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Děkujeme všem, 
 kteří ve svých modlitbách a obětech  
pamatují na obyvatele naší koleje. 

A také těm, 
 kteří přispívají na vydávání  

a distribuci Brázdy.  
 
 

Dne 7. května zemřel  
Mons. František Rýpar  

a 22. května 2014 zemřel  
Šebastián Labo SJ,  

exalumni naší koleje, 
které v modlitbách  
svěřujeme Božímu 

Milosrdenství. 
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Úvodník 

Bungee jumping, extreme skiing, paragliding, parkour a ještě třeba windsur-

fing. To jsou jména nejznámějších adrenalinových sportů. Pod těmito cizími a 

na první pohled nevině vypadajícími slovíčky se skrývají nejnemožnější úkoly 

a disciplíny, které se stavějí před lidského tvora a lákají ty nejodvážnější 

z nejodvážnějších. Ještě aby ne, vždyť když třeba takový bungee jumping 

člověk přežije, je to potom – konec konců – zážitek na celý život… 

Ne, že bych hledal inspiraci pro blížící se prázdniny, ale přeci jenom jsem se 

na pár těchto „sportů“ jedním okem podíval. Velmi mě zajímalo, jestli někde 

najdu přívržence takzvaného brázdingu. Což o to, anglicky to zní, Google 

najde všechno, ale po brázdingu, jako by se bajty slehly… A co to vlastně je?  

Představte si, že vytisknete papír, který pověsíte na chodbu, nástěnku nebo 

jiné příhodné místo. Na tom ale ještě není nic zvedající hladinu adrenalinu. 

Jistě, ale počkejte si, až si to začnou číst ostatní bratři z corridoia. Bude tam 

napsáno velkým tučným písmem něco ve smyslu: „uzávěrka příští Brázdy až 

za čtyři týdny“. A potom to začne… 

Před některými bratry se musí utíkat, jiní se na druhou stranu nechávají 

hledat, přemlouvat, chlácholit a utěšovat tím, že letos už to bude opravdu 

naposledy. Další vlna, která rozvíří kolejní život, přichází s padnutím uzávěrky 

(den D 23:59:59 – tento čas je s oblibou využíván až do posledních „tiků“). 

Deth line samozřejmě neznamená dostaveníčko všech článků do redakce, ale 

spíše další kolo smlouvání a zkoušení, kdo bude mít pevnější nervy a delší 

trpělivost. Ale protože novou Brázdu již držíte v ruce, vítězství patří nám a 

velký dík všem, kteří se o svůj důvtip, zážitky a dobrou vůli něco napsat 

podělili. Tímto vám, milí čtenáři, přejeme, ať si v nerušené pohodě, v klidu a 

bez zbytečných výstřelků adrenalinu užijete plody našeho „brázdingu“. 

Petr Soukal 
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Blíží se konec akademického roku a to chtě-nechtě nutí člověka k jakési 
sebereflexi. A ani já bych to do sebe nikdy neřekl, že se dopustím chyby tak 
začátečnické, jakou je nahlédnout do předchozích stránek svého deníčku 
v naději, že se alespoň dozvím, o čem byl poslední záznam či jaký mluvnický 
styl zvolit, abych dosáhl alespoň zdání kontinuity… Jak obrovské bylo ale 
moje zděšení, když jsem jen na okamžik prolétl poslední řádky. „Co to má 
být? To snad ani nemůže být pravda? Kdo psal tyhle bláboly?!“, prolétlo mi 
hlavou, než jsem se stačil zděsit podruhé a ještě více. „JÁ! To já!“ A při myš-
lence, že ve starověku byli básníci a spisovatelé trestáni na hrdle, jestliže dílo 
neodpovídalo představě zadavatele, mi tuhne krev v žilách. Ale o tom třeba o 
několik řádků níže… 
 

Tak tedy:  MILÝ DENÍČKU! 
 

Po návratu z velikonočních svátků jsme se 
vrátili do Říma trochu jiného, než jaký 
jsme jej opouštěli. Byl to Řím plný poutní-
ků, hnutí, vlajek a transparentů z celého 
světa, který tak dával najevo, že se blíží 
událost světového formátu. Tou byla 
kanonizace papežů Jana XXIII. a Jana 
Pavla II. V neděli 27. dubna tak byla 
zaplněná nejen Piazza di S. Pietro a přileh-
lá Via della Conciliazione, ale i okolní 

uličky stejně jako prostory na Piazza Navona, Via dei Fori Imperiali nebo 
náměstí u baziliky Santa Maria Maggiore, kde byly velkoplošné obrazovky pro 
intermediální účastníky slavnosti, které předsedal papež František. 
Následující den 28. dubna slavili mši svatou v bazilice svatých Petra a Mar-
celina biskupové, kteří byli na návštěvě Říma v rámci kanonizace. Spolu 
s kardinálem Dukou koncelebrovali kardinál Vlk, arcibiskup Graubner a bis-
kup Vokál. 
V závěru týdne, v pátek 2. 
května, jsme se sešli 
v bazilice S. Pietro u oltáře sv. 
Václava, kde předsedal mši 
svaté kardinál Vlk. Obyvatelé 
koleje se zde setkali se členy 



 

 

Agentury Amfora, která sdružuje význam-
né české a slovenské osobnosti z oblasti 
kultury a sportu. Ty byly ve Věčném městě 
na svém výjezdním zasedání, jehož součás-
tí byl mj. fotbalový zápas s hráči Nepomu-
cena. Po pátečním utkání zakončeném za 
stavu 6:3 pro „hosty“ proběhlo v sobotním 
dopoledni ještě setkání v prostorách koleje 
se společným zahradním posezením, 

kterého se zúčastnili i čeští krajané v Římě. 
Nepřehlédnutelnou slavností koleje byla i obhajoba disertační práce otce 
Paľa Hraboveckého, který tak 5.5. zakončil 
svá doktorská studia na Angelicu a již se 
vrátil do pastorace v košické arcidiecézi.  
 
Druhý květnový víkend navštívil naši kolej 
arcibiskup Cyril Vasil, SI, sekretář Kongre-
gace pro východní církve, aby nám vedl 
naše rekolekční úsilí – již poslední v tomto 
roce. Ve svých promluvách přiblížil mj. i 
myšlenky papeže Františka, když rozváděl některé články jeho apoštolské 
exhortace Evangelii gaudium. 
V pondělí 12. května jsme se vypravili do Auly Pavla VI., která byla místem 
setkání Svatého otce tentokrát s kněžími, řeholníky a bohoslovci studujícími 

na papežských univerzitách, stejně jako s 
rektory papežských kolejí. 
A protože se už celý týden smažilo, peklo a 
vařilo, bylo nasnadě očekávat událost sice 
tradiční přesto výjimečnou. 16. května se totiž 
kolej zaplnila mnohými hosty, kteří přišli spolu 
s námi oslavit patrona koleje, mučedníka sv. 
Jana Nepomuckého. Mši svatou spolu s další 
padesátkou kněží slavil kardinál Jozef Tomko, 
který zároveň zavzpomínal na dobu, kdy 
v koleji působil 15 let jako ekonom. Poté 
následovalo vzájemné setkávání a občerstvení 
v kolejní zahradě. 
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Z akcí následujících, které by ještě 
více či méně stály za zmínku, snad 
zbývá už jen zkouškové období, na 
které se někteří těší, protože se rádi 
učí, jiní protože s jejich koncem (a to 
je vždycky jen otázka času) přichází 
období prázdnin. 
 
