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Drazí čtenáři, přátelé a příznivci časopisu Brázda, přejeme 

vám v posledních adventních dnech tohoto roku, ať naplno vy-
užijete zbývající čas k plodnému očekávání narození našeho 

Pána a Spasitele, aby vánoční radost mohla plně zazářit ve va-
šich srdcích. 

 
Děkujeme všem, kteří ve svých modlitbách a obětech pamatují 

na obyvatele naší koleje.  
 

Děkujeme také všem, kteří se finančně podílejí na tvorbě časo-

pisu, v těchto dnech jmenovitě Mons. Františku Koutnému. 
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ážení a milí čtenáři, přátelé Nepomucena, 
 
držíte v rukou první číslo našeho časopisu v akademickém 
roce 2019/2020. Nepochybně v něm najdete mnohé nové 
věci, ale také mnoho věcí osvědčených podle zavedené 
tradice. Hned na úvod bych chtěl upřímně poděkovat 

bývalému šéfredaktorovi Brázdy Petru Janíčkovi, že náš časopis dva 
roky redigoval, ale také za to, že v tomto roce, kdy přebírám po něm tuto 
činnost, je mi k ruce a neváhá se podělit se mnou o své cenné 
zkušenosti. 
 
K věcem tradičním a osvědčeným patří jistě rubrika Kronika, kterou na 
letošní rok přebírá Pavel Kasal, dále představení nových alumnů 
Nepomucena, jež obyčejně bývá v prvním čísle každého nového ročníku. 
Na posledních stránkách také najdete komiks a několik vtipných 
obrázků ze života koleje i alumnů. Bohužel již nás nebudou provázet 
latinské překlady Miroslava Štrunce, ale doufáme, že se nám je podaří 
nahradit dvěma novými rubrikami, první – historická se tento rok bude 
věnovat Karlu IV. a jeho zbožnosti, druhá – současná nás obohatí 
o zkušenosti z pastorace, často velmi zábavné. Samozřejmě se v tomto 
čísle nachází ozvěny aktuálních událostí jako výlet do Perugie či třicáté 
výročí svatořečení svaté Anežky. Jsem také velmi rád, že se do tohoto 
čísla podařilo zařadit rozhovor s o. Karlem Skočovským, který v Římě 
v těchto týdnech dokončuje doktorát. 
Jak vidíte, program tohoto čísla je skutečně nabitý, proto není potřeba 
se dále rozepisovat. Zachovejte nám přízeň i nadále a myslete na nás, 
prosím, ve svých modlitbách. 

Jan Slepička 

ÚVODNÍK 
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Září 
o skončení letních prázdnin opět začal nový 
akademický rok. Ten seminaristé zahájili společnými 
duchovními cvičeními v domě sester kamiliánek, který 
je poblíž slovenské koleje, na kraji Říma. Duchovní 
cvičení dával seminaristům P. Prokop Siostrzonek 
OSB, arciopat břevnovského kláštera. Seminaristé tak 

mohli týden strávit v tichém rozjímání na téma dvacátého třetího 
žalmu (Hospodin je můj pastýř). Po týdnu se seminaristé vrátili 
do nepomucenské koleje, která tou dobou stále ještě procházela 
rozsáhlou rekonstrukcí druhého a třetího patra. 
 
28. září byla v bazilice sv. Petra slavena česká mše svatá, při 

příležitosti slavnosti svatého Václava, hlavního patrona českého 
národa. Hlavním celebrantem mše svaté byl exercicátor seminaristů, 
P. Prokop Siostrzonek OSB. Liturgii doprovázel krásným zpěvem 

chlapecký sbor Pueri gaudentes. Slavnost dále pokračovala 
grilováním na zahradě nepomucenské koleje. Vyvrcholením dne byl 

večerní koncert sboru v bazilice Sant‘Andrea della Valle.  

Říjen 
čkoliv přednášky na lateránské univerzitě začaly již 
na konci září, akademický rok mohl pomyslně začít až 
7. října. To totiž kardinál Angelo De Donatis (generální 
vikář pro diecézi Řím) slavil na půdě univerzity mši 
svatou na zahájení akademického roku. Mše svatá byla 
již druhý rok v prostorách velké univerzitní auly 

Benedikta XVI. 

KRONIKA 
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12. říjen byl v Římě již podruhé vyhlášen jako den katakomb. Letošní 
podnázev akce zněl: ,,La vita oltre la morte“, tedy ,,život za hranicí smrti“. 
Mnoho katakomb se po celý den otevřelo zvědavým turistům i neméně 
zvědavým seminaristům Nepomucena. Bohoslovci tak navštívili 
například Kalixtovy katakomby, či katakomby sv. Vavřince za hradbami. 
 
26. října se představení, seminaristé, sestry a zaměstnanci vydali 

na společný výlet do města výhledů a čokolády, do města Perugie. Celá 
skupina se nejprve přesunula místním minimetrem ke katedrále 
sv. Vavřince, kde s místní farností slavila mši svatou. Po mši svaté 

následoval výstup na Torre Sciri, odkud byl krásný výhled na celé město. 
Po společném obědě pod věží se každý vydal tam, kam ho nohy zanesly. 

Milovníky ticha uchvátil kostel sv. Michaela, milovníky čokolády zase 
mohl zaujmout probíhající festival čokolády. Na cestě zpět do Říma se 

ještě posádky aut mohly zastavit na dalších místech. 

Listopad 
ne 2. listopadu, při vzpomínce na všechny zemřelé, se 
seminář vypravil na prohlídku do katakomb svaté Anežky. 
Ve zdejší bazilice následně otec Lukáš Jambor předsedal mši 
svaté. Druhý den byl již ve znamení sester boromejek. Kolej 
si totiž připomínala hlavního patrona kongregace sester, 
svatého Karla Boromejského. Mši svatou, pro seminář i 

české krajany, slavil otec Karel Skočovský. Po mši svaté následoval 
slavností oběd, provázen četnými gratulacemi a proslovy. Zvláštní slova 
díků patřila zdejší komunitě sester, především za jejich modlitby a péči. 
Největší dík patřil sestře Blance, která v Nepomucenu po mnoho let 
plnila funkci představené. Tento rok je zároveň tím posledním, po něm se 
bývalá přestavená loučí s Římem a odchází do jiné komunity v ČR. 
Děkujeme tedy moc sestře Blance za její několikaletou službu. 
 
