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SLOVO PŘED SLOVEM ÚVODEM 

Vážení čtenáři,  
po dvou letech došlo v technicky vzato 
jednočlenné redakci našeho kolejního 
časopisu k personálním změnám. Do 
pomyslného šéfredaktorského křesla 
usedl bohoslovec 1. ročníku Tomáš Ender-
le, který bez rozpaků přerušil několikale-
tou šňůru „brněnských“ šéfredaktorů, 
jelikož sám kope za Hradec Králové 
a podle všeho rozhodně nemíní mančaft 
měnit. Přeji mu tedy hodně Božího požeh-
nání, spoustu dobrých nápadů, dostatek 

ochotných spolupracovníků i přízeň a podporu vás, čtenářů Brázdy. 
Vojtěch Loub 

 

LEHCE SCHOLASTICKÉ SLOVO ÚVODEM 

Úvodní slovo předvelikonoční Brázdy rozpa-
dá se do třech částí. Nejprve je třeba pojednat 
o změnách v redakci, za druhé je třeba promluvit 
o tom, jaké důsledky to bude mít na náš časopis, 
za třetí je nutné se zaobírat obsahem tohoto čísla. 

K prvému pravím, že někdejší vrchní vyma-
hač článků Vojtěch Loub předal správu Tomáši 
Enderlovi. K tomu je třeba říci dvojí. Jednak Vojtě-
cha pochválit a poděkovat za léta poctivé práce, 
kterou vykonával s pro něj typickým šarmem, 
jednak vyjádřit nemalé rozčarování nad jeho výbě-
rem nástupce. 

K druhému praví již Bob Marley: „Jen čas, 
ó jen čas ukáže,“ stejně tak i Avril Lavigne, když se táže: „Kdo ví?“ 

Ke třetímu se musí říci jen to, že články jsou srozumitelné samy o sobě 
a nepotřebují žádných dalších komentářů. Na titulní straně se nalézá detail 
stropu Sixtinské kaple u příležitosti pětistého výročí jeho dokončení. 
Na závěrečné straně pak obraz roztržené chrámové opony od matky, malířky 
a  konvertitky ke katolicismu Elizabeth Wang. 

Tomáš Enderle 
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KRONIKA 

Milí čtenáři, 
uplynuly více než tři měsíce a  vám se dostává do rukou další číslo 

časopisu Brázda. Po úvodním slově – jak jste si jistě všimli, již nového šéfre-
daktora, který nepomucenský plátek zdárně převzal – se sluší a patří krátce 
shrnou to, co se událo zde v naší koleji a navázat na kroniky předchozích 
čísel.  

Po zimních prázdninách jsme se všichni setkali v Nepomucenu a svůj 
povánoční pobyt zahájili českou mší svatou v neděli 8. ledna. Vlastně úplně 
všichni ne, protože, jak jsme se záhy dozvěděli, otec spirituál nemohl 
ze zdravotních důvodů přijet. Do doby, než se bude moci otec Richard vrátit, 
bude přicházet do Nepomucena dvakrát týdně otec Peter Dufka, který nám 
také dával na začátku října exercicie a který otce Richarda v Nepomucenu 
zastoupí.  

Před začátkem zkouškového období jsme ještě dva týdny chodili 
do školy. V sobotu 14. ledna jsme měli možnost pozdravit naše dobrodince 
a poděkovat za jejich podporu při milém setkání v rezidenci jezuitů nedaleko 
baziliky svatého Petra. Následující sobotu 21. ledna jsme se mohli ztišit při 
rekolekci, tentokrát bez rekolektora a přednášek.  

Zimní zkouškové období trvalo letos od 23. ledna do 17. února. Během 
něj jsme 14. února oslavili večerní mší svatou svátek sv. Cyrila a Metoděje 
v bazilice sv. Klimenta. Jako minulý rok, i letos jsme pomohli se zajištěním 
liturgické asistence a zpěvem litanií při průvodu k závěrečné pobožnosti 
do krypty. Celkové organizace slavnosti se zhostili Slovinci a mši svaté před-
sedal slovinský kardinál Franc Rodé.  

Nevšední událostí, které jsme byli svědky v polovině února, byla kon-
zistoř svolaná Svatým otcem, při které byl kreován kardinálem (mezi více než 
dvaceti novými kardinály) otec arcibiskup Dominik Duka. Po samotné    
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konzistoři s přebíráním 
biretů a dekretů  18. února 
v bazilice svatého Petra otec 
kardinál sloužil mši svatou 
pro české a moravské pout-
níky v kostele sv. Řehoře VII. 
Následovala blahopřání 
v podvečerních hodinách 
a poté občerstvení v pout-
ním domě Velehrad. 
V neděli 19. února nově 
jmenovaní kardinálové koncelebrovali se Svatým otcem při děkovné mši 
svaté. První „kardinálskou mši“ v Nepomucenu slavil otec kardinál v pondělí 
20. února.  

Téhož dne jsme také vstoupili do letního semestru a zanedlouho nato, 
ve středu 22. února, do postní doby. Kdo z vás jste studovali v Nepomucenu, 

asi si pamatujete, že v postní době bylo vždy 
zvykem se modlit v zahradě koleje křížovou 
cestu. I letos jsme v této pěkné tradici pokračo-
vali. V sobotu 3. března jsme se zúčastnili 
Raccolty alimentare v supermarketu SMA na 
náměstí Re di Roma a o čtrnáct dní později,      
v sobotu 17. března, jsme prožili rekolekci         
s kardinálem Miloslavem Vlkem, který se s 
námi také při podvečerní konferenci podělil o 
své takřka osmdesátileté životní zkušenosti.  
Za zmínku stojí jistě dvě kulturní akce, které se 
uskutečnily v Nepomucenu v těchto jarních 

měsících. 17. ledna večer to byla přednáška o Pražském jaru s názvem Prima-
vera di Praga, risveglio europeo pořádaná v Nepomucenu Asociací Praga a 
23. února přednáška s názvem Da Sant’Ignazio al Cardinale Špidlík SJ, 450 
anni di lotta e di gloria dei gesuiti in Boemia s promítáním filmu o jezuitech.  

Milí čtenáři, pokud čtete stránku s kronikou pravidelně, jistě si pama-
tujete, že na velikonoční prázdniny obvykle odjíždíme domů. Letos však (jako 
každé tři roky), dá-li Bůh, zůstaneme v Římě, abychom mohli prožít naše 
největší svátky společně a v blízkosti Svatého Otce. Nezbývá mi než zakončit 
kroniku přáním požehnaných Velikonoc i vám všem! 