Z letargie studijního režimu nás ještě 
příjemně vytrhl P. Radek Tichý svou 
obhajobou disertační práce, která proběhla 12.6. na Anselmianu. Tímto 
dnem také završil své badatelské úsilí a vrací se zpět do pražské arcidiecéze. 
 
 
Ale to už mne znovu jímá ten 
nostalgický duch sebereflexe. A 
já si říkám: „Mám na to? 
Nejsem na to už příliš 
starý?“ A jedním dechem 
si odpovídám: „Nemám. 
Jsem!“ Ruka se mi chvěje, 
na papíře dělám kaňky a navíc 
v dnešní době moderní výpočetní 
techniky se už deníčkování zkrátka 
nenosí. A tak mi v nitru, které má tak rádo 
hudbu zní: „Skončili jsme jasnááá zpráááááva,…“ 
Anebo s cestujícími Titanicu: „Time to say goodbye!“ 
Netruchlím však, abych nebyl jako ti, kteří nemají naději (srov. 1 Ts 4,13). A já 
naději mám. Naději, že po mně přijde někdo vyšší než já (a to při mých 175 
cm není těžké). A ten někdo pozvedne svůj hlas nebo alespoň notebook a 
ponese dál ten odkaz událostí, které přece jako by se nestaly, nejsou-li zazna-
menány pro generace příští. 
 
Sic nový duch, čerstvý elán vejde do těch slov, však jedna věc mě tíží: že 
v jiném hesle, jež první stránku zdobí, pak jiný text se vzhlíží. Už zestárlo a 
není in to trio zbožných rad: MŮŽEŠ KRESLIT, MŮŽEŠ PSÁT, ALE LISTY NETR-
HAT! 

Jiří Luňák 
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Mnohý kluk sní o tom, jak hrdě oblék-
ne fotbalový dres a za jásotu tribun 
vběhne na skvěle připravený trávník. 
Představuje si, jak se svým stojí 
u středového kruhu zdraví protihráče 
a sleduje, jak rozhodčí hází mincí. Pak 
obkrouží kolečko, aby zjistil, na jak 
měkkém či tvrdém povrchu se hraje. 
Ještě pohled ke střídačce na trenéra, 
poslední domluvy a poplácání se 
spoluhráči a jde se na to. Vůbec nezále-
ží na tom, zda lije jako z konve, nebo 

praží sluníčko, zda hřiště osvětlují 
reflektory, nebo se hraje za přirozené-
ho světla. Teď totiž začíná zápas! 
 
Jenže – pak to přišlo. Stáli jsme 
na vatikánském hřišti a na druhé straně 
se rozehřívali borci jako Zdeněk Gryge-
ra, před pěti lety ješ-
tě reprezentační obránce, Přemysl 
Bičovský, mistr Evropy z roku 1976, či 
Jan Fiala, fotbalista roku 1982, spolu 
s herci Martinem Dejdarem a Janem 
Čenským, moderátorem Janem 
Rosákem, z tribuny podporovanými 
Jiřinou Bohdalovou či Josefem Dvořá-
kem. Sen to nebyl – proti kněžskému 
semináři Nepomucenum ve žluto-
bílých vatikánských bar-
vách nastupoval klub hvězd Amfora. 
 
 
 

Nejraději bych se uklidil na 
tribunu ke kameře, ale 
zatímco soupeř měl 
k dispozici asi dvacítku hráčů, 
náš problém byl dát dohro-
mady aspoň potřebných 
jedenáct. Poprvé jsme stáli 
na velkém hřišti, poprvé 
viděli profi-rozhodčí a teprve 
před pár dny pronikali do tajů 
pravidel ofsajdu… 
 
Byl jsem rád, že jsem mohl 
začínat na střídačce, přeci jen 
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Fotbalový sen 



 

 

si s fotbalem moc netykám. Navíc 
pěkně cedilo, ale po čtvrt hodině přišla 
řada i na mě. Náš vypůjčený brankář se 
činil, skákal jednu robinzonádu za 
druhou, ale už také pochopil, že dneska 
to na vítězství nedotáhneme. Prohrá-
vali jsme 3–0 a já zaujal místo 
v nejohroženějším místě – v obraně. 
 
Kupodivu hra ale nebyla tak zlá, jak 
jsem se bál. Radoval jsem se 
z maličkostí – třeba jsem se málem 
rozplynul, když jsem na pár metrů 
přeběhl na soupeřovu polovinu. Ve 
druhém poločase, když jsem zmateně 
pobáhal mezi dvěmi přihrávajícími si 
protihráči, jsem zažil pocit myši, s níž si 
pohrává kočka. Na druhou stranu mé 
sebevědomí vzrostlo, když se mi také 
povedlo vybojovat aut a vhazovat míč. 
Snažil jsem se protihráče zmást, že si 
budu jednoho hlídat a tím ho trošku 
vyřadím ze hry, než pozná, že fotbal 
znám spíš teoreticky než prakticky. Pak 
ale přišla minela, kdy jsem v našem 
pokutovém území neuhlídal hlavičku – 
a dostali jsme další gól. 
 
Přesto jsem však v samém závěru 
utkání prožil svůj hvězdný okamžik. Míč 

jsme měli na kopačkách a pomalu 
postupovali dopředu. Vyběhl jsem 
střídat, na mé místo přišel Petr a po 
pár vteřinách vstřelil gól a snížil na 
konečných 6–3. 
 
I když jsme prohráli (a s tím byli smířeni 
už daleko dopředu), nálada byla výbor-
ná. Amfora si nechala dát tři góly, aby 
nám udělala radost, a setkání s herci 
a fotbalisty v přátelském duchu pokra-
čovalo i další den v naší koleji… 

