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Úvodník 

Vážení a milí čtenáři, 

čas nás spravedlivě oloupil o dalších několik měsíců a my, nepomučenští 
bohoslovci, k vám přicházíme opět s novým vydáním časopisu Brázda.  
Stránkami tohoto časopisu vás nyní budu provázet já, Petr Janíček, jako nový 
redaktor. První letošní číslo vám nabízí již na prvních stránkách novinky z naší 
koleje. Budou vám představeni noví alumni. Další stránky vám pak stručně 
sdělí, jaké akce se v koleji konaly, jaká dobrodružství alumni prožívali a čím 
žili. Následovat bude pokračování článku z minulých čísel, který hovoří o 
svatém Augustýnovi.  V tomto čísle vás také čeká rozsáhlý článek o kardinálu 
Josefu Beranovi. Nesmí chybět ani onen tradiční vhled do úvah alumnů, čím 
žijí, nad čím rozjímají a co je oslovuje. 

V letošním roce obývá kolej 18 alumnů, 20 kněží a 3 představení. V tomto 
velkém  společenství prožíváme společné chvíle, které naplňuje modlitba, 
liturgie, oslavy, kulturní akce, výlety , ale i všednodenní rutinu. Sdílíme spolu 
mnohá dobra z rukou Božích.   

Pevně věřím, že tyto řádky vám budou povzbuzením, potěchou a 
rozveselením. Chtěli bychom vám i tímto časopisem vyjádřit své díky za 
modlitby, oběti a kříže Bohu odevzdané za nás z vašich rukou. Velmi si jich 
vážíme a jsme za ně vděční. V mnohých těžkostech nám jsou posilou.  

 
Petr Gotthard Kryštof Janíček 
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Nepomučenští nováčci 

Na následujících řádcích vám alumni prvního ročníku teologie 
představí své spolubratry. Jakou zvolí formu? Co o svých 
spolubratřích prozradí? Jak se znají? Na tyto otázky se vám snad 
dostane odpověď níže. 

Pavel Fiala podle Martina Peňáze 

Milí čtenáři časopisu Brázda, rád bych Vám v pár větách představil jednoho z 
našich spolubratří bohoslovců, kteří obývají kolej Nepomucenum v Římě, a 
sice Pavla Fialu. Pro opravdové seznámení s ním by bylo třeba zajisté víc než 
jen pár vět a hlavně byste jej museli poznat sami, nikoliv ode mě 
zprostředkovaně, protože jak praví moudrý Sirachovec: „Pec prověří 
hrnčířovu nádobu a člověk je vyzkoušen v rozhovoru. Na ovoci se pozná, kdo 
pěstoval strom; na slovech se projeví smýšlení lidského srdce." (Sir 27,5-6) 
Něco však přeci jen o našem milém Pavlovi je možné říci. Především řada 
jeho dobrých vlastností. Ze své vlastní bohaté zkušenosti společného 
seminárního života můžu říci, že Pavel je velmi obětavý člověk. Když něco 
potřebujete zařídit nebo udělat a přijdete za ním, můžete si být jisti, že Vás 
neodmítne. Vždy pomůže, jak jen je v jeho silách. Někdy mám pocit, že by se 
pro druhé přímo rozdal. Má však ještě řadu jiných kladných vlastností. 
Trpělivost, mírnost, dobrotivost, zbožnost... Nikdy nikomu neodplácí zlem za 
zlé, naopak je vždycky ke všem laskavý a vstřícný. To jsem měl možnost si 
ověřit především, když jsem s ním rok bydlel na pokoji. Ne vždy jsem byl 
úplně ideální spolubydlící, občas to se mnou bylo o nervy, ale Pavel vždycky 
prokázal obdivuhodnou trpělivost. Jsem opravdu moc rád, že jsem ho poznal, 
a Vám, milí čtenáři, bych to taky přál. Snad k tomu budete mít někdy 
příležitost! Jo, a ještě jedna významná vlastnost, která k Pavlovi 
neodmyslitelně patří: moc rád a moc pěkně zpívá, především k oslavě Boží.  
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Myslím, že pro Petra je význačné jeho propojení s místem jeho původu, 
malou hanáckou vesnicí. Nikdy by nezapřel, že mu v žilách proudí moravská 
krev a že se při zpěvu lidových písní pořádně rozproudí a „srdéčko“ mu 
poskočí. Další jeho srdeční záležitostí, kterou nemůžu zapomenout zmínit, je 
historie a její rekonstrukce. Obě tyto záliby pro něj ale nejsou jen nějakým 
„vyblbnutím se“, nýbrž i snahou návratu jejich duchovního rozměru. Závěrem 
jen malá rada. Nikdy jej nezdravte: „Dobré ráno!“. Buď je totiž pro něj něco 
dobré, nebo je to ráno.  