Vojtěch Smolka 
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FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ 

Je dobrým zvykem číst denně duchovní četbu. Obyčejně ji hledáme 
mezi slavnými duchovními autory. Není ovšem na škodu objevit duchovní 
hodnoty i u jiných klasických autorů. Jsou to spisovatelé, kteří píší o životě. 
Sám jsem objevil, dá se říci teprve nedávno, tedy se značným opožděním, 
autora dle mého názoru doposud nepřekonaného. Je jím Fjodor Michajlovič 
Dostojevskij. Kdysi jsem četl jako povinnou četbu jeho román Zločin a trest, 
ale tehdy mne asi pro přílišnou hloubku jeho myšlenek nezaujal. Teprve po 
letech jsem ho znovuobjevil ve zcela 
jiném světle. Považuji tohoto autora 
za mistra popisu lidského nitra. Ze 
všech jeho románů je cítit, že nepo-
pisuje člověka zvnějšku, ale zevnitř. 
Je to vůbec možné? Pouhým pozoro-
váním toho není možné dosáhnout. 
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 
vychází ze své osobní zkušenosti. 
Jeho pestrý život mu dal příležitost 
vyhodnotit roviny, do kterých proni-
ká jen málokdo. Narodil se 11. listo-
padu 1821 v Moskvě. Protože mu 
v šestnácti letech zemřela matka a o 
dva roky později pak byl zavražděn 
otec, začal z existenčních důvodů 
studovat vojenské ženijní učiliště, ale 
po sedmi letech tuto dráhu opustil, 
aby se mohl věnovat psaní. Ve svém prvním románu Chudí lidé (1846) se 
snaží popsat nitro postav a pokouší se vyložit jejich vnitřní svět a také proces 
deformace, jemuž lidé podléhají ve střetávání se s krutým okolním světem. 
První z jeho hlubinných analýz rozdvojené psychiky člověka se jmenuje  
Dvojník (1846). Tato rozpolcenost je příznačná pro toho, kdo se začne pře-
tvařovat. Snad i pro náš národ je to poučné. Dříve platilo, co Čech, to muzi-
kant, ale dnes spíše platí, co Čech, to herec. To vše lze vyčíst z této novely. 
Spisovatel se stal členem kroužku revolucionáře Michaila Vasiljeviče Petra-
ševského, okolo něhož se scházela ruská inteligence. Byli ale odhaleni, zatče-
ni a spolu s dalšími dvaceti odsouzeni k trestu smrti. Tak Dostojevský prožil 
svou vlastní smrt. Byl připraven. V jeho románech můžeme sledovat       
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dokonalý popis pohnutek člověka, který jde na souboj. Soud ale nakonec 
rozhodnutí změnil a poslal je do omské věznice na nucené práce, kde strávil 
čtyři roky, a následně na vojenskou službu na Sibiř, kde pobyl téměř pět let. 
Z důvodu chatrného zdraví byl propuštěn, takže se mohl vrátit do evropské 
části Ruska. Trpěl padoucnicí, která se také často promítá do románových 
postav. 

Své prožitky z této doby vtiskl do svědectví o pobytu v omské káznici 
v Zápiscích z mrtvého domu (1861). Je to ukázka uzavřeného společenství 
v náročných podmínkách, kde se nedá ukrýt žádné zákoutí lidského srdce. 
Vyjde zcela najevo charakter člověka. Je snadné vycházet s člověkem, které-
ho vidím jednou za čas a mohu se od něho kdykoli vzdálit, ale je obtížné 
soužití dnes a denně s někým, kdo mi je přisouzen a nemohl jsem si ho vy-
brat.  

Román Uražení a ponížení (1861) vychází z autorova mučivého vztahu 
k první ženě M. D. Isajevové.  

Ve svém nejproslulejším románu Zločin 
a trest (1866) popisuje velmi aktuální 
téma pro dnešní svět. Jedná se o mani-
pulaci. V postavě Raskolnikova se ukazu-
je, jak působí na člověka svévolné zachá-
zení a vyvyšování se jednoho nad druhé-
ho. Pro Dostojevského člověk není 
bytostí čistě rozumovou, nelze ho pře-
dem "vypočítat" a také s ním nelze proti 
jeho vůli manipulovat, i kdyby to mělo 
být k jeho prospěchu a jménem pokroku. 
Snad tady právě pochopíme, kde se bere 
tolik násilí, jakým způsobem lze roztočit 
spirálu zla. 

Po roce 1860 Dostojevského stravují projevy jeho druhé nevyléčitelné 
choroby - hráčské vášně. Jeho život se mění ve štvanici. Kupí dluhy, před 
svými věřiteli uniká do Francie a Německa. V roce 1867 nadiktoval během 
několika týdnů své stenografce A. Snitkinové román Hráč (1867) obsahující 
množství autobiografických prvků. Zvláště cenný je popis, jakým způsobem 
vzniká a probíhá závislost. Jaké jsou pohnutky takového člověka a co prožívá. 
Dostojevský se krátce nato oženil, pokračuje v cestách po Evropě a marně se 
snaží zbavit hráčské vášně. Je věčně podrážděný, každý další záchvat padouc-
nice jej psychicky ubíjí, poštve si proti sobě i nejbližší přátele a autory. 



 

 

Hrdina následujícího románu Idiot (1868), kníže Lev Myškin, je pravým 
protikladem. Autor do něho vtiskuje pokoru a moudrost v křesťanském 
pojetí. Je to obraz o dokonale krásném a mravně ušlechtilém člověku, který 
je krásný tím, že je pro společnost směšným. Není snad nositel křesťanských 
ideálů pro dnešní svět k smíchu? A přece, krása, která je z počátku směšná, 
se časem stává něčím nepopsatelným. 

V dalším svém literárním díle Běsi (1871-72) autor odmítá nihilisty, 
kteří si činí nárok na násilné vnucování svých představ o budoucí společnosti. 
Člověk je nositelem svobodné vůle a není výplodem společenských poměrů. 
Společnost nevytváří hodnoty, ale ty jsou dány lidskou přirozeností. 

V dalším románu Výrostek (1875) popisuje rozčarování chlapce, který 
postupně poznává, že základem společnosti jsou peníze a kariéra, a proto 
touží vlastnit milión, aby si ho nikdo netroufl urážet. Kolik pravdy o dnešní 
soupeřivosti mezi lidmi se tu můžeme dočíst. Touha po penězích jako pro-
středku moci a prosazení se ve společnosti. Hmotné bohatství jako princip 
důstojnosti člověka. 

