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SLOVO ÚVODEM 

Milí čtenáři, 
 srdečně vás vítám u dalšího vydání našeho nepomucenského občas-
níku, již tradičně vycházejícího v blízkosti nejvýznamnějších svátků v roce – 
Vánoc, Velikonoc a letních prázdnin.  

 Číslo, které se vám dostává do rukou (nebo alespoň na vaše monito-
ry, odebíráte-li Brázdu v elektronické podobě), je svým způsobem přelomo-
vé. Pravda, na první pohled asi žádnou výraznou změnu nezaregistrujete – na 
jednotlivých článcích se jako vždy podílela spousta lidí z naší koleje, jimž patří 
velký dík, stejně jako všem bohoslovcům, kteří jako vždy věnovali jedno ze 
svých pravidelných pondělních setkání kompletování časopisu a přípravě k 
jeho expedici, tedy skládání stránek, sešívání, třídění do obálek, lepení zná-
mek... Celkem nic zvláštního. V čem je tedy toto číslo tak výjimečné, aby si 
mohlo činit nárok na označení „přelomové“?   

 Začíná to zcela nenápadně. V prvním patře koleje, na oddělení I.A, 
jež patří především bohoslovcům, se na samém konci chodby nachází jeden 
volný pokoj. Je trochu záhadou, že takový lukrativní rohový pokoj s dvěma 
okny a v bezpečné vzdálenosti od stále bouchajících chodbových dveří zůstal 
neobsazen. Snad jako projev úcty k jejímu poslednímu majiteli, který v červ-
nu minulého roku opustil nepomucenské řady a přitom zde zanechal nesma-
zatelnou stopu? Nikdo neví. Každopádně vás nebudu napínat – jedná se o 
pokoj posledního šéfredaktora Brázdy, mého ctihodného předchůdce Jurise. 
Místnost, v níž se rodilo tolik věcí, Brázdou počínaje a legendárním ruličko-
vým opusem (jenž mimochodem přešel do osobního vlastnictví otce rektora!) 
konče, je naplněná zvláštní atmosférou, v níž se jaksi nevyslovitelně snoubí 
odkaz minulého s očekáváním budoucího. K tomuto překvapujícímu objevu 
jsem dospěl jednoho večera, kdy jsem shodou okolností zabloudil do Jurisova 
pokoje, a byl jsem tím natolik uchvácen, že jsem se rozhodl vypůjčit si na pří-
slušných místech klíče a na těch několik dní intenzivní práce na novém čísle 
Brázdy přemístit sídlo redakce právě sem. 

 Nevěřili byste, jaká kvalitativní změna v činnosti nastane, když oddě-
líte domácí prostředí od pracovního. Najednou se těšíte z toho, že máte v 
zaměstnání pěkné zázemí, že cestou do práce potkáváte spoustu lidí a, v ne-
poslední řadě, že si netaháte práci domů. Kdo nezakusil, neuvěří. I z toho dů-
vodu bych chtěl touto cestou apelovat na nynější i případné budoucí předsta-
vené, aby k postu šéfredaktora vždy přidali nějakou tu cimřičku, určitě nebu-
dou litovat! 

Vojtěch Loub 
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KRONIKA 

 Jak si jistě jako pozorní čtenáři pamatu-
jete, v minulém vydání Brázdy jsme se rozlouči-
li před vánočními svátky, na něž jsme se všichni 
bohoslovci vydali do naší české kotliny. Po 
prázdninách, které byly letos neobvykle dlouhé 
díky příznivé shodě svátků a víkendů, jsme se v 
neděli 9. ledna 2011 na svátek Křtu Páně více-
méně všichni setkali v Nepomucenu, abychom tento poslední vánoční svátek 
oslavili při české mši svaté v 10 hodin. I když se některým z nás nepodařilo 
příjezd časově zkoordinovat, v neděli navečer jsme byli skutečně již všichni v 
Nepomucenu, abychom v pondělí mohli opět zasednout do školních lavic na 
naší milé teologické fakultě. 
 Hned následující sobotu 15. ledna se uskutečnila rekolekce, kterou 
nás tentokrát provedl jezuita P. Germano Marani na téma povolání. Shodou 
okolností na tentýž sobotní večer bylo naplánováno setkání seminaristů a 
kněží, studujících zde v Římě a podporovaných americkou biskupskou konfe-
rencí, na které jsme se vypravili na Papežský orientální institut. Po představe-
ní a krátkém úvodu následovalo přátelské setkání s občerstvením. Večer po 
návratu jsme se, jak jinak, opět ponořili do ticha modlitby a rozjímání. 
 Po dvou dnech určených k samostudiu začalo ve středu      26. ledna 

zimní zkouškové období, v němž 
jsme měli vydat počet z našeho 
půlročního studijního úsilí. I když 
většina kurzů je v současné době 
dvousemestrálních, existují i jedno-
semestrální se zkouškou v zimě. 
Kromě toho bývá zvykem, že v řadě 
předmětů je možné složit tzv. eso-

nero, neoficiální zkoušku z první části kurzu, přičemž na konci roku se složí 
zkouška jen ze zbývající druhé části a výsledky se zprůměrují. 
 Přestože přednášky druhého semestru začaly až ve čtvrtek 17. února, 
zvlášť konec zkouškového období jsme nezasvětili jen studiu. V pátek 11. a v 
sobotu 12. února jsme totiž využili příležitosti, že do Nepomucena na několik 
dní přijel Mons. Aleš Opatrný, pastorální teolog Katolické teologické fakulty z 
Prahy, a setkali se s ním na přednáškách týkajících se pastoračních problémů 
dnešní doby. V pondělí 14. února, protože podle univerzálního církevního 
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kalendáře na tento den připadá svá-
tek nikoliv sv. Valentina, ale sv. Cyrila 
a Metoděje, se uskutečnila slavnostní 
bohoslužba v bazilice sv. Klimenta – 
mše svatá a po ní pobožnost v kryptě 
ke cti těchto našich věrozvěstů. Letos 
připadla organizace slavnosti na naši 
kolej: na bohoslužbu přijelo několik 
českých a moravských biskupů, my 
bohoslovci jsme zajišťovali liturgickou asistenci a po mši svaté jsme pomáhali 
s obsluhou u občerstvení v atriu baziliky. Dva následující dny před začátkem 
školy pak někteří z nás využili k poznávání krás Říma a Itálie. 
 Druhý semestr nám tedy začal, jak už jsem zmínil, ve čtvrtek 17. úno-
ra. O dva dny později, v sobotu 19. února, jsme se mohli ponořit do celoden-
ní meditace při únorové rekolekci na téma (nejen kněžský) celibát pod vede-
ním našeho otce spirituála. 
 V sobotu 5. března jsme podpořili sbírku potravin Raccolta alimenta-
re (jako i v minulých letech) v supermarketu na náměstí Re di Roma. Po této 
akci jsme s radostí mohli vkročit do letošní postní doby. Během čtyřicetidenní 
přípravy na Velikonoce bývalo i v Nepomucenu zvykem, že jsme se každý pá-
tek večer společně modlili křížovou cestu v zahradě koleje. V této tradici jsme 
pokračovali i letos. Začátek postní doby byl obohacen mimo jiné březnovou 
rekolekcí v sobotu 12. března, kterou nás provedl jezuita P. Edward Farrugia, 
děkan Teologické fakulty Papežského orientálního institutu. Tentokrát se re-
kolekce uskutečnila v italštině, což umožnilo účast i těm, kteří nerozumí naší 
mateřštině. 

 Ve čtvrtek 17. března byl vy-
hlášen mimořádný státní svátek při 
příležitosti 150tého výročí sjednocení 
Itálie. Většina z nás se zúčastnila oslav, 
které začaly již v předvečer vlastního 
svátku, při tzv. noci „tricolore“, a vyu-
žila příležitosti navštívit zdarma mno-
hé památky a muzea v Římě. 
 V týdnu od 21. do 25. března 

se uskutečnil kurz o fóru internu na Papežské Penitenzierii, kterého se i mno-
zí z nás bohoslovců zúčastnili. Kurz je pořádán každý rok a jeho předmětem je 
svátost smíření a související témata. Přihlášení účastníci, kterých bylo několik 
set, naplnili dvě velké auly. 
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 Poslední zajímavou akcí byl tradiční jarní seminární 
výlet. Protože letos připadly Velikonoce až do druhé polovi-
ny dubna, výlet jsme naplánovali ještě před nimi, na sobotu 
9. dubna. Tentokrát jsme zvolili za cíl pobřeží Jadranu, kde 
se nachází řada pěkných míst, mezi nimiž bych zmínil Lancia-
no, opatství San Giovanni in Venere a v neposlední řadě Ma-
nopello s rouškou s otiskem Ježíšovy tváře. 
 Po posledním školním týdnu před Velikonocemi, na který letos při-
padly také tzv. beni culturali, se ve dnech kolem 15. dubna rozjedeme z Ne-
pomucena, abychom se po Velikonocích, dá-li Bůh, opět setkali v Římě. 

Vojtěch Smolka 
 

MOJE SETKÁNÍ S JANEM PAVLEM II. 

