá rukou gesto, 

které tomu zabraňuje. Pak příběh kompozičně stoupá do začátku reliéfu, vy-
sokého asi šest metrů, kde je dole několik andílků a uprostřed nad nimi je 

přikrytý a zavřený koš. Na schodu klečící Panna Marie je nad tímto košem a 
pokud je v něm jablko, to že není otevřen zna-

mená, že ona to jablko neochutnala. A to je 
všechno vyjádřeno kompozičně, hmotou. Dál 
to stoupá doprava na druhou stranu, kde je 

anděl, který zvěstuje Panně Marii a stoupá to 
ve šroubovici přes skupinu andílků. Na druhé 

straně je Bůh Otec a uprostřed je holubice, 
která je jako přímý směr k Panně Marii. Někte-

ré části reliéfu jsou vyleštěné a jiné jsou pouze 
vysekané. Bílý mramor, když se vyseká, tak je 
jako sníh, úderem se v něm totiž vytváří mikro-

skopické trhlinky. Jenomže zde je to špinavé, 
tak to nejde vidět. Ale když vím, jak je to uděla-

né, tak záměr sochaře je evidentně čitelný, 
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protože on ty důležité věci – figury Boha Otce, Panny Marie a anděla – udělal 
leštěné, takže je v nich hloubka, díky vyleštěné ploše jde vidět dovnitř. Mezi 

tím jsou ostatní prvky sekané. Kompozice je úžasná a já jsem chtěl jen říct, co 
lze z kamene vyčíst i přes dlouho časovou vzdálenost.  Opravdu, v sochařství 

čas velkou roli nehraje, jen se to zapráší. 
Vaše jméno je spjaté s Mariánským sloupem, můžete nám něco má-

lo říct, jak jste se k tomu dílu dostal? 

Já jsem o tom nevěděl, nikdy jsem o to neusiloval, byl jsem do toho příběhu 
v určité chvíli pozván a jsem rád, že tam můžu chvíli jít. 

Takže se dá říci, že ten příběh má nějakou délku  a vy se nacházíte … 

Ten příběh je fascinující tím, že je delší než jeden lidský život. Teprve teď vi-

dím, jaký ten příběh je, do jak hlubokého koryta vody jsem vstoupil a já se 
tam mohu učit. A je to natolik oslovující, že vlastní prácí na soše Panny Marie 
mohu vyprávět na mých ostatních sochách, že se to stalo mým hlavním té-

matem. Mám možnost dělat sochy Panny Marie, pro které kompoziční řešení 
čerpám z Mariánského sloupu. Můžu to říkat vlastními slovy, a to díky tomu, 

že je ten příběh velmi hluboký, dokonce se vztahuje k Palladiu. Teprve pozdě-
ji jsem pochopil, do čeho jsem vstoupil a jsem za to samozřejmě vděčný, že 

tam můžu být. Ale já jsem jenom člověk, který na tom teď fyzicky pracuje, 
přede mnou mnoho generací usilovalo, aby pak jeden člověk šel a mohl sekat 
do kamene. Tak jsem těm všem lidem vděčný, že to můžu dělat, ale zase tak 

velkou zásluhu na tom nemám. 
Jak se dá skloubit život umělce, který vnímá stvořený svět jinýma 

očima a život otce rodiny? 

Moje rodina je zázemí, bez kterého bych byl bezdomovec. Nejen že bych ne-

mohl pracovat, ale možná, že bych se úplně ztratil. Protože já, když jdu po 
Praze, pociťuji, že je to někde jen místo typu: „Něco si kup a vypadni!“ Je mi 
z toho tak špatně, že musím z něj odejít, ale kam? Vrátit se do místa, kde je 

můj domov, moje rodina, kde mohu pracovat a kde mám zázemí. Rodina jsou 
mí nejbližší – manželka, děti. Princip rodiny vztahuju na přátele, kteří do rodi-

ny přicházejí a naopak. Například Nepomucenum je pro mě bod, díky které-
mu mohu poznat Řím, který jsem poznal očima přátel. Když jsem přijel popr-

vé do Říma, tak mě a mou 
ženu boromejky přijaly a 
ukázaly nám město z té hez-

ké stránky, jejich očima. Mě 
se tu zalíbilo právě díky přá-

telům naší rodiny. Protože 
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kdybych byl sám a někdo by mě tu třeba okradl, tak už bych sem nikdy nepři-
jel, neměl bych tu zázemí, nemohl bych tu žít, fungovat. Když svou rodinu 

zvětším, tak díky ní mohu poznávat spoustu krásných míst na světě. 
A co spojení sochař a táta dětí? 

