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Všichni obyvatelé Nepomucena
přejí radostné a pokojné prožití
Velikonočních svátků.

Děkujeme všem, kteří ve svých
modlitbách a obětech pamatují na
obyvatele naší koleje.
A také těm, kteří přispívají na vydávání
Brázdy, zvláště P. Jaroslavu Nesvatbovi
a paní Lucii Casadei.
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SLOVO ÚVODEM
Přežili jsme! Nečekaně tvrdá zima, která letos zasáhla Řím, je již
minulostí a sluneční paprsky se opět rozlévají po naší drahé koleji.
Není se tedy co divit, že to mnohé z nás táhne ven z pokojů do přírody
a za sportem, ačkoliv mnozí želí skončené biatlonové sezony, letos pro
české barvy tak úspěšné. Jaké podoby na sebe bere sportovní nadšení,
můžete zjistit např. v příspěvcích Míry Štrunce a Vojty Blažka, našich
českobudějovických spolubratří.
Nechtěl bych nijak snižovat výkony nepomucenských atletů, ale musím
neskromně přiznat, že i post šéfredaktora skýtá mnoho příležitostí pro
sportovní vyžití. Zvláště příhodným pomocníkem často bývá kolejní
tiskárna, která plynule přechází mezi metrickými systémy a zadání
nastavení tisku bere s italskou grácií a velkorysostí vůči pravidlům.
Taktéž proskyneze před přispěvateli pomáhají postavě, posilovacími
přístroji poté prosebník pohrdne.
S klasikem české pohádky však můžeme zpívat: „Dobrá věc se
podařila, hrubá síla zvítězila!“, čehožto důkazem je i toto číslo Brázdy,
které vám, jak pevně za kolektiv nadšených autorů doufám, přinese
potěchu i poučení pro sváteční velikonoční dny.
František Čech

BRÁZDA 2/2016-2017

5

CO JSME PROŽILI
Leden
Po návratu z vánočních prázdnin čekalo na bohoslovce posledních
několik dnů zimního semestru. První
školní den v novém roce je nepříjemně
překvapilo

vypnuté

topení

na

univerzitě. V koleji pro změnu zamrzla
fontánka i

s

želvami

a

zlatými

rybičkami uvnitř.
První českou mši v měsíci celebroval
apoštolský nuncius v České republice
Mons. Giuseppe Leanza.
Papežskou

kolej navštívil kardinál

Dominik Duka, který se v Římě
účastnil oslav

závěru 800. výročí

založení dominikánského řádu.
Konec

měsíce

pak

pro

alumny

znamenal přípravu na zkoušky, mezi
které se mile vklínila oslava úspěšné
obhajoby

doktorátu

P.

Josefa

Mikuláška. Na počest nového doktora
teologie připravila sestra Vojtěcha
hovězí steaky.
Únor
Většina bohoslovců využila možnost vycestovat po zkouškách mimo
kolej. Během prvních teplejších dnů roztála fontánka. Tuhou zimu
nepřežila jedna zlatá rybička.
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24. února oslavili v kolejním společenství své narozeniny otec rektor
a otec spirituál. Při této příležitosti se podávala vepřová kolena,
kterých bylo tolik, že je
jeden

bohoslovec

přepočítal rovnou na celý
prasečák.
Pravidelná setkání s otcem
r ektor em

a

otcem

spirituálem se přesunula
z bohoslovecké místnosti
do

nového

Žlutého

salonku, který se nachází
za

refektářem.

Řeší

se

nedostatek židlí v salonku.
Výraznou změnou prošla také samotná bohoslovecká místnost. LP
deska Karla Gotta se v ní po pečlivém zvážení přesunula z jedné stěny
na druhou.
Březen
V sobotu 4. března se kolej zapojila do tradiční akce Raccolta
di Solidarietà. Bohoslovci i kněží z Nepomucena prosili nakupující
v nedalekém supermarketu o trvanlivé potraviny pro chudé lidi z Říma.
Po tři odpoledne bohoslovcům přednášel docent Tomáš Petráček
vybrané kapitoly z českých církevních dějin.
V kuchyni proběhly první dvě fáze výroby limoncella.
17. března se uskutečnil dlouho očekávaný fotbalový zápas mezi
Nepomucenem a výběrem ministrantů pražské arcidiecéze. Bohoslovci,
kteří k utkání nastoupili v papežských barvách, po nerozhodném
výsledku ze základní hrací doby nakonec prohráli na penalty.
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V den úmrtí kardinála Miloslava Vlka se v Nepomucenu sloužila zádušní
mše svatá.
Bohoslovce a kněze českobudějovické diecéze navštívil jejich biskup
Mons. Vlastimil Kročil.
Duben
V neděli 2. dubna, po české mši svaté, se v Zeleném salonku
uskutečnila přednáška pana Miloše Doležala, který je autorem knih
o páteru Josefu Toufarovi. Nejméně jeden bohoslovec našel svůj
farářský vzor.
Paní Jana Franková Doležalová připravila pro alumny třídenní seminář
rétoriky.
Miroslav Štrunc

FOTBAL
Oliver Cromwell prý kdysi zakázal hru, z níž se později vyvinul fotbal,
jak ho známe dnes. Docházelo totiž při ní k obrovskému násilí.
A bohoslovec, který se ze zápasu Nepomucenum – Ministranti nevrátil
do koleje po svých, by jistě s Angličanem souhlasil. Nicméně si ten
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palec u nohy ukopl více méně sám, což znamená, že samotnou hru
obviňovat nelze. Je to o lidech, kteří chodí do hlediště.
Nepomucenští fotbalisté se na zápas proti ministrantům pražské
arcidiecéze připravovali od začátku letního semestru. Neváhali ani
přilákat do týmu zahraniční akvizici, maronitu Sharbela, který s nimi
studuje na univerzitě. Diváky jistě na zápas přilákala také skutečnost,
že se někteří alumni během přípravy zhlédli v herní technice Cristiana
Ronalda, nejlepšího fotbalisty světa.
První gól utkání sice vstřelili hosté, ale poté se z ukázkové individuální
akce trefil do sítě ke vzdálenější tyči Miroslav Štrunc, který se vrátil po
vleklém zranění paty. Nesrovnalost v nepomucenské obraně však
způsobila, že se po několika minutách hosté opět vrátili do vedení.
Netrvalo ovšem dlouho a na Sharbelův nadýchaný centr za obranu si
naběhl Miroslav Auxt – skóre bylo 2:2.
Ve

