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UPOZORNĚNÍ – Adresy 

Rádi bychom zajistili zasílání Brázdy všem bývalým 
alumnům Nepomucena. Proto vás prosíme, abyste 

nám včas zaslali vaši novou adresu, dojde-li ke změně. 
Víte-li o někom z exalumnů, kdo Brázdu nedostává a 

měl by o ni zájem, nechť se na nás obrátí, abychom ho 
mohli zařadit do seznamu adresátů. 

Děkujeme  
všem, kteří ve svých modlitbách a obětech pamatují 

na všechny obyvatele naší koleje.  

Zvláštní poděkování patří  
Mons. Vladimíru Vyhlídkovi, P. Jiřímu Pavelkovi, 
P. Jiřímu Kaňovi, P. Pavlu Lazárkovi, paní Lucii 

Casadei, paní Craparo, panu Tomáši Parmovi a dalším, 
kteří finančně podporují vydávání časopisu  

BRÁZDA. 
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Slovo úvodem 
 

 
Milí čtenáři, 
Poslední číslo Brázdy v letošním 

školním roce je opravdu nabité. Mimo 
již tradiční kroniky se můžete spolu 
s námi vypravit na výlet do hor, 
nahlédnout do nelehkého života 
jednoho z exalumnů, který zde 
studoval za doby komunistické totality 
či seznámit se v úsměvném 
převyprávění pana profesora 

Skalického s některými trablemi, které komplikovaly seminární formaci našich 
předchůdců. O tom, že naše kolej není jen neprodyšně uzavřenou institucí, se 
můžete přesvědčit v rozhovoru s paní Němcovou. Reakcí na naši cestu po jižní 
Itálii jsou dva články, které mají co do činění s úctou ke svatým. V jednom 
z nich se dozvíte něco bližšího o významu kultu diecézního patrona, v druhém 
pak k jakým absurditám až mohou různé „projevy“ úcty ke svatým vést. Mírně 
filosoficky laděnou úvahu nad otázkou pravdy můžete použít jako podnět 
k vlastnímu hloubání. Zcela novým prvkem našeho časopisu je comics. 

Všem, kteří ukončili studium a v brzké době nastoupí na nová působiště, 
přejeme hojnost Božího požehnání k práci „na vinici Páně“. 

Přejeme vám příjemné prožití léta – času dovolených a prázdnin a také 
to, aby k vaší rekreaci alespoň malým dílem přispělo i toto číslo Brázdy. 

redakce 
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Kronika 
 
Milí čtenáři, 
V našem překotně se měnícím světě doznává změny i tato rubrika. Její 
dosavadní redaktor Tomáš Koumal totiž s jejím redigováním končí. Ne že by 
nám ho snad za vyšší honorář přetáhl nějaký renomovanější italský křesťanský 
časopis, například Famiglia Cristiana – i když kvalita jeho příspěvků by si to 
jistě zasloužila. Důvod je ten, že Tomáš odpočítává poslední dny svého 
bohosloveckého stavu a již se připravuje na to, že italská skripta a učebnice 
teologie vymění za české liturgické knihy. Čtrnáctého července bude v 
brněnské katedrále sv. Petra a Pavla vysvěcen na jáhna. Takže, milý Tomáši, 
přejeme Ti, ať je Tvoje služba opravdovým požehnáním – pro Tebe, pro Tvoje 
blízké a vůbec pro každého, za kým Tě Pán pošle. 
Osiřelé rubriky jsem se tedy ujal já – Jiří Bůžek. Z minulých čísel Brázdy o mně 
víte, že jsem v Římě prvním rokem, jsem původním povoláním biolog, a rád 
píšu o výskytu různých zajímavých skutečností (například zkamenělin nebo 
turistů) v interiérech římských kostelů. Budu se snažit, aby vedení této kroniky 
nebylo pouhým řazením fakt za sebe na časovou osu, ale abyste si také pěkně 
početli – a aspoň v duchu mohli kousek cesty jít s námi. 
 
9. dubna – Květná neděle: Letošní Velikonoce jsme prožívali v Římě se 
svatým Otcem. Slavení Květné neděle na náměstí svatého Petra bylo první z 
řady bohoslužeb, které jsme měli 
možnost navštívit. Neslo se ve 
znamení XXI. Světového dne 
mládeže, a na mladé z různých 
koutů světa, kteří šli v průvodu s 
palmovými ratolestmi, byla 
radost pohledět. 
 
11.dubna – Úterý svatého 
týdne: Zúčastnili jsme se kající 
bohoslužby v chrámu sv. Petra ve 
Vatikánu, které předsedal 
kardinál Francis Stafford. Jeho 
kázání nám zůstalo dlouho v 
paměti, hlavně Tomáš Reschel z 
něho ještě dlouho poté citoval 
dlouhé pasáže ve speciálním 
jazyce italiano statiunitense. 
 
13. dubna – Zelený čtvrtek: s 
papežem Benediktem XVI jsme 
se dnes setkali hned dvakrát: 



                                            BRÁZDA – 3/2005-2006 
 
6

Poprvé dopoledne při Misse Chrismatis v chrámu sv. Petra a pak večer v 
Lateránské bazilice, kde sv. Otec předsedal mši svaté na památku Poslední 
večeře Páně. 
 
14. dubna – Velký pátek: Večer jsme se ve Vatikánu zúčastnili bohoslužby 
O utrpení Páně, jíž předsedal svatý Otec a kázal – jako v tento den již tradičně 
– papežský kazatel, otec Raniero Cantalamessa. Pak jsme se přesunuli do 
prostoru kolem Kolosea, abychom se s tisíci dalších lidí pomodlili letošní 
poslední křížovou cestu před Velkou nocí – opět pod vedením papeže 
Benedikta.  
 
15. dubna – Bílá sobota: Velikonoce se přiblížily ke svému vyvrcholení – ve 
ztemnělém chrámu svatého Petra zaplálo v pozdním večeru světlo Kristovo. 
Radovali jsme se ze Vzkříšení našeho Pána, s papežem Benediktem a s velkým 
zástupem lidí všech národů, kněží, řeholníků a řeholnic i laiků, kolik se jich jen 
do chrámu svatého Petra vešlo. A radost pokračovala další den... 
 
16. dubna – v Neděli Zmrtvýchvstání Páně, ještě s mnohem větším 
zástupem lidí na náměstí sv. Petra, překrásně vyzdobeném květinami. Svatý 
Otec sloužil mši svatou a pak měl tradiční požehnání Urbi et orbi, tentokrát i v 
češtině. Po příchodu do koleje pak oslava Vzkříšení pokračovala slavnostním 
obědem, při němž jsme se rozloučili s paními Maruškou a Terezkou, které 
odjížděly domů po svojí nenápadné, ale o to potřebnější službě v kuchyni a v 
prádelně. Po Velikonocích se o naše oblečení a jídlo začaly – spolu s našimi 
milými sestrami – starat paní Maruška, Blaženka a Maruška. A pak začal 
 
Velikonoční oktáv, tedy 
vlastně prodloužená neděle 
– abychom si velikonoční 
radost mohli dostatečně 
užít. A jelikož se v neděli 
nepracuje, měli jsme volno. 
A tak dvě třetiny (tedy čtyři 
kusy) českých bohoslovců 
odjely na výlet do Apulie – 
'podpatku' italské boty. 
Navštívili jsme toho 
spoustu – starořecké 
památky, romantické skalní 
město Matera, barokní 
Lecce, spoustu překrásných 
románských katedrál, San 
Giovanni Rotondo sv. Pia z 
Pietrelciny, Bari sv. 
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Mikuláše z Myry, hrady na pobřeží i ve vnitrozemí, které byly postaveny za dob 
křížových výprav, přátele naší koleje Antonia a Antonii z Trani..... a taky jsme 
našli odvahu vlézt do Jadranu, ještě značně studeného. Tomáši, díky za 
organizaci a za svezení.... a Radkovi dík za kunsthistorický výklad.  
 