11.–14. listopadu probíhala v Římě celonárodní pouť ke sv. Anežce. Právě 
s jejím svatořečením je spojena sametová revoluce, která ukončila 
mnohaletou nadvládu komunismu v Československu. Program pouti byl 
poměrně nabitý, to jak pro poutníky, tak i pro celou nepomucenskou 
kolej. Ta se po celou dobu poutě stala domovem pro české a moravské 
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biskupy. Pouť samotná byla zahájena 11. listopadu krátkou modlitbou 
v bazilice sv. Klimenta, u hrobu sv. Cyrila. Následně česká kolej hostila 
biskupy a českou delegaci při slavnostním obědě. Den byl zakončen mší 
svatou v bazilice Santa Maria Maggiore. Druhý den seminaristé brzy 
ráno vyrazili do baziliky svatého Petra. Zde se od 10 hodin konala pro 
poutníky mše svatá, celebrována kardinálem Dominikem Dukou. Další 
programem byl koncert ,,České nebe“, ten se konal v lateránské 
bazilice. Třetí den poutě bohoslovci věnovali nejprve přípravě refektáře 
na oběd, po němž se rychle přesunuli do lateránské baziliky na mši 
svatou, hned po ní spěchali zpět, aby připravili večerní slavnostní raut 
pro biskupy, exalumny koleje a ostatní hosty. Poslední den seminaristé 
měli společnou mši svatou, tentokrát v bazilice sv. Pavla za hradbami. 
Po této mši svaté byla možnost strávit společný čas se spolužáky z obou 
seminářů v České republice. Ti odjížděli zpět do ČR ve večerních 
hodinách, čímž tak pro seminaristy Nepomucena skončila česká pouť a 
začala několikadenní rehabilitace sil. 
 
15.–17. 11. proběhla první víkendová rekolekce v České koleji. 
Rekolekce byla v češtině, vedl ji otec Štěpán Martin Filip OP. Tématem 
duchovní obnovy byla úcta ke svatému Josefovi. 
30.11. Bohoslovci s otcem Štěpánem navštívili poutní místo, které 

ukrývá snad nejstarší obraz Panny Marie, Monte Mario. Zde otec slavil 
mši svatou v tradičním dominikánském ritu. Po mši se ještě celá 
skupina pomodlila u již zmíněného obrazu. Poté se všichni přesunuli 

na nedalekou vyhlídku, kde po malém občerstvení tato duchovní 
exkurze skončila. 

Prosinec 
ne 4.12. proběhla v naší koleji slavnost sv. Mikuláše. 
Večer začal společnými nešporami. Dalším bodem 
programu byly různé scénky, písně, tance, prostě vše 

možné, co si připravili bohoslovci, kněží a sestry. 
Pomyslným vrcholem byla scénka představených 

i přizvaným s externím hercem, údržbářem domu, Václavem Hostičkou. 

Scénka, ač prostá na slova přinesla hluboké poselství. Večer dále 
pokračoval rautem.  

     Pavel Kasal 
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1. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět na fakultě a proč? 
2. Co se ti nejvíc líbí v koleji Nepomucenum? 
3. Co tě napadne, když se řekne „fotbal“? 
4. Co se ti vybaví při slově „zkouškové“? 
5. Po čem v Česku se ti nejvíce stýská? 
6. Jakou nejdůležitější věc doporučíš návštěvníkům Říma, kteří mají čas 

jen jedno dopoledne? 
7. Ve zkouškovém ti přijde mail, že zkouška, která má být až za týden, 

bude už zítra. Co uděláš? 

Josef Biernát, 30 let, olomoucká arcidiecéze 

1) Ve své komplikované podstatě při subtilním rozlišení prismatem 
metafory lze říci, že nemám v oblibě předměty se spoustou cizích slov, 

u kterých člověk nechápe, jak ho to přiblíží k Pánu Bohu. Ještě ale 
musím zapracovat na své italštině, abych tady našel svůj nejoblíbenější 

předmět. 

2) Jedním slovem: lidé. Jednou větou: společenství se spolubratry, 
představenými, sestrami, kněžími a zaměstnanci. Jednou modlitbou: 
díky, Pane, za to, jak proplétáš naše cesty a že mi dáváš tolik dobra. 

3) Jestli tento pátek nebude pršet, tak můžeme jít na to! 

4) Po prázdninách moje nejoblíbenější část akademického roku, při 
které si každý může zorganizovat čas tak trochu po svém. 

A nejkrásnější slavení je po těžkých zkouškách. 

5) Po domovu ☺ chybí mi osobní kontakt s lidmi, se kterými se dobře 
známe. 

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH 

ALUMNŮ NEPOMUCENA 
  
 
eptali jsme se nových alumnů na několik otázek: 
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6) Aby v těch krásných kostelech nezapomněli na modlitbu. Pro mě 
osobně byla zatím nejsilnějším zážitkem expozice nových mučedníků 

v kostele sv. Bartoloměje. 

7) Doufám, že by mi z pusy vylétla jen střelná modlitba. A pak zavřu 
notebook a otevřu skripta ☺  

 

Petr Burian, 30 let, pražská arcidiecéze 

1) Asi liturgika. Protože je to předmět, kde učíme o praktických věcech. 
Předmět mi taky pomohl lépe pochopit formu slavení mše svaté 

a udělování svátostí. 