druhém

poločase

se

neustále

zhoršovala

kvalita

hřiště

a bohoslovcům, kteří neměli na lavičce dostatek hráčů na střídání,
postupně docházely síly. Ze zápasu byl nucen odstoupit Tomáš
Marada, který si poranil palec pravé nohy. Přesto se Nepomucenu
dařilo držet těsné vedení 4:3 až téměř do konce hrací doby. Těsně
před koncem ale tým ministrantů vyrovnal a zápas šel do prodloužení.
V něm už gól nepadl, a tak o vítězi rozhodovaly penalty. Po osmé sérii
kopů se nakonec radovali hosté.
Miroslav Štrunc
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POZNÁVAT ŘÍM JINÝM ZPŮSOBEM
Když se člověk dostane do Říma, snaží se toho co nejvíc projít
a poznat. Možností je spousta. Někteří vybaveni mapou a hrubou
představou o Římu, lítají, bez větší logiky, z jednoho konce města na
druhý, aby viděli jednotlivé památky. Jiní třímají v rukou různé
průvodce a při večerních poradách u vína plánují nejideálnější okruhy
městem, aby viděli co nejvíc v co nejmenším čas. Ti pohodlnější pak
zakoupí lístek na vyhlídkový autobus a mají to bez námahy.
Nám se nedávno naskytla příležitost v relativně krátkém čase vidět
velké množství památek z Věčného města. Tato trasa měla podle
tradice měřit přesně 42 kilometrů a 195 metrů. Této možnosti jsme se
spolu s Pepou Prokešem a Vaškem Rylkem rozhodli využít. Vyplnili
jsme příhlášku na Maratona di Roma 2017 a začali se na tento
poznávací okruh připravovat.
Krom četby materiálů jsme se věnovali i zvyšování fyzické kondice,
abychom si mohli následně památky dobře vychutnat. Nutno
podotknout, že, narozdíl od rad profesionálních trenérů, které jistě
byly velmi užitečné, nejlépe fungovaly pokyny pana rektora. Jeho
tréninkové věty „Ještě si to rozmyslím“ a „Tak tedy můžete.“ úplně
měnily intenzitu i způsob tréninku. Čas plynul a náš trénink se setkával
s úspěchy i neúspěchy. Někdo při pokusu zaběhnout delší tréninkovou
trasu pak následně večer po modlitbě křížové cesty a zastavení „Uložili
tělo Pána Ježíše do hrobu“ uložil sám svoje tělo v zimnici do postele.
Další pod záminkou bolesti nohou přestal trénovat se slovy „ono to
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nějak dopadne“ a třetí si krátce před závodem naordinoval antibiotika
a připravil tak půdu pro případnou omluvu svého času, či dokonce
odstoupení. Těsně před startem jsme absolvovali duchovní obnovu, při
které Michael Slavík zmínil, že maratonský běžec jako nositel dobré
zprávy doběhne do cíle a tam padne. Inu motivace jak má být.
V sobotu večer jsme se pak ještě dostali na první ročník mše svaté pro
maratonce. Zde se sešla krásná mezinárodní komunita, která si
vyslechla např. slova o 40 kilometrech za 40 dní postní doby nebo
příměr vzkříšení Lazara k půlmaratonu Janova evangelia.
Konečně nastal den prohlídky města. Na začátku cesty se nás sešlo asi
16 000 lidí toužících vidět krásy Říma. Hned po začátku začala bouřka,
která trochu kazila výhled, hlavně nám s brýlemi. Poté, co přestalo
pršet, jsem rychle přišel na to, že je nebezpečné běžet ve skupině,
neboť již zahřátá těla a funění lidí okolo způsobovalo zamlžování mých
brýlí a hrozil karambol. Na desátém kilometru jsme mohli nejenom
obdivovat kostel sv. Bartoloměje, ale také ty, kteří se spokojili s malým
vyhlídkovým okruhem a měli to už za sebou. Samozřejmě památek
jsme viděli mnoho. Po 30 km je ale člověk přestal vnímat a přemýšlel,
proč jsou všude ty hloupé dlažební kostky atd... Po dalších 5 km jsem
musel zpomalit a přemýšlel jsem, zda jsou kluci už v cíli, když se za
mnou ozvalo známé: „Vojtěchu, to je dost…“. A tak jsme posledních
7 km absolvovali společně s Vaškem a cílem proběhli naráz.
Při průběhu cílem se dostavil pocit štěstí a radosti, který přebil
i odrovnané nohy. A přestože jsme nakonec vnímali možná jen třetinu
památek, které jsme míjeli, byl to velmi silný zážitek. Závěrem už
zbývá jen poděkovat všem těm, kteří nás podporovali. Tedy nejenom
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zmíněnému trenérovi, ale i všem ostatním a zvláště sestře Vojtěše,
která správnou stravou umožnila nabrat energii v posledních hodinách
před startem.
Vojtěch Blažek

ROZHOVOR S RICARDEM ESCALANTE II
Objevil jsi tedy své povolání ke kněžství až v Kanadě?
To je otázka na dlouhou odpověd. Ale zkusím být stručný. Na kněžství
jsem myslel už dřív. Od té doby, co jsem pracoval jako advokát, jsem
každý den chodil na mši a rozjímal. Měl jsem svého duchovního vůdce,
často jsem se zpovídal a každý rok jsem se účastnil duchovní obnovy.
Potom co jsem se odstěhoval na jeden z karibských ostrovů, kde jsem
pracoval pro jistou anglickou firmu, jsem prožíval těžké období. V naší
zemi je normální, podobně jako třeba v Itálii, že rodina hodně drží
spolu. A protože jsem se cítil bez rodiny opuštěný, začal jsem se víc
zapojovat do života církve. Vedl jsem přípravu na biřmování, každý rok
jsem se účastnil týdenních exercicií. Tím nejdůležitějším však bylo asi
to, že si mě všiml jeden farář. Protože věděl, že každý den chodím do
kostela ráno v šest hodin (už od mala jsem byl vždy „ranní ptáče”),
udělal ze mně „kostelníka”. Řekl mi: „Tady jsou klíče od kostela, budeš
ho otevírat každý den v šest”. To byl pro mně velký dar, byl jsem
z toho nadšený. Dlouhá a vytrvalá ranní modlitba každý den od šesti
hodin se pak pro mě stala skoro nutností. Základem života bez kterého
bych se cítil ztracený a na který spoléhám dodnes. Nezdá se mi
přehnané říct spolu s prorokem Jeremiášem, že mě Bůh svedl. Dodnes
mě udivuje, jak Bůh působí v našich duších. Tiše a přitom tak silně.
Nepovažuji se sice za žádného znalce modlitby, přece jen bych si ale
dovolil doporučit, a to úplně každému: modlit se, modlit se, modlit se,
jak říkají svatí. Já sám v podstatě jen zůstávám věrný radě, kterou mi
dal jeden kněz, jezuita. Řekl mi: „Ricardo, modlitba hned brzy ráno je
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pro tebe naprosto zásadní. Stačí, když v ní vytrváš, a vše půjde
dobře.“ A bylo to právě při modlitbě v ranním tichu kostela, kam
dlouhou dobu nikdo nepřicházel, kde jsem poprvé zaslechl povolání ke
kněžství. Svěřil jsem se s tím biskupovi, který mě už dobře znal (měl
jsem od něj breviář), a protože věděl, že mám dobré zkušenosti
s týdenními exerciciemi, navrhl mi exercicie měsíční podle sv. Ignáce u
otců jezuitů v Kanadě ve městě Guelph u Toronta. Po jejich ukončení
(pět týdnů jsem nemohl číst Economist!) jsem rozpoznal, že myšlenka
na kněžství je skutečně od Boha.

Čeho bylo třeba, aby ses od první myšlenky na kněžství v Karibiku
dostal až k poslání přihlášky do semináře?
Díky Bohu, ve Vancouveru, kam jsem se přestěhoval, jsem měl stejně
dobré podmínky pro modlitbu jako v Karibiku. Katedrálu jsem měl tři
minuty chůze od bytu. Začal jsem též navštěvovat “Setkání pro
rozlišení povolání” (vocation meeting) která organizovala diecéze a
nakonec jsem podal přihlášku.