Petr Janíček podle Michala Staufčíka 

Chcete HO? 
Neopakovatelná nabídka pro všechny faráře a farníky pražské arcidiecéze, 
kteří budou za dva roky hledat nového jáhna. Kryštof je čistokrevný Pražák a 
poznáte to hned při prvním setkání. Ovšem nesmíte se tím nechat odradit, 
abyste objevili jeho přednosti, mezi které patří obětavost, smyls pro pořádek a 
elegance, jak v chování, tak hlavně v oblékání. Je také velice zbožný, do 
kaple chodí s dvouminutovou rezervou a uzavírá tím první desítku 
přítomných. Na žádné fotce ho nenajdete, protože většinou stojí na druhé 
straně fotoaparátu. Nikdy nepohrdne drahým dobrým rumem v jakémkoli 
množství. Jako specialitu nabízel celé koleji výborné hamburgery, které se 
naučil při studiích ve Státech. Jak vidíte, s Kryštofem ve farnosti, ani v koleji, 
se rozhodně nudit nebudete. 

Kryštof Kolomý podle Jana Pavlíčka  

Tohoto velmi urostlého muže zná možná více lidí pod přezdívkou Patty. 
Rodák z Telče, který je na svůj původ hrdý, vystudoval střední ekonomickou 
školu, pracoval několik let pro brněnské biskupství a na centru pro mládež 
v Osové Bítýšce. Protože mu táhne na třicet a stále se aktivně zapojuje 
do akcí mládeže po celé republice, dá se o něm již tvrdit, že je to starý 
mládežník. Patty rád řídí, baví se s přáteli, modlí se (nebo to alespoň podle 
jeho časté přítomnosti v kapli tak vypadá) a jeho přítomnost na akcích je 
předzvěstí dobré nálady. V současné době je v Římě na programu Johannes, 
takže se v červnu vrátí opět do vlasti a svoji formaci dokončí v Olomouci.  

Jan Pavlíček podle Václava Šustra 
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V tomto krátkém zamyšlení bych Vám, milí čtenáři, rád představil nového 
studenta naší římské koleje. Jak se jmenuje? Napovím Vám – svá 
bohoslovecká studia započal v roce 2013 v Konviktu v Olomouci… Mám 
takový pocit, že takhle bychom se moc daleko nedostali. Trochu to musím 
urychlit, jelikož redakce určila přesný počet znaků. Tak aby nás to na konci 
nemrzelo, že jsme plýtvali znaky na naprosto bezvýznamných slovech, ba 
dokonce zbytečně natahovaných větách. Jedná se o Václava Šustra! Mezi 
jeho zájmy patří například historie či hudba. Rád zpívá (nutno podotknout, 
že i dobře). Věnuje se práci s ministranty; málokdo by se s ním mohl měřit 
v tom, jaký u nich má respekt! Bohužel už ale dochází počet volných zna…  

Václav Šustr podle Kryštofa Kolomého 

Michal Staufčík podle Petra Janíčka 

Mladý muž, kterého vám chci představit, pochází ze Slovácka, ze Starého 
Města u Uherského Hradiště. Již tato informace je naprosto vše vypovídající. 
Michal skutečně naplňuje typický archetyp šohaje ze Slovácka. Je poctivý, 
dobrosrdečný, přátelský, pohostinný, má smysl pro humor a cit pro tradice. Je 
to skutečný přítel, na kterého se můžete spolehnout — je s to s vámi slavit 
triumfy i oplakávat neúspěch, podnikat lumpárny i pořádat skutečně důstojné 
a smysluplné kulturní akce. To jsem však zmínil jen onu lidskou rovinu. To je 
ovšem v případě charakteristiky tohoto výjimečného moudrého a zbožného 
mladíka málo. Dovolím si použít biblický obrat a popíši vám jej jako muže, 
který kráčí s Hospodinem. Horlivost pro Hospodinův dům jej stravuje.  
A závěrem snad jen několik perliček: chcete-li mu udělat radost, pozvěte jej 
na mši s rytmickým doprovodem nebo festival Godzone. Nebo si s ním 
rovnou nějakou tu „kytarovku“ zazpívejte, má to moc rád... 



 

 

Kronika 

Září 

Jako tradičně se alumni papežské koleje vrátili do Říma v druhé polovině září. 
Exercicie roku 2017 strávili v klášteře Mentorella, kde je po celý týden 
provázel P. Ondřej Salvet z pražské arcidiecéze. 
Na slavnost sv. Václava bohoslovci asistovali při mši svaté v bazilice sv. 
Petra ve Vatikánu. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Vokál, biskup 
královéhradecký. 
 

Říjen 

O první říjnové neděli byla v kapli koleje sloužena první mše svatá pro českou 
komunitu v novém akademickém roce. Po mši svaté následovalo grilování na 
zahradě Nepomucena. 
Naopak poslední sobotu v měsíci proběhl společný výlet bohoslovců, 
představených a sester do rodiště sv. Františka Assisi. Mši svatou v bazilice 
sv. Kláry zde celebroval Mons. Josef Socha, generální vikář královéhradecké 
diecéze. Společný oběd připravila sestra Vojtěcha pod stále horkým 
umbrijským sluncem na hradě Rocca Maggiore. 
 