 Před několika dny jsem byl vyzván, abych 
řekl něco o svém setkání s Janem Pavlem II. Osobní 
setkání tváří v tvář s podáním ruky jsem zažil dva-
krát. Bylo to vždy v rámci audience při národní pou-
ti do Říma. Jako rektor Teologického konviktu 
v Litoměřicích jsem byl zařazen mezi privilegované, 
kteří byli vybráni k tomuto setkání. Při národní dě-
kovné pouti ve dnech 5.-9.6.1996 přijal Svatý otec 
(v sobotu 8.6.) české poutníky v aule Pavla VI. a na 
závěr audience procházel před první řadou, kde 
jsem mu mohl podat ruku, říci krátce, odkud jsem, 
a předat dárek – videokazetu o Litoměřicích. Jako upomínku jsem od něj do-
stal růženec. 
 Druhé takovéto setkání bylo při národní pouti v jubilejním roce 2000 
– na přelomu března a dubna. 1. dubna jsme slavili mši svatou s našimi bisku-
py výjimečně v aule Pavla VI. (obvykle tam mše svaté nebývají, byla to výjim-
ka z důvodů organizačních). Po mši svaté jsme zůstali v aule a tam za námi 
přišel Jan Pavel II. V té době už nemohl dobře chodit, proto vybraní  přistupo-
vali ke krátkému pozdravu k němu k jeho sedadlu. Pan kardinál Vlk každého 
Svatému otci představil – byla to intenzivní chvíle podání ruky, pozdravu a 
pohledu z očí do očí. Stejně jako při prvním setkání, i tentokrát jsem byl ob-
darován růžencem s papežským znakem Jana Pavla II. 
 Vůbec poprvé jsem však viděl papeže naživo při první návštěvě Říma 
již v létě 1969 – v Castelgandolfu při audienci u Pavla VI., kdy jsem mu byl 
blízko na dosah ruky. Během závěrečného latinského zpěvu Credo jsem zaku-
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sil intenzivní zážitek univerzality Církve, kdy ve společenství lidí z celého světa 
a nástupce apoštola Petra jsme vyznávali „… et unam, sanctam, catholicam 
et apostolicam Ecclesiam“. 
 Pak přišly roky izolace od nástupce apoštola Petra, nemožnost puto-
vat do Říma a vidět osobně papeže. Ale zároveň to byly roky víry v jistotě, že 
Petrova skála je pro nás velkou oporou a ukazatelem proti všem snahám ate-
ismu. 
 Mluvil jsem o osobních setkáních s Janem Pavlem II., ale chtěl bych 
zmínit i jiná. I ta považuji svým způsobem za osobní. Už v semináři jsem slý-
chal od bratří, kteří měli kontakty s církví v Polsku, o kardinálu Wojtylovi, kte-
rý stojí za mnohými evangelizačními akcemi jako ten, kdo udává směr. 16. 
října 1978 jsem s obtížemi, ale přece naladil na radiu přímý přenos 
z oznámení, že byl zvolen nástupce Pavla VI., a když jsem zaslechl jméno no-
vého papeže, chápal jsem to jako veliké znamení doby. Následně jeho projev, 
jeho pokorný, ale pevný hlas dával tušit, že to je to, co církev a celý svět po-
třebuje. Považuji to za první osobní setkání s Janem Pavlem II., které pokra-
čovalo sledováním jeho působení, jeho projevů a ohlasů na jeho dynamickou 
otevřenou náruč pro všechny. Jeho „Nebojte se, otevřete brány Kristu!“ ne-
překážela ani Železná opona. To slovo k odvaze vytvářelo takovou atmosféru 
blízkosti setkání, která nepotřebovala blízkost fyzickou. 
 Setkání s papežem naživo pak toto vše umocňovalo. Především zá-
zračná možnost být osobně ve společenství s ním při svatořečení Anežky Čes-
ké. A pak nová doba, kdy se kontakt s papežem stal samozřejmostí. Setkání 
s ním při jeho apoštolských cestách do naší země. Vzpomínám na generální 
audienci v Římě v rámci kurzu, kterého jsem se účastnil s kněžími z mnoha 
zemí světa, a následně na společnou koncelebraci s Janem Pavlem II. 

v Castelgandolfu, kde jsem 
mu rovněž mohl podat ru-
ku a připomenout Litoměři-
ce.  
 V době mého půso-
bení v Římě (od roku 2002) 
bylo dost příležitostí vidět 
Jana Pavla II. zblízka, pře-
vážně už poznamenaného 
nemocí, ale zároveň toho, 
který se za nemohoucnost 
nestydí a nese kříž s nadějí. 
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Z této doby zvláště vzpo-
mínám na Velikonoce 
2003 prožívané v Římě a 
na službu podávání sv. 
přijímání při liturgii Vel-
kého pátku v bazilice sv. 
Petra (při níž ministrovali 
bohoslovci Nepomucena) 
a pak při liturgii neděle 
Zmrtvýchstání na náměs-
tí sv. Petra, vždy ve velké 
blízkosti. Svatého otce. 
Poslední takovou blízkost jsem mohl prožít rovněž při službě podávání sv. 
přijímání o Vánocích 2004 při půlnoční liturgii v bazilice sv. Petra, kdy jsem 
mohl pozorovat zblízka decentní službu asistentů, kteří vezli Svatého otce na 
pojízdném křesle, a technické uzpůsobení terénu kolem oltáře, aby mohl Jan 
Pavel II. i za této situace předsedat liturgii. 
 Chci uzavřít vzpomínkou na poslední setkání s ním. Jako jsem se cítil 
„být při tom“ při jeho zvolení prostřednictvím radia, tak jsem byl přítomen 
osobně 2. dubna 2005 večer na zaplněném náměstí sv. Petra, kdy se po mod-
litbách v 21,37 rozsvítilo dosud temné okno ložnice v Apoštolském paláci. To 
bylo znamením, že se skončil pozemský život Jana Pavla II. Náměstím se roz-
lehl potlesk jako projev účasti a doprovázení. Krátce nato státní podsekretář 
arcibiskup Sandri potvrdil odchod Jana Pavla II. k Otci. 
 Tak se skončila jedna etapa mého setkání, nebo lépe řečeno setkává-
ní, s papežem, jehož dlouhý pontifikát poznamenal většinu mého dosavadní-
ho kněžského života. To setkání však nechci omezit jen na výčet těchto kon-
krétních momentů, abych jednou nestál před Pánem, který by se ke mně ne-
chtěl znát, a já se dožadoval a vypočítával: Pane, vždyť jsme s tebou chodili a 
… ve verzi: „Pane, vždyť tolikrát jsem se setkal s papežem…“ . To by nestačilo. 
I kdybych se s ním nikdy osobně nesetkal (a v době komunismu jsme s tím ani 
moc nepočítali, že k tomu někdy dojde), důležité je setkání s ním a shoda 
s jeho poselstvím, kterým nám tlumočil poselství evangelia Ježíše Krista a to, 
co Duch říká církevním obcím v naší době, v naší situaci. A za to setkání plné 
radostné důvěry v slib Pána, že brány pekel Skálu Církve nepřemohou, Janu 
Pavlu II. děkuji a raduji se, že jeho beatifikací nám bude nadále světlem a po-
kračováním tohoto setkání. 

František Koutný 
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NÁŠ SPIRITUÁL P. TOMÁŠ ŠPIDLÍK SJ, ANEB „JEDNA LOMENÁ JEDNOU“ 
 

(Zamyšlení k 1. výročí blažené smrti kard. Špidlíka) 
 

 Psal se dávný rok, začátek října 1950, Milostivého léta. 
V Nepomucenu se objevili první seminaristé z uprchlických táborů 
v Německu. V našem ročníku na první filosofii nás bylo šest, současně zůstá-

váme s o. Josefem Hurtonem už je-
nom dva poslední mohykáni. Za ně-
kolik týdnů přijel z opatství Lisle u 
Chicaga Jaroslav Polc do první teolo-
gie, po něm kapitán západní armády 
František Rochla z Londýna a Mirek 
Ostravský z Rakouska, oba už také na 
teologii. Naše řady doplnili koncem 
listopadu ještě dva Františci, Rýpar a 
Michalčík, kteří přešli tajně rakouské 
hranice. Probrodili se sněhem na ra-
kouských hranicích na brennerském 
průsmyku, těm zbývaly už jen dva 
roky teologie. Naším spirituálem byl 
P. Václav Feřt, zkušený jezuita, ale jak 
se ukázalo, s naší uprchlickou menta-
litou to měl těžké. Proto byl za rok 
pověřen vybudováním českého vysí-
lání rádia Vaticana a na jeho místě se 
objevil člověk z naší generace, mladý, 
usměvavý jezuita, P. Tomáš Špidlík. 