2) Když jsem tu byl před dvěma lety na Velikonoce, tak místní stolování 

a kuchyně mě přesvědčily, že by to tady mohl být opravdu dobře 
strávený čas. A taky že jo. 

3) Páteční odpoledne. Chvíle kdy se můžu vyblbnout fyzicky i psychicky. 

A taky Slavia! 

4) Nervy, ale i nejhezčí období v semináři. Program máme upravený, 

abychom se mohli pohodlněji učit. Je to taky doba, kdy často pochopím, 
o čem ty předměty celou dobu byly a začne mě to více zajímat. 

5) Lesy, příroda, pořádek. 

6) Zajít si na zmrzlinu a na kafe, to umí Italové nejlíp. 

7) …a pak se na tu látku podívám a půjdu a na zkoušku 
s vědomím, že jsem tomu věnoval všechen čas, co jsem 
na to měl. 

 

Dominik Frič, 24 let, pražská arcidiecéze 

1) Jak v Praze, tak nyní v Římě mě zatím nejvíce zaujala trinitární 
teologie. Tajemství Trojjediného Boha je totiž jádrem naší víry, a je 
krásné být do něj vtahován. 

2) Milé společenství, subtropická zahrada s palmami, cedry 
a pomerančovníky, dostatek času a dobrá formace. 

3) Že jako Slované jsme v pojmenování tohoto sportu velmi nápadití. 
Česky se fotbal řekne kopaná, polsky piłka nożna a chorvatsky nogomet. 
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4) Je to pro mě čas, kdy si mohu dopřát klid na samostudium, což 
během semestru není vždy snadné. Zároveň se mi ale vybaví i dřina 
a únava, zvláště když učení po několika týdnech už neleze do hlavy… 

5) Kromě lidí, na které se těším, nevím, co bych konkrétně zmínil. Spíš 
bych tak obecně řekl, že se mi rodná země stává díky pobytu v cizině 
vzácnější. 

6) Doporučil bych udělat několikahodinovou cestu centrem Říma 
a případně nahlédnout tam, kde je zrovna otevřeno. Pokud bych měl 
doporučit skutečně jen jedno místo, tak by to byl Vatikán s bazilikou 
sv. Petra, z jejíž kupole je vidět téměř celé město. 

7) Asi půjdu na další termín, pokud to ještě neumím, ať je to v klidu. 

 

Jan Kříž, 25 let, brněnská diecéze 

1) Já zatím v některých předmětech moc nerozumím. Ale nejvíc mě 

baví asi morální teologie, protože tam řešíme zajímavé věci, u kterých 
je jasné, že je v životě a v kněžství využiju. 

2) Atmosféra. I když se tu pořád něco děje, děje se to v takovém duchu 
celkové pohody. 

3) Hřích ☺ V Písmu ani Tradici se o ničem takovém nemluví. A celkově 
jsem nikde neviděl, že by lidé před prvotním hříchem sportovali. 

4) „Posso farlo in ceco?“ 

5) První věc, která mi v Itálii začala vadit, byla liturgie – a to nejsem 
moc velký liturg. Jinak mě vždycky potěší, když se ozve někdo známý, 

že je na výletě v Římě, jestli nechci na kafe.  

6) Bazilika sv. Petra. Když je to nedělní dopoledne, tak ve 12 je navíc 
na Svatopetrském náměstí modlitba Anděl Páně se Svatým Otcem. 

7) Asi řeknu něco nepěkného, uvědomím si, že jsem v Itálii, půjdu 
do kaple a pak se půjdu učit. Celé to proložím průběžným vařením 

kafe. Ono by se asi nic moc jiného udělat nedalo. 

 

Jan Slepička, 29 let, ostravsko-opavská diecéze 

1) V prvním semestru máme pět předmětů, většinu z nich jsem 

studoval zatím jen okrajově, takže asi zvítězí úvod do Písma svatého, 
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právě proto, že už leccos znám a můžu si své základní biblické znalosti 
upevňovat. 

2) Jako velmi přínosné hodnotím soužití s indickými a africkými 

kněžími, kteří tady studují; potkáváme se zvláště při společném jídle, 
které je ostatně tady v Nepomucenu vynikající! 

3) Že bych si rád konečně zahrál. Píšu to v době, kdy asi čtvrtý pátek 
po sobě buď prší, nebo je nějaká důležitější akce. Jinak samozřejmě 

s ostatními nadšenci sledujeme výborné výkony Slavie v Lize mistrů; 
patrně pouze já sleduju také zápasy Baníku, který balancuje kolem 

šestého místa v tabulce. 

4) Že se na to těším i netěším zároveň. Při počtu předmětů nebude 

problém nechat si dostatek času na naučení se, ale zároveň se bojím, 
že se nebudu schopen správně vyjádřit v italštině. 

5) Po normální, českém čepovaném pivu. Prý se tu snad někde čepuje 

plzeň za 7 EUR, ale ještě jsem tam nebyl… 

6) Doporučil bych navštívit katakomby. Většina zájezdů se snaží 

navštívit co nejvíce památek za co nejkratší čas a na katakomby se 
často zapomíná. Přitom římské katakomby jsou jedinečné ve vztahu 

k raným dějinám křesťanství. 

7) Asi chvilku budu zkoušet, jestli to nepůjde přesunout, ale asi bych 

pak sedl a snažil se naučit co nejlépe, byť za tak krátký čas. 

 

František Šary, 45 let, olomoucká arcidiecéze 

1) Nejraději mám teologickou pedagogiku, je tam hodně věcí, které 
mám rád a kterým rozumím.  V tomto předmětu dokážu využít své 
zkušenosti z praxe. 

2) Noo, popravdě se mi toho líbí hodně moc ale nejvíc asi jedna žena 

J. Samozřejmě Panna Maria na obrazu v naší v kapli. Vyzařuje z ní 
láska a pokoj. Často se u ní zastavím a svěřuji ji své radosti i starosti.  