3. května – Po Velikonočním oktávu začala v pondělí znovu škola a ve středu 
jsme v ní přivítali našeho profesora trinitární teologie Piera Codu – už se 
zotavil ze své nemoci natolik, že mohl znovu přednášet. Viditelně pohubl, ale 
jeho úsměv a jiskra jeho výkladu zůstaly stejné jako předtím. 
 
5. května – Květnové rekolekce vedl P. Jiří Šlégr, bratr našeho otce spirituála 
a ředitel Papežského misijního díla v České republice. Meditovali jsme nad 
žalmy, modlili se misijní růženec, a v neděli rekolekce vyvrcholily při liturgii, v 
rámci níž se konala dvojnásobná svatba – přesněji řečeno církevní zplatnění 
dvou manželství, Armezzani a Krejčíkových. 
 
15. května – Přiblížil se svátek patrona naší koleje. Takže jsme vzali hrábě, 
košťata, kolečka a jiné nástroje a celé odpoledne jsme věnovali úklidu zahrady 
kolem domu. Určitě nám to prospělo, ...et labora svatého Benedikta se určitě 
netýká jenom intelektuální činnosti. Zpívanými nešporami jsme se připravili na 
 
16. května – svátek sv. Jana Nepomuckého, který jsme důstojně oslavili 
slavnostní liturgií předsedanou 
otcem kardinálem Tomášem 
Špidlíkem – a následnou 
festou v uklizené zahradě, se 
spoustou grilovaných, peče-
ných, vařených, lahvových, 
krabicových, plechovkových i 
čepovaných dobrot. A za 
účasti mnoha přátel a 
známých naší koleje – hlavně 
Čechů a Slováků, ale 
nechyběli ani Italové a jiné 
národy.  
 
19. května. Otec kardinál 
Špidlík předsedal další 
bohoslužbě v naší koleji – 
tentokrát to byla mše svatá za 
zemřelého mons. Josefa 
Benáčka, českého kněze, 
který pracoval na Kongregaci 
pro katolickou výchovu. 
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Kázal přítel a spolupracovník otce Josefa, mons. František Rýpar – v promluvě 
vzpomněl otce Benáčka jako kněze, jako člověka a také jako tvůrce lyrické 
poezie. 
 
Koncem května a začátkem června nás přijeli navštívit dva naši biskupové: 25. 
května přijel otec biskup Jaroslav Škarvada a začátkem června otec biskup 
František Radkovský, který se –jelikož má při ČBK na starosti laiky – zúčastnil 
setkání sv. Otce s novými hnutími a komunitami v církvi, které se konalo o 
vigilii a o svátku Seslání Ducha svatého, tedy v sobotu a v neděli 3. a 4. 
června. Mimo otce Radkovského nás při téže příležitosti navštívili členové 
komunity Emmanuel a Fatimského apoštolátu. 
 
Prakticky současně, tedy v pátek a v sobotu 2. a 3. června, se konaly na 
české ambasádě volby do poslanecké sněmovny ČR. Duch svatý, který byl ony 
dny v Římě jistě velmi silně přítomen, určitě pomáhal i zde. Hlavně těm, kteří 
ho o to prosili... nicméně zdá se, že v celonárodním měřítku to moc platné 
nebylo – pravolevá remíza nikomu moc velkou radost neudělala. Doufáme, že 
při nastávajícím zkouškovém období bude pomoc Ducha svatého patrnější – 
vždyť v naší koleji jistě není nikdo, kdo by o ni nestál.... 
 
11.června. Znovu jsme slavili, tentokrát předání služeb našim africkým 
bohosloveckým souputníkům z kongregace Emanuelitů – Josephovi (akolytát), 
Patrickovi a Charlesovi 
(lektorát). Liturgii předsedal 
samotný sekretář Kongregace 
pro evangelizaci národů, 
arcibiskup mons. Robert 
Sarah, byl přítomen i otec 
zakladatel kongregace. 
Přejeme všem třem našim 
přátelům, aby byli dobrými 
služebníky milosti našeho 
Pána, aby ze svého povolání 
měli vždycky radost – a aby je 
starosti, které jsou s ním 
spojeny, nemusely nikdy 
dovést k českému zvolání „Ty 
hubneš!!" případně „Ach jo!" 
 
15. června. Slavnost „corpus 
Domini“. Účastnili jsme se 
mše svaté slavené před 
průčelím Lateránské baziliky, 
které předsedal Benedikt VI. 
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V promluvě, v níž vysvětloval symboliku chleba a vína, také připomněl, jak je 
důležité si uvědomit, že i dary, které Bohu přinášíme, jsou vlastně jeho dary 
pro nás. Po mši svaté jsme kráčeli v eucharistickém průvodu směrem k bazilice 
Santa Maria Maggiore, kde byla slavnost ukončena požehnáním. 
 
18. června. V neděli jsme se zúčastnili mše svaté a eucharistického průvodu 
v Orvitetu. Někteří z vás možná ví, že tato eucharistická slavnost má také zcela 
zvláštní vztah k našemu národu. V roce 1263 totiž kněz Petr z Prahy sloužil 
v Bolseně mši svatou, při které začala proměněná hostie v jeho rukou krvácet, 
neboť prý nevěřil v reálnou přítomnost Páně. Korporál potřísněný Kristovou 
krví, který onen kněz použil, je také slavnostně nesen v průvodu. Mezi 
hlavními celebranty byl pan biskup Václav Malý, který dorazil na slavnost spolu 
s dalšími poutníky z Čech. Letos bylo oné velkolepé události přítomno také 
několik našich sester boromejek. Odpoledne jsme pak odjeli auty do nedaleké 
Bolseny, kde jsme shlédli jemnou práci umělců, kteří se nazývají „fioritori“ 
(kvítkaři). Jejich obrazce pokrývající ulice starobylé Bolseny vyrobené za 
pomoci nespočetného množství okvětních lístků nejrůznějších barev 
představovaly letos například pietu, zvěstování, žehnajícího Pána Ježíše, 
eucharistii či jiné motivy. Tato jejich náročná práce je znehodnocena knězem 
nesoucím monstranci s Nejsvětější svátostí.  

Jiří Bůžek 
 

Monte Velino 2006 
 
Úvodní poznámky praktického rázu 

Úvodem je dobré připomenout, že číslovka v nadpisu se netýká 
nadmořské výšky oné monumentální hory, která je ve skutečnosti 2486 m, ale 
„ročníku“ odpovídajícímu nezapomenutelnému výletu několika alumnů naší 
koleje. Výlet se 
uskutečnil dne 
16.6. Řeknete si 
možná, že na 
datu ani tak 
nezáleží, nic-
méně je nutné 
podotknout, že 
výlety do těchto 
nadmořských 
výšek jsou do 
značné míry 
podmíněné 
rozsahem 
sněhové 
pokrývky. 
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Původně jsme totiž plánovali výstup na Gran Sasso, které je ještě o takových 
500 m výše, ale když jsme viděli zdálky, jaké masy sněhu pokrývají onen 
masiv, od svého záměru jsme upustili a vydali se na Velino. 