Ale to jsme pořád ve Vancouveru. Jak ses dostal do Říma?
Protože jsem měl vystudovaná práva a deset let jsem pracoval jako
advokát, zástupci diecéze (tzv. “Vocation Committee”) se domnívali, že
mi stačí kratší formace. Chtěli, abych studoval jen čtyři roky, jeden rok
filosofie a tři roky teologie. Jenže já jsem četl, že kardinál Danneels
naléhá na nejméně dvouletém studiu filosofie a protože jsem filosofii
nikdy pořádně nestudoval, chtěl jsem se jí věnovat víc než jen jeden
rok. Navíc i můj duchovní vůdce, jistý benediktinský kněz, mi řekl, že
je to dobrý nápad. A ačkoliv diecéze s více lety studia filosofie
nesouhlasila, nakonec jsme se přece jen domluvili, že si budu filosofii
studovat po svém. Ovšem s podmínkou, že to bude na mé vlastní
náklady, což sice bylo hodně drahé, ale protože jsem měl z práce něco
našetřeno, dalo se to zvládnout. Pak se mě ale někdo zeptal: „Proč
nejdeš do Říma? Tam je to levnější a rychlejší.” Měl pravdu, a tak jsem
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začal studovat v Římě. Filosofie v Kanadě by mě dohromady stála
10 000 kanadských dolarů a musel bych ji studovat čtyři roky,
zatímco v Římě jen 1600Euro a studoval bych jen roky dva. I když
tedy šlo o rozhodnutí spíše ekonomické, přesto to bylo snad
nejdůležitější rozhodnutí mého života. Dodnes za to děkuji Bohu.
Změnilo mi to celý život. Měl jsem v plánu vrátit se do Kanady hned
po dvou letech filosofie v Říme, ale protože jsem se do ní zamiloval,
rozhodl jsem se pokračovat licenciátem, s čímž souhlasil i biskup.
Když jsem ho končil, rektor koleje, kde jsem bydlel, mi nabídl místo
asistenta. K tomu mi doporučil pokračování studia v Římě třemi lety
teologie, což by bylo možné i kvůli 75% slevě, kterou mi slíbil
v případě mého souhlasu. Jenže byl tu jeden problém. Protože
diecéze nesouhlasila, musel jsem volit mezi dvěmi alternativami. Buď
seminarista za Vancouver se studiem teologie v Kanadě, nebo laické
studium teologie v Římě. Řídil jsem se radou duchovního vůdce, která
byla jasná: v tomto případě je setrvání v Římě lepší volba. Měl jsem
dojem, že tím také chce pomoci rektorovi, starému dominikánovi,
který se nakonec vrátil domů do Irska. Co se mě týče, duchovní
vůdce mě ujistil: „Bůh sám pro tebe najde místo v církvi.” A tak jsem
začal studovat teologii v Římě a ukončil spolupráci s diecézí
Vancouver... Při stěhování z koleje, kde jsem měl být asistentem, do
koleje Nepomucenum mi rektor té první nabídl možnost vzít si cokoli
ze všech knih jeho skutečně rozsáhlé osobní knihovny. Využil jsem
toho a tak jsem si vytvořil základ pro svoji vlastní.

Studovat na kněze aniž bys věděl, v které diecézi bys mohl být
vysvěcený, to chce určitě hodně odvahy a důvěry v Boha. Jak to
všechno skončilo?
Co se týče prvního, v mém případě bych to tak neřekl, pro mě to
rozhodnutí bylo velmi jednoduché. Skoro by se nechtělo věřit, jaký
pokoj jsem cítil, když jsem jen jednoduše uposlechl rady duchovního
vůdce (někteří o něm trvdili, že je to světec). Navíc, pro někoho jako
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já, který ztratil matku v sedmnácti letech, věci fungují jinak. Všechno
je jistým způsobem snadnější. Celé to nakonce skončilo tak, že když se
pomocný biskup Toronta Daniel Bohan stal arcibiskupem reginským
v Saskatchewanu a odcestoval do Říma kvůli převzetí palia, strávil
několik dní v koleji, kde jsem bydlel. Rektor koleje mu o mně řekl a já
se tak stal seminaristou diecéze ve střední Kanadě. O rozhovoru
rektora s arcibiskupem, při kterém mě rektor koleje doporučil jako
toho, kdo “by byl dobrým knězem pro vaši diecézi” mi vyprávěl teprve
před rokem, nedlouho před svou smrtí. Bůh pro mě našel místo,
přesně, jak mi řekl duchovní vůdce! To je pro mě znamení, že On
nikdy neopustí ty, kteří se snaží následovat jeho vůli.

Teď Ti ještě zbývá dokončit doktorát z filosofie. Zdálo se Ti, že
licenciát nestačí?
Ve skutečnosti jsem nikdy nemyslel na to, že bych ve filosofii
pokračoval doktorátem. Snad i proto, že práce na licenciátu o Gabrielu
Marcelovi mě vůbec nebavila. Ale po závěrečné zkoušce mi otec
Charles Morerod OP, děkan filosofické fakulty Angelica poradil, ať ve
filosofii pokračuju. Odůvodňoval to tím, že v posledních 25 letech se
církev vzdálila od filosofie v tom smyslu, že ve srovnání s ostatními
doktorandy je těch, co dělají filosofii, málo, a já bych měl rozšířit jejich
řady. Souhlasil jsem s podmínkou, že se při tom nebudu zabývat
Gabrielem Marcelem a že on sám bude vedoucím mé práce. Pak ale
byl otec Morerod jmenován biskupem Ženevy, a tak jsem musel hledat
někoho jiného. Po jistých problémech jsem ho našel a tak doufám, že
tento rok doktorát dokončím.