A po Panně Marii naše sestry boromejky, které nám vytvářejí rodinné 
zázemí. 

3) Moje nervy ☺ je to hra kde všichni nahánějí jeden míč do zblbnutí ☺
☺☺ až to nakonec jedna parta vyhraje a druhá „roní slzy“ ☺☺☺ 

4) Káva, hektolitry kávy. Fixy a papírky, kupa knížek, a ještě méně 

spánku jak doteď. 
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5) Po lidech, kteří mi přirostli k srdci a po místech, kde se cítím doma, 
vítán a milován. Kupříkladu v Lidečku, oblíbil jsem si tenhle kus 

nádherné země a lidi, kteří tam žijí. Asi proto, že mi nejvíc připomíná 
moje rodné Slovensko. 

6) Určitě moje tři nejoblíbenější baziliky: Lateránskou, Santa Maria 

Maggiore a Svatého Petra. Ale když chcete vidět Řím, jedno dopoledne 
nestačí.  

7) Panikařím ☺, protože se odjakživa učím až tak týden před termínem 
zkoušky.  

 

 

Josef Biernát, František Šary, Jan Kříž, Jan Slepička, Petr Burian, Dominik Frič 
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METREM CESTOVALA... 

JAK SVATÁ ANEŽKA 

istopad 2019 se do našich srdcí zapíše 30. výročím svato-
řečení Anežky České a pádu komunistické totality 
v Československu. Tisíce lidí se proto vydaly na Národní 
pouť do Říma, aby si se svými biskupy a Svatým otcem 
Františkem toto významné výročí připomenuli. Všichni se 

s modlitbou na rtech i v srdci přesouvali do Věčného města autobusy, 
auty, letadly, a to buď v organizovaných skupinách, nebo samostatně. 
V tom týdnu, kdy se pouť konala jste na každém kroku mohli v Římě 
slyšet češtinu a potkávat poutníky, kteří měli i další společnou věc – 
každý byl označen symbolem pouti, a tak se poznali navzájem a pomá-
hali si. 
 
I my bohoslovci z Nepomucena jsme přiložili ruce k dílu a měli jsme 
hodně povinností a mimo jiné i tu nejdůležitější – ministrovat 
v bazilice sv. Petra na jedné ze tří mší svatých, které byly připraveny 
pro poutníky. Při přesunech jsme využívali osobní automobily ale i me-
tro, které je nerychlejším způsobem přesunu po Římě. To jsem použil i 
já, abych se dostal na setkání s mými spolubratry z Olomouce. 
V myšlenkách jsem byl už na náměstí svatého Petra, a tak jsem si moc 
nevšímal lidi kolem sebe. Jí jsem si však všiml. Byla to menší starší pa-
ní, která měla na kabátě placku s logem pouti a v rukou držela svatý 
obrázek – obrázek sv. Anežky. Zjevně cestovala sama, ale vůbec nebyla 
nervózní. Stála u dveří a tiše mluvila na ten obrázek – na svatou Anež-
ku. Stál jsem opodál a zaslechl jsem, jak jí povídá: „kdybys mi prosím 
Anežko pomohla a řekla, kde mám vystoupit, abych jsem se mohla po-
dívat ke sv. Petru a zjistit jaké to tam papež má.“ A pokračovala: „když 
mi nepomůžeš budu tu jezdit celý den a nevím se ani vrátit tam, kde 
jsem nastupovala.“ 
 
V té chvíli jsem věděl, že se jí ujmu a rád pomůžu. Tak jsem jí oslovil 

a ona na mně s úsměvem chvíli hleděla a pak se obrátila na sv. Anežku 
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a říká: „děkuji ti, že si se mnou jela tím metrem. Bez tvé pomoci bych 

se byla ztratila.“ Pousmál jsem se a společně s paní vystoupil na Otta-

vianu a odvedl jí ke svatému Petru, aby se podívala na baziliku, kolo-

nádu i celé náměstí a konečně zjistila, jaké to tady ve skutečnosti Svatý 

otec má a jestli je to stejné, jaké to vidí v televizi. Tam se už přidala ke 

skupině poutníků, aby nebyla sama a mohla se vrátit zpátky do svého 

hotelu. Při loučení mi poděkovala, usmála se a na pozdrav zamávala 

obrázkem svaté Anežky. Ještě večer při rozjímání jsem si na ní vzpo-

mněl a pousmál se nad jejími slovy a zkušeností, jak svatá Anežka ces-

tovala po Římě metrem.  

František Šary 
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QUALCOSA SU GESÙ! “ 
Rozhovor s o. Karlem Skočovským 

„PICCOLO, DIMMI 

itul a jeho podnadpis se leckomu může zdát jako oxymó-
ron. 193 centimetrů jeho výšky celkem jednoznačně zne-
možňuje volat na otce Karla: „Piccolo“! Však je také nad-
pis tohoto rozhovoru záměrně zavádějící. Kdo se pročte 
k závěru, jistě pochopí. Otec Karel pochází ze Slušovic a je 

knězem olomoucké arcidiecéze. V Nepomucenu strávil tři roky jako 
bohoslovec a nyní několik měsíců na závěr svého postgraduálního stu-
dia, kdy dokončoval svůj druhý doktorát. Po psychologii tentokrát 
z teologie. 

Otče Karle, známý verš žalmisty říká, že „našich let bývá úhrnem se-
dmdesát, u toho, kdo je při síle, osmdesát“. Vypadá to, že za necelý rok 
budeš v polovině života „těch při síle“. Mohl bys nás tou první polovi-
nou kratičce provést? 
Nějak cítím v kostech, že už jsem spíš dost za polovinou... Můj život 
byl (a pořád je) takové tiché introvertní dobrodružství. Vždycky mne 
poháněla přímo spalující touha po poznání, po pravdě, kráse... Měl 
jsem velké štěstí na rodinné zázemí, přátele, učitele. Nevím proč, ale 
vždycky jsem si připadal nějak privilegovaný, nezaslouženě obdarova-
ný. A současně tak trochu jako lucky loser, kterému věci vycházejí, 
i když doopravdy nic pořádně neumí.  