Skončil právě studia a po vysvěcení na kněze v Holandsku si prodělal rok po-
slední probace ve Florencii. Měl v úmyslu jít do misií v nějaké holandské kolo-
nii (dnešní Indonésie), ale skončil v Římě, prý provizorně, ačkoliv to provizori-
um překonalo rekord 38 roků, až do obnovení svobody v Československu, 
tedy do roku 1990. 
 P. Špidlík tedy s námi začínal v říjnu 1951 a brzy se projevil spirituá-
lem každým coulem. Lituji, že jsem si nepoznamenával tzv. večerní body na 
ranní meditaci, což mohlo být ohromným pokladem citátů a zkušeností jed-
nou pro pastoraci. Tyto body však doplňoval měsíčními rekolekcemi, kdy měl 
ve dvou přednáškách více času věnovat se tématice duchovního života a pro-
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hlubovat ji. Dveře jeho bytu byly pro nás stále otevřeny a kromě příležitosti 
k týdenní svátosti smíření byla kdykoliv možnost diskutovat s ním osobní pro-
blémy, jak je denní život přinášel. Tady měl jednu osvědčenou metodu: Když 
se někomu ten jeho problém zdál příliš silný, ba neřešitelný, otec Tomáš ho 
s rozvahou uklidnil: „Tož, teď se budeme za to řešení oba modlit, přijď tak za 
tři, čtyři dny a uvidíme.“ Opravdu to člověk viděl najednou v jiném světle, 
dřívější potíže ovlivněné třebas citovým přehnáním zmizely a vše se jevilo 
v jiném světle, řešení bylo na dosah ruky.  

Jednou přišel o. Špidlík na nápad. Navrhl, abychom mu sami napsali 
témata k měsíčním obnovám, případné námitky a pochybnosti a to dokonce 
anonymně, aby byla zajištěna co největší svoboda. A tak se na jednom papír-
ku objevila dost rázná slova: „Otče, my jsme tady soustavně živeni jezuitskou 
spiritualitou sv. Ignáce, jakoby neexistovaly ostatní duchovní školy a cesty.“ 
Otec spirituál tuhle námitku přijal docela pokorně a několik příštích rekolekcí 
věnoval ostatním směrům duchovního života, seznámil nás se spiritualitou 
benediktinů, františkánů, dominikánů, až po nejnovější směry a proudy 
v tomto oboru. Bylo to opravdové obohacení naší formace a byli jsme mu za 
to vděčni.  

Jedna z těch měsíčních duchovních obnov mi zůstala natrvalo 
v paměti a hodně zapůsobila. Otec Špidlík začal básní Petra Křičky: „Jedna 
lomena jednou“, dokonce ji v úvodu celou přečetl. Básník naší Vysočiny vzpo-
míná už ve své mužné zralosti, téměř stáří, na svého učitele z obecné školy, 
pana Štěpničku. Dostával od něho za úkoly z češtiny dvě jedničky, tu jednu 
z pravopisu a druhou z krasopisu. Bylo to tedy vždycky 1/1. Až jednou při ně-
jakém diktátu si malý žáček Petr popletl tak dokonale měkké i s tvrdým y po 
obojetných souhláskách, že se tam červená tužka pana učitele úplně vyřádila. 
Ale nakonec se přece pod čarou objevila jako obvykle 1/1 a k tomu bylo při-
psáno: „Až na ty pravopisné chyby.“ Na to právě básník po letech vzpomínal, 
na mravní ponaučení, které si z dobroty pana učitele Štěpničky odnášel po 
celý život. Báseň končí:  

 

„Svět by byl, lidičky, překrásný, kdyby, 
z nás každý o bližním s panem Štěpničkou 
smýšlel: „Jsi jednička lomená jedničkou… 
až na ty pravopisné chyby!… 

 

 Na tomto závěru postavil páter Špidlík celou měsíční obnovu, dvě 
konference. Jaký má být náš vztah k lidem, naučit se brát v úvahu různost 
lidských charakterů, nedělat si o někom od prvního setkání svůj neomylný 
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úsudek: „Panečku, to jsem ho prokoukl, je to takový a takový člověk!“ Neví-
me, co právě předtím ten dotyčný prožil, třebas velké zklamání, možná mu 
bylo ublíženo a projevilo se to v jeho postoji ke mně. Snažit se objevit 
v každém člověku to dobré jádro, které je v něm ukryto, někdy i pod tvrdou 
vnější slupkou. Brát prostě v úvahu ty „pravopisné chyby“, které si každý 
z nás vleče s sebou a někdy jimi i ty druhé zraňuje. Tady se otec spirituál pro-
jevil v celé své konkrétnosti, která nám tolik dala. Když jsme slavili v roce 
1979 při obědě v Nepomucenu jeho šedesátiny, citoval jsem mu při gratulaci 
toho Křičku a on byl velmi potěšen, že si na to alespoň někdo pamatuje. A tak 
to připomínám po dalších třiceti letech i novým generacím nepomučedlníků, 
jak nás žertovně nazýval.  
 Jeho duchovní vliv na nás stále pokračoval i v dalších setkáních. Od 
září 1968 jsem začal pracovat na Kongregaci pro řeholníky a sekulární institu-
ty, jak se tenkrát jmenovala, dnes je to pro zasvěcený život. Několik měsíců 
poté jsem se setkal s o. Špidlíkem před obeliskem na náměstí sv. Petra. Ne-
spěchali jsme ani jeden ani druhý a dali se do řeči. On mi tenkrát udělil další 
cennou radu do života: „Josefe, neber při své práci to, co ti přijde do rukou 
jako nějaký abstraktní případ, nebo jako pouhé číslo protokolu. Za každou 
žádostí stojí lidská osoba se svým třebas zkomplikovaným životem. Když ta-
ková sestřička někde na druhém konci světa píše Svatému otci, že ztratila 
víru, že pro ni řeholní život nic neznamená a žádá dispens od svých doživot-
ních slibů, každý takový dopis má za sebou lidskou tragédii.  Ta duše s tím po 
léta bojovala, než se odhodlala napsat a ty jsi možná první, který to čte. Ber 
to vždy jako lidský případ, někdy i kus ztroskotaného života!“ To byla velká 

rada o. Špidlíka z jeho 
bohaté duchovní zkuše-
nosti. Od té doby jsme 
se se spolupracovníky 
na oddělení, čtyřmi 
sestrami a jedním spo-
lubratrem, vždy za ta-
kovou sestru modlili 
naše polední Anděl Pá-
ně, aby našla zpět cestu 
k víře a sloužila dobře 
Bohu i v laickém životě. 
Koncem 80. let dával 
nám P. Špidlík, českým 
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kněžím v exilu, o prázdninách exercicie v benediktinském opatství Hora Pan-
ny Marie za tyrolským Meranem, blízko rakouských hranic, v tichu Alp a hlu-
bokých lesů. Bylo to úžasné, dokončovat jeho meditace procházkou v lese 
kolem kláštera. Utkvěl mi v paměti jeden příklad O. Špidlíka, když nám mluvil 
o růženci, a zmínil se, jak se jej modlila jeho maminka i při práci. Míchala tře-
bas v kuchyni vařečkou omáčku, aby se nepřipálila, a říkala: „Zdrávas Maria, 
milosti plná…“, najednou se podívala oknem na dvůr a prohodila: „Zase ty 
mizerné slepice jsou v sousedovic zahradě!“ – tím si ulevila a pokračovala: 
„Svatá Maria, Matko Boží…“ Je tedy možné modlit se růženec za všech okol-
ností a v různých situacích. Kolikrát jsem příklad té maminky Špidlíkové uvá-
děl při kázání na růžencovou neděli.  
 Těch exercicií se zúčastnil jeden spolubratr hodně z daleka, náš český 
misionář z Kanady (na jméno si nevzpomínám). Pocházel z budějovické diecé-
ze a vracel se asi po třiceti letech z návštěvy domova. Jednou při té lesní me-
ditaci jsem ho viděl sedět uprostřed kapradí na pařezu, a protože jsme se na 
jaře 1950 setkali v jednom uprchlickém táboře v bavorských Alpách při svěce-
ní orelského praporu, zastavil jsem se s ním na kus řeči. Říkal mi, jak si tě-
chhle duchovních cvičení považuje, že je to úplný balzám pro duši, jako ten 
silný alpský vzduch, prosycený pryskyřicí, který plnými doušky dýchá. S tou 
duchovní posilou otce Špidlíka se bude rád vracet do Kanady. A opravdu si ho 
tam Pán tenkrát připravil. Jen za několik týdnů po návratu jel svým autem do 
nemocnice, kde také působil jako kaplan. Najednou na silnici před ním ležel 
těžce zraněný člověk. On zastavil svoje auto, rychle vyndal svatý olej, aby mu 
alespoň tímto posloužil, dal mu předtím rozhřešení, ale velký náklaďák ho 
srazil k zemi a on tomuto zranění podlehl. To je opravdu k zamyšlení jak asi 
reagoval o. Špidlík, když tuto zprávu, sdělenou biskupem Škarvadou, četl.  
 Jsem jistý, že náš spirituál o. Špidlík, je nám stále blízko, dokonce blíž 
než na této zemi. On v Božím světle vidí naše potřeby a problémy, nemusí 
nám už říkat: „Přijď za tři – čtyři dny, mezitím se budeme oba modlit, potom 
to bude řešitelné.“ Jeho duše žije u Pána mimo čas a prostor. A tak i když je 
třeba právě u sv. Petra na besedě a vypráví mu nějaký ze svých nespočetných 
vtipů, může současně hned v náš prospěch zasahovat. Není to docela kon-
krétně špidlíkovské  prožívání „comunionis sanctorum“ – společenství sva-
tých jak to věříme a vyznáváme v Krédu? Milý Otče duchovní, jak jsem vám 
na této zemi říkával, připravte tam nahoře i pro nás nějaké to místečko! 
Abyste nás přijal tím svým: „Tož dobře, tak tě tedy tady u nás vítám.“ To bu-
de jistě to nejhezčí setkání s ním, protože bude bez konce. 