Tématem tvého doktorátu je „filosofie kultury“, záležitost dost
neobyčejná. Jak jsi k ní přišel?
Prvně k samotnému oboru „filosofie kultury”. Filosofie kultury není
téma úplně neznámé, alespoň v okruhu německé filosofie, kde první
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kniha o filosofii kultury vyšla v roce 1899. Ale je pravda, že
v anglofonním prostředí se toto téma prosadilo až nedávno a dodnes
se bere spíše jako okrajové, i když v posledních deseti letech registruji
velký růst zájmu o toto téma.
A teď proč se zajímám o kulturu. Trinidad byl kolonií Anglie. Ve škole
jsme brali autory jako Shakespear, Cervantes a Dante, v jistém smyslu
jsme měli stejnou kulturně  výchovnou formaci jako každý obyčejný
kluk v Anglii. Dokonce naše maturitní práce byly odesílány na opravu
do Anglie na univerzitu v Cambridge. Ale narozdíl od Anglie je Trinidad
rozvojovou zemí a jeho společnost je velmi multikulturní. Čtyřicet
procent obyvatel Trinidadu jsou původem Afričané, jejichž předci sem
byli dovezeni na otrocké práce. Dalších čtyřicet procent obyvatel jsou
Indové, takže druhým největším náboženstvím v Trinidadu je
hinduismus. A zbytek, to je dvacet procent, jsou míšenci, ke kterým se
počítám i já, potomci evropských kolonizátorů (zvláště anglických,
francouzských, španělských a portugalských). Ale smíšená manželství
se netýkala jen Evropanů a původních obyvatel, byli tu také, kromě již
zmíněných Afričanů také Indové, Arabové nebo Číňani...takže Trinidad
je skutečně multikulturní země. A pak díky dobrému pracovnímu místu
mých rodičů jsme si mohli dovolit procestovat Anglii a celou Severní
Ameriku. Kdo ví, co všechno zanechaly tyhle cesty v hlavě tak citlivého
mladíka, kterým jsem byl. Z Trinidadu do Kanady, pak do Říma
a nakonec na českou kolej, tomu říkám multikulturní pouť! Potom tu
bylo také setkání s německými mysliteli, především s Kantem
a Nietzschem, kteří ovlivnili dvacáté století snad více než jiní, a také
s Ratzingrem, kterého jsem četl už jako mladý advokát v Trinidadu
a který je jejich protijedem, čímž ale nechci říct, že se Kant nebo
Nietzsche mýlili úplně ve všem. Každopádně německá kultura a její
myslitelé jsou skandálně opomíjeni v anglofonních školních osnovách.
Ve škole jsme se seznámili, nebo jsme alespoň slyšeli mluvit
o Shakespearovi a Cervantesovi, ale ne například o Goethovi.
Během všech těchto zkušeností jsem si mohl všimnout, jak se
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americká kapitalistickokonzumní společnost, v níž se peníze stávají
znamením úspěchu, rozšiřuje nejen v Trinidadu, ale i po celém světě.
Myslím, že bych nemohl studovat doktorát z filosofie v Severní Americe
nebo v Karibiku (tam je hned první otázkou: “A kolik ti z toho
posype?”), jak jsem mohl v Evropě. Taky připomínám, že velká část
mé rodiny se živí vesměs jako bankéři, což je svět Trumpa, kde
vítězství znamená všechno. Pro takové lidi je těžké pochopit, že
ukřižování představuje největší vítězství v historii lidstva. Studovat
filozofii podle nich nemá smysl. Takže se mně jednou můj bratr mohl
docela prostě zeptat: “Ricky, co to je ta filosofie?”
Všemi těmito zkušenostmi se snad trochu dá vysvětlit můj zájem
o kulturu. K tomu bych rád ještě něco připojil. Teď žijeme v době
stejně fascinující a neklidné, jako byla doba osmdesátých let. Všichni
intelektuálové, jak katolíci tak ateisté, říkají, že příčinou všech
největších katastrof posledního století nebyl komunismus ani
nacionalistický socialismus, ale nacionalismus. Benedikt XVI. o něm
mluví jako o jednom ze dvou největších hříchů, které Evropa vyvezla
do světa. Mitterand v jednom ze svých posledních proslovů prohlásil
„Nacionalismus, to je válka”. Jenže dnes v Evropě (například ve
Francii, Maďarsku a Polsku), a překvapivě v posledních měsících spolu
s Brexitem a volbami ve Spojených Státech, má nacionalismus lidem
stále co říct. A nacionalismus, stejně jako multikulturalismus nebo
kosmopolitismus je silně spojen s kulturou. Jak skončí tahle „Éra
hněvu” jak o ní mluví Pankaj Mishra ve své stejnojmenné knize, jedné
z nejlepších které jsem v posledních letech četl? A kde jsou výjimeční
lidé, kteří mění historii? Bude to Papež František, Angela
Merkel...Putin...Trump? To ukáže až čas. Ale už teď papež František
přesahuje svým vlivem hranice církve, přesně tak, jak ho
charakterizoval právě Pankaj Mishra: „dnes nejvlivnější
a nejpřesvědčivejší veřejně známý intelektuál”. A to stejné by se dalo
říct o Angele Merkel, která se zdá být velkou postavou politiky,
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srovnatelné s politiky let osmdesátých, o kterých jsme mluvili výše.
Pochází z Německa, a to by vzhledem k minulosti této země mělo být
samo o sobě výmluvné. Skutečnost, že její imigrační politika je pozici
papeže Františka bližší než postoje jiných politiků nebo dokonce
některých církevních představitelů, by se dala označit za zajímavou,
pokud by ovšem nebyla spíše zneklidňující... Ale myslím, že bude lépe
skončit tady, ať se nedostaneme, kam bychom nechtěli...
Připravil Tomáš Marada

MODLITBA PROTI ĎÁBLU
Milí čtenáři Brázdy,
když se zeptám běžného člověka, jaké jsou nestarší památky naší
literatury, je dost pravděpodobné, že z něj celkem nic seriózního
nevypadne. Někteří se možná rozvzpomenou na Proglas či Zákon

sudnyj ljudem. Jiní budou hovořit třeba o legendě o svatém Václavu a
Ludmile (Kristiánova legenda), o Svatováclavském chorálu… Snad jsem
se párkrát setkal i s tím, že někdo tušil, co je to Život Konstantinův a

Život Metodějův, zbožnější slyšeli něco o staroslověnském překladu
Bible nebo zpěvu Hospodine, pomiluj ny. V učebnicích literatury se
období Velké Moravy poměrně rychle přeskočí a vše se začne
koncentrovat na střední Čechy. A přesto existují památky, o kterých se
sice ve škole ani z kazatelen nic nedovíme, ale to neznamená, že
bychom je měli opomíjet. A jednou z takových památek je Modlitba

proti ďáblu.
Modlitba proti ďáblu je exorcismus z Velké Moravy, jehož autorství je
připisováno samotnému svatému Metodějovi. Dochovala se nám spolu
s dalšími modlitbami v tzv. Jaroslavském sborníku objeveném na
počátku

20.

století

v klášteře

Proměnění

Spasitele

v Jaroslavi,

18

BRÁZDA 2/2016-2017

v haličskovolyňské oblasti v Rusku. Objevitel A. I. Sobolevskij ji po
důkladném studiu roku 1905 připsal český nebo moravský původ.
Studium této modlitby nevzbudilo nijak zvláštní zájem badatelů, kteří
obecně přijímali Sobolevského tezi „o latinské předloze této modlitby,
o její nezajímavosti, mnohomluvnosti a nízké básnické kvalitě“. Přesto
se našli někteří, kdo se jí zabývali; vzpomeňme alespoň jednoho
z nejvýznamnějších moravských byzantologů P. Františka Dvorníka.
Posun nastává v druhé polovině
20. století, kdy německý historik
P. Georg
vznik

Podskalsky
této

umisťuje

modlitby

„do

Sázavského kláštera nebo jiného
církevního centra závislého na
pražském církevním dvoře“. Mezi
vědci tedy dlouho nepanovala
shoda, do jaké doby toto dílo
zařadit. Mnozí se domnívali, že
její

původ

přemyslovských
století.

Tuto

spadá

do

Čech

10.11.

otázku

zásadně

ovlivnil Václav Remeš. Hovoří o
existenci

svatovítského

kultu

na

Velké Moravě,

což

dokazuje

přítomností tohoto světce v Modlitbě. Svatý Václav ovšem přítomen
není, což vede k závěru, že Modlitba musela být sepsána nejpozději
v první polovině 10. století. Dále v textu modlitby nacházíme sv.
Valburgu, uctívanou od roku 870.
Rozhodující studii sepsal Václav Konzal, který na základě podrobného
jazykového rozboru dokázal, že se jedná o text velkomoravský.