V Nepomucenu jsi strávil tři roky základního studia teologie. Co se ti 
jako první vybaví, když se řekne Nepomucenum? A na co z těch tří let 
vzpomínáš s hrůzou, a na co s láskou? 
První pojem, který mne spontánně napadne při vyslovení názvu Nepo-
mucenum, je: papoušci. ☺ Jakožto rodilý liturgický anarchista s hrů-
zou vzpomínám na svoje chvíle v ministerce a zpěv při nešporách. 
(Skandál: šel do semináře, a oni ho nutili ministrovat na mši!) Rád 
vzpomínám na ten kopec srandy, co jsme s klukama zažili. A na spo-
lečné výlety a poutě (nejvíc na tu za sv. Karlem do Milána a Arony, ale 
i do Manoppella, Cascie a Norcie, Assisi a Florencie, ale třeba i do Di-
vino Amore).  
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Před vstupem do semináře jsi vystudoval psychologii na Masarykově 
univerzitě v Brně. Často se dnes mluví o vztahu teologie a psychologie, 
popřípadě o vztahu mezi pomocí duchovní a psychologickou. Jak jej 
vnímáš ty? 
Čas v Brně na psychologii byl skvělý. Byl jsem stále obklopen děvčaty, 
co šly studovat proto, aby lidem pomáhaly. Já šel na psychologii proto, 
že mne zajímalo, jak lidská mysl funguje. A pak, abych taky někomu 
pomohl. ☺ Byl to požehnaný čas: měli jsme skvělé spolčo, vznikla tam 
spousta krásných přátelství, která přetrvala dodnes. Naučil jsem se 
tam denně chodit na mši, zamiloval si vědu a teologii a půvabné spolu-
žačky. A taky objevil svoje povolání ke kněžství... Ale to asi neodpoví-
dám na položenou otázku. 
Jo, úloha psychologie v pastoraci. Myslím, že je fajn, když má kněz zá-
kladní psychologické vzdělání, hlavně v oblasti komunikace, dynamiky 
rodinných vztahů, psychologie osobnosti a psychopatologie. Protože 
pak snadněji dokáže poznat hranice svých kompetencí a případně věří-
cí poslat ke skutečnému odborníkovi. 

Proč sis jako téma doktorské dizertace z psychologie vybral právě při-
rozené plánování rodičovství? 
Protože jsem vnímal, že je to v církvi velice bolavé téma, o kterém pa-
nuje spousta předsudků a nepochopení. Chtěl jsem vědět, jak to je. 
Studoval jsem samozřejmě nejdřív učení církve o odpovědném rodi-
čovství a manželské čistotě. Ale pak jsem chtěl do hloubky poznat 
všechny možné výzvy, pozitivní i obtížné stránky toho, když manželé 
vezmou toto učení vážně a budou podle něj žít. A musím říct, že čím víc 
o této oblasti vím díky studiu i naslouchání (velmi různým) zkušenos-
tem mnoha desítek (možná už stovek) manželských párů, tím více jsem 
přesvědčený, že učení obsažené v Humanae vitae (a nejen tam) je prav-
divé. 

A když mluvíme o rodičovství, kým jsou pro tebe tví rodiče? 
Máma vždycky byla a je ono opravdu "mateřské zázemí". A táta něco 
jako "zapečetěná kniha". 

Jako autor jsi podepsaný pod několika knihami a pod mnoha články a 
příspěvky na blogu. Jak je podle tebe potřeba mluvit o (někdy nároč-
ných) duchovních tématech s dnešním člověkem? 
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Přiznám se, že svůj blog na internetu jsem úplně zrušil a smazal. Zjistil 
jsem, že komunikace na síti vede většinou jen k velkým nedorozumě-

ním. O duchovních tématech lze 
dnes podle mne mluvit jen z očí 
do očí. Lidi často překvapí, že jim 
někdo vůbec naslouchá. 

Tvá osobní knihovna je tak velká, 
že stěhovat ji z Říma na Moravu 
nebyla žádná hračka. Jakou knihu 
bys doporučil k přečtení? 
Ode mne to bude znít jako fráze, 
ale doporučil bych Teologii těla od 
Jana Pavla II. Žádná jiná kniha 
kromě Bible mne tak hluboce neo-
vlivnila v mé víře a přemýšlení 
o světě. Je to podle mne nejlepší 
dílo o tom, co znamená být člově-
kem, které vyšlo ve 20. století. 

Tématem tvé druhé doktorské 
práce je kojící Madona. Kdybys měl vybrat jednu myšlenku, která je 
živým jádrem tvého textu, která by to byla? 
Z práce bych žádnou myšlenku nevybral. Přečtěte si ji sami. ☺ Ale když 
vidím v náručí u maminky nějaké to kojeňátko, napadají mne slova: 
“Piccolo, dimmi qualcosa su Gesù!“, „Maličký, řekni mi něco o Ježíšo-
vi!“ A věřte nevěřte, vždycky mi něco řekne. I když ještě neumí mlu-
vit... 
 
Otče Karle, díky za rozhovor a přejeme ti, ať tě Pán drží „při síle“ a dá ti 
správné množství let… Bude-li chtít, ať tě třebas přiblíží letům tvých 
bratranců – „obrů dávnověku“. A ať i z té výšky nikdy neztratíš vníma-
vost k „maličkým“. 
 

Rozhovor vedl o. Lukáš Jambor 



BRÁZDA 1/2019-2020  

18 

PANOVNÍK 
1. část 

KAREL IV. — ZBOŽNÝ 

řed třemi a půl lety se slavilo významné jubileum spojené 
s patrně nejvýznamnějším českým panovníkem všech dob 
– Karlem IV., a sice jeho sedmisetleté výročí narození, 
které připadá na 14. května. Dnes máme konec roku 2019 
a můžeme jen tušit, že malý Karel (tehdy ještě Václav) 

před sedmi sty lety pobýval pravděpodobně na studeném Křivoklátě. 
Před šesti sty osmdesáti lety si vzal svou třetí ženu Annu Svídnickou. 