Listopad 

Na všechny věrné zemřelé vzpomínali alumni se svými představenými v 
katakombách sv. Kalixta. Návštěva nepomucenské hrobky na Campo Verano 
se o několik dnů odložila kvůli velké průtrži mračen, která způsobila také 
malou povodeň v hlavní kapli koleje. 
V listopadu také došlo ke slavnostnímu požehnání nově zrekonstruovaných 
pokojů ve dvou patrech křídla A. Žehnání provedl rektor koleje P. Petr Šikula 
za přítomnosti zástupců stavební firmy, která rekonstrukci prováděla. 
Na konci měsíce navštívil kolej arcibiskup Jorge Carlos Wong, sekretář pro 
kněžské semináře Kongregace pro klérus. Mons. Wong povečeřel s 
bohoslovci a poté k nim měl zhruba hodinovou promluvu v zeleném salonku. 
Pan arcibiskup se s každým bohoslovcem i představeným rozloučil společnou 

8                                                    BRÁZDA – 1/2017-2018                



 

 

                 BRÁZDA – 1/2017-2018                                                   9 

selfie. 
 

Prosinec 

Již od samého začátku měsíce naděloval v koleji sv. Mikuláš. Nejprve se 
uskutečnila mikulášská besídka v zeleném salonku a den na to vyrazili 
obyvatelé Nepomucena do francouzského institutu, kde zhlédli římskou 
premiéru filmu Anděl Páně 2. Pohádku uvedl osobně její režisér Jiří Strach a 
po jejím skončení obdrželi všichni diváci sladký dárek v podobě dárkové 
kazety s perníkovým Mikulášem, andělem a čertem. Výrobě perníků pro tento 
účel požehnal v pekárně v Plané nad Lužnicí českobudějovický biskup Mons. 
Vlastimil Kročil. 
Otec biskup Kročil přijel týden po svátku sv. Mikuláše do Říma spolu s 
poutníky ze své diecéze. Při generální audienci 13. prosince přijal Svatý otec 
František generálního ředitele Budějovického Budvaru, který mu z vděčnosti 
předal pivo. V Nepomucenu pak večer po audienci došlo na slavnostní 
narážení požehnaného ležáku. 

Miroslav Štrunc 



 

 
 

1 Srov. Dt 18,1. 
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POSIDIUS 

Život svatého Augustina 

Z druhé části knihy: O zvycích sv. biskupa Augustina, o podobě jeho 
církve, o společném životě biskupa s kněžími a Božím lidem.  

22,7. Rovněž jednou velmi přísně napomenul jisté biskupy, s nimiž udržoval 
těsné přátelství, když zapomněli na tento jeho nápis a mluvili v rozporu 
s ním. To ho vyprovokovalo, aby prohlásil, že buď musí dát verše ze stolu 
odstranit, nebo se bude muset zvednout a v polovině jídla odejít do svého 
pokoje. Já a ostatní, kteří u toho stolu byli přítomni, jsme to zažili osobně.  

23,1. Vždycky pak pamatoval na své druhy v chudobě a vyplácel jim 
podporu odtud, odkud ji vyplácel i sobě a všem, kdo s ním bydleli. To 
znamená buď ze zisku z církevního majetku anebo také z darů věřících.   

23,2. A když snad tento majetek mezi kněžími (jak to bývá) vzbudil závist, 
promluvil k Božímu lidu, že je lepší dávat přednost životu z darů Božího 
lidu, než se zaobírat péčí o majetky nebo jejich správou. Proto tuto starost 
přenechává věřícím, aby díky tomu všichni Boží služebníci žili tak, jak 
čteme ve Starém zákoně; totiž, že ti, kdo slouží u oltáře, mají od něho také 
živobytí1. Laici to však nikdy nechtěli přijmout.  

24,1. Péči o církevní budovy a o všechny hmotné statky dával za úkol a 
svěřoval nejschopnějším kněžím. Nikdy neměl v ruce klíč ani pečetní prsten, 
ale správci vykazovali jak všechny příjmy, tak i výdaje. Na konci roku mu 
zaslali výpis, aby věděl, jaký byl zisk a kolik se utratilo, nebo co ještě 
zůstalo k utracení. V mnohých záležitostech se pak spíše spoléhal na onoho 
správce, aniž by sám cokoli zjišťoval.     

24,2. Nikdy nechtěl koupit dům, pole nebo statek. Když ale snad někdo něco 
takového ze své vůle daroval církvi nebo jí to bylo odkázáno, neodmítal to, 
ale naopak to přikazoval přijmout. 



 

 

                 

24,3. Víme, že když odmítl přijmout nějaké dědictví, nebylo to proto, že by to 
nemohlo být užitečné chudým, ale proto, že viděl jako spravedlivé a slušné, 
aby to spíše připadlo dětem zemřelých nebo jejich rodičům či příbuzným, 
kteří se toho nehodlali vzdát.  

24,4. Také jeden vážený člověk původem z Hippony, který žil v Kartágu, 
chtěl hipponské církvi darovat majetek. A tak vyhotovil listiny, které poté 
zaslal Augustinovi, blahé paměti. Vyhradil si pouze právo na užívání toho 
majetku. Augustin jeho dar ochotně přijal a popřál mu k tomu, že pamatuje na 
svou věčnou spásu. 

24,5. Po nějakých letech však, zrovna jsem pobýval v Augustinově blízkosti, 
poslal ten dárce po svém synovi dopis, v němž prosil, aby byly jeho synovi 
vráceny darovací listiny. Při tom určil, aby se vyplatilo chudým sto solidů. 