Kdo se výletu účastnil? Plánovaní trasy provedl Jan Houkal, kněz pražské 
arcidiecéze. Fotograf naší výpravy – Jiří Pešek (kněz královéhradecké diecéze) 
– udělal na 450 snímků. Dalšími členy byli Tomáš Koumal (bohoslovec 
brněnské diecéze), Josef Prokeš (seminarista českobudějovické diecéze) a já – 
Tomáš Reschel (bohoslovec královéhradecké diecéze). 
Výchozím bodem pro náš pěší výstup byla osada Cartore (944 m.n.m.), ke 
které je nutné dojet asi 4 km po polní cestě od sjezdu z dálnice vedoucí z Říma 
směrem na l´Aquilu (asi 150 km od Říma). Jednoduchým výpočtem zjistíme, 
že převýšení činí více než 1500 m a trasa měřila více než 20 km. Tedy celkem 
náročný výstup – od auta jsme vyšli kolem deváté hodiny ranní a vrátili jsme 
se v půl deváté večer. 
Proč chodit do hor 

Co ale člověku přinese takový výlet do hor? Někdo řekne: „Ani náhodou! 
Na světě je spousta hezkých věcí a není nutné se štrachat někam do kopce.“ 
Jiný připojí: „Přírodu mám docela rád, ale ta námaha mi přijde zbytečná. Vždyť 
je to všude skoro stejné – skály, kopce, stromy, tráva, …“ Bohužel je pravdou, 
že z Říma (a jistě nejen odtud) mnohem více lidí míří na pláž k moři než do 
hor.  

Co je tedy na horách tak přitažlivého? Hory jsou zcela jiný svět než naše 
uspěchaná civilizace. Každý den mi pod okny koleje projede několik set aut a 
každý někam pospíchá. Kdybych si už na to zvykl, tu a tam projede sanitka se 
svým charakteristickým houkáním… Ale v horách je to jiné. Koně, kteří se 
pasou na horských loukách nikam nepospíchají. Proč také? Vždyť zanedlouho 
se na místech, kde ještě dnes leží sníh, objeví svěží šťavnatá tráva, ale v tuto 
chvíli je důležité 
pokojně přejít na 
druhou stranu údolí, 
protože zde je tráva 
již z větší části 
spasena. Jediní, kdo 
vykazují horečnou 
aktivitu, jsou 
mouchy, brouci a 
mravenci. A pak jsou 
tu již zmiňované 
horské louky plné 
květů 
nejroztodivnějších 
tvarů a barev. 
Zatímco v nížině 
panuje horké léto, zde začíná jaro. 
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V horách je ticho, které přerušuje jen bzučení much a zpěv ptáků. Jsou 
ale místa, kde ani tyto zvuky nelze zaznamenat. Je to obvykle na severní 
straně skalnatých masivů, kde slunce nedostává příliš mnoho prostoru, aby 
přeměnilo poslední zbytky sněhové pokrývky v malé pramínky vody, které se 
vzápětí ztrácejí ve změti kamení. A ticho je pro člověka důležité. Vybavíme-li 
scénu z 19 kapitoly První knihy královské, kde prorok Eliáš stojí na pokraji 
jeskyně na hoře Chorébu, poznáváme, že Hospodin si nelibuje v silných a 
hlučných gestech, ale prorok jej poznává ve vanutí tichého a jemného vánku. 
Hospodin nejednou povolal Mojžíše na horu, aby s ním rozmlouval, aby byl 
s Ním sám s vyloučením veškerého lomozu vnějšího světa. Plodem onoho 
dialogu bylo vyvedení celého národa z egyptského otroctví a ustanovení 
smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Pán Ježíš nejedenkrát večer odešel na 
opuštěné místo (na horu), aby tam byl sám – tedy sám s Otcem v modlitbě. 

Proč tedy chodit do hor? Nejenom abychom obdivovali krásu a 
monumentálnost stvořeného světa, nejenom abychom se sblížili s těmi, kteří 
onu náročnou zkušenost absolvují s námi, ale abychom se setkali s Tím, který 
to vše stvořil a který nám v onom tichu dává příležitost mu naslouchat. Svatý 
Jan od kříže přirovnává duchovní cestu k výstupu na horu Karmel. Jak 
přiléhavý je onen obraz, můžeme zakusit my všichni. Ta cesta je velmi 
náročná a nelze se zastavit v určitém bodě a říci si: „To už mi stačí.“ Je třeba 
velké námahy, abychom došli až na vrchol. Naší odměnou pak bude, že se 
nám otevřou úžasné rozhledy a spatříme skutečnosti, které by nám jinak 
zůstaly skryty. 

Tomáš Reschel 
 

Rozhovor s Mons. Vladimírem Vyhlídkou, 
kanovníkem vyšehradské kapituly a exalumnem Nepomucena 
 
Otče Vladimíre, v minulém čísle Brázdy jsme otiskli rozhovor s mons. 
Karlem Otčenáškem, který mapoval dění v naší koleji v letech kolem 
II. světové války. Vy jste tady studoval později a v úplně jiné situaci. 
Za jakých okolností jste sem přišel? 

Mnohem dřív, než jsem začal studovat zde v Římě, jsem neúspěšně 
žádal o přijetí do litoměřického semináře – to bylo okolo roku 1951. Říkal jsem 
si ale, že někde musím začít studovat, a tak jsem čekal na příležitost vyjet do 
ciziny. Po několika letech marných žádostí jsem dostal povolení k vycestovaní 
do Vídně. Tam jsem požádal o azyl, abych mohl onu teologii konečně začít 
studovat a stát se knězem. Nakonec se to vyvinulo tak, že jsem dostal návrh 
jít do české koleje v Římě, s čímž jsem původně vůbec nepočítal. 
 
Kolik Vám tehdy bylo let? 

Bylo to roku 1964, tedy téměř třicet devět let. Narodil jsem se v 
listopadu 1925. 
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Rok 1964 – to bylo právě v průběhu Druhého vatikánského koncilu. 
Pamatujete si, jak se tato událost v životě církve projevovala?  

Přišel jsem sem v září, právě když končilo třetí zasedání koncilu a 
připravovalo se poslední, v roce 
1965. U nás doma v Československu 
bylo tehdy velké oživeni zájmu o věci 
církve, naši biskupové se však 
nemohli koncilu zúčastnit, což mělo 
svůj negativní vliv. Vznikla ale naděje 
na duchovní obnovu. Na koncilu byl 
přítomen pouze biskup Otčenášek, v 
únoru 1965 pak přijel budoucí 
kardinál Beran – a už tady v 
Nepomucenu zůstal. 
 
Byl jste teď na Lateránské 
univerzitě na setkání se svými 
bývalými spolužáky. Vzpomínali 
jste při tom na nějakou velkou 
učitelskou osobnost, která vám 
hodně dala? 

Moji přátelé přišli sice pouze dva, ale naše osobní vzpomínka na 
profesora dogmatiky Vladimíra Boublíka je dodnes velmi živá. 
 
Nemýlím-li se, v době, kdy jste studoval v Nepomucenu, zde byl 
spirituálem nynější otec kardinál Špidlík. Jak vzpomínáte na něj? 

Bylo obdivuhodné, kolik toho zvládl. Mimo spirituálování měl ještě výuku 
na Russicu. A v době, která byla trochu bezradná, sem vnesl dobrého ducha 
naděje. 
 
Po skončení studia a vysvěcení jste se vrátil do vlasti. Bylo to na 
začátku sedmdesátých let, kdy začínala normalizace. Víte ještě o 
nějakém jiném českém knězi zde v Římě, který se rozhodl pro totéž? 