Před šesti sty padesáti lety se 
možná zdržoval přímo v Římě, 
protože nedlouho předtím uví-
tal papeže navrátivšího se 
z Avignonu ve svatopetrské ba-
zilice. Papež se sice záhy vrátil 
zpět do Avignonu, ale stihl 
aspoň korunovat císařovu čtvr-
tou manželku. Karel IV. během 

svého římského pobytu zase stihl zakoupit dům, v němž posléze založil 
český hospic pro poutníky. Svědectví o tomto domě stále můžeme na-
lézt v Římě na Via dei Banchi Vecchi 131. Karel IV. tedy zanechal vý-
raznou stopu také v Římě, a proto (ale nejen proto) je dobré si připo-
menout jeho osobnost, zvláště s ohledem na jeho zbožnost, která se 
projevovala především jeho úctou ke svatým. 
 
Karel IV., kromě toho, že byl moudrý diplomat a neobyčejný vzděla-

nec, byl velice zbožný. Vážil si svého královského postavení a byl si vě-

dom, že je nemá sám od sebe, nýbrž mu bylo dáno shůry. Pomazání 

posvátným olejem (což byla běžná součást středověké korunovace) 

v něm vytvořilo závazek odpovědnosti nejen za sebe a své nejbližší, ale 

za celý jemu svěřený lid. Podobně jako kněz je olejem pomazán 

ke službě druhým, tak i král měl sloužit svým bližním. O Karlově zbož-
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nosti svědčí i jeho vlastní životopis; svým následovníkům vzkazuje: 

„Když pak budete kralovati po mně, ozdobeni korunou královskou, po-

mněte, že i já jsem kraloval před vámi, a že jsem obrácen v prach 

a v hlínu červů.“ Láska ke Kristu mu dokonce zachránila život, když 

v italské Pavii byla celá jeho družina otrávena jedem v jídle, Karel z jíd-

la nic nepojedl, poněvadž se chystal k přijímání eucharistie a držel pře-

depsaný půst. Ochráněn boží milostí unikl otrávení. Karlova zbožnost 

je také potvrzena modlitbou hodinek, které se s oblibou účastnil. 

 

Karel se v linii zbožnosti snažil navázat na své slavné císařské před-

chůdce Konstantina Velikého a Karla Velikého sbíráním relikvií světců 

a předmětů spojených se svatými místy. Nutno podotknout, že za sbí-

ráním ostatků nestály jen náboženské důvody, ale také ideologické 

a politické (např. snaha ztotožnit se s přemyslovskou tradicí českých 

zemí). Přesto však tato činnost nebyla jen nějaká královská kratochvíle, 

ale sloužila také k tomu, aby z nich věřící měli užitek. Karel si vymohl 

u papeže povolení, aby v určitý den v roce – pátek po první neděli veli-

konoční – mohl ostatky veřejně ukazovat lidu a lid za to mohl nabýt 

velkých odpustků. Není bez zajímavosti, že Karel sám se podílel na vy-

pracování obřadu této slavnosti. Ve svém životopise Karel doplňuje, že 

také sbíral ostatky pro zkrášlení pražské katedrály: „Nesmírná úcta 

a horečná láska, kterou chováme k posvátnému chrámu pražskému, k 

naší ctné matce, k našim svatým ochráncům, blahoslavenému mučedl-

níku Vítu, Václavu a Vojtěchovi, rozněcuje naše smysly, a když tedy 

z projevu zbožné štědrosti získáme nějakou věc vzácnou, […] pak ji 

z naší královské milosti použijeme na zvelebení tohoto chrámu.“ 

 

Po Římu byla Praha městem s největším počtem relikvií. Král sbíral 

především relikvie těch světců, k nimž měl nějaký vztah. Na prvním 

místě to byli samozřejmě čeští patroni - sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Vít, 

sv. Vojtěch, ale i další „slovanští“ světci sv. Cyril a Metoděj, Pět svatých 

bratří či sv. Jeroným. Karel měl pochopitelně blízký vztah také ke svět-

cům, vyjadřujícím královskou důstojnost, de facto jeho vzorům – 
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sv. Konstantinu Velikému, sv. Karlu Velikému, sv. Zikmundovi, 

sv. Jindřichovi nebo sv. Ludvíkovi Francouzskému. Poslední skupinou 

uctívaných světců byli ti, kteří Karlovi pomohli v některé těžké životní 

situaci, mezi nimi vyniká sv. Kateři-

na Alexandrijská. Z ostatních vý-

znamných náboženských relikvií 

získaných císařem lze uvést zlomek 

evangelia sv. Marka, o kterém se 

věřilo, že jej napsal samotný evan-

gelista, či relikvie Kristova kříže, 

které byly dokonce vsazeny do vel-

kého zemského korunovačního kří-

že království českého.  

 

Když Karel IV. roku 1378 zemřel, 

byli si jeho blízcí vědomi, jakou 

osobnost ztrácejí. Pražský arcibis-

kup Jan Očko z Vlašimi v známé 

pohřební řeči vypočítává, proč by 

měl být Karel považován za svaté-

ho: 1. díky svému pomazání na krá-

le; 2. díky svému důstojenství; 3. 

díky zázrakům, jež se odehrávaly v 

jeho přítomnosti; 4. díky zbožné a 

horlivé účasti na liturgii; 5. díky své schopnosti citovat zbožné texty 

zpaměti, modlitby odříkával sicut unus sacerdos; 6. díky tomu, že při-

jal všech sedm svátostí; 7. díky osobnímu vztahu k posvátným relikvi-

ím, jako druhý Konstantin. 