24,6. Jak se s tím světec seznámil, povzdechl si, že ten člověk buď dar jenom 
předstíral, anebo začal litovat dobrého skutku. A nakolik mohl a Bůh dal 
vnuknutí jeho srdci, vyjádřil s bolestí duše z této změny názoru rozhořčení a 
(žádal) napravení toho člověka.   

24,7. Augustin okamžitě vrátil ty listiny, které ten člověk dobrovolně poslal, a 
jež nebyly ani vyžádané ani vynucené. Darované peníze odmítl. V dopise, 
jímž mu odepsal, jak bylo žádoucí, ho napomínal a domlouval mu, pobízel ho, 
aby za svou přetvářku či špatnou lítost pokorně zadostiučinil Bohu, a tak 
neodešel ze světa s tak těžkým hříchem. 

24,8. Velmi často také říkal, že pro církev je bezpečnější a jistější přijímat 
odkazy v závěti zesnulých, než dědictví, která by mohla vzbuzovat nepokoj a 
škodit. Také ony odkazy že se mají spíše nabízet, nežli požadovat.                   

24,9. Sám pak nic nepřijímal do úschovy, avšak nebránil, aby něco přijímali 
kněží, pokud chtěli.    

24,10. Rovněž na tom, co církev měla a vlastnila, nelpěl svojí láskou ani se 
tím nenechával svazovat. Spíše se nechával pozdvihovat a prodléval ve 
vyšších a duchovních skutečnostech. Někdy se ovšem od rozjímání o věčnosti 
oprostil a věnoval se časným záležitostem. 
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2 Srov. 2K 4,18. 



 

 

24,11. Když se s nimi vypořádal a dal je do pořádku (byly to pro něho věci 
otravné a nepříjemné) vrátil se v duchu zpět do svého nitra a zabýval se 
nebeským. Tam přemýšlel buď o tom, jak by nalezl Boží skutečnosti, anebo 
jak by slovy vyjádřil něco, co již nalezl. A potom také, jak by zdokonalil to, 
co již vyjádřil a popsal. Tím se namáhal ve dne a v noci kvůli tomu bděl.  

24,12. Byl jako ta velice zbožná Marie, která 
připomíná nebeskou církev, a o níž stojí psáno, 
že seděla u nohou Páně a pozorně naslouchala 
jeho slovům. Na ni si stěžovala sestra, že jí 
nepomáhá, když měla plno práce s obsluhou. 
Avšak uslyšela: „Marto, Marto! Marie si 
vybrala lepší úděl a ten jí nikdo nevezme.3“ 

24,13. Nikdy neměl zájem o nové stavby a 
vyhýbal se tomu, aby se do nich ponořil jeho 
duch, jehož chtěl mít stále svobodného od 
každé časné starosti. Nezakazoval ale stavět 
těm, kdo chtěli – to pouze v případě, když to 
přehnali se svou starostlivostí.  

24,14. Jestliže občas církvi scházely peníze, oznámil to křesťanskému lidu 
s tím, že nemá z čeho vyplácet potřebným.           

24,15. Kvůli zajatcům a velké spoustě potřebných lidí nechal dokonce rozbít a 
roztavit i posvátné nádoby, z čehož pak potřebným rozdával. 

24,16. Nezmiňoval bych se o tom, kdybych nepoznal, že se tak dělo navzdory 
některým lidem, jejichž uvažování bylo čistě tělesné. To samé, totiž že se to 
má ve velké nouzi rozhodně dělat, prohlásil a napsal už Ambrož, blahé 
paměti.4 
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3 Lk 10,42. Vlastní překlad. 

4 Ambr. De offic.. 28, 136 ss.  

Pokračování v příštím vydání Brázdy. Pro mons. Vlastimila Kročila z latinského  

originálu (PL 32) Miroslav Štrunc. 
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DVEŘE 
Dveře. Jednoduchý vynález nedozírného významu. Prostě a jednoduše 
pomáhají držet v dostatečné vzdálenosti osoby nežádané. Jsou 
nedocenitelným pomocníkem při termoregulaci místnosti. Dveře však nejsou 
jen němým sluhou, mohou mluvit. Velká zdobená vrata bazilik vypráví dějiny 
spásy. Otevřené či zavřené dveře obchodů a restaurací oznamují, zda se splní 
naše touha po lahvince něčeho dobrého či nové kabelce. 

Jakou řečí mluví dveře našich kostelů? Jsou jejich křídla neproniknutelnou 
bariérou? Uchem jehly, kudy projde pečlivě prověřený jedinec, nebo 
otevřenou náručí, která zve dál? 

Můžeme se leknout při představě, že by nám někdo lezl do kostela jen tak, 
aniž bychom ho tam nalákali nějakou skvělou duchovně-kulturně-osvětovou 
akcí. Jistě, mohl by nám náš mírně nevětraný svatostánek znečistit nebo si na 
památku odnést nejen barvotiskového Antoníčka ze stolečku u kasičky. Může 
nám být proti chuti uvázat se ke službě portýra a den co den chrastit velkým 
svazkem klíčů. Jsou to reakce veskrze přirozené a nejedna zkušenost je 
potvrzuje. I proto si zaslouží velký dík vytrvalci, kteří se nenechají odradit a 
ve skrytosti otvírají dveře do božího království. 