Vojtěch Novotný 
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I vy jste čistí... 
Čas od času je potřeba zajít do suterénu a vyprat si prádlo. Nemám na mysli 
to velké prádlo, které v pondělí necháme v uzlíčku a v sobotu si je v komíncích 
vyzvedáváme, nažehlené a voňavé. Máme tu totiž sestry boromejky a jejich 
šikovné pomocnice, které toto všechno zařídí. Mám ale na mysli to drobné 
prádlo, které si každý pere sám, například ponožky, nebo když se stane něja-
ká nehoda a je to potřeba nějak tiše a rychle odklidit... Prát se jednoduše mu-
sí. Nestačí se vymlouvat na to, že se myji a že se pohybuji v prostředí, kde se 
neušpiním. Po určité době prádlo ztratí svou svěžest a začne si žádat svoje. 
Ono je to podobné jako se zpovědí. Chce to pravidelnost. 
 Jednou už jsem potřeboval jít prát. Neměl jsem už žádné černé po-
nožky na neděli. Byla sobota. Hned po rozjímání jsem sebral prádlo a zašel k 
pračce. Bohužel byla zrovna obsazena. Nevadí, přijdu později, říkám si. Na 
displeji bylo sedmdesát šest. Tyto nové pračky jsou totiž velmi chytré a ukazu-
jí, kolik minut jim zbývá do konce praní. Zbývalo jí tedy sedmdesát šest minut. 
Přišel jsem tam tedy po svačině. Hned bylo jasné, že byl někdo rychlejší než 
já, protože displej ukazoval sto jedenáct. Propočítal jsem to. Tak to bych ako-
rát mohl stihnout před růžencem v poledne. Nestihl jsem to. Svítilo tam pade-
sát sedm. Šel jsem to zkontrolovat ještě mezi mší a obědem (devadesát dva), 
potom po siestě (osmdesát čtyři) a nakonec před naší večerní přípravou na 
nedělní liturgii (sto čtrnáct). Po večeři už jsem tam nešel. I kdyby to vyšlo, mu-
sel bych prádlo věšet někdy kolem půlnoci a to se mi nechtělo. Vždyť mě če-
kal nedělní, odpočinkový den, a proto jsem nechtěl být nějak zvlášť utahaný. 
Když jsem uvážil, že z mého pokoje vede k pračce dlouhá chodba a pak šede-
sát schodů, považoval jsem to zároveň za procházku a ten den už jsem nikam 
nešel. 
 V sobotu se tedy prát nedá. Peru tedy přes týden. Ale i to se občas 
neobejde bez překvapení. Jednou jsem zase šel prát. Pračka byla obsazena, 
ale už měla dopráno. Vyndal jsem tedy prádlo, vložil svoje, nasypal prášek, 
nastavil program, spustil a spokojeně odešel. Když jsem po dvou hodinách šel 
vyzvednout prádlo a otevřel dvířka, hned se mi na prádlu něco nezdálo. Co to 
je? Že by se nerozpustil prášek? Ne, nebyl to prášek. Po pozorném zkoumání 
jsem zjistil, že to je papírový kapesníček, který můj předchůdce nechal vyprat 
již jednou se svým prádlem a nyní se pral i s mým. Byl dokonale natrhán a byl 
opravdu všude. Hrůza! Do večera jsem měl co s tím dělat. 
               Chtěl bych svému předchůdci u pračky vzkázat: Nic si z toho nedělej/
te, že jsi/jste přišel o kapesníček. Ten se zde v Římě dá sehnat na každém ro-
hu od pouličního prodejce. Jen si dej/te pozor, abys/te příště v kapse nezapo-
mněl třeba stoeurovku, to by jistě zamrzelo. Marek Husák 
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Da due anni, risiedo, non a tempo 
pieno, al Pontificio Collegio 
Nepomuceno, dove trovo 
accoglienza e cordialità da quanti vi 
abitano. Affascinato dalla cultura e 
dalla lingua ceca, per divertirmi e 
integrarmi meglio nella vita del 
collegio, ho considerato i residenti 
provenienti della Repubblica Ceca 
come miei maestri di lingua.  

Ben volentieri, mi hanno insegnato 
le parole di base Dobre rano, jak ses 
vyspal, dobre che permettono a due 
stranieri di comunicarsi e sentirsi 
persone uguali. Non so leggere il 
ceco. Ma posso spaventare un Ceco 
con due tre parole in ceco. Posso 
anche scherzare e prendere in giro 
gli amici cechi Jak se mas. Co je ti do 
toho. e chiedere al cameriere di 

portarmi della birra: (Hospodo pivo). 
Non è un vanto. I miei maestri – di 
cui non faccio nome per discrezione 
– dicono che posso ormai lavorare 
da missionario nella Repubblica 
Ceca. Che Ceco strano! Anzi, che 
strano Ceco! 

Queste risate ci permettono di 
creare tra di noi un legame di 
amicizia e di fratellanza. Non nego 
che io sia un Ospite straniero in 
questo collegio, ma 
dall’atteggiamento dei Responsabili, 
dei Seminaristi, delle Suore e dei 
Personali non posso dire che mi 
hanno trattato da straniero. So di 
esserlo per paese di appartenenza, 
Haiti. Nonostante i disaggi linguistici, 
mi sentivo uno di loro. Se la lingua 
può porre delle barriere, il linguaggio 
ci unisce e ci accompagna. Il 
linguaggio supera le difficoltà e porta 
alla comprensione. L’uomo, per 
natura, abitato dal linguaggio, è 
chiamato ad aprirsi ai suoi simili, a 
perfezionarsi nella vita comunitaria 
attraverso il linguaggio che rivela la 
verità a suo riguardo e coordina le 
sue relazioni. Inoltre, dal mio primo 
arrivo al Nepomuceno, i suoi simboli 
non smettono di richiamarmi e di 

Racconto di un  

Checco strano! 



 

 

insegnarmi la cultura ceca. Paese che 
ha visto nascere nel seno della 
Chiesa dei cristiani innamorati di Dio 
e di grande zelo apostolico per 
l’annuncio del Vangelo. Evangelizzati 
dai santi Cirillo e Metodio, i suoi 
primi cristiani non avevano paura di 
consegnarsi alla morte cruente 
purché rimangano fedeli a Dio e al 
rispetto della coscienza altrui. 
Perciò, penso che le statue di questi 
due grandi Santi che ci accolgono 
ogni giorno dalla porta d’ingresso, 
non possono non inculcare in noi lo 
spirito missionario e il totale dono di 
sé per l’annuncio del Regno di Dio. A 
me, personalmente, mi ricordano il 
giorno della mia prima santa Messa. 
Infatti, ogni cosa in questa struttura 
è eloquente e dà da pensare. 

L’enorme altezza della casa e la 
lunghezza dei corridori possono 
servire di equilibrio mentale per 
aspirare alla grandezza d’animo, per 
pensare e vedere da grandi. Il 
giardino, gli alberi, i fiori di tutti tipi e 
colori, la grotta di Maria Santissima, 
Nostra Signora di Lourdes, la grande 
statua del Sacro Cuore e la fontana 
che nutre e serve ai pesciolini e le 
tartarughe campo sportivo sotto lo 
sguardo di san Giovanni 
Nepomuceno fanno l’unità e la 
sinfonia del creato a torno al nostro 
collegio suscitando dai Residenti lo 
spirito francescano: pregare in 
mezzo alla natura. Quando recito il 
santo Rosario verso tardo 
pomeriggio, il gridoIcanto degli 
uccelli mi servono di litanie e di 
ritmo alla preghiera Bohu diky. Essi 
mi fanno capire la ragione per la 
quale san Francesco d’Assisi amava 
chiamare sorella la natura e fratello 
il sole. 

È da notare anche che nei conventi, 
nei monasteri e nei seminari, 
vengono messi di norma nei refettori 
delle immagine sacre. In questi 
luoghi di solito non solo si condivide 
i pasti ma anche si fa la vita normale. 
Cioè si parla, si discute e si costruisce 
dei progetti. Però, scambiando le 
opinioni, c’è rischio che escano delle 
chiacchiere, delle parole di troppo. 
Ci vogliono questi segni sacri che ci 
fanno ricordare dell’importanza di 
accontentarci del cibo ricevuto da 
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Dio per mantenerci nel suo santo 
servizio, per non mangiare la carne 
degli fratelli con dei pregiudizi e 
maldicenze. Così, oltre a tanti altri 
stupendi e meravigliosi quadri, 
quasi tutti alti di due metri, è posta 
ben visibile nel nostro refettorio la 
statua del santo Protettore. Dal mio 
primo pranzo in quel refettorio, 
cercavo sempre di interpretare cosa 
voglia dirmi san Giovanni 
Nepomuceno con l’impostazione del 
dito sulla bocca. Bisognava 
aspettare il 16 maggio scorso per 
ascoltare e apprezzare l’omelia di 
Sua Eminenza, il Card. Tomko. Jsem 
rad ze te vidim. Budes papez? 
Nonostante la sua bassa voce, 
perché ormai novantenne. Non ha 
più una voce squillante. Ma non ha 
perso l’eloquenza e la profondità 
nel pensare e predicare la parola di 
Dio di cui è debitore. 