       Josef Laštovica  
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PATERO POVĚR TÝKAJÍCÍCH SE PSYCHOLOGIE 

 Věda zvaná psychologie se dotýká tajemství člověka, zkoumá jeho 
chování, vnímání, prožívání… Dotýká se tak každého z nás. Připadá mi, že 
zvláště v církevním prostředí je obestřena určitou rouškou záhadnosti. Vní-
mám, že máme možná z psychologie určitý strach, strach z neznámého. Pro-
to jsem se rozhodl zde tuto „roušku tajemství“ poodhalit. I když s rizikem 
zkratkovitosti a zjednodušení a s tím, že může dojít ke špatnému pochopení 
některých věcí. Ale nakonec nové otázky mohou být výzvou k novému hledá-
ní. Snad vám to bude užitečné i pro budoucí službu. 
 Stalo se mi, že když jsem s někým hovořil o významu psychologie, 
setkal jsem se nakonec se závěrečným prohlášením: „Já psychologii věřím...“ 
nebo naopak: „Já jí moc nevěřím.“ Jako by její poznatky byly otázkou víry! 
Psychologie je ovšem „obyčejná věda“ podléhající zákonitostem empirického 
zkoumání.  
 Kde člověk neví, tam si domýšlí, a může dojít k určitým zkreslením 
skutečnosti. Tato zkreslení nazýváme „pověry“: iracionální deformace pravé-
ho poznání. Vypůjčil jsem si tento termín pro označení názorů na psychologii, 
se kterými jsem se setkal.  
 

Pověra 1. – Psycholog je tady „pro blázny“ 
 V této větě zaznívá určité pohrdání lidmi duševně nemocnými. Tady 
by bylo na místě definovat, kdo je to „blázen“. Člověk, který nežije v realitě, 
čili schizofrenik? Člověk, který prožívá silné poruchy nálad, čili člověk depre-
sivní nebo manický? Člověk nezdravě zaměřený na sebe čili narcista? Člověk, 
kterému se rozpadá manželství? Těžkost každého z nich je jiná, ale ani jeden 
z nich si nezaslouží pojmenování „blázen“. Psycholog tady není od toho, aby 
lidi odsuzoval.   

Pokud to trochu vyhraníme, můžeme říct, že se lidstvo dělí na dvě 
skupiny. První skupina, která je menší a obtížněji léčitelná, je skupina lidí trpí-
cích psychózou, jako je například již zmíněná schizofrenie, endogenní depre-
se (nemající vnější podnět) nebo třeba paranoia. Těmito lidmi se zabývá psy-
chiatr, člověk, který vystudoval lékařskou fakultu, kde se v posledním ročníku 
specializuje pro tuto práci.  

Druhá skupina, bohudíky ta větší, je skupina lidí trpící neurózou, kteří 
se pohybují kolem bodu normality čili zdravého dovršení vývoje své osobnos-
ti, kterému se více méně přibližují. Těmto lidem může pomoci psychotera-
peut v integraci osobnosti a žití lidské zralosti. Aby člověk mohl nabízet psy-
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choterapii, musí mít vystudovanou buď lékařskou nebo filozofickou fakultu a 
mít tak teoretický základ (v některých zemích to není podmínkou).  
 Psychologie, jak už bylo řečeno, je věda. Proto psycholog je ten, který 
lidské chování a prožívání popisuje, vysvětluje, předvídá, kontroluje a ověřuje 
různé hypotézy vzniklé na tomto poli. Konkrétním využitím psychologie, ať už 
v poradenství nebo v různých odvětvích lidské činnosti, se zabývají aplikova-
né psychologické disciplíny (např. psychologie sportu, psychologie reklamy). 
 Čili člověk trpící psychózou potřebuje farmakoterapii – použití léků. 
Když to zjednoduším, pak utěšování člověka prožívajícího endogenní depresi 
nestačí, protože příčina je biochemické povahy. 

Myslím, že i s těmito lidmi se můžeme v pastorační praxi setkat, pro-
to je důležité vědět, kam kterého člověka poslat. Vnímám, že by bylo dobré 
upevnit spolupráci kněží, psychologů a psychiatrů, a to alespoň ve větších 
městech nebo větších farnostech. Po kněžích se nechce, aby uměli diagnosti-
kovat, zda se jedná o psychózu či neurózu, ale aby měli odvahu poslat člově-
ka k odborníkovi. Přece nám na něm záleží!  

Dobře, to jsou ti druzí. Ale co my sami? Pokud začne člověk navštěvo-
vat psychiatra nebo psychoterapeuta, nese si určitou „společenskou skvrnu“. 
„Vždyť nejsem blázen,“ pomyslí si mnozí po vzoru této pověry. Jít proti tomu-
to společenskému tlaku je velice náročné. Když nás bolí koleno, jdeme za 
doktorem a nepociťujeme přitom žádné veliké zahanbení. Naproti tomu za 
svou návštěvu psychologa či psychoterapeuta se stydíme. 

Většina lidí proto namítne: „Nemám důvod účastnit se nějaké tera-
pie, v mém životě je vše v pořádku, nemám co změnit.“ Může to být objektiv-
ně pravda, a Bohu díky za to. Ale může to být jen rezistence, která je do urči-
té míry přirozená. Důvod je ten, že zatímco většina psychóz je tzv. „ego-
dystonních“, to znamená, že člověku nějak v jeho životě vadí a překáží, tak 
většina neuróz je tzv. „ego-syntonních“, to znamená, že už jsme si na to nějak 
zvykli, že to k nám patří a nemíníme se toho zbavit, i když možná vnitřně cítí-
me, že to není ono. Např. je-li člověk narcisticky založen, je mu vlastně nave-
nek dobře, odmítá jakoukoliv pomoc zvenku... ale trpí všichni kolem něho.  
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Takže jde o pokoru ducha, abychom si my neurotici uvědomili, že 
máme kam lidsky růst. Kéž by člověk nebyl slepý a vnímal tyto oblasti růstu 
ve vlastním životě! Kéž bychom někdy vypadli z toho ego-syntonního hnízda, 
které si kolem sebe budujeme. Hospodin nám to občas umožní. Nazýváme to 
krizí... Krize totiž není sama o sobě něco čistě negativního, krize je příležitostí 
k růstu. 
 

Pověra 2. – Terapie je manipulací s člověkem 
 Tady by bylo opět potřeba definovat, co je to manipulace. Chápeme-
li manipulací vzájemné lidské ovlivňování, pak ano, k tomuto při terapii do-
chází. Ale k tomuto dochází i při jakémkoliv jiném setkání člověka s člověkem. 
Jen při terapii se to děje zvláštní metodou, která je odlišná od naší běžné ko-
munikace. (Pro upřesnění: když zde mluvím o terapii, mám na mysli psycho-
dynamickou terapii zaměřenou na vhled člověka do sebe sama čili anglicky 
„insight“, protože s ní mám vlastní zkušenost. Vím, že žádná terapie nedoká-
že postihnout úplně všechno, nicméně zdá se, že tato terapie je vhodná pro 
lidi žijící v komunitách a pastoraci.)  
 V tomto se terapie liší od běžného přátelského popovídání, protože 
mezi terapeutem a člověkem, který ho navštěvuje, funguje úplně jiná dyna-
mika. Psychoterapeut tady není od toho, aby nám „plácal po rameni“, aby 
uspokojoval naše potřeby, ale aby nám pomohl odhalit věci, které jsou nám 
skryté a umožnil nám je integrovat do našeho života.  

V životě každého člověka jsou čtyři zóny:  
 1. Zóna veřejná – to, co o sobě vím já a co vidí i ti druzí 
 2. Zóna soukromá – to, co o sobě vím já a druhým je to skryté 

 3. Zóna slepá – co na mně vidí druzí a já sám si to pořádně neuvědo-
muji – tady funguje tzv. bratrské napomenutí. 

 4. Zóna neznámá – co o sobě nevím ani já, ani to nevidí ti druzí.  
 

Terapie se zajímá hlavně o zónu čtvrtou.  
 

Bude-li terapie úspěšná, to nezáleží ani tak na terapeutovi, jako na 
ochotě člověka se změnit. Někdy může být velkým úspěchem terapie třeba i 
to, když člověk změní svou neochotu se měnit.  
 Strach z terapie je možná strachem člověka před sebou samým. Stra-
chem z toho, že něco v mém životě není dobře a já budu muset něco předě-
lávat. Je to pochopitelné. Každá změna je pro člověka náročná, i když je to 
změna k lepšímu. Stojí určitou námahu přestěhovat se do nového bytu, i kdy-
by tam bylo třeba více světla, tepla a klidu.  
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 Je otázkou, je-li náš strach adekvátní. Tady je potřeba k jeho překo-
nání „skok důvěry“, že terapeut netráví se mnou hodiny svého času proto, 
aby mě ničil a můj život zneužíval ke svým cílům, popřípadě aby ze mě 
„ždímal peníze“.  
 