Vrcholným dílem Dostojevského je rozsáhlý román Bratři Karamazo-
vovi (1879-80). Dostojevský chce poukázat na mravní a společenské problé-
my doby. Dějový rámec tvoří vražda otce a hledání jejího pachatele. Nespra-
vedlivě je odsouzen jeden z bratří, a Dostojevský tak objasňuje, jak nedoko-
nalý je lidský soud zvnějšku. Dokazuje, že psychologickou rekonstrukcí celého 
případu lze dokázat vinu i nevinu stejného člověka. Člověka odsoudit, ale 
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i ospravedlnit. Ve hře je otázka zla zrcadlící se především v utrpení dětí 
a existence Boží. Je to jeho vrcholné dílo, v němž se silně projevuje Dostojev-
ského vyzrálost a jeho proměna pod vlivem evangelia, se kterým se setkal na 
nucených pracích. 

Dostojevského dílo tvoří celek. Je to jeden velký životní příběh. Během 
četby můžeme dojít k přesvědčení, že Dostojevského životní prožitky se 
promítají do jednotlivých postav. Můžeme si to představit jako paprsek, který 
se při průchodu hranolem rozkládá do barevného spektra, které ale ještě 
zcela nevypovídá o skutečnosti vlivem nedokonalého vnímání našeho oka. 
Pokora před tímto faktem je cítit ze všech spisů Dostojevského. 

Zabýváme se mnoha problémy dnešní doby a říkáme, že dnešní doba 
je velmi zlá. Po přečtení Dostojevského mi bylo jasné, že člověk různých dob 
je pořád stejný. Mění se pouze životní okolnosti. Reakce na ně je stále stejná. 
Aktuálním tématem, které je na denním pořádku, je světová krize. Není to 
nic nového. Kdo chce pochopit, o co kráčí ve vyhlášení světové krize, nechť si 
přečte malé dílko Krokodýl (1865). Dostojevský umírá 9. února 1881 
v Petrohradě. 

Nepodal jsem úplný výčet všech jeho literárních děl, ale pouze těch, 
která jsem doposud četl. Přesto nezbývá než dodat, že četba Fjodora Michaj-
loviče Dostojevského není ztráta času. Každý z nás by mohl napsat vlastní 
román o svém životě, ale asi ne všichni budeme mít příležitost prožít tak 
pestrý život. Navíc zcela jistě nemáme takové schopnosti rozboru a vyjadřo-
vání jako Dostojevský. Jeho studium je poznáváním jevu: Ecce homo! 

 

David Henzl 

 
NOVÝ VICEREKTOR P. JIŘÍ SEDLÁČEK SE PŘEDSTAVUJE 

 

Otče vicerektore, v Nepomucenu s námi žijete od října minulého 
roku, ale čtenáři Brázdy toho o Vás asi ještě mnoho nevědí. Mohl byste se 
jim proto na úvod krátce představit?  

 

Narodil jsem se v roce 1960 ve Veselí nad Moravou v zemědělské 
rodině. Jsem nejmladší z šesti sourozenců. Bratr František je také kněz, léta 
dělal vicerektora v olomouckém semináři, teď je farářem ve Štípě. Jak nábo-
ženství na základní škole, tak později na teologické fakultě mne učil                
P. Vymětal. Po základní škole jsem studoval na gymnáziu, poté jsem si udělal 
dvouletou nadstavbu zaměřenou na programování počítačů a pak už šel na 
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dvouletou vojnu a do semináře. V osmaosmdesátém roce jsem byl vysvěcen. 
O den dříve než otec rektor. Po vysvěcení jsem byl poslán do Místku, kde 
jsem byl kaplanem, zároveň jsem byl administrátorem v Paskově, kde je 
onkologický ústav. Po roce jsem byl přeložen do Rychaltic s excurrendem ve 
Staříči a po dvou letech jsem šel do Prostějova, kde jsem se staral hlavně       
o výuku náboženství, přípravu snoubenců a oratoř pro mládež. V roce 1994 
jsem byl přeložen do Říma, do poutního domu Velehrad, kde jsem sloužil až 
do loňského podzimu.  

 
Co jste měl na starosti na Velehradě?  
 

To, co bylo potřeba. Od provázení 
poutníků až k praní prádla nebo vaření. 
Poutníkům jsme zajišťovali ubytování, 
stravu a pomáhali jsme jim vytvářet pro-
gram. Ubytovávali jsme až 70 lidí. Snažili 
jsme se udržet nízkou cenu, aby mohli 
přijíždět lidé i z těch nejobyčejnějších vrs-
tev, aby mohli být posíleni poutí na svatá 
místa a setkáním se Svatým otcem. Naše 
motto bylo: přijde turista a odejde poutník. 
Málokdy se to povedlo, protože rozdíl mezi 
turistou a poutníkem je velký, ale na mnohé 
pobyt v Římě a procházení jeho svatých míst 
s výkladem opravdu zapůsobil. 

 
Vypadá to, že se vám tam líbilo. To se vám asi neodcházelo lehce... 
 

Nebylo to lehké, chvíli mi to trvalo, než jsem v podvědomí přestal říkat 
Velehrad a začal říkat Nepomucenum. Práce je to ale docela podobná, jenom 
se více starám přímo o dům a lidé se méně střídají. Na Velehrad přicházeli 
lidé na krátko a odcházeli posílení a povzbuzení po několika dnech v Římě. 
Do Nepomucena přicházejí bohoslovci a kněží, aby studovali, a po krátkém 
čase odcházejí kněží a doktoři teologie. Je to doba skutečně krátká, protože 
výzvy a požadavky na kněze jsou v dnešní době opravdu veliké a stejně tak 
jejich poslání. Čas na jejich přípravu je velmi vzácný. Je třeba ho s rozvahou 
využít a k tomu bych jim chtěl pomoci vytvářením zázemí. 

 
k zodpovězení otázek otce vicerektora donutil E.T. 
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JEŽÍŠOVA „CESTA K MRTVÝM“ 