In termine di conclusione, voglio 
lasciar spazio a questa grande 
figura, riportando alcune frasi 
rilevanti della memorabile omelia. 
Frasi che mettono alla luce la figura 

e il messaggio eloquente del dito 
sulla bocca di san Giovanni 
Nepomuceno. Dice il Cardinale: «Il 
dito che il Santo eleva sulla sua 
bocca significa appunto questa sua 
doppia eppure unica fedeltà: a Dio e 
alla coscienza umana. Questo dito è 
quindi un invito sempre valido per 
noi. Quel dito sulla bocca è molto 
significativo. È un invito al silenzio, 
a raccoglierci in preghiera. Cessino 
le nostre parole, perché possa 
parlare Dio. Quel suo dito sulle 
labbra è molto eloquente: insegna, 
esorta, orienta». Possano queste 
parole servirci di orientamenti per il 
nostro cammino di vita. Imitiamoci 
l’audacia dei santi Cirillo, Metodio e 
Giovanni Nepomocuno! 

Con queste parole, ringrazio tutti 
quanti che mi rendono facile la vita 
a Nepomuceno dando il mio ben 
venuto a quanti vi entreranno. Dio 
vi benedica e benedica la Chiesa 
nella Repubblica Ceca e i suoi 
Benefattori. Chissà se non verrò un 
giorno a trovarvi sul posto!  
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... nič nie je náhoda,  

život píše až neuveriteľné 
príbehy... 

 

Nič nie je náhoda, život píše až neuveriteľné príbehy, to sú témy, ktoré ma 
fascinujú. Určite aj preto, že som prežila smrť jediného, milovaného syna a 
som tu, v Nepomucene, v službe blížnym. Dnes sa pristavím pri niektorých z 
tých, ktoré sa odohrali v mojom živote. 

V spomienkach sa nemusím vrátiť až tak 
veľmi dozadu, stačí si spomenúť na Amforu, 
jej účastníkov. Jedným zo Slovákov bol Vašo 
Patejdl, spevák skupiny Elán. A práve s Elá-
nom, resp. s jej spevákom Jožom Rážom a 
mojim synom Michalom sa viaže až neuve-
riteľná príhoda, pre niekoho náhoda, pre 
mňa náhoda v úvodzovkách. Na upresne-
nie, Michal miloval hudbu Depeche Mode, 
lahodila aj môjmu uchu a preto som bola 
presvedčená, že ani len netušil, kto je Jožo 
Ráž. Je to predsa spevák mojej generácie. 
20.6 1999 bola nedeľa a Ráž mal vážnu au-
tonehodu. Syn mi oznámil, že chce Rážovi 
darovať krv! Tomu, že chce darovať krv, 
som sa vôbec nedivila, sama som bez-
príspevkový darca krvi s Jánskeho plake-

tami, ale že chce darovať krv práve Rážovi, tak to som nechápala vôbec. Po-
chopenie prišlo až vo štvrtok, nasledujúci týždeň, kedy som syna, po tragickej 
nehode, našla ležať v nemocnici na bratislavských Kramároch, hneď vedľa  
Ráža! Chcela som k Michalovi kňaza. Nie je problém, povedala sestrička a 
neuplynulo možno ani 10 min. a prišiel kňaz. Predstavil sa ako páter Peter. 
Náhoda? Moje priezvisko - Petrová. Michal po mesiaci zomrel, mal 18 rokov 
a tri mesiace, Ráž nehodu prežil. 
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A po 15 rokoch od tejto udalosti mi spevák, skladateľ a textár skupiny Elán, 
Vašo Patejdl, v Nepomucene, daroval DVD "Elán v divadle". Podotýkam, bez 
toho, aby som ho o niečo žiadala. 

S touto udalosťou sa viaže zaujímavé, "náhodné" stretnutie po rokoch. Aby 
bolo pochopiteľné, je potrebné uviesť, že v tom, pre mňa neuveriteľne ťaž-
kom období, som pracovala na ministerstve dopravy a jednou z kolegýň bola 
Anka, ktorá mala skutočne zvláštny dar. Nazvem ho darom zachraňovania 
utrápených ľudských duší cestou hľadania a nájdenia Boha. Zaujímavé, týmto 
darom nebola obdarená len ona, ale aj jej podriadený, mladý kolega Tomáš. 
Zachránili ma, pretože mi ukázali spôsob prijatia kríža a tým cestu k Bohu. 
Tomáš z ministerstva odišiel a viac som sa s ním nestretla. Že som sa s ním 
nestretla neznamená, že som na neho zabudla. Pri stretnutí s Ankou som sa 
na neho vždy pýtala a tak som vedela aspoň to, že sa odsťahoval do Prahy. 
Prenesiem sa do Nepomucena, tri, či štyri týždne dozadu. Vpravo a vľavo od 
mojej izby boli ubytovaní hostia Honzu Petřinca. Ako som pobehovala po 3. 
poschodí, započula som slovenčinu. O dva dni neskôr ma v hosťovskej jedálni 
oslovil vysoký, štíhly mladý muž s tým, či sa odniekiaľ nepoznáme. Samozrej-
me, bol to Tomáš! Môj kolega z ministerstva! Spoznala som ho okamžite. Ob-
rovskú radosť zo stretnutia, po uplynutí 12 rokov, snáď nemusím ani opiso-
vať. 

Keď som pri "náhodných" stretnutiach, pri jednom, v rámci neuveriteľných 
stretnutí, sa pristavím. 

Po skončení vysokej školy som na bratislavskom letisku pracovala už niekoľko 
rokov, keď k nám nastúpili dvaja absolventi katedry leteckej dopravy zo Žili-
ny, Milan a Róbert. Jeden šikovnejší ako druhý. Po čase Róbert odišiel praco-
vať k leteckému doprav-
covi ČSA. To bolo všetko, 
čo som o ňom vedela. Po 
rokoch, už z ministerstva, 
som bola na pracovnom 
pobyte blízko Petrohradu, 
ešte bližšie k letnej rezi-
dencii ruských imperáto-
rov - Carskoje Selo. A prá-
ve v parku tohto architek-
tonického skvostu som 
zachytila rozhovor v slo-
venčine. Zvedavosť ma 
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priviedla k malej kaviarničke, odkiaľ slovenčina znela. Neverila som vlastným, 
vtedy ešte nedioptrickým očiam, pri stole sedel môj bývalý kolega Róbert! So 
ženou a s dcérou. Dozvedela som sa, že v čase stretnutia bol zahraničným 
zástupcom ČSA v Moskve a prišiel si pozrieť Carskoje Selo. 

S obľubou rozprávam aj o ďalšom, zaujímavom stretnutí, ktoré sa odohralo ešte 
za mojich študentských čias, kedy sa organizovali stretnutia  mládeže a študent-
stva. V ten rok, po skončení 3. ročníka VŠ sa takéto stretnutie organizovalo v Ber-
líne. Aňa, moja spolužiačka, kamarátka a dobrodruh v jednej osobe a ja, jej spo-
lužiačka, jej kamarátka a dobrodruh v jednej osobe, sme sa stopom vybrali na 
miesto stretnutia. Bez logistiky, len s odvahou a znalosťou nemčiny na úrovni 
základnej školy. Na výške sme obe mali francúzštinu, uvádzam pod čiarou.  V 
jeden podvečer sme unavené sedeli na múriku mliečneho baru, takého, aký bol 
voľakedy v Bratislave, na Hviezdoslavom námestí a sledovali davy ľudí. Obe nás 
zaujal dobre nahodený a ešte lepšie vyzerajúci mladý muž, ktorý si to namieril 
rovno k nám. Ešteže sme sedeli! Pokiaľ prišiel až k nám, údiv sa nám podarilo 
rozdýchať, červeň v tvári môže byť aj odrazom zapadajúceho slnka, povedali sme 
si na útechu. Lámanou nemčinou sa nám mladý muž prihovoril a opýtal sa, či 
nevieme o nejakom lacnom ubytovaní, v blízkosti Alexander Platz, kde sme sa 
stretli. O nič menej sme nemčinu nelámali ani my a keď sme trojstranne vyčerpa-
li známe slovíčka, mladý muž položil otázku, odkiaľ sme. Čo si myslíte, odkiaľ bol 
on? No predsa zo Slovenska, z Košíc. 