Zrovna včera jsem o tom přemýšlel a přišel jsem na to, že se snad nikdo 
nevrátil – což ale neznamená, že bych se chtěl svým vlastním návratem 
chlubit. Pokud si vzpomínám, později se vrátil český kněz P. Birka – on ovšem 
nebyl alumnem Nepomucena – a pak, asi tak před deseti lety, můj zdejší 
nepomucenský spolužák P. Holas, který je nyní farářem v Opočně. Jinak se 
hned v devadesátém roce vrátil z Austrálie P. Petr Eliáš – vrátit se po tolika 
letech ze země, jako je Austrálie, asi nebyla snadná záležitost. Ale přesto se 
mezi nás do Čech vrátil, a to bylo povzbuzující. Proto jsme byli smutní, že brzo 
odešel – už je to asi deset let, co zemřel na infarkt. 
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Proč jste se vlastně vrátil? Dalo se přece čekat, ze budete mít doma 
problémy. Byla v tom láska k vlasti nebo něco jiného? 

Když mne do Nepomucena přijímal tehdejší nový rektor, mons. Planner, 
řekl jsem mu: „Otče rektore, můj plán do budoucnosti je takový: Dá-li Pán a já 
vystuduji a budu vysvěcen, cítím jako svou první povinnost vrátit se – legálním 
způsobem – domů do vlasti". Po dokončení studia – to už se blížilo svěcení, 
koncem prosince 1969 – jsem znovu přišel k panu rektorovi a řekl jsem mu, že 
bych se chtěl pokusit vstoupit do jednání s československým velvyslanectvím. 
A to i přesto, že jsem byl doma v nepřítomnosti odsouzen na jeden a půl roku 
za to, že jsem ilegálně zůstal v cizině. A otec rektor na to: „Já si dobře 
vzpomínám na ten rozhovor, který jste se mnou měl, když jste sem 
vstupoval". A souhlasil s tím. Pokud se týče té lásky k vlasti: sentimenty v tom 
roli nehrály. Podle mého názoru to moje rozhodnutí prostě bylo součástí mého 
kněžství. 
 
Jak jste byl doma přijat? Měl jste opravdu problémy, nebo to šlo 
hladce? 

Problémy byly už od začátku. Manželka mého přítele, který mne nechal 
bydlet u nich v bytě, byla kvůli tomu vyslýchána. A tak bych mohl pokračovat. 
Pokud jde ale o mně samotného, s problémy jsem počítal. Ještě než jsem se 
vrátil, náš otec biskup Tomášek mi poslal do Říma dopis, že není třeba nic 
uspěchat, že mohu ještě dále v Římě studovat, a vracet se tedy nemusím. Ale 
já jsem mu odpověděl, že bych se přesto chtěl o návrat pokusit. 
 
Jaké to bylo po příjezdu 
do Čech? A jaké bylo 
vaše první místo? 

Na velvyslanectví mi 
řekli, že se musím vrátit do 
15.května 1970. Kdybych 
se do té doby na našem 
území nepřihlásil, byl bych 
právně postižen a žádné 
další povolení ke vstupu do 
Československa bych už 
nedostal. Říkal jsem si, že 
je to pěkná shoda 
okolností, přijet do Prahy 
na svátek sv. Jana 
Nepomuckého, který mne 
tady v Nepomucenu šest let 
chránil. První mši svatou 
jsem sloužil potají v šest 
ráno právě u jeho hrobu.  
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Když jsem se tedy vrátil, šel jsem první den k panu biskupovi 
Tomáškovi. Ten byl překvapen, že už jsem přišel. Říkal jsem mu, že jsem už 
dvakrát psal předsedovi odboru církví na ministerstvu kultury o svém návratu a 
o tom, že hodlám v Čechách působit – že jsem ale nedostal žádnou odpověď. 
Tomášek mi řekl, ať tam zajdu osobně, což jsem učinil. Předseda církevního 
odboru prohlásil, že fakt mého návratu do vlasti svědčí o mém kladném vztahu 
k vývoji společnosti v Československu. Jenomže na moji návštěvu nebyl 
připraven, a tak se stejně nic nedělo. Po dvou měsících jsem tam šel znovu, a 
to už měl předseda u sebe dva agenty. Řekl mi, že jsem studoval v zemi, se 
kterou Československo nemá diplomatické styky. Takže prý je třeba všechno 
prověřit a ohodnotit. Zatím že se mám o sebe nějak postarat, protože to 
nebude hned. 

Šel jsem odtamtud na procházku po Praze, proti proudu Vltavy, a chtěl 
jsem se stavit u sv. Ignáce. Po cestě jsem potkal svého přítele Dr. Orta. Divil 
se, že jsem tady a ne v Římě, a já mu řekl, že sháním práci. Tak jsme spolu šli 
na čtvrtou interní kliniku, že prý by mě tam mohli potřebovat. Dělat sociální 
práci se mi zamlouvalo, a tak mě hned vzali a za měsíc už jsem tam pracoval 
jako zdravotní zřízenec. Byl jsem tam asi tři a půl roku. 
 
Pak jste šel do pastorace? 

Když dozrála doba, pan kardinál Tomášek mi zařídil kaplanování v Plzni. 
Místní pan arciděkan byl předtím ve vězení, ale pak se nějak neočekávaně 
dostal ven a mohl působit. Když jsem tam přišel, řekl mi, že tam přede mnou 
byli tři páni z ministerstva kultury a informovali ho, jak má se mnou jednat. V 
Plzni jsme dělali adorace (bohoslužby) pro mládež, které byly velice pěkně 
navštěvovány, což se samozřejmě na příslušných místech nikomu nelíbilo. 
Takže za tři čtvrtě roku začali asi osmnáct mladých lidi vyslýchat, a figurovalo 
tam moje jméno. Pak jsem přišel do Prahy a pan generální vikář se mne ptá: 
„Člověče, co to tam děláš? Vždyť tě za chvíli zavřou, já tě budu muset 
přeložit!" A tak jsem byl přeložen do takového místa s krásným kostelem, ale v 
pohraničí, v dost izolovaném místě na Sokolovsku. Jelikož jsem si tam za 
třináct let působení dost pokazil zdraví, šel jsem potom už do důchodu. 
 
Jakou máte představu o budoucnosti české a moravské církve? 

Jsem optimista, protože jsme v rukou Božích. V roce 1989 jsme se 
nacházeli v úplně nové situaci, biskupové byli nováčci, neměli žádné 
zkušenosti. Myslím, že je důležité nebýt jen kritický, ale také něco dobrého 
spoluvytvářet.  
 
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Boží požehnání a blízkost. 

rozhovor připravil Jiří Bůžek 
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Devotio postmoderna 
 

Uličky v bezprostřední blízkosti Vatikánu mají svůj zvláštní neotřelý 
půvab. Je tam totiž soustředěn katolický obchod. Řada firem specializovaných 
na „articoli religiosi“ zve svými přeplněnými výlohami k návštěvě, a jen a jen 
tady si můžeme uvědomit bez čeho všeho se takový katolík – a zvláště pak 
kněz – rozhodně nemůže obejít. Regály jsou přeplněné zbožím až oči 
přecházejí. A oči (aspoň ty moje) zde skutečně přecházejí.  