Jenže k čemu nám jsou naše kostely na mýtince, kde můžeme obsluhovat 
naše mechem porostlé Ludvíky? Rozepisují-li se církevní otcové o nevěstce, 
jako o obrazu církve, neměly by pak býti kostely v jistém slova smyslu 
veřejným domem? 

Za jednu zkušenost, kterou si odnáším ze svého pobytu zde v Římě, jsem 
obzvláště vděčný. Zážitek kostela jen pro mě a Boha. Chvíle kdy člověk 
může zaplout do lavice a modlit se, aniž by před tím absolvoval orientační 
běh od dveří ke dveřím. 



 

 

Naříkáme si, že nám lidi do kostela nechodí. Jenže jak by mohli, uvítá-li je 
studená klika, která se ani nehne. Chceme, aby tam chodili? A za kým tam 
vlastně mají chodit. Za námi? Do našich společenství? Nebo za tím, kdo je 
jim blíže než oni sami sobě? 

V adventu a o Vánocích se přeci jen uvolíme otvírat dveře našich kostelů 
trošičku více. Je dokonce možné, že nejeden z návštěvníků po návratu domů 
zatouží přijít do toho zvláštního baráku znovu. Dáme mu čas a prostor, aby 
mohl naslouchat Božímu hlasu?  

František Čech 
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VE ŠLÉPĚJÍCH SVATÉHO VOJTĚCHA 

Josef kardinál Beran (1888 – 1969) 

Ve vatikánské Bazilice svatého Petra, jen několik metrů od hrobu 
apoštola, našel mezi papeži místo svého posledního odpočinku i jeden 
kardinál. Je jím 33. pražský arcibiskup a český primas Josef Beran. Co 
vedlo papeže Pavla VI., že tělo kardinála ze země v té době sužované 
komunistickou diktaturou, nechal uložit na tak čestném místě? 

REKTOREM SEMINÁŘE 

Josef Jaroslav Beran se narodil v Plzni 29. prosince 1888 jako první ze 
sedmi dětí učitele Josefa Berana a Marie, roz. Lindauerové. Učitelký plat 
nestačil na uživení početné rodiny, proto si otec musel přivydělávat hraním 
po muzikách a mladý Josef po vyučování vypomáhal v holírně svého 
strýce1. To mělo zajisté vliv na formování charakteru pozdějšího kardinála 
vyznačujícího se skromností a hlubokým sociálním cítěním. Po 
gymnaziálních studiích v rodném městě odchází na studia teologie do Říma, 
v roce 1911 zde přijímá kněžské svěcení a rok později obhajuje doktorát. Po 
návratu od vlasti od roku 1912 působí na několika místech jako kaplan a od 
roku 1917 nejdřív jako katecheta učitelského ústavu u svaté Anny v Praze, 
v roce 1925 jako ředitel škol Kongregace Školských sester de Notre Dame, 
v této funkci spravoval obecnou a měšťanskou řádovou školu a ženský 
učitelský ústav. V roce 1929 začal vyučovat pastorální teologii na 
Teologické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 1942 byl jmenován 
rektorem pražského kněžského semináře. Zároveň jako profesor vyučuje na 
Teologické fakultě a vede duchovní správu u seminárního kostela sv. 
Vojtěcha2. Osudovým se mu stává rok 1942, kdy je 6. června gestapem 
zatčen, vězněn na Pankráci a v Terezíně a o necelé dva měsíce později 
převezen do koncentračního tábora v Dachau. Zde strávil necelé tři roky a 
přes kruté podmínky se zde neúnavně věnoval pastoraci mezi vězni. Po 
osvobození v květnu 1945 se vrací ke své práci rektora v kněžském 
semináři, prozatímně umístěném v Dolních Břežanech3.  

1 Stanislava Vodičková: Uzavírám vás do svého srdce. Životopis Josefa kardinála Berana, Centrum pro studium demokracie 
a kultury Brno a Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2009, s. 22 
2 Tamtéž, s. 62 
3 Tamtéž, s. 125 
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NA VOJTĚCHOVĚ STOLCI 

Během druhé světové války se úmrtím Karla kardinála Kašpara († 21. 4. 
1941) uvolnil svatovojtěšský stolec v Praze, s ohledem na dobové okolnosti 
bylo jeho obsazení ponecháno až na dobu poválečnou, protektorátní vláda 
totiž usilovala o jmenování německých biskupů. 7. listopadu 1946 je rektor a 
někdejší vězeň koncentračního tábora Beran jmenován arcibiskupem 
pražským. O měsíc později – o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 
- usedá na svatovojtěšský stolec a jako biskupské heslo si volí Eucharistia et 
labor – Eucharistie a práce. Únorové události 1948 nevěstí pro katolickou 
církev nic dobrého. V červnu téhož roku musí arcibiskup čelit vlně kritiky 
z vlastních řad za slavnostní Te Deum po zvolení Klementa Gottwalda 
prezidentem republiky, jemuž byli přítomni další představitelé komunistické 
vlády. Ve všech kostelích je nato předčítáno Beranovo prohlášení: „V 
okamžiku, kdy tento stát dostal novou hlavu, cítím ve svědomí povinnost 
vysloviti jasně tyto zásady: Církev není institucí která má organisovat 
politický souhlas nebo politický odpor. Církev nemůže nikomu bránit, chce-li 
si vyžádat pro své činy Boží pomoc. Se vší vážností však připomínám, že 
liturgickým úkonem tím církev nepřijímá světový názor směrů a hnutí, které 
odporují jejímu názoru. Když církev ukazuje dobrou vůli a odhodlání vyjít 
vstříc lidem pro společné úsilí o vyřešení časných úkolů, nemůže nikdy zradit 
své poslání, které ji nutí rozlišovati, co je Kristovo a co Kristovo není. Ve 
jménu tohoto poslání musí kárati zlo, padni, komu padni…“ 4 