Na záver sa ešte raz vrátim k môjmu synovi. Veľmi rada o ňom rozprávam, preto-
že bol neuveriteľne milý a vtipný.  Byť jeho matkou, hoci len 18 rokov, bolo pre 
mňa darom a zároveň odmenou. 

Už ako malý chlapec mal jasno v tom, čím bude, keď vyrastie. Jednoznačne auto-
mechanikom. Mám istotu, že za 18 rokov svojho života neprečítal žiadnu knihu, 
od malička listoval a neskôr čítal Svet motorov. Tie ho fascinovali. Vyučil sa za 
automechanika a ja som ho presvedčila, aby si diaľkovo urobil maturitu. Keďže 
matematika bola pre neho, ako sa v našich končinách hovorí, španielska dedina, 
mala som obavy, keďže prijímacie pohovory boli aj z matematiky. Obavy sa napl-
nili, z matematiky mali klasický slovný príklad. Bazén je široký 25 m, dlhý 50 m, 
vteká doň voda potrubím o určenom priemere. Bolo potrebné vypočítať, koľko 

vody natečie za určený čas. Keď som sa milého 
syna opýtala, aký bol výsledok, odpovedal 
stručne a jasne. Slovný - napísal, že voda nate-
čie po rebrík! A bol prijatý. Do školy nenastúpil, 
odchod do neba bol prednejší. Verím, že od 
jeho príchodu je tam veselšie. 

Marianna 
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Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém 
svého života najednou. 

 
Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se 

choval důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už vůbec se nebudu sna-
žit někoho korigovat nebo napravovat… Jenom sám sebe. 

 
Jen pro dnešek budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí… Neje-

nom na onom, ale také na tomto světě. 
 

Jen pro dnešek se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se 
okolnosti přizpůsobily mým přáním. 

 
Jen pro dnešek věnuji deset minut času dobré četbě. Dobrá četba je pro 

život duše stejně nutná, jako je výživa nutná pro život těla. 
 

Jen pro dnešek vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět. 
 

Jen pro dnešek vykonám něco, do čeho se mi vůbec nechce. A kdybych 
se cítil uražen, dám si pozor, aby to nikdo nezpozoroval. 

 
Jen pro dnešek si připravím přesný program. Možná jej přesně nedodr-

žím, ale určím si jej. A budu chránit před dvěma zly: před chvatem a 
nerozhodností. 

 
Jen pro dnešek budu pevně věřit, že dobrotivá Boží prozřetelnost se o 

mne stará, jako by mimo mne nebylo nikoho na světě. Budu tomu 
věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku. 

 
Jen pro dnešek nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach se rado-

vat ze všeho, co je krásné a věřit v dobrotu. 
Je mi dáno po dobu dvanácti hodin vykonávat dobro; kdybych si měl 

myslet, že to mám konat po celý život, vzalo by mi to patrně odvahu. 
 
 
Z knihy Johannes Haas: Žít pokojně. Deset rad papeže Jana XXIII. Vyd. Karme-
litánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1995. 

Desatero pokoje Jana XXIII 
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Jistě si každý pozorný čtenář všiml, že 
během celého letošního akademické-
ho roku, vám Brázda přináší interview 
s našimi novými představenými. Aby-
chom nezůstali nic dlužni a uvedli do 
vás do „celé pravdy“, ptali jsme se P. 
Romana Czudka na jeho cestu ke 
kněžství, do Říma a nakonec i post 
vicerektora… 

Otče Romane, jednou jste nám vy-
právěl, že jste se v životě musel roz-
hodnout mezi tím, zda dáte přednost 
něžnému pohlaví nebo motorce – jak 
to dopadlo a jak vypadala Vaše cesta 
do semináře? 

No, dopadlo  to dobře! Už jsem 10 let 
v semináři … S tou motorkou, něžným 
pohlavím a seminářem měly spíše 
problém některé kostelní babičky 
z naší rodné farnosti. Ty jednou při-
běhly k panu faráři s exkluzivní zprá-
vou, že jeden z jeho bohoslovců (můj 
prostřední bratr byl v semináři o roč-
ník výše) se vodí za ruku po náměstí 
s nějakou dívkou, a proto by s tím měl 
něco udělat. Náš pan farář patřil k 
rozvážným lidem, měl rád své boho-
slovce a dobře je znal, proto se velice 
podivoval nad tím, že by nás někdo 

mohl vidět chodit pěšky, vždyť jsme se 
pohybovali zásadně jenom na motor-
kách. Zároveň rázně rozptýlil veškeré 
dohady konstatováním, že našeho 
nejstaršího bratra - spolu s jeho na-
stávající - připravuje k přijetí svátosti 
manželství. 

Samotnou cestu do semináře jsem 
však absolvoval nikoliv na motorce, 
ale vlakem. Tomuto však předcházelo 
18 krásných let v dobré křesťanské 
rodině, 10 let poctivé ministrantské 
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pravá ruka rektora; vrchní hlava zásobování, 

vozového  parku,  ubytování,  topení,…              

prostě  vicerektor...  



 

 

                 

služby v klášterním kostele u sester 
alžbětinek, kontakt se skvělými kněží-
mi a bohoslovci naší farnosti. Dalo by 
se vypočítávat mnoho dalších faktorů, 
jenž měly vliv na rodící se povolání a 
jeho rozlišení. To nejdůležitější se však 
nedá popsat: osobně to považuji za 
takový malý zázrak, že jsem v sobě 
objevil kuráž odpovědět Bohu na jeho 
volání.  Byl jsem totiž přesvědčen o 
tom, že Bůh si volá ke kněžské službě 
jenom ty „extra“ jedince, nikoliv tako-
vého obyčejného kluka, jako jsem já. 

 Záhy jste se dostal do Říma. Jak jste 
vnímal Lateránskou univerzitu, kolej, 
představené – a hlavně tehdejšího 
vicerektora? 

Do Nepomucena jsem se dostal v roce 
1996. To byl zároveň klíčový rok pro 
naší místní církev, protože byla usta-
novena ostravsko-opavská diecéze. 
Do semináře jsem byl tedy přijat ještě 
olomouckým arcibiskupem, byl to zá-
roveň on, kdo mne po ukončení 2. 
ročníku poslal do Říma. Zde 
v zahraničí jsem se pak automaticky 
stal bohoslovcem nově vzniklé diecé-
ze. Na studium i seminární formaci 
vzpomínám velice rád. Naším rekto-
rem byl otec Karel Janoušek, spirituá-
lem otec Jan Mráz, který se 
v posledním roce naší formace stal 
rektorem. Co se týká tehdejšího vice-
rektora: byl jím po celou dobu otec 
Gejza Veselý, dobrosrdečný kněz ze 
Slovenska. A tak mne napadá: kdyby 
svatý Josef byl nadšencem pro sport, 

mohl by být po všech stránkách život-
ním vzorem otce Gejzy. Možná tak se 
dá ve zkratce charakterizovat  tohoto 
ex-vicerektora. 