Tak třeba obrázky: geniální Leonardo by se nepochybně zastyděl, kdyby 
zde měl nabízet některý ze svých obrazů, barevná složka totiž nikdy nebyla 
jeho doménou… ALE leccos se dá napravit – počítačová animace i z nudné 
Poslední večeře (přiznejme si, že i dost oprýskané) vytvoří dílo kypící 
opravdovým nadpozemským životem. Oblíbený je i Raffael – jeho andílci ze 
Sixtinské Madony jsou opravdu rozkošní (myslím ty dobarvené samozřejmě), 
uvažuji ještě, že si k obrázku zakoupím u Kolossea i šortky a zástěru na vaření 
se stejným motivem. Michelangelovu Pietu – coby vkusné těžítko ze snadno 
omyvatelného hygienického materiálu – už jen míjím svižným krokem, protože 
můj zrak je směřován do opravdového mariánského ráje: řady sošek s Pannou 
Marií vzorně srovnaných dle velikostí a typů (a hlavně cenových relací) mi 
vlídně kynou a zvou k nákupu – ovšem kterou?! Vždy jsem byl na straně 
opomíjených outsiderů a to mi teď velmi usnadňuje výběr, beru jednu z těch, 
kterou ani nevybalili z krabice – lurdskou Panenku – a jsem hned odměněn ! 
Kromě ušlechtilého vzhledu je i praktická !!! Vejde se do ní totiž 0,25 l vody 
(!). Ještě přidávám do košíku několik růženečků z fosforeskujícího materiálu 
pro přátele (aby 
je v noci snadno 
našli). A co dál? 
Snad ještě talíř 
se sv.Otcem 
nebo talíř 
s kočkami 
svatého Otce? 
Nebo ještě 
nějakou sošku? 
Ano, sošku, to 
bude to pravé; 
jen otců Piů je 
v regále přes 
metr a vedle 
regálu nad metr. 
Vlídný úsměv 
stigmatizovanéh
o kapucína sice 
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poněkud ruší patinovaná úprava (typu „used“, jako např. na džínách, které se 
mají tvářit obnošeně), ale ta LÁCE (některé z nich jsou totiž ve slevě) ! 

Ale co to!?!  Malá nálepka naspodu sošky mi bere úsměv ze rtů… zjihle 
čtu… „Made in P.R.C.“ (tedy vyrobeno v Čínské lidové republice). Tento 
obchod a řada dalších je tedy zaplněn devocionáliemi vyrobenými v Číně ! 
V zemi, která potlačuje svobodu, demokracii a lidská práva, v zemi, která se 
snaží v domácí katolické církvi vyvolat rozkol, a která množství biskupů, kněží 
a věřících zavřela do kriminálů… Co si tito lidé musí myslet, když u pásu až 14 
hodin denně kolorují naše svaté ?  

Už se ani nedivím, že jde o kýče nejhrubšího zrna, protože v totalitě se 
pravému umění, které má předávat i duchovní poselství, nikdy nemůže dařit. 
Bezduchým způsobem totiž DUCHA předat nelze. 

Radek Martinek 
 

Bari – místo, kde se dotýká Východ a Západ 
 

Bari, po Neapoli druhé největší město jižní Itálie, leží na pobřeží Jadranu 
a má přes 370.000 obyvatel. Během historie se v něm setkalo mnoho kultur: 
římská, byzantská, langobard-
ská, saracenská, normandská či 
aragonská. V současnosti je zde 
sídlo arcibiskupa, veliký přístav, 
centrum obchodu, sídlo 
univerzity a námořní školy. 
 V dějinách města došlo k 
jedné události, která zásadně 
ovlivnila tvář města a jeho 
atmosféru až do dnešní doby. 
Roku 1087 byly do města byly 
přeneseny ostatky svatého 
Mikuláše. Během našeho 
povelikonočního bohosloveckého 
putování po Apulii jsme se zde 
také zastavili, a protože na mě 
toto místo velmi zapůsobilo, rád 
bych se s vámi podělil o několik 
postřehů. 

Papež Jan Pavel II. řekl o 
svatém Mikuláši, že je to 
univerzální svatý, který osvítil 
srdce milionů věřících Východu i 
Západu.“ Tento patron Ruska, 
dětí a žáků, ministrantů, 
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poutníků a cestujících, lodníků a rybářů, je symbolem míru, smíření mezi lidmi 
a jednoty církve. 

Narodil se v Patrasu v dnešním Řecku roku 260 a zemřel 6. 11. 345 
v Myře, kde byl biskupem. V tomto městě byl také pochován. Už dvě stě let po 
jeho smrti byla jeho úcta rozšířena po celé řecké církvi a později se rozšířila i 
dále, hlavně do slovanských zemí a do dalších částí Evropy. Jak se ale stalo, že 
se jeho ostatky dostaly do tohoto jihoitalského města? Jak uvidíme, důvod pro 
přenesení nebyl zrovna ušlechtilý. Obyvatelé Bari totiž chtěli zajistit svému 
městu, jako metropoli Apulie a centru obchodu, větší prestiž. A tak vyrazili do 
Myry a ostatky svatého odcizili. Do svého města je přinesli 8. května 1087. Pro 
hrob světce začali stavět velikou baziliku s kůry, která je dnes jednou 
z nejvýznamnějších románských památek na jihu Itálie. Už o dva roky později 
papež Urban II. posvětil oltář v kryptě pod bazilikou, ve kterém je dodnes 
uloženo téměř celé tělo světce. Celá bazilika byla posvěcena roku 1197. 

Datum přenesení ostatků si obyvatelé Bari připomínají každý rok velkými 
oslavami. Celý 
týden kolem 8. 
května se ve 
městě konají 
nejrůznější akce. 
Třeba slavnostní 
průvod se 
sochou sv. 
Mikuláše přes 
město, plavení 
lodí se sochou 
podél pobřeží, 
koncerty a 
ohňostroje. 
Vrcholem jsou 
samozřejmě 
slavnostní mše svaté v bazilice. 

Na tomto místě mne nejvíce zaujala přítomnost kaple ortodoxních 
křesťanů, která se nachází přímo v kryptě baziliky sv. Mikuláše. Vznikla těsně 
po skončení druhého vatikánského koncilu jako výraz úsilí o lepší vztahy mezi 
katolíky a ortodoxními křesťany. Svatý otec schválil myšlenku místních 
dominikánů a arcibiskupa v Bari, a tak mohou ortodoxní křesťané slavil svoji 
liturgii přímo v kryptě tohoto světce. Je dobré připomenout, že pro Východ je 
svatý Mikuláš opravdu velkou postavou, vždyť na ikonách je po Kristu a Panně 
Marii nejčastěji zobrazován právě on. Kapli světil kardinál Paolo Giobbe 
a pravoslavný představený Gennadios Zervos. A jak i z promluvy světícího 
kardinála vyplývá, byla to věc opravdu unikátní: „…Toto je poprvé, kdy 
v kostele latinského obřadu byla založena také kaple pro slavení východní 
liturgie. Tato realizace je jedním z mnoha plodů II. vatikánského koncilu. …“ 
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Tímto krokem však ekumenická činnost na tomto místě rozhodně neskončila. 
Právě naopak. O dva roky později založil opět místní arcibiskup spolu 
s dominikány Institut ekumenické teologie. Na této škole jsou profesoři i 
studenti jak katolíci, tak i ortodoxní a mohou společně vyučovat i studovat 
v duchu bratrského přátelství. Tento institut vydává časopis O ODIGOS – 
Průvodce, který se také zabývá tématikou ekumenického dialogu.  

Ekumenickým dialogem dýchá také ještě další kaple v kryptě svatého 
Mikuláše – kaple patronů Evropy, svatých Benedikta, Cyrila a Metoděje. Byla 
založena roku 1981 při příležitosti vyhlášení Cyrila a Metoděje za patrony 
Evropy. V této kapli je velmi zajímavá ikona od Toniho Buxe. Jsou na ní tito tři 
světci při bratrském setkání, přičemž každý přichází ze své strany – tedy svatý 
Benedikt od západu a svatí Cyril a Metoděj od východu. Pod nimi jsou 
vyobrazeni Pavel VI. a Atenagoras I. při památném setkání, kdy odvolali 
vzájemnou exkomunikaci z roku 1054. 

Návštěva tohoto místa pro mě znamenala změnu pohledu na patrona 
budějovické diecéze, ze které pocházím. Předtím byl asi trochu zkreslen 
podobou současného konzumního slavení. Jak je vidět, je to světec opravdu 
veliký a pro naší dobu velmi aktuální. Vždyť město Bari a hrob svatého 
Mikuláše je cílem mnohých poutí a centrem důležitého dialogu mezi Východem 
a Západem. 