Pověra 3. – Terapie je náhražkou duchovního doprovázení či svátosti 
smíření 
 Toto je jedna z největších obav, se kterou se v církevním prostředí 
setkáváme. Psychoterapeut je považován za „kněze“ postmoderní doby, tak-
že se zdá, jakoby se význam svátosti najednou vytrácel. Proč potřebujeme 
psychiatry, psychology, terapeuty, když máme kněze a Církev?  
 Tady je potřeba říci, že terapie se liší od duchovního doprovázení a 
svátosti smíření jak svým cílem, tak i svou „metodou“.  

Ve svátosti smíření jde o odpuštění hříchů, smíření s Bohem a s Círk-
vi, nový začátek. Církev doporučuje přistupovat ke svátosti smíření minimál-
ně jednou do roka. 

Při duchovním doprovázení je kladen důraz na to, aby člověk rostl 
v duchovním životě, ve vztahu k Bohu, aby našel své místo v Církvi a dobře ho 
žil. Za duchovním doprovázejícím přicházíme s tím, co se událo v našem živo-
tě a co o sobě víme. Naší základní otázkou je, jak tato či ona událost souvisí 
se vztahem k Bohu. Duchovní doprovázení nám předkládá určité ideály, ke 
kterým můžeme stoupat, upevňuje naše spojení s Bohem. Frekvence setkání 
v rámci duchovního doprovázení záleží na domluvě s doprovázejícím 
(doporučuje se jednou či dvakrát měsíčně). 

Při terapii je důraz kladen na to, aby člověk rostl ve svém lidství, aby 
dokázal odhalit nevědomé sku-
tečnosti svého života, aby ak-
ceptoval i své slabé stránky. 
Proč v určité situaci reaguji tak, 
jak reaguji? A mohl bych reago-
vat jinak? Základní otázkou je, 
jaké místo má konkrétní událost 
mého života (třeba i bolestivá) v 
kontextu celého mého života. 
Aby tato dynamika byla jasnější, 
terapeuta v psychodynamické 
terapii člověk navštěvuje obvyk-
le dvakrát týdně.  

BRÁZDA – 2/2010-2011                                      17 



 

 

Každá z těchto skutečností využívá jiné prostředky a má i jiný cíl. Te-
rapie umožňuje člověku růst v jeho lidství. Je jasné, že tím nikdo nebude au-
tomaticky spasen. Ale může to napomáhat ve svobodnějším prožívání du-
chovního života. Jeden středověký mystik podotkl, že člověk potřebuje 
nejdříve MÍT sám sebe, aby si mohl dovolit ZTRATIT sám sebe a dát v sobě 
totálně prostor Bohu. Každý z nás má v sobě nějaké tmavé místo. Když o něm 
nevím, dělá si ve mně, co chce. A já si bláhově myslím, jak jsem už neode-
vzdal svůj život Hospodinu, a přitom se může stát, že nevědomky jen uspoko-
juji své potřeby. 

Psychologie popisuje, jak věci jsou, nezabývá se příliš ideály a hodno-
tami jako takovými. Náboženství naproti tomu člověku říká, jak by věci měly 
být. Obojí je důležité.  

Psychoterapie je prostředkem pro lidské dozrávání, duchovní dopro-
vázení je prostředkem k duchovnímu dozrávání. Když člověk zraje duchovně, 
dozrává tím do určité míry i lidsky. I když se může stát, že v určité oblasti je 
pořád jaksi spoután, neboť zatížení minulostí je příliš veliké. Když člověk do-
zrává lidsky, je svobodnější pro duchovní zralost. Jedno doplňuje druhé, ale 
nenahrazuje.  
  

Pověra 4. – Terapie za mě vyřeší všechny problémy  
 Tady se nacházíme v druhém extrému – přeceňování významu psy-
chologie i terapie. Člověk se někdy uchyluje k „magickému myšlení“. Rovnice 
je jasně dána: mám těžkost – podstoupím terapii – těžkost zmizí. Takhle jed-
noduše to ovšem nefunguje. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují to, zda 
bude terapie úspěšná, nebo ne.  
 Jedním z nejdůležitějších je, jak je člověk motivován, protože, jak už 
bylo řečeno, největší procento úspěchu závisí na tom, jak člověk chce sám na 
sobě pracovat. Nechce-li, ani deset terapeutů najednou mu nepomůže. Svo-
boda je veliký dar, který jsme od Boha dostali.  
 Dalším důležitým faktorem je, jak je člověk vnitřně organizován. Čím 
větší má vnitřní disorganizaci, tím je úspěšnost terapie méně pravděpodob-
ná. Např. lidem trpícím psychózou je potřeba nejprve předepsat léky, aby se 
posílila jejich vnitřní struktura, pak až je možná určitá podporující terapie i 
pro ně. 
 Potom je důležité, zda člověk dokáže reflektovat svůj vlastní život, 
vyjádřit to, co prožíval při různých událostech. To taky není samozřejmostí 
ani v církevním prostředí. Tady je dobré zdůraznit, že pravidelná meditace a 
zpytování svědomí pomáhají k větší schopnosti člověka svůj život reflektovat 
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a nežít jej jen povrchně.  
Nečekejme od terapie, že z nás udělá totálně vyrovnané lidi. Jak říká 

Max Kašparů: „Úplně vyrovnaní budeme až na márách.“ Do té doby musíme 
bojovat se svými nedostatky. Dokonce pro nás křesťany není totální vyrovna-
nost cílem. Nejsme přece stoikové! Křesťan ví, že Bůh je tak veliký, že máme 
pořád, celý život, kam růst.  
 Dokonce ani psycholog ani psychoterapeut není totálně vyrovnaný 
člověk. I on musí  bojovat s nějakou oblastí, kde prožívá svou lidskou nedoko-
nalost a nezralost. I toto je věc, se kterou se v dynamice terapie počítá.  
 Terapie není tedy všelék a psychoterapeut není superman. Je to mož-
nost, která je dána, věříme-li, že pokrok lidského rozumu i v této oblasti je 
Bohem chtěný.  
 

Pověra 5. – Terapie je pro kněze, řeholníky a řeholnice zbytečná 
 Rozhodne-li se někdo, že terapii podstoupí, někteří lidé se na něj dí-
vají skrz prsty. Natož když je to kněz nebo řeholní sestra. Nežije snad duchov-
ně? Když kněz dělá to, co má, tak přece nemá důvod podstoupit terapii! Ta je 
zde pouze pro případy nouze: vyhoření, náchylnost k odchodu ze služby, pro-
žívání skličující samoty, neschopnost mít zdravé lidské vztahy, pocity méně-
cennosti apod.  
 Stále více se přesvědčuji o tom, že prevence je lepší než represe (i 
deprese). Budu-li mluvit o kněžích, v nás mužích je bohužel často „postoj hr-
dosti“. Jakoby to bylo pod naší úroveň, abychom si nechávali někým pomá-
hat. V evropském prostředí jsme vedeni a vychováváni k tomu, abychom si 
na vše přišli sami, abychom nad ničím neztratili kontrolu. Dát svůj vlastní 
osobní souhlas terapii chce obrovský krok sebepřekonání a pokory, protože 
najednou mám svůj život reflektovat s někým jiným, nemám to úplně pod 
kontrolou a ještě mám vyjadřovat své pocity! A tak se kněz tiše modlí, aby 
terapii nikdy podstupovat nemusel. Když se pak v životě náhodnou něco zá-
važnějšího stane, už je většinou pozdě a terapie je v tom případě velice na-
máhavá. 
 Přimlouval bych se za to, aby se terapie stala běžnou přirozenou sou-
částí života, tak jako například návštěva zubaře. Na tu se moc netěšíme, jsou 
lidé, kteří se zubaři vyhýbají celý život, ale pak jejich chrup nefunguje tak, jak 
by měl. Psychodynamická terapie není otázkou celého života. U normálního 
dospělého člověka je otázkou dvou až tří let. Čím je člověk mladší, tím je 
schopnější nějaké změny. Proto si myslím, že by mohla být vhodnou nabíd-
kou při přípravě ke kněžství.  
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 Jedna z námitek zní: vždyť se s tímto v dějinách Církve nikde nesetká-
váme. To je pravda. Použil bych přirovnání k používání automobilu. Kněžství 
rozhodně nestojí na řidičském oprávnění kněze a vlastnictví automobilu. Au-
to je „pouze“ prostředek, který nám při pastoraci pomáhá. Stejně tak kněž-
ství není postaveno na tom, zda člověk prošel nějakou terapií zabývající se 
lidskou formací. Ale odvažuji se říct, že by byla pro pastoraci prospěšnější než 
automobil.  
 My kněží víme z vlastní zkušenosti: Copak nám pastorace nepřináší 
dostatek stresujících událostí? Kněžství je v tomto velice náročné povolání. 
Z některých kněží se pak stávají „podivíni“ a mnozí jiní říkají, že se tomu nedi-
ví. Abych řekl pravdu, taky se tomu nedivím. Ale nechci se s tím spokojit, když 
vím, že existuje cesta.  
 Řeholní sestry mohou dosvědčit: Copak je život v komunitě procház-
ka? Jak dát dohromady protichůdné povahy? Jak zamezit nevraživosti, závisti, 
nepřejícnosti v prostředí, které se navenek prezentuje jako ideál křesťanské 
lásky? Jak pořádně žít své charisma? Některé sestry prožívají své povolání 
krásně, některé mrzoutsky. I přesto, že se pravidelně každodenně modlí a 
chodí ke svátostem. Můžeme se s tím smířit. Ale já myslím, že je tady ještě 
jiná možnost.  
 