BRÁZDA 2/2016-2017

19

Existuje v ní také přímé spojení s dalšími velkomoravskými díly Život

Konstantinův a Život Metodějův. Že by autorem měl být Metoděj (nebo
někdo z jeho blízkých spolupracovníků) dosvědčuje styl a obsah díla.
Dílo je prodchnuto východní spiritualitou a liturgickou tradicí, je
zasazeno do západní Litanie ke všem svatým a úvod připomíná styl
římských vyznání víry. Konzal dále uvádí, že autor textu vyšel
z byzantského liturgického prostředí, cílevědomě převzal západní
liturgické zvyklosti (např. slovní termíny), dále se vyznačuje biblickým,
patristickým i filologickým vzděláním, znalostí východních i západních
svatých a Koránu. Všechny tyto podmínky by splňoval první moravský
metropolita Metoděj. Konzal se navíc pokusil o ještě přesnější dataci

Modlitby a zasazuje ji do období Metodějovy internace mezi léty 870
a 873. To má dosvědčovat její osobní tón, a to že se v ní snoubí
pokora s vědomím moci úřadu, teologické vzdělání i vysoká literární
úroveň,

láska

k mnišství

i

pečlivý

výběr

patronů

soluňských,

panonských, sirmijských, akvilejských i německých (úctu k Bonifáci
a Valburze by stěží na Moravu přinesl někdo jiný než sám Metoděj).
Arcibiskupovo autorství tedy není stoprocentně prokázáno, je nicméně
nanejvýš pravděpodobné.

Modlitbu pronáší člověk, který bojuje se zlem a který se dovolává
přímluvy svatých od počátku světa, od Starého zákona, přes Nový
zákon až ke svatým 9. století. Vzývá proroky, apoštoly, mučedníky,
lékaře, vyznavače, biskupy, mučednice, mnichy, poustevníky i anděly
a končí Bohorodičkou Pannou Marií. Začtěme se do textu exorcismu,
který přeložil Václav Konzal.
P.František Staněk
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MODLITBA KE VŠEM SVATÝM PROTI ĎÁBLU A PROTI NEČISTÝM
DUCHŮM – JAK SE MÁ PROVÁDĚT A ŽE JE TŘEBA VYSLOVIT SVÉ
JMÉNO
Já N, bídný služebník Boží, se utíkám ke všem svatým a modlím se
k těm, kteří se už od stvoření světa velmi usilovně snažili zalíbit Bohu
a v mnohém úsilí přemohli ďábla, nepřítele lidského pokolení, potřeli
ho a zdeptali se všemi jeho démony. Ujměte se mě hříšného a zbavte
mě mého nepřítele, děsícího mou duši a trýznícího mé tělo. A vůbec
všechny a všechno zachraňte a od něho vysvoboďte, neboť vy můžete
skrze milost a pomoc svatého Ducha, jenž se ve vás ubytoval skrze
vaše posvěcení.
Henochu, služebníku Boží, ty žiješ od tehdy až dodnes a budeš
zachován k odsouzení ďábla v posledních dnech, odsuď ho i nyní
a zapuď ho ode mne. Pomoz mně bídnému, dobrodinče Noe, muži
spravedlivý, spolu se svými syny Boží hlasateli dobrých zpráv, zachraň
mě svou spravedlností, zažeň ode mne velký hřích a potop jej potopou
jako onen dávný hřích, ochraň mě, jako jsi uchránil pokolení těch
dávných.
Abrahame, nazvaný otcem (národů), opravdový příteli Boží, jakos
vyprosil u Hospodina záchranu mnoha národů nikoli pro množství, ale
pro hrstku spravedlivých, vypros u něho spásu také pro mne a přijmi
mě do svého lůna.
Izáku, šiřiteli radosti, jelikož jsi předobrazem Kristovým, označ mě
Kristovým znamením, ať pryč ode mne prchnou moji nepřátelé.
Jákobe, milovaný od samého matčina lůna, Izraeli, čistý rozume
vidoucí Boha, odstrč ode mne svou patou zlého draka a označ mě
znamením kříže, jakos požehnal a tímto znamením označil své vnuky,
a osvěť mě a drakovi přikaž, ať se ke mně se svou zlobou nepřibližuje.
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Jóbe, ty sis zamiloval ve své zbožnosti Hospodina, svého Boha,
a protos byl nazván Hospodinovou láskou: modli se za mne, jakož i za
mé přátele, aby mě skrze tebe vysvobodil od draka z hlubin, jenž mě
chce pohltit, jako i tebe vysvobodil od všech tvých pokušení
dorážejících na tebe jako četné a velké vlny na kamennou stěnu.
Mojžíši, veliký a tichý, jako jsi svou holí naznačující znamení kříže
vysvobodil izraelský lid od zlého Satana usazeného v Egyptě, ponoř ho
do hlubiny mořské jako tehdy v Rudém moři faraona s temnými
Egypťany a jako jsi porazil v poušti zpupného Amáleka.
Silou kříže mě opevni, Jozue, spásonosný vojevodo, a jako jsi vítězil
nad cizáckými národy, pomoz k záchraně i mně, pobíjeje svým mečem
Hospodinovy nepřátele; před mou tváří, tváří Kristova služebníka N,
přemoz toho, jenž bojuje proti mně, a převeď mě suchou nohou přes
řeku Jordán s novým Izraelem do země Bohem zaslíbené.
Samueli, jenž jsi vzýval Hospodina k všeliké pomoci a on tě ve své
lásce slyšel, když ho vzýváš, přivolej ho i na mne, poníženého Božího
služebníka N, požehnej mě a pomaž olejem svatého Ducha, jakos
pomazal i pastýře Davida a poslal ho na zlé duchy, aby je zahnal
svými písněmi žalmů.
Dvanáctero svatých proroků, Ozeáši, Ámosi, Micheáši, Joeli,
Jonáši,

Abdiáši,

Nahume,

Abakuku,

Sofoniáši,

Haggee,

Zachariáši a Malachiáši, a další čtvero velkých, kteří jste sloupové
a předobraz

čtyř

evangelistů, Izajáši,

Jeremiáši,

Ezechieli

a Danieli, vy všichni pospolu za mne proste Pána, jehož jste hlásali
a předpovídali,

vysvoboďte

mne

od

mých

nepřátel

viditelných

i neviditelných, kteří na mne útočí všelikými úklady, a místo zlých
myšlenek i slov i skutků a nečistých duchů naplňte celou mou bytost
nejčistším Duchem přebývajícím ve vás, neboť když jste se jím naplnili,
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prorokovali

jste,

hlásajíce

věci

minulé

i

nejsoucí

i

budoucí,

a předvídajíce věci vzdálené jako blízké, o prvním příchodu našeho
Pána Ježíše Krista Emanuela, o jeho druhém a zářivém zjevení při
příchodu z nebes, až přijde znovu, a o všech velkolepých dílech jeho
božství a o osledním konci, až přijde svrhnout do nekonečného trápení
pyšný rozum a zlobu, ďábla se všemi odpadlými a ďábelskými duchy
do věčných muk.
Eliáši, proroku a svatý služebníku Boží, jako jsi horlivostí pro
Hospodina zapudil od Izraele mrzké ďáblovy služebníky zahubiv je se
všemi jejich činy, a jsi proto až dosavad uveden do ráje a budeš až do
posledních dní uchováván k usvědčení jeho zloby, stejně i nyní ho
zapuď

ode

mne

do

záhuby

věčné.