Více na www.basilikasannicola.org. 
Josef Prokeš 

 

Rozhovor s paní Hanou Němcovou 
 
Naše kolej je nejen místem, kde žijí a studují bohoslovci a kněží, ale 
také prostorem, kde se konají různá setkání ať již pravidelná či svou 
povahou spíše výjimečná. Minulý rok po Velikonocích přijala v naší 
kolejní kapli křest paní Lucia Casadei. Letos zde ukončila svou 
přípravu završenou přijetím této svátosti paní Hana. 
Jak to přišlo, že jste se rozhodla přijmout křest? 

Myslím, že jsem další z důkazů toho, že jsme všichni na cestě k Bohu. 
Mám tu čest Pánu Bohu poděkovat, že mě přivedl na tu pravou cestu, a že ho 
mohu poznávat přímo v srdci církve zde v Římě. To že bych měla přijmout 
svátost křtu se mě dotklo za můj život několikrát, ale vždy to zůstalo 
neuskutečněné. Jelikož jsem vyrůstala mezi křesťany, byl tento stav pro mne 
po celá léta velmi skličující. Stále jsem se cítila, že žiju v jakési duchovní 
polovičatosti. 
 
Proč jste si pro přípravu na tuto svátost a její udělení vybrala právě 
Nepomucenum? 

Kolej Nepomucenum na mě silně zapůsobila hned při mé první návštěvě. 
Bylo to u příležitosti recepce při příležitosti slavnosti svatého Václava v roce 



BRÁZDA – 3/2005-2006 
 

19

2002. O dva roky později jsem sebrala odvahu a oslovila jsem otce Františka 
Koutného. Vyjádřila jsem přání a touhu přijmout svátost křtu a manželství. 
Jemu vděčím nejvíc za vedení při prvních krocích mé cesty. Pod vedením 
bohoslovce Jaroslava Axlera a sestry Remigie (představené v komunitě 
českých sester Boromejek) jsem prošla nesnadnou, ale krásnou cestu až ke 
katechumenátu a samotnému křtu v Nepomucenu. 
 
Jaká byla Vaše cesta k plnému přijetí do církve? 

Katechumenát a intenzivní přípravu na křest jsem prožívala s velkou 
podporou společenství a mé rodiny. Symbolické uložení křestního roucha v 
staroslavném kostele sv. Pankráce na Janikulu bylo pro mne opravdu 
hlubokým zážitkem a slavnostním završením jednoho z nejhezčích období 
mého života. 

Všem čtenářům vašeho časopisu, kteří jsou členy společenství, bych 
chtěla také touto cestou poděkovat za pochopení, podporu a pomoc při mém 
přijetí do Kristova společenství. 

Rozhovor připravil Tomáš Reschel 
 

Koupání v Nepomucenu – líčení 
 

Je pátek, všední den, den jako každý jiný z těch obyčejných 
nesvátečných dnů v roce, den, kdy mě nečeká nic zvláštního, jako např. 
sváteční oběd nebo návštěva biografu. V takovém dni je můj obličej 
nevýrazný, oči bezbarvé, vzhled obyčejný, slovem všední. Ale kupodivu není 
tomu tak tento pátek. Vycházím na chodbu a už cítím, že je cosi radostného a 
nezvyklého ve vzduchu. I ten obyčejný zvonek je dnes méně protivný. A lidi, 
co potkávám – ach, ti jsou jako vyměnění. Jejich zšedlé obličeje září, zplihlé, 
měsíce a měsíce nemyté vlasy se znovu pyšně kakadí, vše je prostě jakoby 
prodchnuto novým životem. 

Je to tak do očí bijící, až mě to zarazí. Chvíli jsem na rozpacích a nevím, 
jak si tu změnu vysvětlit. Napadne mě, že dneska je pátek, den postu a že 
„když se postíš, pomaž si hlavu a tvář si umyj, aby lidé nevěděli, že se postíš“. 
Zprvu se mi to zdá být dostatečným vysvětlením, a tak pokyvuji s uspokojením 
hlavou nad zbožností těchto svatých mužů, kteří berou slova Písma tak do 
puntíku. Přihlédnu-li však trochu blíže, vidím, že mé vysvětlení neplatí tak beze 
zbytku. Sice – pravda – jejich vlasy vypadají, jako by byly čímsi pomazány. Ba 
dokonce hodně pomazány – to by se tedy shodovalo, ale obličeje nejsou 
rozhodně umyté. Ne, toto vysvětlení nestačí. Zde se stalo něco jiného, něco 
mnohem neobvyklejšího, něco mnohem výjimečnějšího, něco prostě zcela 
jedinečného. Marně bych si však lámal hlavu, kdyby mě o tom nepoučilo 
maličké oznámení připíchnuté na dřevěné vývěsce, kolem kterého je nezvyklý 
sběh rozjařeného a hojně halekajícího lidu. Proderu se davem k vývěsce a čta 
ono neumělé oznámení, nevěřím svým očím: dnes ve tři hodiny koupání. Chvíli 
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nejsem dojetím schopen slova, pak však jakoby pro sebe zašeptám pohnutě: 
tedy přece! 

Od té chvíle se najednou jakoby všechno změnilo. Čas se vleče nezvykle 
pomalu, všechno kolem tebe ustupuje jaksi do pozadí. Oslovení mi musí být 
oznamováno řádným štulcem do žeber. Před mými zraky neustále tančí 
maličké oznámení: dnes ve tři hodiny koupání. 

Sedím v lavici a vzpomínám. „Kdy jsem se to vlastně naposledy 
koupal?“, vynořuje se mi všetečná otázka. Chvíli se přebírám svou pamětí, 
prohledávám usilovně i ty nejtemnější její kouty. Vše marné, posléze se 
vzdávám. Nu, bude to jistě nějaký ten týden, vzdechnu rezignovaně. Čas utíká 
ještě pomaleji. Panečku, to budu asi špinavý, myslím si zálibně si představuje, 
jak pěkně se vykoupu. Jen si to však pomyslím, začne mě jako na povel svědit 
celé tělo. Drbu se a ošívám, ale nic naplat. Je mi, jako bych teprve teď nabral 
všechnu tu špínu na sebe. Škrábu se ve vlasech, škrábu se na zádech, začínám 
mít dojem, že mám blechy, hlava mě začíná urputně a vytrvale svědit, jímá mě 
úzkost, zda jsem snad nedostal vši, probírám se ve vlasech s neustálou 
úzkostí, že mé prsty každou chvíli vytáhnou malého šedavého broučka, 
kterého když zmačknu mezi nehty, praskne s hlasitým lusknutím. Stále nic 
nenalézám, ale to mě jen utvrzuje v přesvědčení, že mám všechen možný 
hmyz, který se do člověka může dát. Snažím se chytit alespoň jeden exemplář, 
ale veškerá má snaha je 
bezvýsledná. Žasnu nad 
prohnaností těchto 
zvířátek. Konečně se po 
dlouhém bezúspěšném 
lovu vzdávám koje se 
v srdci nadějí na strašnou 
pomstu, která je stihne 
dnes odpoledne ve tři 
hodiny. Ano, to bude 
konečně ta dlouho 
očekávaná očista, už aby 
to bylo – kolik je hodin? 
Ach, teprve jedenáct. Jak 
se ten čas vleče! 