   Tři dny, jedna jediná, souvislá liturgie. Tímto způsobem si každým 
rokem, během Svatého týdne, připomínáme zásadní okamžiky v životě Ježíše 
Krista – v jeho životě „pro nás a pro naši spásu“. Tři dny, které – jistým způso-
bem - v sobě zahrnují celý lidský život: okamžiky bolesti a utrpení, opuště-
nost, ale i chvíle radosti a zářícího světla na obzoru. V životě ale prožíváme 
ještě i jiné situace – momenty bezradnosti a ztišení, v nichž převládá nad 

jasností a „vědomostí“ spíše 
důvěra. Důvěra, skrze níž 
vkládáme sebe samé do rukou 
a jednání druhých lidí. Paradig-
matem právě těchto chvil pro 
nás může být to, co každoroč-
ně prožíváme o Bílé sobotě: 
tradice ji označuje jako „Bílá“, 
neboť viditelně – z hlediska 
liturgie – se onen den nic 
neděje. A přesto: „sestoupil do 
pekel“, tak zní jeden článek 
vyznání naší víry. Pokud by-
chom se nechali vést dle „lex 
orandi, lex credendi“ západní 
církve, mohly by naše úvahy 
skončit velmi brzy: liturgie 
západní církve nepřisuzuje Bílé 
sobotě jako takové zvláštní 
důležitost, neboť jako hlavní 
okamžik Kristova vítězství 

prožíváme chvíle noci/rána Velikonoční neděle. Stačí však uvědomit si hlavní 
velikonoční motiv východních církví a okamžitě vidíme rozdíl: ikonografický 
motiv nazývaný „Anastasis“ zobrazuje postavu Krista, který z jakýchsi nejas-
ných podzemních prostor vyvádí lidstvo, reprezentované postavou Adama a 
Evy (případně také starozákonních patriarchů) zbavených okovů. Mezi teolo-
gy 20. století, jedním z těch, kdo se pokusil dát jasnější podobu našim mož-
ným úvahám o Bílé sobotě, byl Hans Urs von Balthasar (1905-1988), známý 
teolog švýcarského původu. V jeho přemítání o Bílé sobotě je vůdčím moti-
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vem jeden fakt, který jeho vizi odlišuje od ostatních: svůj teologický nástin 
sepisuje ovlivněn mystickými vizemi ženy, které sloužil jako duchovní vůdce. 
Tou ženou je švýcarská mystička Adrienne von Speyr (1902-1967). Jak ona, 
tak i von Balthasar staví události dne Sabbatum sanctum do středu pozornos-
ti každého křesťana, nazývaje tento den klíčem k pochopení dějin spásy.  

   Dříve než se naše pozornost bude soustředit na Balthasarův nástin, je 
nutné alespoň velmi stručně nahlédnout do starozákonních představ o osudu 
člověka za hranicí pozemského života: notoricky známé pojmenování „šeol“ 
je podle židovských představ místem, kam přicházejí všichni mrtví, bez ohle-
du na jejich předchozí život. Slovem, které snad lépe vyjádří podstatu onoho 
šeolu, je „zapomnění“ (zapomnění od lidí ale rovněž i od Boha). Nicméně 
Izraelité rozlišovali v rámci šeolu dvě prostředí (Abrahámovo náručí, podle 
podobenství o Lazarovi v 16. kapitole  Lukášova evangelia, a také gehenna 
jako místo pro ty, kdo žili zlým životem).  

   Jaký přínos můžeme, ohledně zmíněné události Velikonočního tridua, 
sledovat v myšlení H. U. von Balthasara? Na prvním místě tento autor dopo-
ručuje mluvit ne o Ježíšově „sestupu“ do podsvětí, ale o jeho „cestě směrem 
k mrtvým“ (odvolávajíce se na biblický text 1 Petr 3,19), k níž se do protikladu 
potom staví „cesta k Otci“ Zmrtvýchvstalého. Jaký je hlavní důvod této cesty? 
Je to Ježíšova solidarita s člověkem: již církevní otcové se odvolávali na Jeho 
solidaritu, která pojí Krista s člověkem každého věku, každé životní situace 
a to dokonce i ve smrti. Nejen toto: na základě mystické vize A. von Speyr 
mluví H. U. von Balthasar o tom, že Kristus na sebe nejen bere lidskou smrt, 
ale zažívá i „druhou smrt“, kterou je přijetí na sebe hříchu jako takového 
(ve své vizi popisuje von Speyr tento „ryzí hřích“ jako totální chaos, který je 
oddělen od člověka a který Kristus bere na sebe). Právě tehdy, v místě, které 
tvoří přímý protipól Boha, se naplňuje dílo Ježíše Krista, jeho substitutio/
satisfactio vicaria, jak poslání Božího Syna, po vzoru sv. Anselma 
z Canterbury, pojmenovává i H. U. von Balthasar. Právě zde, v protipólu 
Boha, dochází k nejhlubší kenozi Božího Syna, ale také k jeho „ujmutí se 
vlády“ jakožto Boha. Právě tehdy se smrt mění z poslední destinace člověka 
v pokračování naší životní „cesty k Otci“. To je také „pro nobis“ všech tajem-
ství Ježíšova života, toho, který je pravý Bůh-s-námi, solidární a blízký lidem 
v každém okamžiku života. Ten, který o sobě řekl: já jsem Cesta – Pravda – 
Život, nás zve, abychom jej následovali: „Probuď se spáči, přece jsem tě 
neučinil proto, abys prodléval spoutaný v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já 
jsem život těch, kdo zemřeli.“ (KKC 635)   

Josef Mikulášek 
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ROZHOVOR S LUKÁŠEM ENGELMANNEM 

Lukáš Engelmann (*1980) je šestým rokem knězem Ostravsko-Opavské 
diecéze a již třetím rokem studuje na Gregoriánské univerzitě obor Psycholo-
gie. Zpravidla se usmívá a šíří kolem sebe dobrou náladu, ačkoliv lze vypozo-
rovat, že jeho studia jsou dost náročná. Ve volném čase agituje pro zavedení 
kulatých stolů v jídelně. Má ale i špatné vlastnosti —tak třeba když mu pošle-
te rozhovor na korekci, tak vám do něj nasází řadu odpudivých smajlíků.  

 
Máš nějaké kněžské vzory?  
Překvapivě začnu trošku negativně. 
Jako „mladistvý konvertita“ (v deseti 
letech) jsem ve svém životě z počátku 
potkával spíše kněžské antivzory, kdy 
jsem si musel říkat: „Přátelé, tak tudy 
ne“. Přesto jsem uvnitř vnímal silnou 
touhu po kněžství. Ale naštěstí kněž-
ských vzorů bylo více než těch antivzo-
rů. Byli to obyčejní, ale poctiví kněží. To 
mě fascinuje: poctivě prožívané kněž-
ství i přes lidskou nedokonalost. Takže 
vzorem je pro mě poctivý kněz, který 
se nenechává znechutit. A znám jich 
naštěstí dost. 
 

Bubnuješ. Jak jsi se k tomu dostal? 

„Jak slepý k houslím“. Byl to můj sen už od malička, ale nikdy jsem 
nenašel odvahu se přihlásit. Až když jsem byl ve čtvrťáku na gymplu a už jsem 
tušil, že půjdu do semináře, tak jsem vnímal, že je to moje poslední šance 
začít. Vyhledal jsem si ZUŠ v Opavě s tím, že se chci učit na bicí. Učitel mi sice 
narovinu řekl, že v mém věku už jsem trošku „dřevěný“ na to, abych začínal 
s bicími, ale i tak jsem se za ten rok myslím naučil slušný základ. A jsem za to 
vděčný. 