 Copak je málo:  

– Když má člověk své reakce více pod kontrolou? 
– Když dokáže lépe kontrolovat své pudy? 
– Když dokáže lépe pracovat se svými emocemi? 
– Když si uvědomí, jak souvisí určité situace a určité vzorce chování, 

 které v podobné situaci zcela automaticky a bezmyšlenkovitě        
 používá?  

– Když je svobodnější pro to, aby mohl žít ideály a vůbec měl nějaké 
 ideály (ne iluze)? 

– Když dokáže žít zdravé vztahy s druhými? 
 
V rámci studia mám s terapií osobní zkušenost. Je to náročné: jeden 

spolužák to výstižně nazval „moderní formou askeze“. Ale můžu říct, že jsem 
se mnoho věcí o sobě dověděl, snad i naučil, a jsem za tuto zkušenost vděč-
ný. Přál bych tuto zkušenost každému, zvláště tomu, kdo nese a bude nést 
„tíhu a horko dne“ v různých situacích kněžského a řeholního života.  

 
Lukáš Engelmann  
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ROZHOVOR S O. DAVIDEM HENZLEM 

 Když jsem jednoho rána po snídani přišel za Davidem s prosbou o roz-
hovor do Brázdy, nabídl mi nejdřív šálek kávy, pak mi sdělil, že pozítří časně 
zrána odjíždí do ČR a mezitím má spoustu běhání a vyřizování po Římě, a na-
konec, ať přinesu otázky, že ten rozhovor se tam ještě někam vejde... 
 
 Davide, běžně se na tyhle věci neptám        
(u předchozích účastníků rozhovoru jsem se buď 
podíval na osobní web-stránku, nebo zhlédl doku-
ment v ČT), ale o Tvých kořenech toho fakt moc ne-
vím – mohl by ses nám proto na úvod ve stručnosti 
představit? 
 Samozřejmě. Je to asi proto, že nejsem příliš 
výrazná osoba (smích). Od malinka jsem spíše dělal 
věci, které jsou potřebné, které ale nemají velkou 
reklamu. Narodil jsem se v Českých Budějovicích, 
bydleli jsme na sídlišti Vltava v panelovém domě 
(rodiče tam bydlí dodnes) a tam jsem také chodil na základní školu, kterou 
jsem měl přes silnici. Kromě toho rodiče mají dřevěnou chatu 1,5 km od 
poutního místa Římov, kde jsem trávil víkendy a prázdniny. To byla místa, 
kde jsem se pohyboval, a do svých 18 let jsem prakticky neznal nic jiného. 
V Římově jsem také začal v šesti letech ministrovat pod vedením otce Karla 
Šmákala, který byl úžasný člověk a kněz, který tam byl z politických důvodů za 
trest, protože tam chodilo málo lidí do kostela (byla to spíše komunistická 
vesnice), a nemohl tak ovlivňovat mnoho lidí. Byl pro režim nebezpečný. 
Dlouhá léta jsem byl jediný ministrant, a přestože jsme kolikrát byli na mši 
svaté jen čtyři, i ve všední dny otec Šmákal vykládal soustavně starozákonní 
cyklus čtení a listy sv. Pavla. Potom v pozdějším věku jsem chodil na faru, kde 
jsme vše ještě rozebírali. Nevím už přesně, kdy jsem začal ministrovat i 
v českobudějovické katedrále, kam jsme chodívali přes zimní období. I tam 
byla nouze o služebníky u oltáře. Tak jsem se mohl seznámit i s bohoslovci, 
ale také například s tehdy čerstvě vysvěceným jáhnem otcem Vlastimilem 
Kročilem. To všechno na mne zapůsobilo, že jsem se rozhodl následovat Kris-
ta kněžským způsobem života. Konečné rozhodnutí padlo v 17 letech a začala 
formace, moje první vyjití z domova do světa, tehdy do konviktu 
v Litoměřicích. Následoval pražský seminář a tři roky KTF UK. Pak jsem byl 
poslán do Nepomucena, kde jsem dokončil základní teologická studia. 27. 
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července 2002 jsem v českobudějovické katedrále přijal z rukou otce biskupa 
Antonína Lišky jáhenské svěcení a po roční službě u katedrály jsem byl 21. 
června 2003 vysvěcen na kněze otcem biskupem Jiřím Paďourem. Za čtrnáct 
dní jsem pak nastoupil jako kaplan v Pelhřimově. 
 
 Pocházíš z českobudějovické diecéze. Vidíš v ní – v porovnání 
s ostatními českými a moravskými diecézemi – nějaký výrazný charakterový 
rozdíl (v lidech, v kněžském kolektivu, …)? 
 Abych řekl pravdu, celý život jsem se pohyboval jen v naší českobu-
dějovické diecézi nebo ve formaci, takže nemohu moc srovnávat. Nemám 
osobní zkušenost, ale jen zkušenosti zprostředkované od spolubratří. Česko-
budějovická diecéze se vždy vyznačovala pevnou a hlubokou vírou, která ply-
ne ze složení obyvatelstva, které je převážně venkovské. Tzv. sedlácká víra, 
která byla zakořeněna v srdcích lidí, ale byla zdevastována během komunis-
tické éry. Proto snad také v naší diecézi byl za komunismu nasazen jeden 
z nejhorších církevních tajemníků. Z velké části se tento promyšlený postup 
komunistickému režimu podařil, takže dnes máme opačný problém, totiž zís-
kat tyto těžkým zemědělským životem utužené duše zpět pro Krista.  Kardinál 

Beran říkával o jihočeské duši: jsou 
to lidé dlouho uzavření, ale když se 
otevřou, tak to stojí za to. Naváží 
přátelství, která jsou na celý život. 
Myslím, že je to velmi výstižné, a 
projevy tohoto charakteru nachází-
me v lidech i u kněží. 
 
 V Nepomucenu prožíváš 
letos již celkem šestý rok. V čem se 
nejvíc lišila tvá bohoslovecká léta 
od nynějších kněžských? 
 Mohu říci, že mé postoje se 
hodně změnily. Nemyslím tedy ty 
základní, tj. konat všechno pro Boží 
království, ale jde spíše o jiné proží-
vání. Dalo by se to přirovnat k roz-
dílu mezi studentem, který nepo-
znal rodinný život, a studentem, 
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který už má vlastní rodi-
nu. Snadno si můžeme 
tyto pocity představit. Je 
to podobné, jako když se 
člověk na nějaký čas 
vzdálí od své manželky a 
dětí. Je známé, že člověk 
dokáže něco ocenit, až 
když to ztratí, protože si 
snadno zvykne na příjem-
né. Jsem velmi rád, že 
mohu ocenit zkušenost studia v Římě jako bohoslovce v porovnání se zkuše-
ností kněze, který nějaký čas působil ve farní rodině. Teď si daleko více uvě-
domuji, že studium není cílem, ale nástrojem k lepšímu uchopení předmětu 
víry, a tedy i účinnějšímu předávání ostatním, kteří jsou cílem hlásání, aby 
uvěřili v Krista. Je to zkušenost, která je pro mne osobně nenahraditelná.  
 
 Udržuješ nějak kontakt s lidmi Tvé farnosti v Čechách? 
 Snažím se alespoň minimální kontakt udržovat. Jak jsem již popsal, 
smysl kněžského života je být služebníkem Božím pro lid. Je to spíše formou 
odpovědí a rad na otázky, které mi přicházejí. Když lidé cítí, že jim mohu po-
moci, tak mi napíší a já odpovím. Je to určitá výhoda dnešních vynálezů tech-
niky. Myslím, že je to smysluplné využití internetu. Vzpomínám na vyprávění 
otce kardinála Špidlíka, který, ač stařec, využíval této možnosti a měl velmi 
bohatou každodenní korespondenci, a tímto způsobem byl užitečný jako 
kněz a pastýř. 
 