4 Marie Luňáčková, Růžena Matoušová: Velká mše (Životopis kardinála Josefa Berana), Křesťanská akademie, Řím 1970, 
s. 383 
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NEPŘÍTEL STÁTU? 

V té době jsou už ovšem arcibiskup a tehdejší vláda v konfliktu. Ten se bude 
jenom stupňovat, zejména po suspendování kněží kandidujících do Národního 
shromáždění, kteří přijali mandát navzdory církevnímu zákazu. Mezi nimi byl 
i nechvalně známý Josef Plojhar5. Arcibiskup Beran jeho suspenzaci ani 
exkomunikaci přes enormní nátlak neodvolal a udělal si tak z osoby ministra 
zdravotnictví a pozdějšího předsedy Československé strany lidové úhlavního 
nepřítele. Od 19. června 1949 (po pastýřském listu "Hlas biskupů a ordinářů v 
hodině velké zkoušky", který se snažila Státní bezpečnost zabavit a znemožnit 
jeho přečtení) je arcibiskup Beran protiprávně internován, nejdříve ve své 
pražské rezidenci, později pobývá nuceně v Roželově u Rožmitálu (1951), 
Růžodolu u Liberce (1951 – 1953), Myštěvsi (1953 – 1957), v Paběnicích u 
Čáslavi (1957 – 1963), Mukařově (1963 – 1964) a konečně v Radvanově 
(1964 – 1965). Zde jej v lednu 1965 zastihne jmenování kardinálem a po 
několikatýdenních jednáních je arcibiskupovi umožněno vycestovat a účastnit 
se konsistoře u příležitosti uvedení nových kardinálů. Po příletu do Říma se 
navzdory nabídce ubytování v jednom z vatikánských paláců rozhodne pro 
českou kolej Nepomucenum6. Jelikož tehdejší státní moc neumožnila jeho 
návrat do vlasti, stalo se mu právě Nepomucenum zvoleným domovem 
v nedobrovolném exilu až do jeho smrti v květnu roku 1969.  

 

5 Vodičková 2009, s. 125 - 127 
6 Tamtéž, s. 303  
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V ŘÍMSKÉM EXILU 

Přestože nemůže pobývat na území své diecéze, není pastýřem bez stáda. 
Nepolevuje v pastorační činnosti a to zejména mezi českými krajany 
v zahraničí, které často a rád osobně navštěvuje. Významně se podílí na 
vzniku českého náboženského střediska Velehrad a pro potřeby poutníků 
z Československa nechává nejdřív pronajmout a později zakupuje vlastní 
poutní dům v těsné blízkosti Vatikánu. Po roce 1968 tak na Via delle 
Fornacci 200 kromě samotných poutníků nachází útočiště i mnoho exulantů z 
Československa.7 Přes četné návštěvy kardinálu vlast chyběla, osud vyhnance 
ovšem přijímal s pokorou. Své duchovní dceři jednou řekl: „Kdybych se 
vrátil, nechci žádné vítání a žádnou okázalost. Jen bych vyslovil přání, aby 
v ten okamžik, kdy vstoupím do katedrály, konaly se ve všech koselích pražské 
arcidiecéze děkovné pobožnosti a zvonily všechny zvony. A nesmělo by se 
v kostele tleskat! Vždyť je to dům Boží! To jsem také řekl svatému Otci, ale on 
mi řekl: Myslíte, že vás poslechnou?“ 8 Kdykoliv se téma návratu objevilo, 
odevzdával kardinál svůj osud a možnost návratu do milované vlasti Boží 
prozřetelnosti: „Jak Pán Bůh dá! Jak on to bude chtít! Důvěřujme!“9  

EPILOG  

Když papež Pavel VI., který se 17. května 1969 dověděl o kardinálově 
zhoršujícím stavu, přijel do Nepomucena, kardinála už pozdravit nestihl. Jeho 
srdce dotlouklo jenom několik minut předtím.10 Na poslední cestě v Bazilice 
svatého Petra tohoto velkého syna českého národa, který stejně jako svatý 
Vojtěch zakusil osud vyhnance, provázely početné skupiny krajanů ze 
zahraničí. Těch krajanů, kterým se jako pastýř tak neúnavně věnoval. Po 
zádušní mši, kterou sloužil tehdejší pražský administrátor biskup František 
Tomášek, přišel výkrop rakve vykonat samotný papež Pavel VI. Byla to 
jedinečná pocta, které se dostalo jenom několika vyvoleným. Ona ovšem – 
stejně jako místo posledního odpočinku mezi hroby papežů – pouze dokládá 
význam osobnosti kardinála Berana v dějinách české i univerzální Církve.  