I když některé to provokovalo. V semináři v prváku mi jednou jeden 
páťák se vší vážností řekl: „Byli už tady dva bubeníci a oba po prváku odešli.“ 
To bylo povzbuzení! 

Nechci to příliš spiritualizovat, ale bicí vnímám jako úžasný nástroj, 
protože za prvé tvrdí muziku, stejně jako basa, a přináší do hudby něco 

BRÁZDA – 2/2011-2012                                      15 



 

 

neopakovatelného a výrazného. Za druhé je to ale „pouze“ doprovodný 
nástroj, ne ten hlavní. A za třetí jsou pro mě symbolem: Když nemají pořádně 
napnutou blánu, nic na ně nezahraješ. Jde o to, abychom chtěli být takovou 
„napnutou blánou“ připravenou pořádně a krásně zaznít, až na nás Hospodin 
udeří.  

 

Kněz a psycholog, 
který hraje na bubny … 
to připomíná hnutí 
mužské spirituality. Je 
ti tento vcelku nový 
trend v něčem blízký?  
Ještě chybí doutník a 
kniha Richarda Rohra 
pod paží… :-) Je mi to 
blízké, protože jsem 
psal diplomovou práci 
na téma „Evangelizace 

mužů“. Je potřeba říct, že právě Richard Rohr ve své době upozornil svými 
myšlenkami na něco, co bylo v Církvi jaksi zakrnělé. Vnímám to jako určité 
znamení doby.  Ale na druhou stranu, po pravdě řečeno, jestli se na to podí-
vám z pohledu kněze, nejsem si jistý, jestli všechno, co se na „chlapských 
setkáních“ děje, je plně ortodoxní. Když se na to podívám z pohledu psycho-
loga, vnímám, jako by tato setkání byla taková „skupinová terapie 
s nádechem spirituality“. Má to v sobě samozřejmě i pozitivní prvky. Chlapi 
například veřejně před ostatními mluví o svých emocích. To se běžně nestá-
vá. Ale nakonec jako by to v něčem trochu připomínalo hnutí New Age. 
A když se na to podívám jako bubeník, který musel dřít hudební etudy, tak 
jsem úplně pohoršen… :-) 

 

Proč sis vybral zrovna psychologii? 

Přiznám se, že jsem chtěl studovat psychologii už hnedka po gymplu, 
a až potom jít do semináře. Lákala mě, protože je to věda, která se zabývá 
člověkem. Otec biskup mi ale doporučil, abych šel do semináře rovnou, s tím, 
že kdybych měl stále zájem o psychologii, pošle mne studovat potom. Samo-
zřejmě na to zapomněl :-) Po druháku jsem strávil tři týdny v psychiatrické 
léčebně v Opavě… Měl jsem tam praxi mezi alkoholiky a „feťáky“, a to na 
mne velice zapůsobilo. Na fakultě se mi pak líbily přednášky P. Tavela, na 
kterém mne zaujalo, že i kněz může být psycholog. Po čtyřech letech stráve-
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ných v Místku jako kaplan jsem byl na exerciciích P. Suchého SJ. Rozebírali 
jsme spolu i důležitost studia. Když jsem od něj slyšel, že „tam u nás na 
Gregoriáně“ se vedle jiných učí i obor Psychologie pro duchovní život, začalo 
to ve mně rezonovat a tušil jsem, že to je ono. To jsem ještě vůbec neměl 
tušení, že Gregoriana je prestižní univerzita a že na tento obor berou pou-
hých patnáct lidí ročně, a tudíž že mě čekají vstupní testy… 

 

Jak probíhá studium? 

Klasicky se studuje psychologie 3 roky bakalaureát, dva roky licenciát 
plus případně další dva až tři roky doktorát. Ale na naší škole jsou téměř samí 
kněží a řeholní sestry s úzkou specializací pro pomoc ve formaci, takže se 
nám bakalaureát a licenciát scvrkne do tří let a terapie do dvou a půl let a 
děláme ji souběžně s licenciátem. Tudíž naše studium trvá celkem čtyři roky.  

Specializujeme se na psychodynamický směr, který vychází z psychoa-
nalýzy přes ego-psychologii, až k „object-relations“ psychologii Kleinové, 
Winnicotta, Kernberga a tak dále. Psychodynamická terapie by měla sloužit 
spíše jako prevence. 

Studium je koncipováno v jiném stylu, než na jaký jsme zvyklí. To 
znamená, že na každou hodinu jsme měli přečíst tak sto až sto padesát 
stránek a během lekce se předpokládalo, že máme načteno, vypíchlo se to 
nejdůležitější a diskutovalo se o tom. Takovéto lekce byly dvě za týden plus 
jedna v klasickém přednáškovém stylu. 

 

To dělá 300 stran za týden, pěkné... Kromě toho taky vedete terapie. 
Podstupujete také nějaké, abyste věděli, jak to vypadá z té druhé strany?  

Ač někteří spolubratři říkají, že na to nevypadám, tak i já jsem terapii 
podstoupil :-) Přiznám se, že jsem to z počátku bral jako nutné zlo. Chtěl jsem 
studovat psychologii a 
ne se účastnit nějakých 
kolokvií. A tak se nedi-
vím, když se někomu do 
toho nechce. Ale je to 
dobré v tom, že člověk 
může poznat sám sebe, 
své limity, slabosti, svůj 
styl osobnosti atd. Také 
je dobré, aby se člověk 
dokázal vcítit, jaké to je 
sedět v tom křesle 
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naproti. No a nakonec je to vlastně důležité i pro terapii. Terapeut by měl 
znát svou vlastní vnitřní dynamiku, aby dokázal rozlišit, kdy klient brnká na 
jeho vlastní strunu (na věci, na které je terapeut citlivější kvůli své osobní 
minulosti) a kdy klient nevědomky používá projekci něčeho svého vnitřního 
a „deformuje“ si obraz terapeuta podle této své projekce. Odborně se to 

nazývá přenos a protipřenos. 
S tím se budeme setkávat i při 
pastoračních rozhovorech ve 
farnostech. Nikdo nepřistupuje 
ke knězi jako „tabula rasa“. Už 
proto nemůže uškodit svou 
vnitřní dynamiku znát. Z těchto 
důvodů všichni terapii podstu-
pujeme. A to je podle mě 
dobře.  
 