Na Lateránské univerzitě jsem díky 
mnohým pozitivním zkušenostem za-
psán i v současné době. Dokonce při 
nedávném vydávání elektronické kar-
ty pojal univerzitní pracovník pochyb-
nost, že se někde musela stát chyba, 
když tam mám datum první registra-
ce na univerzitě před 18 lety. 

Když jsme nakousli tu školu, prý to 
znáte z obou stran. Jak by měl, podle 
Vás, vypadat ideální žák a jak ideální 
učitel? 

Po návratu do diecéze s čerstvým li-
cenciátem v roce 2006, jsem kromě 
služby ve svěřených farnostech zapo-
čal doktorské studium na olomoucké 
fakultě. Součástí toho byla i možnost 
vyučovat studenty distančního studia. 
A na toto tříleté období velice rád 
vzpomínám. Setkal jsem se s mnoha 
„žáky“, kteří se blížili ideálu, protože 
měli zájem a k vyučování se stavěli 
poctivě a s pokorou. Byli to lidé, kteří 
pro studium museli hodně obětovat, 
protože to často dělali při zaměstnání 
a při plnění mnoha jiných povinností. 
Jednou mne takto prosili, abych bral 
na ně ohled při zkouškách, že to dělají 
při zaměstnání. Odpovědí, kterou ur-
čitě nechtěli slyšet, jim bylo mé ujiště-
ní, že to také dělám jako oni … při 
svém zaměstnání.  
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A ideál učitele? Ten nesmí zapome-
nout na to, že byl také žákem. Je to 
obdobné jako u spojení farář – kap-
lan. Když pan farář zapomene na ob-
dobí svého kaplanování, vytváří jednu 
z eschatologických dimenzí svému 
kaplanovi, přičemž se určitě nejedná o 
nebe. Dobrý učitel musí chápat jak 
materii, kterou přednáší, tak i žáka. 
Odměnou mu je motivovaný žák, kte-
rý kromě akademických zkoušek 
zvládne i ty důležitější, totiž životní.  

Mezi vicerektorovaním píšete svou 
doktorskou tezi. Jaké je její téma a 
co v ní najdeme? Mohli bychom ji 
případně jednoho dne otisknout 
v Brázdě? 

Loni - na Lateránské univerzitě - 
schválila profesorská komise téma mé 
doktorské práce. Hlavním tématem je 
milosrdenství, které má být zkoumá-
no nejen z teologického hlediska, ale i 
literárního a filozofického u ruských 
autorů 19. století. Je to velice krásné 
téma a doufám, že se to nakonec po-
daří vše i zpracovat. Nekladu si však 

cíle, jenž nemají šanci být naplněny, a 
proto se už nyní zříkám veškeré snahy 
o konkurenci prestižnímu časopisu 
nepomucenských alumnů, stejně jako 
narušení jeho osvědčené jedinečnosti. 

Vicerektor se stará o všechno… Mů-
žete to doplnit? 

Doplnit nikoliv, nanejvýš opravit: sta-
rá se o mnohé. Sami víte, že bez 
„šikovného“ šéfa, milosrdných sester 
a svědomitých spolupracovníků, by se 
naše kolej ocitla brzo na okraji exis-
tenční propasti. 

Mezi Vaše koníčky určitě patří řízení 
auta, motorky a kdo ví, možná i cho-
du semináře… Jací koníčci – kromě 
těch pod kapotou – vám ještě dělají 
radost? 

Každý chlap většinou rád něco řídí. 
Rád vzpomínám na základní vojen-
skou službu, kterou jsem absolvoval 
už jako jáhen, během níž jsem řídil 
vojenskou Tatru 815 určenou 
k přepravě osob. To vám řeknu: to 
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člověk věděl, že něco řídí! A k těm 
nemechanickým koníčkům? Klasická 
literatura, hory, lyžování, cestování … 

Prý znáte 365 vtipů, každý den něja-
ký vystřelíte, a když je přestupný 
rok, tak jeden z nich zopakujete. Re-
dakce tuší, že skutečné číslo ale bu-
de několikanásobně vyšší… Poradíte 
nám nějaký dobrý vtip nebo story ze 
života, která by pobavila naše čtená-
ře? 

Obávám se, že většina čtenářů už 
všechny vtipy, které jsem kdy řekl, zná 
tak dobře, jako kdyby to byl ten jeden 
z přestupného roku. Když jsme ale u 
toho roku: ptal se jednou policista své-
ho kolegy, na který den v týdnu připadá 
v tom roce Silvestra. Ten mu odpověděl 
velice přesně, že se jedná o pátek. Na-
čež tazatel si dělal starosti: „doufám, že 
to není třináctého!!!“  Co k tomu do-
dat? Z vlastní zkušenosti chci poradit 
vám všem: nebuďte pověrčiví … přináší 
to totiž „smůlu“! 

Kdyby Vám jedna z našich „zlatých“ 
rybek ve fontáně 
před kolejí nabíd-
la splnění jedno-
ho přání, věděl 
byste si rady? 

Ať se dostanu do 

nebe! Ale to mi ta 

skoro-zlatá rybka 

od nás z fontánky  

přeci nemůže spl-

nit … Tak tedy něco prozaičtějšího 

z celého množství přání (některá pro 

svou podstatu musejí zůstat utajena): 

rád bych putoval po Ježíšových sto-

pách ve Svaté zemi. To jsem si ale 

osobně podmínil ukončením postgra-

duálu, takže se jedná vlastně o dvě 

přání v jednom! 

 

Otče Romane, děkujeme za Vaše od-

povědi a přejeme vyplnění všech přá-

ní… Kdo ví, třeba se o nich ještě ně-

kdy v nějakém čísle naší Brázdy zmíní-

te...  
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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II  

ALLA COMUNITÀ CEKA RESIDENTE A ROMA  

AL PONTIFICIO COLLEGIO NEPOMUCENO 

Cappella del Pontificio Collegio Nepomuceno 
Domenica, 30 settembre 1984 

Drazí bratři a synové v Kristu, 

1. Pozvali jste mě na oslavu stého 
výročí založení České koleje v Římě, 
která byla předchůdcem nynější Pa-
pežské koleje Nepomucena. Přijal 
jsem vaše pozvání s radostí, protože 
t o t o  j u b i l e u m  v h o d -
ně připomíná pouta, kte-
rá vážou česky národ se stolcem sva-
tého Petra. Toto spojení bylo navá-
záno již vašimi věrozvěsty Cyrilem a 
Metodějem, jejichž sochy zdobí atri-
um této budovy. Oni přece přivedli s 
sebou do Říma své první žáky, aby je 
tu dali vysvětit na jáhny a kněze. 

Kolík poutníků se od těch dob vystří-
dalo na cestách z Čech a Moravy do Věčného města, kolik zbožných věřících 
si přicházelo zvláště v milostivých létech vyprošovat u hrobu apošto-
lů odpuštění hříchů a sílu a vytrvalost v dobrém. Ale přicházeli sem i vaši bis-
kupové, aby u Petrova nástupce hledali zastání a pomoc, když jejich snahy 
o čistotu víry a ryzost křesťanského ideálu narážely na nepochopení jejich 
současníků. Prvním v té řadě byl svatý Vojtěch, který pak při svém návratu 
přivedl do Prahy i první benediktiny. Po jeho stopách sem pak putovali biskup 
Ondřej Pražský a arcibiskup Jan z Jenštejna, kteří tu i zemřeli. Tak jako delší 
nástupce Vojtěchův, kardinál Josef Beran který vydechl svou čistou duši prá-
vě v tomto domě před patnácti léty. 