Konečně však zařičel 
zvonek oznamující tři 
hodiny. Jako na povel 
vyráží na chodbu pitvorně 
přiodění lidé a 
horempádem uhánějí 
kamsi dolů. Jsem stržen 
jejich chvatem a pádím 
bezhlavě za nimi. Schody vedou stále dolů a dolů. Začíná se mě zmocňovat 
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neklid. Musím být již hezky hluboko pod zemí, myslím si. Tápu, neboť zrak si 
dosud nepřivykl na věčně zde panující šero. Kdybych si aspoň odposledka 
pamatoval cestu, bleskne mi hlavou.  

Tu však slyš – odkudsi náhle zaznělo šumění vody. Vydávám se pomalu 
po zvuku, až konečně přicházím na místo. Chci se trochu porozhlédnout, avšak 
najednou jsem obklopen tak hustými kotouči páry, že si nevidím ani na špičku 
nosu. Připadám si jako ořech v mléce. Nevím, kam se vrtnout. Stojím chvíli 
bezradně se rozhlížeje na všechny strany. Konečně dělám mužné rozhodnutí, 
že takto zde věčně stát nemůžu. Volím směr a vztáhnuv ruce před sebe po 
způsobu náměsíčníků dávám se rovnou za nosem. Chvíli tak tápu kupředu, 
když tu najednou se rozestoupila pára a já zírám přímo na dveře sprchy číslo 
24. Zaplesal jsem v duchu, neboť to bylo právě moje číslo. Mám štěstí, řekl 
jsem si a vstoupil jsem odhodlaně dovnitř. Když jsem po delším úsilí konečně 
zavřel za sebou dveře, zjistil jsem, že stojím po kotníky ve vodě. Byl jsem však 
pln optimismu a tato počáteční nepříjemnost mne o něj nemohla nikterak 
připravit. Konečně, voda není nic zlého a dá se konečně vždycky vysušit, řekl 
jsem si a začal jsem se zouvat. Mokré boty jsem postavil na židli, šaty pověsil 
na věšák a brodě se vodou, přistoupil jsem ke sprše. Na první pohled vypadala 
jako každá jiná sprcha, takže zcela vzbuzovala moji důvěru. Netuše nic zlého, 
prozkoumal jsem oba dva kohoutky, které byly popsány cizojazyčně. Když 
jsem poměrně plynule přeslabikoval oba nápisy, usoudil jsem, že caldo bude 
podle anglického cold, německého kalt, ruského холодный, z českého chladný 
studená a freddo per consequentiam teplá. Uchopiv tedy kohoutek označený 
slovem freddo, roztočil jsem jej a postaviv se pod sprchu očekával jsem 
vytrysknutí teplé vody. Chvíli se nedělo nic, jakoby sprcha vůbec nefungovala. 
Pohlédl jsem tedy vzhůru, abych zjistil, zda alespoň několik kapek se 
neobjevilo. V tom se však celá sprcha zachvěla a začalo to v ní podivně 
škručet. Nu, alespoň něco, pomyslel jsem si, voda snad přijde za chvíli, má asi 
delší cestu potrubím. Stojím tedy dále a důvěřivě vzhlížím vzhůru, kdy se na 
mne snesou vlahé proudy očistné vody. Sprcha se ještě několikrát zachvěla ve 
svých útrobách a pak najednou vztekle vyprskla proud ledové vody, jenž mne 
naprosto oslepil. Úlekem a překvapením jsem se zapotácel. Když jsem opět 
konečně nabyl rovnováhy, vyrazil jsem ven ze sprchy, abych unikl ledovému 
proudu, jenž mne téměř zbavil dechu. Když jsem se konečně dostal do 
bezpečné vzdálenosti od tohoto vrtošivého chrliče, usoudil jsem, že mé 
filologické odvození bylo opřeno o špatné předpoklady a že tedy teplá voda 
bude asi ten druhý kohoutek. Sprcha též naštěstí přestala soptit a vytékal z ní 
jen uzounký pramínek vody, takže jsem mohl snadno proniknout ke 
kohoutkům a uzavřít ten osudný kohoutek freddo a zkusit to s tím druhým 
označeným slovem caldo. Jsa již poněkud opatrnější, otáčel jsem jím, pozvolna 
čekaje, co se bude dít. Tentokrát kupodivu bez dlouhého čekání začala pršet 
shůry stejnoměrným vytrvalým proudem studená voda. Byl jsem skloněn, 
takže mi nejprve skropila záda, ale bylo to, jako když člověk dostane dýkou do 
zad. Vyhekl jsem a zapomněv zatáhnout kohoutek, vyrazil jsem již podruhé o 
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překot ze sprchy. Jakmile jsem se poněkud vzpamatoval z ledové lázně, začal 
jsem přemýšlet, čím to je, že z obou kohoutků teče pouze studená. Po delším 
přemítání mě napadlo, že budu asi muset nechat vodu trochu odtéci, než 
začne téci teplá. Budu tedy muset zatáhnout tento a spustit ten prvý. Ze 
sprchy však tentokrát vytrvale pršelo, takže nebylo možné se dostat ke 
kohoutkům, aniž by se člověk nemusel smočit v tomto ledovém proudu. Nedá 
se nic dělat, pomyslel jsem si. Chci-li se koupat v teplé, nesmím se bát 
studené. Nezbývá mi, než se tam vrhnout, abych ji zastavil. Rozhodnuto – 
uděláno. Postavil jsem tedy odhodlaně před padající vodu a odpočítav „raz, 
dva“ vrhl jsem se při „tři“ nebojácně pod sprchu. Ale to jsem si dal. Očekával 
jsem ledovou lázeň a zatím jsem se octl pod žhavou sprchou. Zprvu jsem 
nerozeznával, že místo očekávaného mrznutí se pařím, avšak to byl jen 
okamžik. Vzápětí se mne zmocnil dojem, že jsem pařená slepice, bolestně 
jsem zaúpěl a vyrazil co nejrychleji ze sprchy ven. Celá má levá strana mne 
pálila jako oheň. Zkušeně jsem se ohledal a zjistiv, že mé opaření je jen 
druhého stupně, a tedy že není k smrti, poněkud jsem se uklidnil. Hladě si 
popálená místa, pozoroval jsem, zda se snad sprcha neumoudří a nepřestane 
sama od sebe chrlit žhoucí tekutinu, která – jak bylo možno usuzovat 
z množství páry stoupající v hustých oblacích ku stropu – byla stále žhavější a 
žhavější. Podnikl jsem ještě několik nezdařených pokusů proniknout ke 
kohoutkům, ale utrživ několik menších popálenin prvního stupně vzdal jsem se 
konečně dalšího marného úsilí o zastavení vody. Stoje před sprchou, 
rozvažoval jsem, co bych měl v tomto postavení učinit – když v tom náhle ve 
sprše cosi zaskručelo, sprcha několikrát podrážděně vyprskla a přestala chrlit 
vodu. Jiskřička mé naděje na vykoupání opět vzplanula. Neztrácel jsem čas a 
hbitě jsem se vrhl ke kohoutkům, obezřetně se vyhýbaje tenkému stroužku 
crčícímu z unavené sprchy. Konečně jsem byl opět pánem situace. Drže oba 
dva kohoutky v ruce popouštěl jsem opatrně oba dva najednou čekaje 
s napětím, jak to dopadne. A kupodivu, sprcha – jako by se již byla nabažila 
svých rozpustilostí – spouštěla náhle vlahý proud vody, který byl tak akorát na 
koupání. Zaplesal jsem a chvátal pro mýdlo a kartáč. Tedy přece se ještě 
vykoupu. A vskutku, všechno šlo jako na drátkách. Sprcha spokojeně šuměla, 
voda nebyla ani studená ani horká. A tak libuje si, jaké to mám příjemné 
koupáníčko, mydlil jsem se nic zlého netuše. Když jsem byl již celý pěkně 
namydlen a začal jsem pomalu myslet na opláchnutí, stalo se najednou něco, 
co jsem prostě neočekával. 

