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V Římě je to „Kolej na  
koleji.“ Už devadesát let  

říkám: „Komu není rady,  
tomu Nepomucenum!“  

Ale všichni jsou jak  
B/berani... 

Máš na mysli  
někoho konkrétního, 

můj milovaný 
„kolego“, svatý  

Jene Nepomucký? 
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Drazí čtenáři, přátelé a příznivci časopisu Brázda, přijměte náš 
srdečný dík za vaše finanční dary, bez kterých by tvorba 

časopisu nebyla možná. Jmenovitě patří velký dík P. Jaroslavu 
Nesvadbovi a paní Marii Kunstové. 

 Mnozí další naplňují evangelní slova (Mt 6, 3-4):  „Když ty 
prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé 
dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti 

odplatí.“ Vám všem patří velký dík a naše modlitby. 
 

Přejeme požehnané prázdniny. 
 

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

 
 



 

 3 

BRÁZDA 3/2018-2019  
 

Obsah  

Úvodník  Petr Janíček 4 

Kronika Miroslav Štrunc 5 

Vděčnost chovanců P. Roman Czudek 6 

Nepomucenum slaví 90 let Pavel Kasal 8 

Kardinál Josef Beran Filip Hochman 10 

„Jen aby byli šťastní také ti okolo…“ P. Lukáš Jambor 13 

Posidius život svatého Augustina Miroslav Štrunc 17 

„Služebník Kristův se nemá hádat, 
nýbrž má být laskavý ke všem,  
schopný učit a být trpělivý.”  

P. Jiří Zámečník 20 

   

   

   

   

   
Brázda:  Časopis nepomucenských alumnů  

Redaktor:  Petr Janíček 

Fotografie: Archiv Pontificio Collegio Nepomuceno, Google 

Upozornění:  Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři 

Adresa: Pontificio Collegio Nepomuceno  
Via Concordia, 1 
00183 Roma 
Tel.: 0039-06-772 657 1 
e-mail: brazda@nepomucenum.it 

Datum vydání:  30. 5. 2019 



BRÁZDA 3/2018-2019  

4 

ážení a milí čtenáři, 
v tomto akademickém roce berete do rukou 
už poslední číslo časopisu Brázda. Musím se přiznat, 
že tento rok doslova prosvištěl kolem koleje rychleji 

než hnízdící papoušci. Poslední číslo tentokrát představuje 
skutečně mimořádný soubor textů. Mimo tradiční rubriky se toto 
číslo pyšní jubilejními články. Naše kolej slaví 90 let 
od  slavnostního otevření a také si připomínáme 50 let od úmrtí 
slavné a pro celý národ významné osobnosti—kardinála Josefa 
Berana. 
Nutno však podotknout, že v podtextu tohoto čísla je i určité 
loučení. Loučíme se s tímto v pravdě jubilejním rokem a zároveň 
se loučíme opět s absolventy této koleje. Reprezentantem 
takového loučení je právě otec Jiří Zámečník, který v koleji strávil 
mnoho let studia. 
A loučím se s vámi, moji milí čtenáři i já, coby šéfredaktor 
časopisu Brázda. Příští rok předám časopis do rukou nového 
šéfredaktora. A jak se praví v jednom známém dramatu: „Přijde 
novej, mladej, to bude sekáč pánové, ne jako já, ten se nezakecá...“  
Děkuji vám za přízeň a podporu. A zachovejte nám přízeň 
i nadále. 

 
Petr Janíček 

ÚVODNÍK 
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Duben 
o návratu z Velikonoc proběhla 29. dubna 
v Nepomucenu oslava devadesátého výročí 
posvěcení koleje. Při této příležitosti se v kolejní 
kapli uskutečnil koncert kolínského smyčcového 
orchestru ARCHI.  

 

 
Květen 

radiční jarní výlet představených a alumnů koleje, 
který se konal o víkendu 11.-12. května, letos vedl do 
San Marina. Kromě tohoto malého státu 
se nepomučenští zastavili také v Loretu a Ravenně.  
 

 
 
ne 16. května, o slavnosti sv. Jana Nepomuckého, 
patrona koleje, celebroval mši svatou arcibiskup 
Giuseppe Leanza, který byl do roku 2018 
apoštolským nunciem v České republice.  
 