2. Češi nebyli nikdy cizinci v městě, a proto se ani není co divit, že můj před-
chůdce Lev XIII., při slavné audienci pro Slovany, kteří mu přišli poděkovat za 
cyrilometodějskou encykliku « Grande Munus », vyslovil 5. července 1881 
přání, aby byla v Římě založena kolej i pro syny církevní provincie české. 
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Tento úmysl, který pak onen velký papež uskutečnil právě před sto léty, se 
brzy ukázal pro vaši církev vpravdě prozřetelnostním. V době, kdy se ve va-
šich domácích seminářích přednášela teologie v duchu osvícenství a kdy 
rodící se český nacionalismus dostával zabarvení stále více proticírkevní a 
protipapežské, vycházejí z České koleje kněží hluboce vzdělaní a duchov-
ně vyzrálí, plně oddaní Svatému stolci, kněží kteří, dovedou cítit s církví svě-
tovou, jak ji poznali zde v Římě během svých studií. Z nich bylo pak možné 
vyvolit i pastýře pro české diecéze, pastýře, kteří na rozdíl od svých před-
chůdců, kteří často ani nemluvili česky, cítili se svým lidem a chápali jeho 
potřeby. Stačí jmenovat českobudějovického biskupa Šimona Bártu, litomě-
řického Antonína Aloise Webera a královéhradeckého Mořice Píchu, stačí 
vzpomenout na pražské arcibiskupy Karla Kašpara a již zmíněného Josefa 
Berana, který svou věrnost národu, z něhož vyšel, osvědčil spolu s ce-
lou řadou svých spolužáků z České koleje v Římě utrpením ve vězení a kon-
centračních táborech. Dají se proto nazvat opravdu prorockými slova Lva 
XIII., která řekl prvním bohoslovcům České koleje: « Otevření České koleje 
je velkým dobrodiním, které každému z vás, milí jinoši, prvotiny nového 
ústavu, dobrotivý Bůh udílí, a jímž žehná Čechám, jež opět volá a váže 
k římskému stolci »[1]. 

3. Dnes vidím před sebou chovance ne už Koleje české, nýbrž Papežské koleje 
Nepomucena, která byla založena roku 1929 v tomto novém sídle pro kandidá-
ty kněžství ze všech diecézí Československa, z Cech, Moravy, Slezska ki Sloven-
ska. I vám však, drazí bohoslovci, platí slova, která prvním alumnům no-
vě založené České koleje řekl před sto léty můj tehdejší předchůdce, papež Lev 
XIII.: « Nyní je na vás, drazí jinochové, abyste zde, ve městě mučedníků, u stoli-
ce pravdy, u Náměstka Ježíše Kris-
ta, nashromáždili si co nejvíce sva-
tosti a vědomostí, a pak své vlasti 
byli ku pravému prospěchu. Jest 
vás sice málo, ale často na jednom 
knězi závisí blaho mnohých, ano i 
celé diecéze »[2]. 

4. To platí nakonec i o vás, dra-
zí čeští kněží, kteří tu jste s bisku-
p e m  M o n s .  J a r o s l a -
vem Škarvadou, abyste se podíleli 
na radosti zdejších bohoslovců. 
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Mnozí z vás vystudovali v tomto ústavu, mnozí vzpomína-
jí se steskem na seminář ve vlasti, ve větši-
ně případů zrušený, který byl kolébkou vašeho kněžství. 
Vím, že vaše práce není snadná. Žijete daleko od rodné 
země, rozptýleni po mnoha krajích a kontinentech, a 
sloužíte většinou krajanům, kteří jsou poznamenáni vyko-
řeněním z prostředí, z něhož vyšli. To od vás vyžaduje 
zvláštní trpělivost, zvláštní obětavost, zvláštní vytrvalost. 
Vy musíte být víc než druzí citliví a « schopní pokor-
ně přijímat dary Ducha svatého, abyste mohli předávat 
ostatním plody lásky a pokoje a rozdávat tu jistotu víry, 
která vede k hlubokému pochopení smyslu lidské exis-

tence a k uznání mravního řádu » [3]. 

Jsou věci, které lze vyslovit jen jazykem mateřským. Jen slova, kterým jsme se 
naučili v dětství, dovedou v určitých chvílích rozezvučet lidské srdce. Není to 
zřejmě náhoda, že i evangelisté, kteří jinak píší své knihy řecky, když líčí vr-
cholný okamžik našeho vykoupení, vyjadřují poslední modlitbu umírajícího 
Spasitele řečí, kterou se naučil od své Matky, Panny Marie: « Eli, Eli, lema 
sabachthani ... »[4]. Vaším úkolem je přivádět do církevního společenství lidi 
vašeho jazyka, kteři by snad hlas pastýře jiné mentality přeslechli, kteří by se 
snad bez vaší pomoci do církve v novém prostředí nedovedli zařadit. 
Váš apoštolát je proto důležitý a často nenahraditelný. Skutečnost, že Jsem 
jmenoval pro Čechy v zahraničí biskupa, dostatečně naznačuje, jak si vaší prá-
ce vážím a jak za ní stojím. 

5. Chtěli jste spojit oslavu svého jubilea se svátkem svatého Václava, hlavního 
ochránce a, jak říkáte, dědice české země. Vaši předkové se k němu utíkali 
už po tisíciletí s prosbou, aby nedal zahynouti jim ani budoucím. Svatý Václav 
tyto prosby vyslyšel. Kolik bouří se během dějin přehnalo přes vaši vlast. Koli-
krát už byla ohrožena sama existence vašeho národa. Ale váš národ žije stále, 
a žije v něm i křesťanská víra, která snad právě proto, že musí překonávat 
tolik nesnází, začíná sílit od kořenů. 

Je jisté smutné, že většina diecézí ve vaší vlasti je bez pastýře. Je smutné, že 
byly zrušeny kláštery,že počet bohoslovců je uměle omezován, že prá-
vě Morava, země, kde je hrob svatého Metoděje, ztratila své semináře v Olo-
mouci a Brně, odkud vycházelo tolik horlivých kněží. I tato kolej neměla a 
nemá, snadnou existenci, odtržení od vlasti jí jistě neprospívá. Ale s pomocí 
Boží tu stále stojí jako symbol, jako dědic staré Koleje české i tradice vytvoře-
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né během pětapadesáti let svého trvání jako Nepomucenum. 

6. K dědictví cyrilometodějskému, z něhož žijete, patří i vroucí úcta marián-
ská. Kolik mariánských svatyní zdobí vaši vlast, jak velké zástupy poutníků k 
nim stále putují. « Maria byla milá Čechům,Češi byli milí Panně Marii ». 
Kéž tato slova, vyčtená z dějin, platí stále! Kéž ona, matka církve, je i matkou 
vašeho národa, matkou každého z vás! Kéž vám pomůže, abyste si dovedli 
zachovat dědictví otců, vaši kulturní identitu, abyste zůstali národem svatého 
Václava a svaté Ludmily, národem svatých Cyrila a Metoděje, národem, je-
hož první literární památkou byl překlad evangelia. 