Sprcha, která až doposud pěkně pokojně a vyrovnaně chrlila vodu, 
dostala jeden ze svých nevyzpytatelných vrtochů a – abych to vyjádřil slovy 
básníka – prskla a zhasla docela. 

Chvíli jsem na ni pohlížel, nechápaje dosud všechny důsledky, které pro 
mne z této poruchy vyplývají. Snad si to rozmyslí a začne zase sprchovat, kojil 
jsem se nadějí. Čas však zvolna utíkal, měřen rytmickým pádem kapek, a má 
naděje, že by si to sprcha rozmyslela, se pomalu rozplynula vniveč. Lehlo na 
mne černé zoufalství a zároveň s ním se začala do mne dávat zima. Cítil jsem, 
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jak mi pomalu mrznou končetiny. Co teď? Takto přece nemohu jít ven? Ale 
zůstat zde přece nemohu. Zmrznu!  

Začal jsem si vyčítat, že 
jsem tak neprozřetelně vlezl 
do něčeho, aniž jsem si 
napřed dobře nepřezkoušel, 
zda je všechno v pořádku a 
umiňoval jsem si pro příště, 
že se již takové lehkomysl-
nosti nikdy nedopustím. 
Avšak zima mne rozráží stále 
citelněji a zdálo se mi, že na 
nohách se mi dělají omrzliny. 
Má kůže už nebyla ani husí, 
ale spíš se podobala kůži 
takového alespoň desetileté-
ho housera. K neposednému 
hejlu, který se mně neustále 
snažil vyklouznout z pravé 
nosní dírky, se zanedlouho 
přidal druhý, který se snažil 
nepozorovaně proklouznout 
dírkou levou, domnívaje se, 
že není tak pečlivě střežena. 
Neustálým popotahováním 
jsem vykazoval ty dva neposedy do náležitých mezí, až mi i to konečně znavilo 
a můj nos se tak stal věrným podobenstvím sprchy, která jako na výsměch 
popouštěla kapku po kapce, odměřujíc tak čas. 

Dolehla na mne tíživá sklíčenost. Pohlédl jsem vzhůru na sprchu se 
smíšenými pocity vzteku, výčitky a prosby a pozoroval jednotlivé kapky. 

V tom mě však napadla spásná myšlenka. Pravda, jak jsem na to mohl 
zapomenout, lidová moudrost, mudrosloví národů slovanských, pranostika 
našich otců – jak krásně nám praví – „nemusí pršet, stačí, když kape“. A opět 
praví: „trpělivost přináší růže“. Nuž není tedy příčina věšet hlavu: kape – to je 
to první; trpělivost mám – vždyť pěstuju tenhleten duchovní život – a to je to 
druhé. Ergo omnia requisita sunt. Nuže – chutě pod sprchu! 

Za dvě hodiny jsem byl tak zhruba zbaven mýdla alespoň na těle. 
Nemohu sice bezpečně tvrdit, zda bylo umyto nebo uschlo a odrolilo se, ale 
konečně jsem se mohl obléci do šatů a vyjíti jako člověk ze sprchy ven. 

Dnes po mnoha zkušenostech vidím, že jsem se tenkrát pěkně 
osprchoval. Chřipka totiž, která následovala, proběhla bez zvláštních 
komplikací a opařeniny a omrzliny se poměrně rychle zahojily. 

Karel Skalický 
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Co je pravda? 
 

S pravdou je to těžké. Někdo tvrdí, že každý má svou pravdu. V jakém 
slova smyslu? Pokud přijmeme toto tvrzení absolutně, pak vlastně žádná 
pravda neexistuje, neboť ke každému výroku lze připojit výrok kontradiktorní a 
i ten je podle dohody pravdivý. Dokonce i vlastní tvrzení, že každý má svou 
pravdu, nemůže být absolutní, protože když tvrdím, že tomu tak není, musí mi 
být přiznáno právo mít svou vlastní pravdu. Takže každý má svou pravdu 
pouze vzhledem k určitým skutečnostem či za určitých podmínek? Co to je ale 
za skutečnosti nebo podmínky, o které se jedná? Pokud mluvíme o 
skutečnostech, které jsou nezjistitelné, jak můžeme tvrdit, že máme pravdu, 
vypovídáme-li o nich? A pokud jsou zjistitelné, lze přeci ověřit, jak se věci mají. 
Nebylo by jednodušší říci, že každý má svůj názor? Tím jsme ale ještě 
neodpověděli na otázku po pravdě. Na základě předchozích úvah je nutné si 
přiznat, že pravda nám nepatří. Snažíme se ji odhalit, ale její plnost nám zatím 
uniká. Není třeba věšet hlavu – to, že nemáme plnost pravdy, ještě přeci 
vůbec neznamená, že se k ní nemůžeme více přibližovat! 

Byl diskutován zatím jen jeden aspekt našeho vztahu k pravdě. Problém 
je trochu 
složitější. Prvním 
krokem je 
poznání nějaké 
pravdy, druhým 
pak její přijetí a 
třetím jednání 
podle ní. Jak 
problematická 
může být tato 
cesta demonstru-
jí následující 
příklady. 

Jednou 
jsem cestoval 
městským auto-
busem po Římě a 
všiml jsem si mladého muže, který držel v ruce krabičku cigaret a černým 
fixem odstraňoval nápis: „Il fumo uccide!“ Ptal jsem se sám sebe, proč mu asi 
ten nápis vadil. Zřejmě poznával, že je pravdivý, ale odmítal tuto pravdu 
přijmout a zachovat se podle ní. 

Dalším příkladem jsou romanopisci nebo „historikové“, kteří předkládají 
lačným čtenářům své vidění světa. Úžasné odhalení – objevili jsme pravdu, 
kterou nám jisté organizované instituce po staletí zakrývaly! Teď tedy konečně 
víme, jak to tehdy bylo. Lidé s jistými předsudky přijmou takové vysvětlení a 
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konečně se jim potvrdí „jejich pravda“. Jedná-li se o román, ono vzrušení 
pomine jako letní přeháňky. Pokud si ovšem text klade nárok na historicitu a 
popírá zřejmé skutečnosti z nedávné minulosti, které se týkají genocidy 
určitého národa, nelze to brát na lehkou váhu. Generace, které přijdou po nás, 
budou procházet i tyto „prameny“ a pokud bychom k nim mlčeli, dopustili 
bychom se prohřešku proti pravdě.  

Pravda je totiž někdy otázkou života a smrti. Co třeba takový plod v těle 
matky? Je to člověk nebo do určité doby jen shluk vyvíjejících se buněk? Nebo 
součást těla matky? Závažnost tohoto pojmenování rozhoduje o našem 
morálním hodnocení, jak se s ním nakládá. 

Pravda je velkou výzvou pro každého z nás. Je velmi důležité, abychom 
se stali jejími služebníky. Jedním z důvodů může být i to, že pravda má sílu 
učinit člověka svobodným. 

Tomáš Reschel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                            BRÁZDA – 3/2005-2006 
 
26

Gratulace 
 
k výročí 40-ti letům kněžství 
 Mons. Josef Šupa – 28. 6. 2006 
 
k výročí 50-ti letům kněžství 
 Mons. Jaroslav Němec – 8. 7. 2006 
 
k výročí 55-ti letům života 
 P. Pavol Stanko – 26. 7. 2006 
 
k výročí 75-ti letům života 

P. Juraj Kadlec – 7. 6. 2006 
  
k výročí 80-ti letům života 

Mons. Dominik Hrušovský – 2. 6. 2006 
Mons. František Škoda – 18. 7. 2006 
 

k dokončení licenciátního studia 
        P. Robert Dormann 
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