Snažil jsem se vždycky dát dětem velkou volnost, protože z toho plyne zodpo-
vědnost, to je stejné jako u kamene. Můžu začít s jakoukoliv sochou, kterou 
uznám za vhodnou, ale pak přijde zodpovědnost, protože co si vyberu, to 

musí mít nějaký význam. U dětí je to podobné, tak jim nechávám svobodu, 
aby si vybraly svou vlastní cestu, protože jejich příběh má Bůh ve svých ru-

kou. Co budu moct, to jim pomůžu, ale já nejsem jejich řidič, nemůžu je vy-
chovávat, abych jim říkal, co můžou dělat. Já jim pouze můžu vytvořit pro-

středí, kde budou mít bezpečí a kam se můžou vždycky vrátit. 
otázky pokládal Juris 

 

FACEBOOK: zbytečnost nebo výzva? 
Založil jsem si vlastní profil v "knize tváří", což je pro mě krok srovna-

telný s událostmi jako poslání prvního e-mailu (1994), první telefonát z vlast-
ního mobilu (1999), spuštění osobní internetové stránky (2004) nebo otevře-

ní kanálu na youtube (2008). 
Nemusím zdůrazňovat, že přijetí každého z těchto fenoménů do své-

ho života jsem předem vždy několik týdnů či měsíců zvažoval, už proto, že 
jsem v zacházení s technikou poměrně neohrabaný. Avšak ještě větším důvo-

dem rezistence je vždy jakási vnitřní obava z toho, co je nové a neznámé, a z 
ní vyplývající opatrnost vůči tomu, co by mohlo být jen pomíjivou módou ne-
bo neužitečnou investicí.  

Naštěstí jsem měl vždy kolem sebe podnikavé kamarády, kteří mě 
dokázali inspirovat a také konkrétně pomoci s technickým uskutečněním kro-

ku do neznáma.  
Jak jsem se ale rozhodl ke vstupu do knihy ksichtů, před jejímiž riziky 

varovala i Evropská komise? Již delší dobu jsem dostával e-mailové pozvánky 
od svých kamarádů ke vstupu do růz-
ných virtuálních komunit, ale nikdy 

jsem jim nevěnoval pozornost. Pova-
žoval jsem to za zbytečnost, za ztrátu 

času a za hovadinu. Copak mám na 
tohle čas? Copak mě dost nezaměst-
nává již to dosavadní virtuálno? Ne-

ztratím tak další část svého soukromí? 
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Když jsem o facebooku slyšel od druhých lidí už skoro každý den a 
zjistil jsem, že tam je i můj známý z Ischie (kterému je 50 let, je otcem rodiny, 

advokátem a duchovním člověkem zároveň), začal jsem se zamýšlet, zda ne-
začínám být trochu pozadu. Budiž poznamenáno, že v "západní Evropě" je 

facebook již několik let samozřejmou součástí života mnoha uživatelů počíta-
če z řad juniorů i seniorů, zatímco v Čechách a na Moravě zažívá svůj boom 
právě teď, neboť česká verze vznikla teprve nedávno.  

Bylo 11 hodin 23 minut poslední lednové neděle roku 2009, když se 
to stalo. Pár tahů myší a několik úhozů do klávesnice stačilo k tomu, aby se 

myšlenka stala realitou. Stal jsem se členem virtuální komunity face-
book.com.  

Po zadání základních osobních údajů jsem se dal na vyhledávání 
svých kamarádů. Ve zbytku neděle jsem toho moc jiného neudělal, protože 
jsem musel tuto neznámou zemi aspoň trochu zmapovat. Bylo dobrodružné 

nacházet zde nové přátele a postupně přijímat jejich souhlasy s virtuálním 
propojením.  