Miroslav Štrunc 

KRONIKA 
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VDĚČNOST CHOVANCŮ 

Následující slova byla napsána před 90 lety jedním z alumnů nově 
vzniklého Nepomucena. I po mnoha letech jsou tato slova stále 
aktuální a chtějí vyjádřit i naši vděčnost všem minulým, 
současným i budoucím dobrodincům koleje.  

 
dyž jsme letos za krásného dubnového odpoledne 
opustili navždy Sixtinu a stanuli před budovou nové 
koleje, která byť i dosud nehotova nám velkolepě 
a slibně kynula vstříc, byla to radost, která naplňovala 
naši duši, ale myšlenky při tom - jak už ani jinak býti 

nemohlo - zalétaly dále, za mrtvý kámen a studený mramor, 
a hledaly ta teplá srdce Vaše, milovaní dobrodinci. Vždyť právem 
možno o koleji říci: Co kámen - to oběti, a celá budova - 
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toť nádherná synthese větších, menších uskrovnění kvůli nám! 
Měl bych snad jmenovati a začíti zde v Římě u Vatikánu, tam 
doma na Hradčanech (Osservatore Romano právě ve svém 
slavnostním čísle ke 22.II.1929 zmiňuje se krásně o štědrých 
darech tolika členů naší vlády na stavbu nové koleje), projíti 
krásné naše země od Šumavy k Tatrám a skončiti za mořem 
u drahých krajanů amerických! Vím, že by to nebylo to, co od 
nás se očekává, nýbrž vděčná modlitba a hojné plody. 
A tu chceme ubezpečiti znovu, že zde na svatých místech 
nezapomeneme nikdy na vroucí modlitby za své příznivce 
a přátele a jako dříve, tak i nyní stále bude zníti naší kaplí: 
Modleme se za dobrodince naše. A podobné bude stálou naší 
snahou splniti naděje, v nás skládané, aby oběti Vaše jako zrnko 
vzrostly v bohatou úrodu a vrátily se Vám v podobě požehnané 
práce kněží pro spásu a mír duši. 
Leč dílo započaté není dokonáno. Zbývají ohromné položky, 
chybí aspoň poněkud uspokojující knihovna atd. Proto opět 
s důvěrou svěřujeme tyto své tužby Vaší obětavé štědrostí 
a znovu prosíme Všemohoucího, aby bohatě odplatil tuto 
nejkrásnější almužnu - almužnu na výchovu kněží. 

Z archivu koleje , 
P. Roman Czudek 
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itulek, myslím, mluví za vše. Naše kolej letos slaví 
vskutku nádherné výročí. Kdybychom se ocitli 
v České republice o 90 let dříve, zjistili bychom, 
že žádná Česká republika ještě není. Ocitli bychom 
se v Československu, naším prezidentem by byl 

Tomáš Garrigue Masaryk. Tento rok bychom navíc slavili krásné 
svatováclavské jubileum, mohli bychom být i u slavnostního 
znovuotevření pražské katedrály sv. Víta.  
Ale vraťme se ještě o několik let dříve, vraťme se do roku 1918. 
Skončila první světová válka. Papež Benedikt XV. navrhuje, 
aby se dosavadní kolej Bohemicum rozšířila i pro ostatní diecéze. 
Stávající dům se však už rozšířit nemůže. Rozhoduje se tak 
o stavbě nového domu. Pozdější papež Pius XI. zakupuje 
pozemek poblíž Lateránské baziliky a 31. května 1927 kardinál 
Pietro Gasparri světí základní kámen pro novou kolej v Římě. 
Stavbou budovy je pověřen italský architekt Giuseppe Momo. 
O dva roky později, 23. dubna 1929, arcibiskup František Kordač 
světí již nově vzniklou kolej. Datum je to přímo symbolické. 
Slavíme již zmiňované milénium svatého Václava, svátek svatého 
Vojtěcha a též si připomínáme dvousetleté výročí kanonizace 
kněze, jehož jméno kolej ponese – svatého Jana Nepomuckého. 
A dům následujících 90 let sloužil svému účelu. V jeho zdech 
vyrůstali kněží, mezi nimi i pozdější elity naší české církve, 
budoucí biskupové, církevní představitelé, profesoři teologie. 