Populární psychologie má 
často destruktivní účinky na 
uvědomění si své hříšnosti. 
Může vést k alibismu. Jak je to 
s psychologií, kterou studuje-
te? Má podobné účinky?   
Za pojmem „psychologie“ se 
skrývá řada různých přístupů. 
Záleží na tom, na jaké filosofii 
a antropologii je postavená. 
Diskutabilní pro nás křesťany je 
třeba psychologie postavená 

na humanismu (Rogers, Maslow), protože ta nepočítá s lidskou přirozeností 
narušenou dědičnou vinou. Něco ve stylu: „Člověče, zachraň sám sebe, 
seberealizuj se, a vše bude spaseno“.  Ale za psychologií, kterou studujeme 
my, stojí křesťanská antropologie. 

 

Což znamená... 

Když to hodně zjednoduším a zkrátím: Člověk je obrazem Božím 
s přirozeností narušenou dědičnou vinou, který je ale pozvaný prožívat jed-
notu s Bohem. A potom taky, že konflikty jsou nevyhnutelné, protože jsme 
lidé hříšní a nezralí. Například konflikty v člověku: Mezi potřebami, které 
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v nás jsou, a hodnotami, které chceme žít. Nebo konflikty ve skupinách, 
ve kterých se nacházíme nebo budeme nacházet. Každý takový konflikt může 
být ovšem výzvou. Jak se říká: „No crisis – no movement“ (Bez krize není 
žádný pohyb). Holt, musíme se smířit s tím, že „dokonalá vyrovnanost“ tady 
na zemi nikdy nebude a není to ani cílem terapie. Nám křesťanům by nemělo 
jít „jen“ o seberealizaci… 

 

Jak je to s duší? Někteří věřící se iracionálně bojí toho, že by mohla 
psychologie dokázat, že člověk je jen zvíře s dokonalejším mozkem. Může 
psychologie brát v potaz duši? 

Jak definovat duši? Pojem „duše“ může znamenat něco jiného pro 
teology, něco jiného pro filosofy a něco jiného pro psychology. Psychology 
spíše zajímá, jak je propojen mozek a myšlení. Na to existuje řada názorů, 
které jsou ale spíše filosofické, protože toto už překračuje kompetence 
psychologie. Od názorů monistických, což je materialismus nebo idealismus, 
až po názory dualistické, například oblíbené Descartovo rozdělení na res 
cogitans a res extensa. Mě osobně zaujalo podobenství, že mozek a myšlení 
se má k sobě jako hardware a 
software. Jedno bez druhého 
nerozběhne program v počítači. 
Otázkou ale zůstává, jak je náš 
hardware (mozek) propojen 
s naším softwarem (myšlení, 
sebeuvědomování). Ale abychom 
nepřetížili večer… 

 

To, co se člověk učí, mění 
jeho pohled na svět. Proměňuje 
se tvé vnímání lidí? Máš pocit, že 
jim více rozumíš? 

Někteří profesoři nás upo-
zorňovali na to, že psycholog je tak 
trochu odsouzen k samotě, proto-
že mnoho lidí může mít vůči němu 
předsudky a začnou mít strach, 
jako by měl rentgen a viděl do 
nich. Každý z nás má něco, za co se 
stydí, co chce schovat před     
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světem. Takže vnímám, že někteří lidé na mne začali být citliví. Člověk ale, 
bohudíky, zůstává tajemstvím. I psycholog vidí jen některé projevy. Na dru-
hou stranu si myslím, že díky praxi v Centru jsem na lidi citlivější daleko víc, 
než jsem byl předtím. Když terapeutovi „projde pod rukama“ velké množství 
lidí, začne být vnímavý na to, co „v nich asi hraje“. Vnímám to jako dar. Pak 

ovšem bolí, když terapeut ví, jak asi druhé-
mu pomoci, ale ten ve skutečnosti se 
sebou nic dělat nechce.  
 

Tak už víme, že se tě někteří bojí. Opráv-
něně? Škatulkuješ lidi?  
My se specializujeme na různé styly osob-
nosti. Takže nejen poruchy osobnosti, ale 
i tendence k těmto poruchám. Finta je 
v tom, že každý člověk má všechny styly 
osobnosti, ale bohužel třeba kvůli nějakým 
svým životním zkušenostem může být         
v jednom stylu rigidní a pořád jedná tímto 
jediným způsobem, „ať je veselo nebo 
smutno“, protože to může fungovat jako 
jeho obrana. Důležité (mimo jiné) je 
u člověka vnímat, jaký je jeho převládající 

styl osobnosti, a pracovat s tou rigiditou čili lpěním pouze na tomto stylu. 
Také je nezbytné, aby terapeut byl neustále otevřen své předtuchy a hypoté-
zy, které vychází z výsledku testů i osobní praxe, změnit. A taky je jasné, že 
psychologie není všechno a člověk je větší tajemství než všechny styly osob-
nosti. Takže bych rád řekl, že se mě lidi bát nemusí. Co jim můžu udělat? I já 
jsem hříšný kněz se svou lidskou nezralostí a při snídani nebo při kafi 
„v oratoři u Vašínků“ rozhodně žádnou analýzu a valutaci dělat nehodlám :-)  

   
Potřebuje církev psychology? 

Nepotřebuje. Je to ale nabídka. Bůh nám dal rozum, abychom mohli 
bádat a hledat. Pokud některé věci, na které jsme přišli rozumem, fungují, 
byli bychom hloupí, abychom je v církvi nevyužili. Ale zůstává to pouze nabíd-
kou.  

 

A kde bys viděl zvláštní potřebu znalosti z psychologie nabídnout? 

Věc, která u nás chybí, a která by mě možná lákala, je být tu a tam 
k dispozici klukům v semináři. Mluví se o intelektuální, duchovní, pastorační     
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a lidské formaci, ale právě lidská formace se nějak předpokládá. Teď jsem 
psal práci do sociální psychologie na téma „děti z rozvedených rodin přichá-
zející do semináře“. Měli možnost s někým toto trauma zpracovat? Není 
potřeba tento fenomén příliš dramatizovat, na druhou stranu ale následky 
existují. Ale nejen to. Někteří otcové spirituálové říkají, že téměř polovina 
seminaristů prožívá nějaký problém s otcem. Jaký to má vliv na jejich duchov-
ní otcovství? Jak to ovlivňuje jejich vnímání Boha Otce? A to jsme nemluvili 
o příliš přísném nebo příliš uvolněném stylu výchovy v křesťanských domác-
nostech. Lákalo by mě pomáhat lidsky zpracovávat následky toho, co život 
přinesl. V milánském semináři se takto pracuje už nějakých patnáct, dvacet 
let. Po Velikonocích tam jedeme na zkušenou.    

 

Co se tě v rámci praxe v Centru nejvíce dotklo? 