Svatý Elizee,

proroku

a mnohonásobný divotvůrce, zbav mě zlé choroby a uzdrav mě, jako
jsi uzdravil vody stižené neplodností, abych i já vydával ovoce Boží
spravedlnosti jsa zdráv.
Svatí učedníci Páně, dvanáctero Kristových apoštolů, jejichž jména
jsou zapsána na nebesích a kteří máte v soudný den usednout po
obou stranách Krista a soudit všechny národy, Petře, Pavle, Jakube,
Jene, Ondřeji, Filipe, Tomáši, Bartoloměji, Matouši, Jakube
Alfeův, Šimone Horlivče, Judo Jakubův, když jste dostali od
předvěkého Syna Božího moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré
síle nepřítele a uzdravovat veškerý neduh a všelikou nemoc v lidu a ve
všech krajinách, jimiž jste procházeli, vyžeňte ze mne a zapuďte ode
mne zlou ďábelskou sílu a všechny ďáblovy nástrahy a svým léčením
mě uzdravte a svými modlitbami mě naplňte svatým Duchem pro tělo
i duši.
Svatí mučedníci Kristovi, kteří jste vesměs dosvědčili Kristovo
božství, Štěpáne, první mučedníku a první jáhne, mučedníku
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Jiří, Teodóre, Démetrie, Nestore, Merkurie, Samone a Abibe,
čtyřicet svatých mučedníků, božský Víte, Vavřinče, Floriáne,
Chrysogone a Zoile, Bonifáci, také svatá mláďátka vyvražděná
pro Krista a všichni další a jiní nespočetní mučedníci, kteří jste
svými mukami vyhnali ďábla z celého světa, vykořenili blud
modloslužby a očistili zemi umytím vlastní krví, očistěte i mne, který
jsem v zajetí vlastních hříchů, a ze zajetí temnot mě vysvoboďte svým
mučednickým utrpením a svatými mukami.
Svatí lékaři Páně a Boži divotvůrci Kosmo a Damiáne, Hermolae
a Panteleémone i Abakyre a Jene, kteří jste milostí Páně obdrželi
dar uzdravování a zdarma uzdravujete nejen lidi, ale i dobytek,
uzdravte mi tělo i duši ode všech mých zlých nebezpečí.
Svatí vyznavači a všichni hierarchové, kteří jste se v pokušeních
nespustili Boha, nýbrž jste s důvěrou vyznali našeho Pána Ježíše Krista
a vyznali jeho víru před mnoha mučiteli a zhoubci, vysvoboďte mě ode
všeho mého zla, svatý Klimente, svatý Dionýsie Areopagito,
svatý

Řehoři

Divotvůrce,

Silvestře,

Ambroži,

Jeronýme,

Martine, Ireneji, Cypriáne, Basile, Mikuláši, Jene Zlatoústý
a všichni další svatí, kterých je bezpočet.
Svaté mučednice, které jste ve své slabosti silným utrpením přemohly
pyšného draka mnohohlavého a mnohoocasého, jenž se domníval, že
ve vás a ve všech hlavách a ocasech má svou sílu, ale vy jste je svými
modlitbami uťali, zachraňte od něho také mě, vytrhněte mě, svatá
prvomučednice Teklo, svatá Anastázie, ochránkyně před jedy
a vysvoboditelko z pout, svaté Eufémie, Evženie, Barboro,
Juliáno, Febronie, Agáto, Lucie, Cecílie, Felicito, Valburgo,
Marino, Markéto a všechny ostatní svaté mučednice.
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Naši svatí Otcové, kteří jste svými neustálými modlitbami, zpěvem
žalmů a postem přemohli naše nepřátele, viditelné i neviditelné,
a odhalivše jejich chabou sílu jste je zašlapali v prach a připočetli mezi
nicotnosti, svými modlitbami vysvoboďte mou nemocnou duši od mých
nepřátel a uchraňte mne ode všech, svatý Antoníne, první
poustevníku,

svatý

Pavle

Eremito,

svatý Eufémie,

Sávo

Osvícený, otče Hilarione a Theodosie daný Bohem, Symeóne
Sloupovníku, Benedikte Požehnaný, Efréme slavný, se všemi
svatými a ctihodnými otci a všemi dalšími, kterých je bezpočet.
Svatý Jene Předchůdce a Křtiteli, dvojnásobný proroku, ty jsi
největší ze všech, kdo se narodili z ženy, tobě byla Bohem dána milost
přimlouvat se za všechny, přimluv se také za mne, ubohého a hříšného
Božího služebníka N a uchraň mne od všeho mého zla.
Všechny

svaté

nebeské

netělesné

síly,

svatí

andělé

a archandělé, knížectva, mocnosti, síly a panstva, serafové
i cherubové i

trůnové,

všude

mne

zastřete

svými

svatými

plamennými křídly a ochraňte od Satanaela a Belzebuba, který byl pro
svou pýchu od vás svržen, ať se ke mně nepřiblíží po všechny dni
mého života.
Svatá Maria, Bohorodičko a Paní, z tebe se pro naše vykoupení
ráčil svým tělem narodit mezi lidi Ježíš Kristus, syn Boha živého,
vysvoboď mne z této mé bídy, poníženého a zdeptaného mými hříchy,
a ochraň mne zemdleného mnoha pokušeními před mými nepřáteli,
svým ochranným štítem a svou přímluvou u tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Boha, jehož poslouchají a před nímž se třesou všichni viditelní
i neviditelní a před něhož předstupují jak ti, kdo se mu protiví, tak ti,
kdo se mu neprotiví. Neboť jemu patří sláva i chvála s Otcem i svatým
Duchem, vždycky, i nyní i ustavičně na věky. Amen.
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SLAVENÍ VÍRY… CELÝ TÝDEN…NAVĚKY II
Chtěl bych pokračovat v zamyšlení ohledně slavení mše svaté. Minule
jsem uvažoval o mši svaté jako celku, jako o modlitbě a dále o jedné
z jejich nejdůležitějších částí – bohoslužbě slova, během které si
připomínáme události, ve kterých Bůh prokazoval lásku, kterou měl ke
svému lidu, a radujeme se, že nás miluje stejně. Také nasloucháme
Písmu svatému, abychom se v jeho slovech a na příkladech minulosti
učili odpovídat na Boží volání v různých situacích svého života
a očekávat naplnění všech Božích příslibů i na nás. A protože Kristus
a jeho dílo je vrchol a plnost všech Božích příslibů, slavíme jeho smrt
na kříži jako vrchol mše svaté. Toto slavení je nejdokonalejší
zpřítomnění jeho oběti, které je možné pouze díky lásce, se kterou se
nám Bůh daroval. Otec nám dal Syna a Syn se za nás a pro nás
odevzdal Otci. Na kříži se zcela odevzdal, dal celý svůj život Otci. Jako
člověk učinil to, co dělá od věčnosti jako Bůh, zcela se dává Otci,
protože od Otce všechno přijal. Přijal zcela i naše lidství a zcela ho také
Otci daroval. Daroval se Otci za nás a pro nás, aby nám ukázal, že
darovat se zcela Otci, znamená sice zemřít tomuto světu, ale žít
navěky pro Boha.
Avšak to není pouze událost minulosti, protože nás Bůh stále miluje
stejnou láskou, Otec nám stále v Duchu svatém dává svého Syna
a Syn se stále dává Otci pro nás a nakolik jsme schopni i s námi. Syn
nás v sobě k tomu uschopňuje. Takže oběť Syna se stává nejen
přítomnou časově, ale obětí se stáváme my sami, obětí v Kristu. Tím,
že se Kristus zcela daroval Otci, naprosto otevřel naše lidství Bohu,
a tím zničil hřích, který je odvrácením se od Boha a uzavřením se do
sebe.
Za to mu děkujeme a toužíme mu prokázat vděčnost. Chtěli bychom
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mu darovat něco, co odpovídá velikosti jeho darů. Co mu však
můžeme dát? Vždyť všechno jsme od něho dostali a dává nám
dokonce více, než jsme schopni přijmout a využít pro své dobro. Co
dobrého mu můžeme dát?
K tomu slouží právě mše svatá, v ní se uskutečňuje právě již Kristova
vděčnost Otci. Sám se dává Otci v té míře, v jaké se mu dává Otec,
úplný a nerozdělený. Kristus se však dává Církvi, aby se stal obětí
Církve, darem vděčnosti Církve Otci, to je Eucharistie – díkůvzdání.
Proto jen ve mši svaté můžeme dostatečně děkovat Bohu Otci, za
všechny dary, které nám dává. Avšak Kristus v Nejsvětější svátosti
není pouze zástupná oběť, každý se má sám při mši dávat v oběť
svatou, neposkvrněnou a milou Bohu Otci, nakolik je schopen. Kristus
pak všechny tyto oběti spojuje se svou dokonalou obětí. Kristus je
obětí Otci za nás a pro nás a my v Kristu a v Církvi jeden pro druhého.
A protože se chce projevovat v celém našem životě jako díkůvzdání
Otci, dává se nám celý, se svým tělem a krví, jako pokrm, který nás
posiluje na cestě. Jako pokrm tělesný v nás působí, abychom mohli žít
dobře ve svém těle, tak Kristus v nás působí, abychom mohli dobře žít
v církvi, jeho těle. On chce a touží, abychom měli již zde účast na
Otcově díle, lásce a milosrdenství, abychom tak všechny dary, které
dostáváme, využili k tomu, k čemu je nám Otec dává. Proto nás
Kristus posiluje svým tělem. To vše je důležité si při slavení připomínat
a zakoušet, abychom to v celém životě prožívali.
Avšak pro lepší využití milosti z účasti na slavení nedělní mše svaté
a svatého přijímání potřebujeme další prostředky. Na prvním místě je
to další typ liturgie, denní modlitba církve. V ní si znovu připomínáme
určité aspekty tajemství spásy, vázané na příslušnou neděli, abychom
stále udrželi pozornost na zpřítomnění té události, kterou byla