NEPOMECENUM SLAVÍ  

90 LET 
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Mnoho z nich bylo pronásledováno nejprve nacistickým a poté 
i komunistickým režimem. Domu se dotkla II. světová válka, která 
přerušila styky Nepomucena s vlastí. Po jejím skončení byla jen 
krátká chvíle míru, protože už v roce 1948 nastoupil komunistický 
režim. Tak se styky s vlastí opět přerušily. Během této doby 
v Nepomucenu umírá kardinál Beran, letos je tomu právě 50 let. 
Kolej mohla navázat kontakt s domovem až v roce 1989. O pět let 
později, v roce 1994 přichází další výrazná změna. Došlo 
k rozdělení Československa, a tak většina slovenských studentů 
odchází do slovenské koleje.  

Kdyby tedy Nepomucenum mohlo mluvit, mělo by co vyprávět. 
Po celý ten čas 90 let vychovávalo budoucí kněze. A mě nezbývá 
než Nepomucenu popřát, aby vychovávalo dobré kněze i nadále. 
A vás, čtenáře, prosím: Modlete se za nás a za tento dům, aby se 
tak i stalo. 

Pavel Kasal 
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MUŽ ODDANÝ BOHU, 

CÍRKVI, NÁRODU 

KARDINÁL JOSEF BERAN – 

e 16. května 1969. V papežské koleji Nepomucenum 
v Římě se slaví svátek patrona koleje, svatého Jana 
Nepomuckého. Mezi přítomnými se těžce, s vydáním 
všech sil, pomalu pohybuje stařičký, životem znavený 

kardinál Josef Beran. Tělo si za osm-
desát let protrpělo dost, a tak si říká 
o odpočinek… O den později se kar-
dinál zúčastní mše svaté. Přicházejí 
ale problémy s dýcháním... Uléhá 
do postele… Umírá… O několik málo 
minut později se objeví před domem 
kolona aut. Z bílého auta vystupuje 
muž v bílé klerice. Pospíchá. Přišel 
pozdě. Papež Pavel VI. se dozvěděl, 
že jeho přítel, kardinál Beran je 
na pokraji smrti. A tak se co nejrych-
leji vydává udělit mu poslední požeh-
nání. To už ale nestihl. Když přišel 
k lůžku, Pán už si svého služebníka 
povolal k sobě.  
Je 21. dubna 2018. Pražská katedrála 
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je plná lidí. Je ticho. Beze slov, bez zpěvu, bez varhanního doprovo-
du. Bim… Bim… Bim… zvoní pouze katedrální zvon Zikmund pou-
žívaný při výjimečných slavnostech. Naskakuje husí kůže… Všichni 
v katedrále stojí a mlčí. Šest mladých mužů zvedá na svá ramena 
rakev. Kráčí za dlouhým průvodem biskupů. Bim… Bim… Bim… de-
vatenáctkrát se ozývá zvon na znamení počtu let, které strávil pod 

dohledem, zavřený, vězněný, 
týraný… 
Myslím si, že kardinál Josef Be-
ran ve svém životě prožil mnoho 
radostných i bolestných chvil. 
Navenek by člověk mohl posou-
dit, že těch bolestných bylo 
o mnoho více. Tři léta 
v koncentračním táboře, šest-
náct let zavřený a hlídaný ko-
munisty. Když se ale podíváme 
na jeho život detailněji, můžeme 
vidět, že se nikdy nevzdal, ne-
podlehl vnějším okolnostem 
a vždy se snažil žít pro Boha 
i pro druhé. V semináři jako 
rektor vedl bohoslovce, na uni-
verzitě učil studenty, ve vězení 

povzbuzoval spoluvězně k naději. V Římě jako kardinál zastupoval 
českou církev na Druhém vatikánském koncilu. Pro své krajany za-
řídil poutní dům v Římě. A když už nemohl, trávil hodiny v kapli 
v tiché modlitbě.  
Asi půl roku před smrtí mu přišel dopis z vlasti, byl od tehdejšího 
biskupa litoměřického Štěpána Trochty, který mu mimo jiné píše:  
„Vím, jak rád bys zase uviděl své metropolitní město, které Ti při-
rostlo k srdci… Přeju Ti to – i sobě – ze srdce a podnikám poslední 
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kroky, aby se tak stalo co nejdříve. Výsledkem si však nejsem jist. 
Od 21. srpna si kladu otázku, zda snad Bůh pro Tebe nevybral 
jiný triumfální návrat, kterým se vracel do Čech Tvůj předchůdce 
sv. Vojtěch. Kdyby Tě Bůh pro tuto cestu opravdu vyvolil, zname-
nalo by to, že Tě má zcela mimořádně rád a přeje si odměnit 