Chodí k nám jak kněží, řeholní sestry, tak bohoslovci nebo třeba i laici. 
Důležité je, že člověk přijde dobrovolně a že se jeho výsledky nikdo nedoví. 
Přísně se zachovává forum internum. Jde totiž o osobní růst člověka. Ale ten, 
kdo prochází terapií, může dát 
písemný souhlas, abych mluvil            
i s jeho představeným. Překvapilo 
mě, že mnozí bohoslovci a novicové 
tohoto využívají. Nedávno mi jeden 
novic psal email, už dávno po ukon-
čení valutace, že by velice stál o to, 
aby i jeho spirituál poznal jeho 
vnitřní dynamiku. A právě setkávání 
s formátory je pro mne velmi pozitiv-
ní zkušeností. Je hezké, jak rektoři 
a spirituálové ty své kluky znají a jak 
o ně mají zájem. Jsou ochotní strávit 
někdy půl dne cestováním, aby se 
dostali do Říma, kde budou s jakýmsi 
neznámým mladíkem studujícím 
psychologii konzultovat život svého 
bohoslovce, kterého jim Hospodin 
na čas svěřil. Tento osobní přístup k člověku mne silně oslovuje! Je to důleži-
té, protože rektor, vicerektor a spirituál jsou otcovské figury a klíčové posta-
vy kněžství, které velice silně ovlivňují klíčící kněžský život.  

 

Za odpovědi poděkoval E.T.  
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HERMENEUTIKA DĚR 
 

První poznámka: Pokud nerozumíte nadpisu, nenechte se vyvést z míry, 
jste na tom stejně jako autor tohoto článku. Ale zní to dobře, ne?  

Druhá poznámka: Přítel mne upozornil na to, že ne všechny motivace 
popisované v textu musí nutně odpovídat skutečnosti. Věřím a doufám, že 
většina mých vývodů v tomto článku se skutečnosti nepodobá.  

 

Kdo se každodenně účastní mše, zjišťuje, že některé úryvky evangelia 
se opakují častěji. Zvláště „katoličtější“ části Písma mají díky svátkům vylep-
šenou periodicitu. Stěží méně než čtyřikrát do roka se dozvídáme, na co se 
Panna Maria zeptala anděla, když jí sdělil, že se stane matkou, nebo jak to 
bylo s tím předáváním klíčů u Cesareje Filipovy. Snad i kvůli tomu na některé 
evangelijní pasáže už vůbec nezbyl čas. Ještě dříve, než se tohoto tématu 
ujme nějaký proticírkevní popularizátor, který se rozepíše o tom, co katolická 
církev tají před svými ovečkami, zhostím se toho raději sám. 

 

Pravda, většinou se jedná o pasáže, které nalezneme v jiných evangeli-
ích v lehce odlišené formě, a tak nejsou během liturgického cyklu čteny 
všechny tři verze, ale jenom jedna. Přesto není bez zajímavosti, které alterna-
tivy byly zvoleny. Třeba ona pasáž, kde svatý Petr žádá Ježíše o dovysvětlení 
jeho slov o čistém a nečistém (Mt 15,15), čímž si vyslouží Ježíšův povzdech 
o nechápavosti učedníků, v souboji s Markovou paralelou, kde se ptají obec-
ně učedníci, prohrála, poněvadž asi liturgická komise došla k závěru, že už tak 
se v evangeliích mluví příliš o Petrových neúspěších. Ani Matoušova verze 
očištění chrámu (Mt 21,10-17) se nekvalifikovala mezi užší výběr, snad proto, 
že v ní volají děti v chrámě „Hosana synu Davidovu“, což by mohlo jen po-
vzbudit již tak dost rozsáhlé liturgické experimenty 60. let. Snad ze strachu, 
že by lidé brali evangelium doslova, nikdy nečteme Ježíšův pokyn po poslední 
večeři: „Vstaňte, pojďme odsud.“ (Jan 14,31)  

 

Další části nejsou předčítány snad proto, že více či méně kolidují 
s ostatními texty. Proto se nedozvíme, že ženy ono velikonoční ráno od 
hrobu utekly a nikomu nic neřekly (Mk 16,8). Stejně tak liturgie mlčí o dvojici 
slepých uzdravených u Jericha (Mt 20,29-34), přestože by šlo synchronizovat 
tyto zprávy prostou větou v kázání: „Dnes jsme v evangeliu slyšeli, jak Pán 
Ježíš uzdravil Bartimaia (Mk 10,46-52) a jeho bezejmenného kamaráda (Lk 
18,35-43).“  
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Možná by si na výběr textů mohla stěžovat i ona žena, která pomazala 
Ježíše v Betánii. Matoušova verze (Mt 26,6-13) se do výběru nedostala, 
pročež církev plní Ježíšova slova o tom, že se o této ženě bude mluvit po 
celém světě, pouze jednou za tři roky při Markových pašijích, kde je její čin 
poněkud překryt událostmi mnohem dramatičtějšími.  

Některé texty, které v lekcionáři nenajdeme, by kazatelům pěkně 
zatopily. Snad proto, že by se poté nemluvilo od ambonu lehce, nikdy nečte-
me o tom, že „z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty 
v den soudu“ (Mt 12,36).  Nebylo by také snadné věřícím vysvětlit, že ačkoliv 
Ježíš řekl bratřím, že na svátky stánků nepůjde (Jan 7,8), stejně šel (Jan 7,10). 
Lhal tedy? Naštěstí se to vysvětlovat nemusí. 

Bylo by mnoho jiných míst, především z Janova evangelia, ke kterým se 
za celé tři roky ani jednou nedostaneme, ale uvedené snad postačí k tomu, 
abychom si udělali představu proč. Nezbývá než dodat, že liturgie je sice 
privilegovaným místem Božího slova (Verbum Domini 52), ale ne jediným. 

 

Tomáš Enderle 

KDYŽ V ŘÍMĚ NASNĚŽÍ... 

Vzhledem k tomu, že Brázda vychází třikrát ročně, stává se občas, že i 
jinak již naprosto neaktuální zprávy z Nepomucena a okolí nepozbývají své 
aktuálnosti, neřku-li přímo novosti... A nejinak je tomu i s tímto příspěvkem... 

 

Začátkem února zažil Řím to, co už dlouho ne. 
Nedá se sice říci, že by Římané sníh neznali – 
přece jen tu nesněží zas až tak zřídka – nicmé-
ně sněhová nadílka v míře tak natřesené a 
vrchovaté, která nám tu spadla do klína, byla 
naposledy k vidění možná tak v osmdesátých 
letech minulého století. Když začal v pátek 
odpoledne poletovat sníh, nikdo z nás netušil, 
jak nezvyklou výdrž prokáže během noci tento 
dar z nebes, jemuž se mělo dostat opravdu 
vřelého pozemského přijetí.  
O mé probuzení do sobotního zasněženého 
rána se postarala skupina několika nadšených 
obyvatel naší koleje, kteří v době, kdy slušný 
člověk teprve vstává, už dávno pobíhali po 
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zahradě, stavěli sněhuláka, testovali nové lyže a především ostřelovali okna 
dosud neprocitnuvších spolubratrů, aby se i oni mohli potěšit pohledem na 
tu nezvyklou podívanou. 