BRÁZDA 2/2016-2017

27

zpřítomněna mší svatou. Denní modlitba církve nás učí, abychom se
trvale dostávali do stavu neustálé modlitby. Takže modlitbou se má
stávat celý náš život. Právě v neděli bychom si to měli více připomínat
a v modlitbě setrvávat.
Modlitba je přece vědomé setrvávání v Boží přítomnosti. Přece
přebýváme s tím, kterého máme rádi. Ale přece bychom nemohli mít
rádi Boha, kdybychom neměli rádi své bližní. S nimi chceme sdílet
radost, že nás Bůh miluje a že nám chce dát život věčný. Proto slavení
je nutné ve společenství a společně máme slavit i mimo liturgii.
Pro slavení ve společenství je také velmi vhodný další rozměr dne
Hospodinova, a to den odpočinku. Je třeba, abychom ustali od práce
a mohli se sejít ke společnému slavení. Bůh dokončil dílo stvoření, dílo
dobré a odpočinul od něho. Bůh odpočinul i od díla vykoupení, to také
bylo dokončené. My si ve svém odpočinku máme připomínat, že také
odpočineme od svých prací a dosáhneme spásy.
Ale také máme pamatovat, že se máme snažit, aby každé naše dílo
bylo dobré. Slavení neděle nám má totiž pomoci, abychom si
uvědomili, že pracujeme, abychom získali věčnou radost pro sebe
a pomohli k ní ostatním. Nicméně účast na nebeské liturgii skrze mši
svatou nám ukazuje, že nebeskou radost můžeme prožívat již zde.
Slavení neděle nám tak dává posilu pro další dny, v nichž si pak znovu
mší svatou, denní modlitbou církve, rozjímáním a osobní modlitbou
připomínáme nedělní radost ze slavení spásy a obnovujeme směřování
k Bohu, které máme uskutečňovat prací, studiem a službou bližním.
Bůh v Kristu naprosto splnil své sliby a my čekáme, až je naplní zcela
také na každém z nás. Nicméně slavením mše svaté prožíváme
a zakoušíme nebeskou radost, protože se tak spojujeme s nebeskou
liturgií, neboť slaví celý Kristus, Hlava i údy, a to jak bojující, tak
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vítězné. Právě ve mši svaté máme být naplňováni radostnou nadějí na
splnění všech Božích příslibů i na nás. K tomu slouží i další Boží dary,
které nám dává pro náš život: sílu k práci, zdraví, rodinu, přátelé,
pomoc v těžkostech a tajemnou vytrvalost ve zkouškách, odpuštění
v pádech.
Ondřej Kapasný

JOSEF TOUFAR A NEPOMUCENUM
Před několika dny navštívil Nepomucenum známý básník, spisovatel
a publicista Miloš Doležal. My, bohoslovci, jsme se setkali s naším
hostem celkem dvakrát. Na první setkání byla pozvána široká veřejnost
a konalo se v neděli 2. dubna po krajanské mši svaté v zeleném
salónku. Pan Doležal nám prezentoval život patera Josefa Toufara
a ukázal, jak jeho osud souvisel s velmi významnou osobností našeho
ctěného ústavu. Druhé setkání, tentokrát pouze s námi bohoslovci
a ředstavenými, se konalo 4. dubna, pro změnu v žlutém salónku,
vedle refektáře1. Při tomto setkání byl větší prostor pro dotazy a my
jsme této možnosti rádi využili. Snad mohu říci za všechny, že bylo
skutečně strhující poslouchat to, jak se pan Doležal vůbec dostal
k příběhu otce Toufara a jaký je jeho osobní postoj k tomuto velkému
mučedníkovi. Dozvědět se něco z toho, co zažíval během zkoumání
této kauzy i o okolnostech vydání jeho dvou slavných knih. Rád bych
se v tomto článku s našimi čtenáři podělil o některé zajímavé věci,
které při těchto setkáních zazněly. Budu vycházet jednak z toho, co
nám pan Doležal říkal a dále použiji některé pasáže z jeho dvou knih2.
To, co by mohlo zajímat čtenáře Brázdy je právě výše zmíněná
skutečnost, že Josef Toufar souvisí i s naší kolejí a to prostřednictvím
Karla Vrány, jeho farníka a žáka. Toufar měl na Vránu takový vliv, že
se pod jeho příkladem rozhodl vstoupit do kněžského semináře. Takto
na Toufara vzpomíná sám Vrána:

„Ministroval jsem a můžu úsměvně říct, že jsem obdivoval Toufarovy
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krásné, vždy vyleštěné holínky. Jako kaplan u pana děkana Schwallera
chodíval přes polní cesty do filiálních kostelů a škol a potřeboval
dobrou obuv. Jinak to byla atletická postava. Měl samozřejmě dobré
vyhraněné názory i na mě. Vždycky se mi smál, že se mi líbí jeho
holínky, ale nelíbilo se mu moje údajné přehánění ve sportu a všelijaké
prázdninové toulání. A taky se mu nelíbilo, že zanedbávám naučnou
četbu a měl asi tehdy pravdu. Mně se zase nelíbilo jeho nelíbení, ale
jinak jsme si docela dobře rozuměli.
O mém povolání jsme moc nehovořili. Já jsem v sobě sice zcela jasno
neměl, ale co mě trošinku utvrzovalo v mém, tehdy ještě hypotetickém
a hledajícím povolání, byl jeho nový pastorační styl. Každá doba má
svůj styl a Schwallerův byl samozřejmě podmíněný Rakousko 
Uherskou výchovou. Navíc by se ve svém věku těžko přizpůsoboval
něčemu novému. Stále ještě vzpomínal na svá kaplanská léta ve
Žlebích, jak chodili na hony, hráli karty a podobné věci. A velmi rád
seděl u rádia, to měl jeden z prvních z celé Zahrádky. Kdežto páter
Toufar byl aktivnější, odcházel často do terénu za lidmi, taky za
mládeží. Tehdy už za ním chodili jeho přátelé, páter Kubát a budoucí
opat Tajovský ze Želiva.
Toufar už tím, že jeho povolání bylo pozdní, si přinesl sebou zkušenost
z praktického života. Když bylo potřeba, aby pomohl ve žních, byl silný
a zdatný a tak jeho pomoc byla nejen vydatná, ale taky vítaná. Přímo
ho oslovovali lidi, kteří byli kolem něj, staral se o farnost, aby víc žila.
Já bych to nazval takovým integrálním pastoračním pragmatismem.
Pragmatismus zní trochu hanlivě, ale když se uchopí integrálně, když
se pragmatismu křesťanskému nevezme jeho vertikála, jeho duchovní
základ, tak je to docela dobré. To znamená, že se už tolik nelpí jenom
na katechetickém vědění a poznání. Pragma znamená i událost a dění.
To právě páter Toufar moc dobře věděl a dovedl výborně organizovat
farní život. Byl velmi dobrý katecheta. S nepředstíraným nadšením
chodil do filiálních farností, kostelů a škol, ale zároveň věděl, že je
třeba to doplnit novou, živou zkušeností, zážitkem. Když lidi jdou na
pouť, tak se nejenom modlí, ale taky se pořádně unaví, zapotí, nají.
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A lidskost, je přece normální prvek křesťanství, které je založeno na
vtělení. Není všechno jenom duchovní, ale taky pozemské. Nevím,
jestli si to takto uvědomoval, ale my jsme to tak vnímali.“
Když byl Vrána vybrán mezi dvě desítky českých studentů, kteří měli
nastoupit na studia v Římě, nelenil a pečlivě se na to připravil. Setkal
se třeba s Karlem Otčenáškem, který mu poradil, aby si vzal na cestu
teplé oblečení, neboť v Římě nebylo čím topit. 17. listopadu 1945
nastoupil Vrána ještě s dalšími budoucími spolustudenty na
Hradčanském náměstí v Praze do dvou rozhrkaných autobusů a týden
jeli do Říma, aby mohli studovat na kněze. Mimo jiné, jeden z těch
spolupasažérů v tautobuse byl také budoucí biskup Jaroslav Škarvada.
Cesta do Říma byla skutečně dobrodružná. Například jednomu
autobusu někde v Alpách upadlo kolo. Evropa byla rozbombardovaná
a tak mnoho měst museli objíždět, protože chyběly mosty. Jeli přes
Livorno, kde tehdy byla letní rezidence studentů Nepomucena a tam je
dokonce okradli, takže do Říma přijeli už skoro bez ničeho.
Pan bohoslovec Vrána byl od Toufara vybaven teplými fuseklemi ale
i klerikou po panu děkanovi Schwallerovi. Z Toufarovy iniciativy vznikla
později mezi farníky na Vysočině sbírka a poslali do Říma po válce
i nějaké peníze. Josef Toufar poslal do Nepomucena také řadu dopisů.
Informoval Vránu o tom, co se děje v Čechách, o pozvolném pronikání
komunistů nejen do vlády, ale i do společnosti a Karel Vrána psal zase
do Zahrádky a později i do Číhoště. Zatím se našel pouze jeden dopis
z této jejich korespondence, Toufarův dopis z Číhoště, napsaný
26. října 1949. Vybral jsem dvě části tohoto dopisu a uvádím je jako
závěr tohoto článku. Domnívám se, že jsou svědectvím o skutečně
krásném a vřelém vztahu jednoho výjimečného faráře a jednoho
skvělého bohoslovce:

„Milý Karlíku! K tvému blížícímu se svátku přijmi moje nejupřímnější
blahopřání. Kéž dobrý Bůh na přímluvu Tvého mocného sv. patrona
udělí Ti mnoho svého požehnání, zdraví a ve studiu mnoho úspěchu.
To Ti srdečně přeji a za to se modlím. Denně, Karlíčku, při mši sv. si
na Tebe vzpomínám při mementě. Zahrnuji Tě se svými dvěma
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bohoslovci naší farnosti. Jeden je v III: ročníku v Hradci (pochází
z evangelické rodiny) – druhý do I. ročníku, také v Hradci. Oba hoši
velice hodní a šikovní. Mám z nich radost. A dáli Pán Bůh, bylo by zde
povolání kněžských dosti. Primice Pepíka Bělohradského byla pěkná.
Kazatelem byl p. opat Vít Tajovský ze Želiva. Průvod krásně
uspořádaný. Také i stejně já s Tebou se těším na Tvoji primici v naší
vlasti. Jsou to sice ještě 2 roky, ale i to rychle uteče. Ani tomu sám
nechci věřit, že již budu 10 roků knězem…
…Když tak někdy mně budeš psát, když Ti bude možno, přilož prosím
několik vatikánských známek. Mohou být přetisknuty. Nebo i italské.
Ve školách jsou kluci samí filatelisti a papežská známka zavazuje kluka
k poslušnosti a horlivosti na celý rok. I to je zde pěkné. Snad není
jediného dítěte, které by nechodilo pravidelně každou neděli do
kostela. Tedy občas jim nějakou známku dám. To jen však, budešli
mít na to čas.
No a to by tak snad již bylo všechno. To víš, až někdy po Tvé primici
to vezmeme po pořádku od odby, kdy jsi odešel do Říma, a pak si toho
povíme hodně. Sám si přeji, abych jednou za život mohl uskutečnit
pouť do Říma a tam zhlédnout všechna svatá místa. Zatím mně
o všem řekneš a dáš direktivy, a dáli Pán Bůh, že se tam přeci někdy
podívám. Ještě odpusť, že jsem takový nedbalec na psaní. Vloni jsem
skutečně neměl pro sebe mimo noc minutku času — letos již je to
lepší. Tedy slibuji, že se polepším. Vzpomíná na Tebe v modlitbách
i mimo. Tvůj v Kristu P. J. Toufar.“
Podle přednášky a knih Miloše Doležala zpracoval Petr Zadina
1

Doufám, že jsem teď nedezorientoval některé barvoslepé, nebo ty, kteří u
nás delší dobu nebyli. Můžete to brát také jako pozvánku k návštěvě Říma,
abyste se přesvědčili, že Nepomucenum prochází rozsáhlými rekonstrukčními
změnami, a že si tu žijeme skutečně jako na zámku.
2
M. Doležal: Jako bychom dnes zemřít měli; M. Doležal: Krok do tmavé noci.