 
Miroslav Kulifaj 

7 Tamtéž, s. 337 
8 Luňáčková, Matoušová 1970, s. 337 
9 Tamtéž, s. 297 
10 Tamtéž, s. 343 
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POLOČAS BOHOSLOVECKÉHO ŽIVOTA 

Jsem právě v poločase své bohoslovecké formace, tedy přípravy ke 
kněžství. Podle psychologie sportu je potřeba teď obléknout čistě vypraný 
dres a ten propocený zahodit do koše, abych mohl do druhého poločasu 
nastoupit stejně nabuzený a odhodlaný jako do toho prvního. A my, 
fotbaloví fanoušci, víme, že zápas se stejně většinou rozhoduje ve druhém 
poločase, a ten kdo fandí Barceloně, tak ví, že se stačí dívat na poslední tři 
minuty nastavení a o nic důležitého v zápase nepřijde. Tak věřím, že se mi 
nástup do druhé půle povede a závěrečné tři minuty nepromarním 
s balonem na kopačkách u rohového praporku. Po sezoně zasedá širší 
vedení klubu a rozhodují o tom, co s hráči udělají pro příští sezonu. Některé 
si klub nechá, leckteré prodá, další pošle na hostování, jiní půjdou kopat za 
béčko. 
 
Moji představení zatím zvolili variantu číslo tři, 
tedy hostování. Od této sezony tedy oblékám 
dres české koleje Nepomucenum v Římě. 
Smlouvu jsem podepsal na rok, po sezoně se 
vrátím a budu pokračovat v olomouckém klubu 
dál. Je potřeba, abych se nadýchal svěžího 
mořského vánku, naučil se řeč a načerpal 
zkušenosti, které pak budu moci předávat 
v kabině spoluhráčům, ale i skalním fanouškům, 
a to i těm, kteří přijdou jenom jednou za rok na 
derby. 
 
Moc nevím, co od studia herních situací, dvoufázového tréninku, 

neustálého drilování standardních situací a občasného odpočinku v Římě 

očekávat, ale jedno vím jistě, že se moc těším.  Závěrem svého krátkého 

fotbalového článku bych vám chtěl všem moc poděkovat za modlitby, oběti 

a materiální pomoc, kterou nám všem hráčům poskytujete a moc vás prosím 

o vytrvalost i nadále. V kabině si vaše modlitby vždycky nejvíc uvědomuji, 

když někdo končí svoji fotbalovou kariéru, ač je v nejlepších letech.  V ten 

moment si vždycky uvědomím, jak je moje povolání křehké a jak stojí 

právě na vaší modlitbě a obětech.  

Jan Pavlíček 
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Velmi často můžeme slyšet o přísných farizejích a na druhé straně o 
dobrotivém Ježíši, který se proti přísným farizeům staví. A tak bývá dnes 
ten, kdo je přísný, kdo hájí nauku církve, i když je třeba morálně bezúhonný, 
ne zrovna výjimečně, označován za farizeje současnosti. Přísnost se dnes 
opravdu stává ohroženým druhem, a to i v církvi, v níž se v současnosti 
většinou akcentují pasáže zdůrazňující Ježíšův milosrdný přístup. Proto 
v tomto článku nahlédněme do pasáží, které nám nabízejí i jiný úhel pohledu 
na našeho Mistra a Pána.  

Nejprve se podívejme na 
morální kredit farizeů, 
s nimiž se Ježíš setkal. 
Někdy se totiž setkáváme 
s tvrzeními, že farizeové 
byli většinou morálně 
bezúhonní lidé a Pánu na 
nich vadila jejich přísnost. 
V Lukášově evangeliu Ježíš 
říká: „Ano, vy farizeové, 
vnějšek číše a talíře 
očišťujete, ale vaše nitro je 
p l n é  l o u p e ž e  a 
špatnosti.” (Lk 11, 39) 
V Matoušově evangeliu pak 
říká toto: „Tak i vy se 
navenek l idem zdáte 
spravedliví, ale uvnitř jste 

samé pokrytectví a špatnost.“ (Mt 23, 28) Tyto dva verše ukazují, že oni 
farizeové, kterým Ježíš pronáší svá běda, rozhodně nebyli skutečně morálně 
bezúhonnými. 
 Nyní pokračujme pohledem na přísnost nauky Ježíše a tehdejší 
nauky vyvoleného národa. Nejlépe bude začít 5. kapitolou Matoušova 
evangelia, kde v horském kázání čteme: „Říkám vám: Nebude-li vaše 
spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona a 
farizeů, do nebeského království nevejdete.“ (Mt 5, 20) a poté opakovaně 

PŘÍSNOST – OHROŽENÁ VLASTNOST 
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zaznívá: „Slyšeli jste, že bylo řečeno…, ale já vám říkám.“ (Nejen nezabiješ, 
ale ani nebudeš nenávidět. Nejen nezcizoložíš skutkem, ale ani ve svém srdci. 
Milujte nejen svého bližního, ale i své nepřátele atd.) Co požaduje Ježíš? 
Zjemňuje požadavky dosavadní nauky nebo zpřísňuje? Aurelio Fernandez ve 
své učebnici Fundamentální morálky píše: „Křesťanská morálka tedy není 
etickým minimalismem, ale morálkou, která aspiruje a vede ke svatosti.“ 
N e b o  s c é n a  
Mt 19, 3-9, kde se farizeové ptají na možnost propuštění manželky. A je to 
opět Ježíš, kdo zpřísňuje požadavky. Ptejme se tedy, jestli je vždy opravdu 
oprávněné označení farizeové pro ty, kdo předkládají přísné požadavky 
evangelia dnešnímu světu. 
 