 V září jsi začal doktorandské studium a věnuješ se postavě Stanisla-
va ze Znojma. Co Tě vedlo (po dokončení licenciátu) ke změně tématu a jak 
ses dostal zrovna ke Stanislavovi? 
 Licenční studium tady v Římě jsem začal na Akademii Alfonsiána, kte-
rá je pod Lateránskou Papežskou Universitou. Je to institut, který založil sv. 
Alfons z Liguori kvůli prosazování morálního systému, který on sám vymyslel 
a který je modelový až do dnešních dob. Tedy je stále platný. Protože jsem 
vždy měl blízko k medicíně a dost často se v dnešní době setkáváme 
s problémy vztahu medicína a morálka, tak jsem si zvolil bioetiku. V licenční 
práci jsem se zaměřil na otázku genového inženýrství: „Může genové inže-
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nýrství změnit život?“ Je to zajímavé téma, ale po promluvě s jedním 
z profesorů akademie jsem se rozhodl změnit toto speciální téma bioetiky za 
studium klasické morálky. Bioetika se totiž velmi rychle mění ve smyslu, že 
jsou stále nové vědecké objevy. Samo sebou principy zůstávají. A to je důvod, 
proč jsem se začal zabývat základní morálkou, lépe řečeno otázkou hříchu ve 
středověku. Název mého bádání je: Pojetí hříchu v teologii Stanislava ze Znoj-
ma. 
 Jak jsem se ke Stanislavovi dostal je docela zajímavé. Před dvěma 
roky jsem kupoval knihy v Karmelitánském nakladatelství v Českých Budějovi-
cích. Kupoval jsem knihy za více jak tisíc korun. Když jsem byl u kasy, tak mi 
paní řekla, že si mohu vybrat knihu navíc z krabice, která tam byla připrave-
na. Prohlížel jsem si knihy, a do oka mi padla kniha. Napřed mě upoutalo vy-
davatelství OIKOYMENH, které vydává solidní filosofickou literaturu, dále 
mne zaujal autor Stanislav ze Znojma, který je učitel mistra Jana Husa, a na-
konec téma, které mne zajímá a to je jeho traktát De gratia et peccato. To 
byly důvody, proč jsem si knihu vzal. Nějaký čas ležela v mé knihovničce, a 
když jsem hledal letos v prosinci téma práce, tak mi padla do oka, vzal jsem jí 
do ruky a otevřel zrovna na místě, kde je Stanislavova definice hříchu: Láska 
bez řádu. A téma bylo na světě. Je to téma nesmírně zajímavé, ale nikdy ni-
kým doposud nezpracované. 
 
 Oblíbil sis za léta strávená v Itálii nějaké místo, kam se rád vracíš? 
 Oblíbených míst mám více. Velice mne oslovují katakomby, kde jsem 
vždy intenzivně vnímal atmosféru těchto míst odpočinku prvokřesťanských 
mučedníků, pak je to kostel „Quo Vadis Domine“ na via Appia, kde došlo 
k setkání Petra a Krista, a také mám velmi rád místo stětí sv. Pavla (Tre Fon-
tane). V neposlední řadě je to kostel Santo Spirito in Sassia, a to ne pro jeho 

architekturu, ale především pro 
to, že je to centrum Božího milo-
srdenství odkázané světu skrze sv. 
Faustýnu Kowalskou. Mimo Řím 
mám velice oblíbené Subiaco, kde 
začal mnišský život sv. Benedikt, a 
pak všechny malé kláštery, které 
založil a navštívil sv. František 
z Assisi (San Poggio Bustone, La 
Foresta, Greccio, Fonte Colombo).  
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 Tvou velkou zálibou 
je četba… 
 Je tomu tak. Mým 
oblíbeným autorem, kterého 
soustavně čtu, je Fjodor Mi-
chajlovič Dostojevskij. Bě-
hem dvou let jsem přečetl 
po chvílích devět jeho romá-
nů, a musím říci, že všechny 
jsou skvělé. Je to mistr popi-
su duše a duševních stavů 
člověka v různých životních 
situacích. Dnes by to asi nazvala psychologie introspekcí. On je výjimečný 
tím, že to dokáže dát mistrně do slov. V současné době čtu Vzkříšení od 
Tolstoje, které je také bezkonkurenční. Všem doporučuji číst, hlavně těm, 
kteří vedou duše druhých. Navíc nejde o pouhý popis, ale také se v dílech 
těchto autorů odráží jejich setkání s evangeliem. Můžeme u nich vnímat po-
pis vnitřní proměny člověka na základě nového poznání skrze světlo víry. 
 
  Co pro Tebe znamená postní doba a jak ji prožíváš v prostředí Nepo-
mucena? 
 Postní doba je pro mne jako asi pro každého časem k revizi mého 
života za uplynulý rok. Je velmi důležité mít zpětnou vazbu. K tomu nám jistě 
pomáhají druzí, ale také sami nad sebou musíme uvažovat s časovým odstu-
pem. Atmosféra postní doby tomu napomáhá. V nepomucenském prostředí 
postní dobu prožívám neustále, vzhledem k tomu, co jsem napsal na začátku 
tohoto rozhovoru. Život křesťana je postaven na třech sloupech: modlitba, ve 
které získávám sílu k tomu, abych se něčeho zřekl, tedy k postu, a almužna, 
ve které to čeho se zříkám dávám jinému, kterého tím obdarovávám. Chybí-li 
jeden z těchto bodů, pak se náš život viklá. Mám tady čas se modlit, postit i 
obdarovávat. 
 
 Je nějaký z obřadů velikonočního tridua, která Tě zvlášť oslovuje? 
 Z Velikonoc mě nejvíce oslovuje slavnost světel při obřadech vzkříše-
ní. Velmi rád zpívám chvalozpěv Exultet, do jehož textu a melodie vtiskuji o 
každých Velikonocích své nitro. Vůbec celé obřady velikonočního Tridua jsou 
pro mne vždy hlubokým prožitkem. Jako malý kluk jsem měl rád více Vánoce. 
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  Na závěr jeden všetečný dotaz: Hrál sis jako kluk na „pana faráře“? 
Myslíš, že to může mít u člověka vliv na budoucí volbu povolání? 
 Nehrál. Spíše jsem si hrával s mojí sestrou a sousedkou na školu. Tatí-
nek nám dokonce vyrobil na naše přání tabuli a koupil nám křídy, takže jsem 
si hrával na učitele. V pozdějším věku jsem měl touhu se stát pilotem stíhací-
ho letadla, pak lékařem, ale nakonec jsem se stal knězem. Možná to všechno 
spolu souvisí, ale to už nechám na interpretaci každého čtenáře. 
 Těžko říci, jestli dětské hry mají vliv na budoucí povolání. Spíše si 
myslím, že v dětských hrách se odráží ohromná fantazie, která je dětem 
vlastní, kterou potom dospělí bohužel ztrácejí. Jistě se v této dětské fantazii 
promítne i povaha člověka samého, ale i výchova prostředí, ve kterém dítě 
žije. 

Za rozhovor poděkoval Vojta 

 

KDYŽ SE V NEPOMUCENU POVEDE DEN... 

 Pokusím se vám nyní popsat, co vše se může udát v Nepomucenu a 
okolí během jednoho dne, který ovšem není prvním aprílem. Ne, že by byl 
člověk naštvaný, to snad ani není nutné, ale rozhodně se někdy ptá proč. Ona 
otázka, která je naprosto zbytečná, ale přesto si ji klademe. Ono proč, které 
procedíme mezi zuby, se často stává lehkým projevem nespokojenosti. 
 
 Vše začalo, jak jinak, ráno. Vzbudím se, na pokoji krásných 17°C. Na-
pustím vodu do konvice, zapnu a čekám na zavření, abych si zalil každodenní 
zelený čaj na rozproudění krve. Nevím čím to je, ale někdy si během zimního 
vstávání připadám jak studenokrevný obojživelník.  
 Popadám ručník, šampon, mýdlo a nějaké oblečení, abych byl co nej-
rychleji ve sprše doufaje, že budu první. Protože kdo dřív přijde, ten se dřív 
sprchuje. Super, povedlo se! Teď ještě nějakou tu minutku počkat na teplou 
vodu a bude zase dobře. Spouštím kohoutek, teče tekutina, ale ne úplně prů-
zračná, spíš podobná čaji, který jsem si právě zalil. Nevadí, počkáme… Voda 
se pročistí a já spokojen vstupuji pod osvěžující proud živé vody. Namydlím 
se, ale ouha, proud slábne. A nejenže slábne, vytrácí se úplně. Co teď? Ved-
lejší sprcha nefunguje. Je potřeba sestavit plán. Kam to bude lepší? Na dru-
hou stranu budovy, na Béčko, jiná možnost není. Oblékám si znovu pyžamo a 
vyrážím dobývat štěstí jinde v naději, že na druhé straně nebudou všechny 
sprchy obsazeny. Naštěstí vše dopadlo dobře a já jsem, čistý jako sníh, zdolal 
první nástrahu dne. 
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 Nestává se to často, ale zrovna v onen den jsem cítil přirozenou po-
třebu navštívit toaletu. Nic zvláštního, rozjímání začíná za 7 minut a 23 
sekund. Zamykám se do své oblíbené budky č. 3, tedy té, co stojí u okna, a 
usedám. Můj zrak sjíždí po pravé zdi k místu, kde se standardně nachází toa-
letní papír. Nemusím pokračovat, ale následovalo druhé PROČ.  
 Po vykonané potřebě běžně splachujeme zatlačením čudlíku do zdi. 
Ne však v onen den. Zmáčknu, slyším škyt škyt a nic. Vyvstává další PROČ. Va 
be. Beru kyblík s vodou, chrstnu ho mísy a vyrážím do kaple. Samozřejmě 
značně v poklusu, protože těch krásným 7 minut a 23 sekund se znatelně 
ztenčilo.  
 Během ranního rozjímání se snažím setkat s Kristem. Snad se i daří, 
není mi ani zima, protože ranní rozcvička byla poměrně vydatná. Mám minis-
terku, vše v pohodě, mše začíná, jak má. Jen po příchodu k oltáři si všímám, 
že jsem nachystal misál v jiném jazyce, než by měl být. Rychle vpluji do zá-
kristie, abych vše napravil. Očekával jsem, že spolubratři zazpívají ještě ale-
spoň jednu sloku, aby nic nebylo nápadné. Ale jak už to bývá, udělals chybu, 
ať to všichni vidí! Kaple umlká, čeká se na misál. Naštěstí ale jeden nejmeno-
vaný kněz umí první větu nazpaměť a přirozeně vyřešil hrozící problém. Bě-
hem mše sv. si ještě uvědomuji, že, ačkoliv se snažím zlepšit úroveň zpěvu 
v naší koleji, nakonec skutečně vše děláme pro slávu Boží a nikoliv pro to, 
abychom dobyli úspěch na této zemi. 
 Po všedně stráveném dopoledni ve škole se vracím do koleje na 
oběd. Po obědě normálně nechodím spát, ale občas si dám krátkou siestu. 
Zapínám Mozarta, uléhám, ale co to? Buch buch z patra nade mnou, ach so, 
rekonstrukce. Lehce rozrušen usedám k počítači, abych si zkontroloval inter-
netovou poštu a zjistil, co strašného se zase ve světě událo. Klikám na ikonku 
Mozilly… „Zkusit znovu“. OK, někdy se může stát. Už začínám tušit problém, 
který si ovšem ještě nepřipouštím. Klikám znovu. A nezbývá, než již polohla-
sem syknout PROČ! 
 Asi znáte ten pocit, že když se nedaří, tak se prostě nedaří. Celé od-
poledne se přemlouvám a snažím se uvést alespoň částečně do teologických 
studií. Moc se sice nedaří, ale člověk má přinejmenším pocit, že se trochu 
snažil. Výkon ale opravdu není úctyhodný.  
 Značně vysílen celodenními útrapami si říkám, že by nebylo špatné se 
pomodlit růženec. A kde jinde než kolem koleje v levém směru, ve tmě, která 
již sedla na celý Řím. Věřím, Otčenáš… První zatáčka dopadla dobře. Pokračuji 
v meditativní modlitbě dále. Zničehonic se propadám o několik centimetrů 
níž a s úlekem zjišťuji, že jsem šlápl do díry plné vody. Noha mokrá, kotník 
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bolí. Jdu ale dál… Zdrávas Maria… Opět se dostávám na pokraj meditace, ale 
au, kořen pinie. Cítím palec. Jdu dále, rozhodnut, že dokončím toto kolečko a 
zbytek se domodlím asi na pokoji. Na pokoji dávám sušit boty, sundávám 
kalhoty a usedám do židle nyní už s hlasitým PROČ! 
 Dalším programem je naštěstí adorace, kterou zakončuji vyznáním 
své netrpělivosti a hrubosti, kterými jsem často doprovázel uplynulý den. 
Přítomný Pán ale ví, že „já za to fakt nemůžu“.  
 Každopádně jsem se rozhodl jít ke zpovědi. Ale ne, bohužel je pátek, 
takže s otcem spirituálem se uvidíme až v úterý. Nezbývá než dodat PROČ. 
 Po tomto záživném dni si umývám zuby, vplouvám pod peřinu a chci 
si přečíst alespoň několik odstavců Congarovy knihy „Za církev sloužící a chu-
dou“. 