Tě tak, jak toho my lidé nej-
sme schopni.“  
Když tato slova čteme dnes, 
můžeme je považovat 
za prorocká. Vždyť kardinál 
Beran se triumfálního ná-
vratu do vlasti dočkal. 
Po čtyřiceti devíti letech by-
lo jeho tělo vyzvednuto 
z krypty svatopetrské bazili-
ky a převezeno do pražské 
katedrály, aby se splnila je-

ho poslední vůle: být pohřben ve své vlasti.  
Život tohoto mimořádného člověka je následování hodný. To si 
uvědomuje více lidí, proto také byl zahájen proces beatifikace. 
Shromažďování materiálů o jeho životě už skončilo a nyní je 
všechno přezkoumáváno ve Vatikánu, kde se také rozhodne 
o blahořečení, případně později i svatořečení.  
Letos je to padesát let od jeho úmrtí. Nezapomínejme na tohoto 
velikána naší země a využívejme každé příležitosti si ho připome-
nout. Vždyť jeho život může být pro nás inspirativní. Inspirativní 
v tom, jak žít naplno tam, kde jsme. Pro nás mladé, kteří jsme 
nezažili dobu komunismu, může být také symbolem boje proti 
totalitě, útlaku. Potřebujeme si připomínat životy těchto lidí, 
abychom nezapomněli, že svoboda je vzácná a křehká věc. 

Filip Hochman 
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TAKÉ TI OKOLO…“ 

„JEN ABY BYLI ŠŤASTNÍ 

Rozhovor s vicerektorem, P. Vojtěchem Novotným 
 

Otče Vojtěchu, příjmení „Novotný“ nebo „Novotná“ je jedním 
z nejčastějších v naší zemi. Nosí jej kolem padesáti tisíc lidí. 
Mohl bys krátce představit život jednoho z nich, Vojtěcha Novot-
ného, který spatřil světlo světa 13. března v Příbrami?  
 

Jsem putovník diecézemi. 
Narodil jsem se v pražské ar-
cidiecézi. Mou křestní farnos-
tí je nedaleká vesnice Bo-
hutín, která se stěhuje mezi 
českobudějovickou diecézí 
a pražskou arcidiecézí. 
V devíti letech jsme se přestě-
hovali do Chrudimi a zde, 
v královéhradecké diecézi, 
jsem byl biřmován. Od malič-
ka jsem si zamiloval matema-
tiku, kterou jsem v Praze vy-
studoval. Pak jsem se hned 
přesunul  do konviktu 
v Olomouci, dva roky strávil 
v pražském semináři a tři 
v Nepomucenu. Před třemi 
lety jsem byl vysvěcen na jáh-
na a před dvěma na kněze. 
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Šestadvacet měsíců jsem prožil v Poděbradech – jak jinak než 
na pomezí tří diecézí. Od loňského září jsem v Nepomucenu, kde 
máme zástupce sedmi z osmi našich diecézí. 
 

Církevní otcové mluví o trojím zrození člověka. Oproti prvnímu, 
při kterém člověk spatří „světlo světa“, se ta další dvě týkají po-
znání a přijetí „Světla světa“. Mohl bys nám říct, kdo Tě na této 
cestě za „Světlem“ doprovázel? 
 
Když jsem se připravoval na primici, s vděčností jsem si uvědo-
mil, že celá má širší rodina je věřící – a že to není nic samozřej-
mého. Takže na prvním místě bych jmenoval maminku. Důležité 
pro mě bylo společenství mladých, se kterými jsme ve farnosti 
vytvořili kapelu Hluboké koření. Viděl jsem, jak se snaží modlit 
a počítat s Pánem Bohem ve svém životě. Vděčný jsem za dopro-
vázení svého faráře Jiřího Heblta, nepomucenského exalumna, 
který k nám přišel, když už jsem měl našlápnuto do semináře. 
Na své cestě jsem potkal mnoho dalších inspirativních lidí. 
 