Jan Slepička 

 

Zpracováno podle vlastních textů k výstavě Karel IV. – zbožný panov-

ník, Noc kostelů 2016. 
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VÝLET DO PERUGIE 
sobotu 26. října jsme jako každý rok vyrazili na seminární 
výlet – tentokrát do hlavního města oblasti Umbria, 
do Perugie. Je to jedno z nejstarších italských měst, do-
konce jsou zde zachované části etruských hradeb ještě 
z doby, než se město stalo součástí římské říše. To 

v kombinaci s úzkými středověkými uličkami a raně středověkými kos-
tely vytváří úžasnou atmosféru. V naší zemi je něco podobného pouze 
v několika městech, a i tam jen v malých částech.  
 
Vyjeli jsme brzo ráno celkem ve třech autech, aby s námi mohly jet 
i sestry a zaměstnanci našeho Collegia. To jsme na dobu našeho výletu 
svěřili do péče našich ubytovaných kněží. V Perugii jsme ale nejeli do 
historického centra, protože to je prakticky nemožné, ale auta jsme 
museli nechat v údolí pod městem. Samotné město leží na vysokém 
kopci uprostřed Apenin, takže normálně bychom museli vyjít nahoru 
pěšky, což by pro některé z nás necelý týden po výstupu na Gran Sasso 
nebylo úplně nejpříjemnější. Ale do centra Perugie vede technická 
zvláštnost, která se nazývá minimetro – není to úplně metro, ale roz-
hodně je mini. Kdekoli na světe by se to nazývalo lanovka – jen mini-
metro na rozdíl od lanovky v půlce cesty z výšky 10 metrů nad zemí 
zajede do podzemí.  
 
Nahoře jsme se šli podívat na náměstí, které bylo ještě celkem prázdné 
a do katedrály, kde jsme spolu s místní farností slavili mši svatou. Kro-
mě jiných věcí je katedrála v Perugii zajímavá i relikviářem, který obsa-
huje zásnubní prsten od sv. Josefa pro Pannu Marii. O co je původ re-
likvie diskutabilnější, o to zajímavější je tento prsten vidět. Po mši 
jsme vylezli na jednu z věží, které místní rodiny stavěly zbytečně vyso-
ko, aby ukázaly, že na to mají, a obědem jsme ukončili společný pro-
gram. Prakticky všichni jsme se za půl hodiny setkali v kruhové bazili-
ce sv. Michaela z 5. století, ze které jsme se už doopravdy rozešli 
na další památky.  
 
V době našeho výletu zrovna v Perugii probíhal každoroční festival čo-
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kolády, protože toto město je s čokoládou historicky spojené. Proto 
jsme před odjezdem na náměstí (které už prázdné nebylo) uskuteč-
nili ještě její nákup a následnou společnou degustaci. Po odjezdu 
z Perugie nám ještě zbývalo dost času, proto jsme zamířili do blíz-
kých měst – např. do dalšího krásného středověkého města Spole-
to, nebo do Narnie.  
 
I když je Řím velmi pěkné město, které v sobě spojuje tisíciletí, Pe-

rugia mi ukázala, že Itálie je krásná i mimo Řím. Netuším, kam po-
jede Collegio za rok, ale rozhodně se už teď můžou všichni budoucí 
účastníci těšit. 

Jan Kříž 
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ADMINISTRÁTORA 

Z DENÍKU VENKOVSKÉHO 

ážení čtenáři Brázdy, 
jeden z mnoha kněží, který prožil svá bohoslovecká léta 
v Nepomucenu, se na popud šéfredaktora tohoto periodi-
ka rozhodl, že se s Vámi podělí o své zkušenosti na poli 
pastorace. Autor si přál zůstat v anonymitě a stejně tak 

aktéři v jeho příhodách nejsou nazýváni pravými jmény. Důvod, proč 
se do tohoto díla pustil, není jen sdílení radosti z kněžské služby a roz-
pustilá touha pobavit čtenáře veselými historkami z natáčení, ale i sna-
ha ukázat bohoslovcům, že se mají na co těšit a že je kněžský život 
krásný, plný humorných a nečekaných situací i obohacujících setkání 
s různými lidmi… a stojí za to, i když se na něj nejde nikdy stoprocent-
ně připravit ani s těmi nejlepšími formátory a univerzitními studii.  
 

Zážitky funebrální a lehce morbidní 

Jelikož jsme nedávno prožívali měsíc listopad věnovaný modlitbám 
za zemřelé, dovolím si na tyto nedávné události navázat sérií příhod 
z oblasti pohřbů, které (alespoň v některých oblastech) tvoří podstat-
nou část kněžské služby. Jak říká jeden nejmenovaný pan farář: „Já 
mám takovou živou farnost – někdy mám i čtyři pohřby za týden!“. 
 

*** 
 

Když jsem měl svůj první pohřeb nebo spíš poslední rozloučení 
v obřadní síni místního krematoria, po obřadu mne zdejší pohřebák 

pochválil slovy: „Tak to mám rád, pane faráři, stručný, jasný 
a v časovým limitu. To už jsem tu dlouho nezažil“. A na rozloučenou 

bodře dodal s šibalským úsměvem a nenapodobitelným mnutím rukou 
na způsob strýčka skrblíka, který cítí příležitost k výdělku: „Už se moc 
těšim, až se zase uvidíme, pane faráři!“. 