A věru bylo nač se dívat. 
Nejen Nepomucenum, ale 
celý Řím, oděný do bílého 
hávu, zažíval výjimečnou 
atmosféru. Lidé poté, co 
se vzpamatovali z prvního 
šoku, vyšli do ulic, někteří 
se vybavili lyžemi či snow-
boardy, aby zkusili, jak to 
pojede třeba na takovém 
Circu Massimu, na Piazza 

San Pietro vyrostla celá legie sněhuláků, od Colossea až k Piazza Venezia se 
táhly davy domácích i turistů s fotoaparáty v rukou, pomalu na každém rohu 
se strhla nějaká ta koulovačka... O poznání méně nadšení projevovaly veřejné 
služby, především hromadná doprava a uklízecí čety, které situaci zvládaly po 
svém, popřípadě nezvládaly. Policie duchapřítomně nasadila na své vozy 
sněhové řetězy a z bezpečnostních důvodů je tam ponechala i celé odpoled-
ne, kdy už na silnicích sníh vesměs roztál, takže rachot řetězů v kontaktu 
s dlažebními kostkami činil výstražné houkačky prakticky zbytečnými. Zjistilo 
se také, že ne všechna schodiště v centru města, ošoupaná botami milionů 
turistů, jsou sněhuvzdorná, respektive použitelná i za tohoto počasí. Ta zvlášť 
strmá a klouzavá byla uzavřena, na ostatních pak lidé postupovali se zvláštní 
obezřetností, připomínajíce spíše vzájemně se jistící horolezce než pouliční 
chodce.  

 
Zatímco v centru Říma jsme se rozplývali nad sympatickou proměnou, 

které město doznalo, na periferii byla situace o dost dramatičtější. Sněhu tam 
přirozeně napadlo mnohem více. Jeden kněz ze slovenské koleje vyprávěl, jak 
problematické bylo dostat se v pátek domů, když z Říma vyjížděl za celý 
půlden jeden jediný vlak, a to až k večeru: Už po dvou zastávkách byl vlak 
narvaný, a to na každé další zastávce stála spousta lidí, kteří se samozřejmě 
zkoušeli vtěsnat do vozu; někteří pocházeli třeba až z Viterba... My jsme měli 
štěstí, protože vlak dojel zrovna na stanici, kde jsme vystupovali, když vtom 
řidič prohlásil, že dál už nejede! Všechno ostatní už znám jen z vyprávění 
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jednoho známého, který tím vlakem pokračoval: lidé donutili strojvůdce, aby 
vlezl zpátky do kabiny a jel na další zastávku, kde se pokusil o revoltu podru-
hé, nicméně opět bezúspěšně. Jel tedy dál, až zastavil kdesi v polích, s tím, že 
dál už opravdu nejede, a nechal tam vlak i milé cestující a odešel. Ti 
z pasažérů, kteří to už neměli domů daleko, se dali na cestu podél trati, brodí-
ce se sněhem, zatímco někteří ze vzdálenějších obcí byli nuceni ve vlaku 
přenocovat... 

 

Přesně o týden později jsme se dočkali sněhu znovu, až jsem si říkal, že 
se to tu začíná stávat takovou pěknou tradicí – ale nakonec z toho vyšla jen 
slabá ozvěna první nadílky. Veřejné služby ovšem, poučeny „průsery z minu-
la“ (jak zpívá v jedné písni K. Plíhal), neponechaly tentokrát nic náhodě           
a úsloví „a causa della neve“ se velice rychle stalo argumentem použitelným 
prakticky pro cokoli: v novinách bylo lidem doporučováno nevycházet 
z domu, mimo provoz byla většina autobusů a pro jistotu i metro, už v pátek 
jste mohli najít některé školy z bezpečnostních důvodů zavřené, a dokonce se 
některým studentům přesouvaly i termíny zkoušek na pozdější dobu, až to 
trochu roztaje… 

Je neuvěřitelné, co tady takový sníh dokáže. Nezbývá, než se těšit na 
další zimní překvapení, ovšem nejdřív tak za 25 let, ať je v tom trochu pořá-
dek… 

Vojtěch Loub 
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VÝROČÍ 

85 let narození 
3. 3. 1927 Josef Krejčí 
13. 3. 1927 Mons. Jozef Zlatňanský 
15. 3. 1927 Mons. Ondrej Šinal 
28. 3. 1927 Jozef Martinkovič 
13. 4. 1927 Štefan Vagovič 

70 let narození 
7. 1. 1942 Mons. Pavol Brzý 

50 let narození 
7. 1. 1962 Erik Tvrdoň 

55 let kněžství 
16. 3. 1957        Josef Stojaspal 

45 let kněžství 
18. 2. 1967         Emil Valášek 

40 let kněžství 
18. 3. 1972         Josef Čupr 

35 let kněžství 
25. 3. 1977         Stanislav Dorotík 

20 let kněžství 
25. 4. 1992         Pavol Stanko 

VÝROČÍ NAŠICH BISKUPŮ 

 
70 let narození 

19. 1. 1942             Mons. Josef Hrdlička 

 
15 let biskupského svěcení 

11. 1. 1997      Mons. Jiří Paďour OFM Cap 
           Mons. Václav Malý 

 
10 let biskupského svěcení 

6. 4. 2002        Mons. Karel Herbst 

 
Blahopřání Mons. Dominiku Dukovi  

ke jmenování kardinálem 
 
Svatý Otec Benedikt XVI. jmenoval 18. 2. 2012 praž-
ského arcibiskupa Mons. Dominika Duku kardinálem 
Církve svaté. Otci kardinálovi chceme touto cestou 
pogratulovat a poděkovat za chvíle, které jsme s ním 
mohli strávit nejen při konzistoři. Vyprošujeme hoj-
nost Božího požehnání pro další službu Bohu i církvi. 

GRATULACE 

Omluva 
V minulém čísle jsme zapomněli pogratulovat  

Mons. Josefu Šachovi k 50ti letům kněžství, které  
oslavil 23.12. 2011. Tímto se omlouváme a dodatečně 

mu přejeme hojnost Božích milostí do dalších let. 



 

 
Požehnané Velikonoce  

vám přejí obyvatelé Nepomucena 