Mluvil jsi o studiu matematiky na Karlově univerzitě. Zdá se, 
že Tě láska k této vědě úplně neopustila ani po tom, co jsi začal 
studovat teologii. Nacházíš mezi těmito dvěma obory nějaké spo-
jení? 
 

Na matematice mě fascinovala její přesnost. Tam nestačí říct: 
Mně se to takto zdá a všechno tomu nasvědčuje. Je třeba mít jis-
totu. Zdá se mi, že podobné je to s vírou. Když věříme, že Bůh je, 
pak všechno do sebe zapadá. A kdyby nezapadalo, tak – pokud 
jsme neudělali chybu – by Bůh nebyl. 
Kromě služby vicerektora koleje musíš stíhat také studium litur-
giky na Anselmianu. Proč studuješ právě tento obor?  
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Kdysi před lety jsem navštěvoval skvělé přednášky o liturgice 
ve vršovické farnosti. Za bohosloveckých let byl mým sousedem 
Radek Tichý, který dokončoval doktorát na Anselmianu. Ten mě 
právě pro tento obor definitivně nadchl a otec biskup souhla-
sil... 
 

Co je podle Tebe stěžejní pro správné prožívání liturgie v dnešní 
době? 
 
To, o čem čteme v Písmu a co vypráví dějiny spásy, neskončilo 
kdysi v prvním století. Při liturgii zpřítomňujeme tyto velké 
události. Pán je nám blízko. Takže nejdůležitější je tomu uvěřit, 
pak užasnout a pak se to snažit co nejlépe poznat, ale hlavně ta-
ké prožívat. 
 

Mohl by ses podělit o jeden „objev“, který jsi učinil během toho-
to roku studia, o něco, co pro Tebe bylo skutečně nové? 
 
Jak už bylo naznačeno v minulé Brázdě, zabýval jsem se letos 
reformou velikonoční vigilie. Díky tomu jsem trochu poodkryl 
roušku „tridentské“ liturgie i poznal, co které prvky této veliké 
slavnosti znamenají. 
 

Znáš Nepomucenum jako bohoslovec i jako představený. Pro-
měnil se nějak Tvůj pohled na naši kolej? 
 
V Nepomucenu jsem byl jako bohoslovec šťastný. A teď jsem 
snad ještě šťastnější. Jen aby byli šťastní také ti okolo… 
 

Mimo jiné hraješ také na housle. Je nějaká skladba, která Ti při-
rostla k srdci?  
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Za bohosloveckých časů jsme s Petrem Soukalem a Honzou 
Pitřincem hráli prakticky každý den. Nejmenoval bych žádnou 
konkrétní skladbu – spíš že jsme byli sehraní, stačilo na sebe 
mrknout… I když občas to také nevyšlo… 
 

Mohl bys nám říci něco o duchovních pásmech, na jejichž tvorbě 
ses podílel? 
Je to pět let, co jsme v Římě zazpívali pásmo o Jonášovi, další 
dva roky po sobě pašije a na rozloučenou Jana Křtitele. Přestože 
nás otec biskup po svěcení rozeslal do různých koutů diecéze, po-
dařilo se nám nacvičit ještě Eliáše. Nutno dodat, že mé odvolání 
do Říma přispělo k tomu, abychom to stihli rychleji. 
 

A na závěr, mohl by ses podělit aspoň o jednu duchovní myšlen-
ku, která Tě poslední dobou provází? 
 
Odpovědi píši v předvečer pátku pátého velikonočního týdne. 
A právě v tento den jsem slavil primiční mši svatou. Podívejte se 
na lekce a na modlitby. To je něco krásného. To je plán na dobrý 
křesťanský život… 
 

Otče Vojtěchu, ať tedy slovy modlitby tvého „primičního“ pátku 
stále roste tvoje láska k Bohu i k lidem. Pak budou určitě šťastní 
i ti okolo Tebe… 
Díky za rozhovor.  