Ježíš je skutečně milosrdný, a to je nezpochybnitelné, ale zároveň je mnohdy 
velmi přísný, což ale není v rozporu s milosrdenstvím. Kristus nás totiž přišel 
pozvat k věčnému patření na Boží tvář, do věčného společenství lásky, proto 
před nás klade veliké požadavky růstu. Ježíšova přísnost neubíjí, ale přivádí 
k růstu. Sv. Irenej napsal: „Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem.“ 
A Bůh je někdo nekonečně veliký, je samo Dobro, sama Svatost. Snižování 
požadavků na náš život znamená ponižování našeho obrazu Boha, k němuž 
směřujeme. Přijetí pozvání k věčnému životu v Boží náruči tedy skutečně 
vyžaduje náročnou cestu očisty od hříchu a cestu růstu v opravdové lásce, 
neboť stojí v Písmu: „Deus caritas est. - Bůh je láska.“ (1. Jan 4, 8) a v knize 
Leviticus Hospodin praví Mojžíšovi: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a 
řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“   

Michal Staufčík 
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JAK VYUŽÍVAT ČAS? 
Asi každý obyvatel naší koleje někdy přemýšlel nad tím, jak správně využívat 
čas, který nám byl od Boha dán, abychom jej nepromrhali, ale vhodně naplnili. 
Pro ty, kteří podobně jako já s uspořádáním denního programu občas váhají, 
nabízím krátké zamyšlení. Aby text byl podložen církevní autoritou, dovolím si 
použít známý příběh, který použil ve své knize Bůh, nebo nic i kardinál Robert 
Sarah, můj výklad se však od jeho interpretace mírně liší. 
 
Do místnosti plné studentů přijde vyučující s velkou skleněnou nádobou 
v rukou, opatrně do ní vloží několik velkých kamenů tak, že sahají až po okraj 
sklenice. Zeptá se studentů, zda je sklenice plná, oni odpoví, že ano. Poté do 
sklenice pomalu přisype štěrk, který se dostává do mezer mezi velké kameny a 
pokračuje opět otázkou, zda je sklenice plná. Po kladné odpovědi do sklenice 
začne sypat písek, potřásá sklenicí, takže se písek dostane až na samotné dno a 
zaplní volné místo. Potřetí položí stejnou otázku a poté, co studenti již vůbec 
nedávají prázdnotě ve sklenici šanci, přednášející opět překvapí a do sklenice 
nalije půllitr piva1, které zaplní sklenici do poslední skulinky. Vyučující pak 
začne vysvětlovat, co které těleso při plánování času má představovat. 
Je jasné, že pokud bychom začali pískem nebo štěrkem, velké ale důležité 
kameny by se do sklenici neměly šanci vměstnat, proto je důležité si určit 
priority. Velkými kameny by měly být naše povinnosti v rámci koleje, škola 
nebo modlitba. Pokud je totiž neuděláme primárně, je velká šance že je 
neuděláme vůbec. Jako štěrk bychom mohli použít zajišťování různých věcí 
navíc, nákupy, úklid pokoje, praní prádla či komunikaci s domovinou. Jsou to 
stále činnosti, které mají určitou důležitost, ale pokud je neuděláme přímo 
v daný den, svět se nezboří a peklo nepřiblíží. Mezi písek bychom mohli 
zařadit běhání v Caffarelle, páteční fotbal, chození po jídle kolem koleje, 
surfování po internetu, četbu odpočinkové literatury nebo prostě jen klábosení 
se spolubratry. Na tyto aktivity si leckdy čas vyhradíme nejsnadněji, zároveň 
s některými z nich můžeme flexibilně vyplnit volné chvíle, které se nám během 
dne naskytnou. 

1 Zde se od původního příběhu s vodou odkláníme k moku o poznání lahodnějšímu.  



 

 

                 

 
Asi největší problém ve výkladu může dělat závěrečné pivo. Názory exegetů se 
zde různí, a tak bych se pokusil popsat alespoň dva základní. Jedni říkají, že 
pivo2 má být až třešničkou na dortu po dobře prožitém dni. Druzí v 
pivním obrazu vidí to, že je určitě potřeba dobře využívat čas, avšak na pivo se 
najde prostor vždy a za jakýchkoli podmínek. 
Přeji nám tedy hodně úspěchů v dobrém vytváření a plnění našich 
každodenních časových harmonogramů a zároveň dobré rozhodování při 
výběru odpovědi na výše zmíněný exegetický oříšek. 
Václav Šustr 
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2 Kdo nepije pivo, může si za něj případně dosadit jiný nápoj. 



 

 

„... čtěme Bibli, tam to všechno je...“  
 

Jiří Voskovec  