To je úkol pro vás, drazí kněží. To je úkol pro vás, drazí studenti, kteří se na 
kněžství připravujete. Úkol, pro který stojí za to žít a se obětovat. Úkol, které-
mu se nesmíte zpronevěřit. « Určil jsme vás k tomu, abyste šli a přinášeli uži-
tek, a váš užitek aby byl trvalý »[5]. Kéž tento užitek zůstane vaším přičině-
ním zachován i pro budoucí generace. Pro generace, za něž jste odpovědni. « 
Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím! ». 

S mým apoštolským požehnáním. 

Jan Pavel II. 

 

[1] Časopis katolického duchovenstva, XXXI, Praha 1890, 205-206. [2] Ibid. 206. [3] 
Cfr. IOANNIS PAULI PP. II Epistula ad universos Ecclesiae Sacerdotes adveniente Feria 
V in Cena Domini anno MCMLXXIX, 4, die 8 apr. 1979: Insegnamenti di Giovanni Pao-
lo II, II (1979) 845 ss. [4] Matth. 27, 46. [5] Io. 15, 16.  
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Než na vás vloží ruce 
V měsíci červnu obvykle probíhají jáhenská nebo kněžská svěcení. Z pohledu 
bohoslovce je to završení období, v němž prozkoumal, sám se sebou, s Bohem 
a s druhými k tomu určenými, své konkrétní povolání a připravoval se na 
kněžskou službu. Když Pán Ježíš povolává své apoštoly, říká jim, že budou 
rybáři lidí. Tato symbolika se tedy dodnes užívá. Pastýři a rybáři byli v době 
apoštolů zcela obvyklým, důvěrně známým povoláním. Čtyři apoštolové sami 
byli rybáři. Všimněme si, jak jedná Pán Ježíš. Uchopí to, čím byli doposud a 
dává tomu daleko větší hloubku. Když se nás někdo zeptá, kdo jsme, většinou 
kromě jména řekneme i jakou děláme práci. Je to součást naší identity. Čers-
tvě povolaní apoštolové dál budou rybáři, ale v jiném hlubším smyslu. To čím 
byli dosud, není odhozeno stranou jako nepodstatné, nýbrž bude použito a 
umocněno, sami apoštolové ještě ani netuší jak.  

Jak máme být rybáři lidí my, když to není náš způsob obživy, ani možná nemá-
me za svůj koníček rybaření? Věnujme se chvíli tomu příměru. Snad každý 
muž má v sobě kus lovce, snad každý z nás někdy zažil to vzrušení, když se mu 
splávek od udice zhoupne na hladině a vy víte, že ryba “právě zabrala”. Mu-
sel předtím vše patřičně a pečlivě připravit, vybrat vhodné místo a chutnou 
návnadu, nahodit a potom už jenom v tichu pozorně čekat. V tu chvíli nemůže 
dělat nic víc a musí být potichu. Tohle všechno a ještě mnohem víc a také to 
veškeré zaujetí, zápal ba dokonce vášeň, má nepochybně Pán Ježíš také na 
mysli, když zve, aby se galilejští rybáři stali rybáři lidí. 

Bere vážně každého z nás, kým jsme a jací jsme, využívá toho a v-dech-uje 
tomu úplně jinou hloubku, i když nejsme právě rybáři. Co za symboliku by 
použil dnes? Možná by mluvil o síti www, možná o globální vesnici, možná by 
použil podobenství o klamavé reklamě nebo o chytrém telefonu, nevím. Úloha 
jazyka, slova a symbolu je i dnes nepominutelná. Vždyť právě Slovo se stalo 
tělem.  V italštině se vyjádří stát se knězem / stát se řeholní sestrou jako farsi 
prete / farsi suora, doslova přeloženo udělat sebe knězem, sestrou. Nemíním 
vytýkat Italům, jak mluví, ale Pán Ježíš říká já vás učiním rybáři lidí.  Aby-
chom se stali kněžími, vyplývá mi z řečeného, že je potřeba tedy Pánu Ježíšovi 
k tomu výslovně dát volnou ruku.  To značí otevřenost srdce, ochotu vůle a 
připravenost celého člověka s celým jeho konkrétním prožíváním lidství, ne-
chat, aby na něm Pán Ježíš pracoval a svým knězem ho sám učinil. Všem, na 
které otcové biskupvé v následujících měsících vloží své ruce a předají dar 
Ducha, ze srdce blahopřeji a přeji, ať je tedy sám náš Pán a Mistr těmi rybáři 
lidí učiní.                

P. Tomáš Roule 
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Konečně. A je to v… jak jen to napsat? Již jen poslední stránka a pak snad naši 
Brázdu přibalíte do krosny nebo kufru, aby s vámi sdílela nějaké to prázdninové dob-
rodružství. Ano, vědomi si váhových limitů, nechali jsme pod přísným dohledem ko-
lejního dietologa Riccarda Escalante projít naši Brázdu ozdravnou kůrou. A díky jed-
nomu uspořenému listu na každé Brázdě, která vyráží do světa, jsme ušetřili 
0,000234 stromu. Tomu se říká haluz. 

Než to však zabalí i Konečník, je třeba ještě promluvit pár znaky o těch, kteří u nás 
„končí“. Tedy o těch, kteří od příštího roku budou s vámi, čtenáři, sdílet stejný osud a 
okoušet Brázdu z té druhé stránky.  

Jako první se do světa vydal Pavol Hrabovecký s obhájeným doktorátem z 
dogmatiky. Škoda, odchází jediný zahraniční alumnus, se kterým se u stolu dorozu-
měl každý bez lamentací nad svou italštinou. Svobodně a tiše nás také opouštějí Pa-
vel Svoboda se svými elektrikářskými kousky, které téměř na věky poznamenají naši 
kapli, a Radek Tichý, sdílející s námi seminaristy radosti i pulizie na prvním patře. Ten 
za čtyři roky pobytu v Římě získal doktorát z liturgiky.  

Ač nás tu moc není, zahlodal zub času  i v řadách nás bohoslovců. Se slzami v 
očích jsme mávali našemu drahému prefektovi Petru Havlíkovi, který nejednou při 
jednání s představenými, i při psaní kolejních služeb, využil svůj um a šarm. Jemu 
také patří díky za honbu na pravopisné a další pisné chyby v Brázdě. A ačkoli to až do 
28. 9. 9:30 zůstane nejisté, zřejmě nás po osmi letech seminární formace opouští i 
dlouhodvouletý šéfredaktor Brázdy Tomáš Enderle.  Rád bych se s ním jako jeho 
nástupce v úřadě rozloučil nějakým dobrým, nepochopeným vtipem, který by odpo-
vídal jeho cítění. S ohledem na první kritérium si ale moc netroufám a raději přenesu 
téma k naší útěše. 

Útěchou nám jsou jen hypotetičtí, očekávaní prváci. Dílem z Káhiry, dílem z Čech 
a snad se nezapomene ani na Moravěnku zlatou. Dědictví otců a otců in spe budeme 
uchovávat v paměti, srdci,… a nějaký čas i v archívu Brázdy. Všem alumnům vyprošu-
jeme Boží požehnání ke službě a předávání víry, kterou uchovali i při náročném stu-
diu teologických věd… 

Milí čtenáři, přejeme vám pěkné prázdniny a kdybyste se někdy ocitli v koncích, 
tak otočte Brázdu a začněte číst znovu. Funguje to. 

Za redakci a obyvatele Nepomucena    Petr Soukal 

KonecKonecKonec    



 

 Pokoje dosáhne ten, kdo jde správnou cestou.  
Iz 57, 2 