František Staněk 

 

DOSUD NEPŘEDSTAVENÝ HOST 

Kolejní mravy náležitě dbají na to, aby hosté byli představováni. Čas 
od času se na někoho zapomene, ale aby se na někoho zapomínalo několik 
měsíců za sebou, to je moc. Náš host, pravda, je skromný, do velkého refek-
táře nezajde nikdy, ani k sestrám (!), spokojí se se stáním v rohu v refektáři 
malém, moc toho nenamluví, jen chvílemi zaškrčí, ale to by tak hrálo, abyste 
měli právo seznámit se jen s hosty ukecanými a zvučných jmen. Být vámi, tak 
si stěžuju. Oficielně a natvrdo: Jak to, že o něm nevíme?! Proč nám ho zataji-
li?! Jak dlouho tam ještě bude?! A vůbec, co tam dělá? 

To, co dělá, se popisuje těžce. Náš host dělá... Ne, takhle by to bylo 
plytké a nevýstižné. Náš host, můžete být naprosto klidní, byl mezi nás uve-
den samotným nejvyšším, takže žádná pokoutná a diverzní činnost. A host, to 
je třeba pro uklidnění taky zdůraznit, se jednoho krásného dne zase vrátí 
zpátky. To víme. Není náš. Ale bude nám po něm smutno. 

Jak to říct? Byl to údajně Schopenhauer, kdo vyprávěl o dikobrazech, 
kterým byla zima. Zima je zlá věc, to se v Nepomucenu obecně ví, jenže kde 
se zahřát? Dikobrazy napadlo, že když se dají dohromady, bude jim teplo. A 
tak se nadšeně sběhli do kupy, jenže au, au, au, dikobrazi se popíchali a 
střelhbitě se rozutekli. Pitomý nápad. Když tak v zimě každý sám zase znova 
postávali, a zima byla fakt strašná, někoho napadlo, že by to měli zkusit zno-
va, ale po-ma-lu!!! Abych to zkrátil, i na druhý pokus to dopadlo otřesně. Ně-
kteří byli tak promrzlí, že už ztratili cit, a hnali se tak, že div druhé neprobodli 
skrz.  
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Kolik pokusů 
nakonec bylo, jestli 
dikobrazi umrzli, nebo 
se ubodali, nebo našli 
tu správnou vzdále-
nost, se prý neví. Ale 
já podezřívám našeho 
hosta, že on to ví. Po-
každé když nám po 
obědě dělá kafe, chut-
né a voňavé, to je je-
ho přednost, dívá se 
na nás, dikobrazy, jak 
se snažíme mít nejen kafe, ale i jeden letmý okamžik dne s třemi „c“: carico, 
caldo, comodo, nebo taky chiaro, corto e in compagnia, jak chcete. Náš host 
není zlomyslný, ani se nebaví pokusy se zvířaty. Dává kafe a má radost, když 
se nějaký pokus o blízkost a zahřátí povede. Není to vždy, nedělá si o nás ilu-
ze, ví, co jsme zač: prasata s bodlinami, porcospini, dikobrazi. 

Petr Smolek 
 

JAK JSEM POTKAL SVÉHO NOVÉHO BISKUPA 

 Bylo to v letním zkouškovém období minulého školního roku. Měl 
jsem ten den zkoušku z morální teologie a snažil se využít poslední chvíle 
před kabinetem zkoušejícího, abych si naposledy zopakoval zkoušenou látku. 
Nevnímal jsem moc své okolí, ani to, že přišel nějaký student, který se šel 
podívat na seznam zapsaných studentů. Když ho přelétl pohledem, ozvalo se: 
Chi è Tomáš Fiala? Odpověděl jsem: sono io! V tom okamžiku neznámý začal 
mluvit česky, což pro mne bylo velké překvapení, a zeptal se mě, zda nejsem 
také náhodou z ČR. Tak jsem přikývl, že ano. Začali jsme si společně upřesňo-
vat, odkud kdo pocházíme. V našich odpovědích panovala docela dlouho sho-
da. A tak jsem se dozvěděl, že otec Mons. Jan Vokál pochází z hradecké 
diecéze a narodil se na Vysočině, jako já. Takto vypadalo moje první setkání 
s mým budoucím otcem biskupem.  
 
Hodně Božího požehnání a Darů ducha svatého k službě pastýře naší diecé-
ze vyprošuje 

Tomáš Fiala 
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VÝROČÍ 

85 let narození 
    2. 1. 1926 – Martin Lacek 

24. 4. 1926 – Jiří Jeřábek 
80 let narození 

14. 1. 1931 – Ján Ondič 
19. 1. 1931 – Sebastian Labo 

65 let narození 
19. 4. 1946 – Pavel Šebor 

60 let narození 
 7. 3. 1951 – František Kapustňák 

55 let narození 
25. 3. 1956 – Ján Košč 

 
65 let kněžství 

6. 4. 1946 – Jiří Bartušek 
40 let kněžství 

14. 2. 1971 – Emil Šibík 
 
 

Výročí našich biskupů 
60 let kněžství 

1.1.1951 – Mons. Ján Eugen Kočiš 
15 let kněžství 

30. 3. 1996 – Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko 
 

15 let biskupského svěcení 
30. 3. 1996 – Mons. Ivan Ljavinec 

 
Jmenování 25. biskupa královéhradeckého 
Papež Benedikt XVI. jmenoval dne 3. 3. 2011 Mons. Jana Vokála v pořadí 25. 
biskupem královéhradeckým. Biskupské svěcení přijme nově jmenovaný bis-
kup dne 7. 5. 2011 v basilice sv. Petra v Římě z rukou státního sekretáře Vati-
kánu Tarcisia kardinála Bertoneho SDB. Slavnostní intronizace se uskuteční 
14. 5. 2011 v Hradci Králové.  
Otče biskupe, pro Vaši pastýřskou službu vyprošujeme hojnost darů Ducha 
svatého. 
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SVÝMI SLOVY... 

Z knihy: Děti píší Bohu 



 

 

Požehnané prožití velikonočních svátků, 

stále rostoucí radost z Kristova vítězství nad smrtí 

a našeho vykoupení 

přejí a vyprošují alumni z Nepomucena 

„Amen, amen, pravím vám: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, 
který mě poslal, má věčný život a nepodléhá soudu, ale pře-
šel už ze smrti do života.“                                          (Jan 5,24) 