P. Lukáš Jambor 
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Z první části knihy 
 
 
 
Boje s africkými heretiky.  
8. 2. Ten ctihodný biskup však ani poté neměl ve svém stáří 
příliš klidu. Věděl, že jeho tělo pokročilým věkem rychle 
chřadne, a poslal proto důvěrný dopis primasovi do Kartága. 
Vylíčil mu v něm své chatrné zdraví i tíži stáří a prosil ho 
za nového biskupa pro hipponskou církev. Nežádal však, aby se 
z Augustina stal jeho nástupce na biskupském stolci, nýbrž aby 
mu v biskupském úřadu dělal pomocníka. A v odpovědi 
obdržel to, oč tak úpěnlivě prosil. 
 
8. 3. Potom do Hippony přišel na základě pozvání numidijský 
primas a calamejský biskup Megalius. V jeho přítomnosti 
Valerius nečekaně oznámil svou vůli ostatním tehdy 
přítomným biskupům, dále všem hipponským kněžím 
a celému obecnému lidu. Ty všechny jeho rozhodnutí potěšilo 
a souhlasně pokyvovali hlavami. Následně začali s nadšením 
volat po tom, aby se jeho přání vyplnilo. Kněz Augustin však 
odmítal přijmout proti zvyklostem církve biskupské svěcení, 
když byl jeho biskup ještě naživu. 
 

POSIDIUS 

ŽIVOT SVATÉHO 

AUGUSTINA 
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8. 4. Oni ho však začali přemlouvat, že už se to někde párkrát 
stalo, a podstrkovali mu kvůli jeho nevědomosti příklady 
z afrických i zámořských církví. Augustin tedy pod tímto tlakem 
přijal vyšší svěcení. 
 
8. 5. Jak ale později i písemně přiznal, nebylo ve skutečnosti 
možné, aby někoho vysvětili ještě za života jeho biskupa. 
Zakazovalo to totiž nařízení jednoho všeobecného koncilu, 
o kterém se však dozvěděl až po svém vysvěcení. Říkal to proto, 
že nechtěl, aby se ostatním stalo to, čeho on sám litoval. 

8. 6. Právě kvůli tomu prosazoval, aby biskupské koncily 
ustanovily, že světící biskupové musejí seznámit se všemi 
platnými předpisy kandidáty svěcení, jakožto i ty už vysvěcené. 
A tak se i stalo. 

9. 1. Jako biskup kázal slovo věčné spásy s velkým důrazem 
a zápalem. Pomáhala mu k tomu vysoká autorita, takže 
nezůstával pouze v jedné oblasti, ale přicházel všude tam, odkud 
ho žádali, aby přišel. Díky tomuto jeho nadšení a horlivosti rostla 
Hospodinova církev do krásy. Neustále byl připraven dát 
odpověď každému, kdo se ho ptal na víru a naději, kterou má 
v Bohu. Zvláště donatisté v Hipponě a okolních obcích 
zachytávali slova při jeho kázáních, která pak donášeli svým 
biskupům. 

9. 2. Ti když to uslyšeli, radili se, jak tomu odporovat. Avšak tyto 
pokusy končily vyvráceny buď přímo od jejich následovníků, 
anebo byly přeposílány ke svatému Augustinovi. Ten se s nimi 
trpělivě a laskavě seznámil, a jak je psáno, s bázní a chvěním 
uváděl ve skutek spasení lidí.1 Dokázal, že donatističtí biskupové 
nechtěli a ani nebyli schopni vyvrátit vůbec nic, a ještě na tom 
jasně ukázal, co věří a učí Boží církev. A tímto se zabýval 
nepřetržitě ve dne v noci. 
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9. 3. Psal rovněž osobní dopisy předním biskupům té sekty 
jakožto i laikům. Uváděl jim důvody a přitom je napomínal 
a povzbuzoval, aby buď napravili svou chybu, anebo si s ním 
o tom přišli pohovořit. 