Kromě těch, se kterými jsem v častém kontaktu, jsem narazil na bý-
valé italské spolužáky, na pár svých bývalých studentů a na další kamarády a 

známé, se kterými jsem se již dlouho neviděl a nebyl s nimi už ani v kontaktu. 
Bylo velmi milé je tu potkat a třeba prohodit pár slov o životě, asi jako když 
někoho náhodou potkáte na ulici. Znamenalo to ujistit se, že navzdory rozdíl-

ným místům, úkolům, zájmům či stylu života dokážeme navázat na to dobré, 
co nás již v minulosti spojovalo. To považuji za dobré znamení. 

Ten večer jsem modlitbu před spaním spojil s myšlenkou na všechny 
tyto staré známé. 

Tak se mi otevřel další způsob komunikace se světem. Za prvních 24 
hodin na facebooku jsem se virtuálně propojil s 50 staronovými kamarády, 
po dvou měsících se jejich počet blíží ke dvoustovce. Je zajímavé prožívat 

virtuální blízkost fyzicky vzdálených lidí, ať už přímo spolu přímo komunikuje-
me nebo jen "o sobě víme". Jak moc času tomu člověk věnuje a jak moc ze 

svého soukromí tu dává k dispozici, je zcela na něm. Umírněnost je moudrou 
rádkyní i zde. 

Facebook do mého života přichází v době, kdy se učím objevovat kaž-
dou interakci s druhým člověkem jako nesmírně cennou a podivuhodnou věc. 
Každý pohled, každé slovo, každé gesto i každou službu stále více vnímám 

jako něco posvátného.  
Uprostřed hektičnosti a povrchnosti většiny našich komunikací tak 

nacházím v komnatě svého srdce prostor pro stále nový a poctivý začátek 
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dávání a přijímání, které jsou podstatou komunikace i života. Zdá se mi, že se 
tak JÁ i TY stáváme více lidmi. A že tím zároveň pronikáme do tajemství sa-

motného Boha, k jehož obrazu jsme stvořeni. 
Možná právě proto považuji facebook spíš za novou výzvu než za zby-

tečnost. 
P. Jiří Pešek 
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Výročí 

90 let narození 

10. 4. 1919 Jiří Batušek 

22. 4. 1919 Josef Šach 

85 let narození 

7. 1. 1924 Bohumil Kolář 

11. 3. 1924 Jozef kardinál Tomko 

6. 4. 1924 Josef Hrbata 

80 let narození 

13. 1. 1929 Jaroslav Opršál 

2. 2. 1929 Mons. Štefan Vragaš 

14. 4. 1929 Emil Šibík 

24. 4. 1929 Jiří Hořák 

75 let narození 

30. 1. 1934 Josef Čupr SJ 

6. 5. 1934 Jan Holas 

20. 5. 1934 Mons. Karel Skalický 

50 let narození 

8. 4. 1959 Pavol Benedik 

45 let narození 

6. 5. 1964 Zdeněk Mareš 
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60 let kněžství 

12. 3. 1949 Jozef kardinál Tomko 

45 let kněžství  

14. 3. 1964 Royce W. Hughes 

40 let kněžství 

1. 3. 1969 Sebastian Labo 

35 let kněžství 

17. 3. 1974 Martin Lacek 

17. 3. 1974 Jozef Rajčák 

17. 3. 1974 Václav Steiner 

15 let kněžství  

10. 4. 1994 Marián Gavenda 

Výročí biskupů 

60 let kněžství 

12. 3. 1949 Mons. Jaroslav Škarvada 

21. 2. 2004 Mons. Pavel Posád 

5. 5. 2004 Mons. Ján Eugen Kočiš 

  

  

  

  

  

5 let biskupského svěcení 



 

 
Alumni Papežské koleje Sv. Jana Nepomuckého Vám přejí 

milostiplné prožití velikonočních svátků  
a radost ze vzkříšeného Krista. 

Dobrořeč, má duše, Hospodinu!  
Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností.  

Halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu.  

Mezi vodami si kleneš síně, z mračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru.   
Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy.  

Ž 104, 1-4 