9. 4. Oni mu ovšem z nedůvěry v sebe samotné nechtěli 
odpovědět. Místo toho je popadl vztek a začali soukromě 
i veřejně rozhlašovat, že Augustin je svůdce duší a podvodník. 
Ke všemu ještě v kázáních vybízeli k tomu, že pro ochranu stáda 
je třeba ho zabít jako toho vlka.2 Ujišťovali při tom své 
posluchače, aby ani v nejmenším nepochybovali o tom, že Bůh 
odpustí všechny hříchy tomu, komu by se to podařilo udělat. Jak 
se píše, nebáli se Boha a ani z lidí si nic nedělali.3 Augustin však 
pracoval na tom, aby přede všemi odhalil, že ani oni nevěří tomu, 
co sami učí. A když se potkali při veřejných debatách, neměli 
odvahu jít s ním do hovoru. 

Pro Mons. Vlastimila Kročila z latinského originálu (PL 32)  
přeložil M. Štrunc, bohoslovec.  

1 F 2,12.  
2 Srov. Mt 7,15.  
3 Srov. Lk 18,4.  
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Před devíti lety touto dobou, tj. na konci května roku 2010, coby 
bohoslovec končící po šesti letech svou formaci ke kněžství, asi dva 
měsíce před jáhenským svěcením, v již značně sluncem vyhřátém 
pokoji Nepomucena, usedl jsem tenkrát za stůl, abych napsal člá-
nek na rozloučenou do prázdninového čísla Brázdy… 

Dnes, v závěru nezvykle chladného a deštivého měsíce května, po 
takřka osmi letech kněžství, z nichž šest jsem prožil coby student 
církevního práva v Římě a tedy také jako alumnus Nepomucena, 
usedám opět za stůl, abych už podruhé napsal článek na rozlouče-
nou… 

„SLUŽEBNÍK KRISTŮV  

SE NEMÁ HÁDAT, NÝBRŽ MÁ 

BÝT LASKAVÝ KE VŠEM, 

SCHOPNÝ UČIT  

A BÝT TRPĚLIVÝ.” 1 

1 2 Tim 2,24  
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A také dnes, stejně jako před lety, chtěl bych hned v úvodu podě-
kovat. Děkuji Vám všem, kteří jste tu se mnou během těch uply-
nulých šesti let žili; díky Vám, kněží, bohoslovci, sestry, zaměst-
nanci i všichni ostatní; díky Vám, současní obyvatelé Nepomuce-
na, ale i Vám, drazí exalumni, kterým se do rukou dostalo toto 
číslo Brázdy. 

Život mě učí, že to opravdu podstatné a člověka formující se čas-
to neodehrává v tom řádném, připraveném, naplánovaném, ale 
naopak v tom zdánlivě bezvýznamném, nepatrném, obyčejném, 
neplánovaném a často podceňovaném. A to mne také naučilo 
uplynulých šest let v Římě, především pak tady, v Nepomucenu, 
kde jsem strávil nejvíce času. Mnohé věci člověk odhalí a ocenění 
až s odstupem řady let, když se zadívá do minulosti, ale některé 
věci se mi odhalují již teď, v posledních dnech, kdy se můj pobyt 
tady v Nepomucenu chýlí ke svému konci. 

A tak se chci v prvé řadě omluvit Vám všem, kterým jsem během 
těch uplynulých let nějak ublížil. A hlavně pak se chci omluvit 
Vám, které jsem kritizoval a řešil s ostatními, ale nikdy se neod-
hodlal mluvit přímo s Vámi, o tom, co mi na vašem chování vadí. 
Pravděpodobně bych býval zjistil, že je to ještě trochu jinak, než 
si myslím a než soudím, ale bohužel - díky mé slabosti a pohodl-
nosti - zůstaly mnohé věci nevyřešené a mnohé příležitosti pro-
marněné. Ale na druhou stranu, zažil jsem během těch uplynu-
lých šesti let i nemálo rozhovorů a situací, často náročných 
a svým způsobem bolestných, které mně, a snad nejenom mně, 
nastavily zrcadlo, trefily se do černého a posunuly mě o kus dál 
správným směrem. Bohu díky za ty rozhovory a situace. A díky 
Vám, kteří jste tímto způsobem Bohu dovolili jednat v našich ži-
votech. 
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Člověk, každý z nás, bude až do konce svého života bojovat se 
svou pýchou. A podle toho, jak tento klíčový boj našeho života 
zvládáme, nebo nezvládáme, jak si navzájem s tímto našim 
nikdy nekončícím bojem dokážeme a chceme pomáhat, anebo 
to nedokážeme nebo nechceme, podle toho pak vypadá náš 
společný život v tomto domě - nebo kdekoliv jinde - a vzájem-
ně se formujeme, nebo deformuje, podporujeme v tom dob-
rém, nebo podporujeme v tom špatném, jsme schopni mluvit 
i o věcech náročných a bolestných, protože i ty potřebujeme 
občas slyšet, i ty – nebo možná právě ty – nás vychovávají, 
formují. A to ne v nějakých obecných, nekonkrétních poučení, 
ale naopak v konkrétních situacích našeho společného každo-
denního života. 

V tuto chvíli, kdy jsem vlastně sám sebe předcházející větou 
usvědčil, nechci učinit z tohoto článku poučující traktát o tom, 
jak se máme nebo nemáme k sobě navzájem chovat. Ani ne-
můžu, protože se to sám neustále učím, protože život mě to 
učí, protože náš společný každodenní život je vlastně tím nej-
důležitějším traktátem k našemu vzájemnému poučení. A tak 
sám sobě i Vám, drazí čtenáři, chci připomenout nakonec jen 
jednu, možná vlastně dvě věci… 

Bojujme společně, jako jedno společenství, jako jedna Církev, 
jako Boží děti; bojujme proti zlu, proti hříchu, proti pýše, pro-
ti ďáblu; bojujme tou nejúčinnější zbraní, kterou máme, tou, 
kterou jsme jedinečným způsobem dostali a odhalili v Kristu, 
bojujme Láskou, pravou Láskou, tedy milosrdnou, odpouštějí-
cí Láskou. Učme se to společně a pomáhejme si navzájem, 
protože Lásce se nikdy nikdo z nás nenaučí sám, i kdyby se 
třeba rozkrájel, protože milovat, opravdu milovat, znamená 
učit druhé milovat. Tak jak nás to učí Kristus. Jsme jeho 
opravdovými učedníky? 
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A tím se dostávám k té druhé věci, kterou bych nám chtěl připo-
menout… Berme svůj život vážně a zodpovědně, nepodceňujme 
to zdánlivě nepodstatné a bezvýznamné, zpytujme často své svě-
domí a buďme v tom poctiví, nedívejme se jen na věci velké, ale 
zaměřme se i na maličkosti. A možná časem zjistíme, že to vlast-
ně vůbec nejsou maličkosti. A pamatujme na to, že i kdyby nám 
tady na zemi leccos prošlo, i kdybychom se v tom – jak se říká – 
naučili chodit, oklamali sebe i druhé a dosáhli si svého, nevyhrá-
váme, ale prohráváme, ztrácíme svůj život a uvrhujeme sami se-
be do neštěstí. A jistě také i pro nás - v této souvislosti - platí slo-
va Písma: „On odplatí každému podle jeho skutků.“2 

Mnozí z nás se do Nepomucena po prázdninách již nevrátí, čeka-
jí nás nové úkoly, nová poslání. Čeká nás služba Církvi, služba 
Bohu, služba lidem. Něco se uzavře a skončí, aby mohlo začít ně-
co nového. To s sebou pochopitelně nese spoustu nových výzev 
a určitě i nečekaných překvapení. Nebojme se, důvěřujme Bohu 
a nechme se jím vést. Ale také se poučme ze svých chyb, a to 
i těch „nepomucenských“, a berme své budoucí poslání vážně 
a zodpovědně. Podporujme se v tom dobrém a pomáhejme si 
v boji proti hříchu. Odpouštějme a buďme spravedliví. Nechme 
se poučit druhými, abychom správným způsobem dokázali pou-
čit druhé. Neutvrzujme se navzájem v sobectví, ale učme se pra-
vé Lásce, která se až do krajnosti obětuje pro druhé. Nežijme sa-
mi pro sebe, ale žijme pro druhé, a to jako jednotlivci i jako Cír-
kev, protože k tomu jsme byli našim Pánem povoláni. Napodo-
bujme Krista a staňme se jeho opravdovými služebníky! 

P. Jiří Zámečník 

2 Řím 2,6  
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24 K VLÁDĚ STAČÍ ŽEZLO! 

MY TO NEBUDEME PŘEHÁNĚT...  

„...NĚKDE MAJÍ 

INFULOVANOU 

ABATYŠI…“ 