Jeden spolubratr z děkanátu/vikariátu mi vyprávěl, jak mu volal po-
hřebák z jisté smuteční síně, která nespadá do jeho farnosti. Nebožtík 
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ovšem byl jeho farníkem a rodina chtěla, aby pohřbíval on. Tento 
poněkud výstřední funebrák (ostatně, většina pohřebáků, které jsem 
potkal, byla poněkud výstřední) své povolání miloval a velmi proží-
val. Dokonce se jaksi stylizoval do role prvorepublikového pohřebá-
ka, a tak nosil smoking a černého motýlka, pomádoval si to, co by šlo 
s trochou fantazie nazvat zbytky vlasů, voskoval si knír a vypadal 
opravdu rozkošně, i když trochu slizce. Když mu daný kněz vysvětlo-
val, že nebožtíka nemůže pochovat dřív, než za čtyři dny, jelikož má 
mnoho jiných povinností, začal mu funebrák s velkou vehemencí vy-
světlovat naléhavost situace a přesvědčovat ho: „Důstojný pane, mu-
síte mi ho pohřbít co nejdřív. Von jak se utopil je tak nafouklej, že mi 
v tom vedru praskne! Vždyť skoro ani nemůžu zavřít víko vod rakve 
– musel jsem na něj skákat! Důstojnej pane, musíte to udělat dřív… 
víte jak strašně smrdí? Von mi praskne, důstojnej pane, praskne!“ 
 

*** 
 

Když jsem měl první cikánský pohřeb, věděl jsem, že mohu zažít 
opravdu ledacos. Přesto skutečnost předčila má očekávání. Krom 
stálého kvílení plaček a jejich pokusů vrhnout se do hrobu jsem ob-
řad ustál a po uložení do hrobu a vykonání povinných kondolencí 
rodině jsem se odebral směrem k obřadní síni, kde jsem se chtěl pře-
vléct. Asi tak po dvaceti metrech jsem si ale uvědomil, že jsem u hro-
bu zapomněl kropáč se svěcenou vodou, jelikož jsem na hřbitově byl 
sám bez ministranta. Proto jsem se obrátil a zamířil ke hrobu a 
truchlící rodině. Najednou jsem ale na tvářích smutečních hostů 
zpozoroval obrovské zděšení a paniku. Hleděli na mne jako na stra-
šidlo a začali skákat za náhrobky a otáčet se zády. Nechápal jsem… 
Pak se ke mně ale přihnal pohřebák a prohlásil: „Pane faráři, to ne-
můžete, voni mají takovou pověru, že když se kněz po pohřbu obrátí, 
tak koho jako prvního uvidí, ten do roka umře“. No, doufám, že ni-
kdo neumřel. Při dalším romském pohřbu už jsem si dal pozor. 
 

*** 
 

Když už jsme u těch cikánských pohřbů, jeden spolubratr mi vyprá-

věl, co se stalo jemu. Také měl mít cikánský pohřeb, a to se vším všu-
dy – se mší sv. a průvodem na hřbitov. Když přišel do kostela, bylo 
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to tam jako v cirkuse. Pokud pomineme obvyklé emotivní projevy 
smutku a nářky, lidé se nahlas bavili, kouřili a tak. Zkušený kněz si 

zavolal jejich „kápa“, který měl celý pohřeb na povel a řekl mu: „Milý 
pane, takhle by to nešlo. Tohle je kostel a očekává se, že se v něm bu-

dete náležitě chovat. Jestli to okamžitě neuklidníte, já vám tu mši 
neodsloužím a on vás bude chodit strašit za to, že jste za něj nedali 

sloužit“. Kápo okamžitě srazil podpatky a v mžiku kostel zklidnil za 
použití slov nevýslovných a v kostele obvykle nevyslovitelných (o 

existenci některých vulgarismů jsem ani netušil, i když možná to bylo 
v nářečí – to nedokážu posoudit).  Mše sv. tedy začala a kápo stál 
s dalšími chlapy jako čestná stráž u rakve a se zachmuřeným a přís-

ným výrazem sledoval všechny přítomné, zda nedělají nějakou neple-
chu kvůli které by hrozilo, že kněz obřad nedokončí. V jednom oka-

mžiku jeden malý chlapeček v matčině náručí zaplakal a zanaříkal. 
Kápo do něj zabodl svůj přísný pohled a na celý kostel zařval: „Drž 

hubu, ty debilku!“  

 

*** 
 

Jeden můj spolubratr, který je děkanem/vikářem, je velmi charisma-
tická osobnost. Jednou jsem s ním pohřbíval jednoho příslušníka 
romského etnika a on si to vyloženě užíval. Přede mší sv. přišla roze-
chvělá varhanice zkonzultovat výběr písní a průběh obřadu. Obvykle 
jen zaskakovala občas v neděli a pohřbů mnoho nezažila, takže měla 
v třesoucích se rukou poznámky. Dlouze se s děkanem/vikářem do-
mlouvala a ten po nějaké chvíli koukal rozhovor co nejrychleji utnout 
a vykázat dámu na kůr. Když se třesoucím hlasem ptala: „A co bude-
me hrát nakonec při vynášení rakve, pane děkane/vikáři?“, odvětil 
žertovně: „Tak zahrajte třeba Cikán, černý cikán“. Paní poslušně za-
salutovala a odkráčela. Nutno podotknout, že neznala ironickou po-
vahu pana děkana/vikáře a navíc byla dost rozrušená. Tak to prostě 
vzala jako rozkaz a při vynášení rakve opravdu spustila „Cikán, černý 
cikán“. Když jsem viděl pobavený výraz hlavního celebranta, pohlédl 
jsem do lodi kostela co na to pozůstalí... A v první lavici se bratr ze-
mřelého otočil na manželku a říká jí nahlas plácaje se do stehna: 
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„Marto, to je farář, ten nám rozumí! Dej mu aspoň pětibá-
bu!“ (myšleno 500 Kč s Boženou Němcovou). 
 

*** 
 

Byl to pohřeb jako mnoho jiných. Problém nastal teprve u hrobu, kde 
mi vdova začala dělat scény a křičet: „Pusťte mně za ním, pusťte mně 
za ním“ předstírajíc, že chce skočit do hrobu. Starý vyschlý kostelník, 
který mi ministroval, a kterému kvůli jeho obřímu kníru mladší mi-
nistranti (tzn. v zásadě všichni ministranti) říkali „Mrož“, procedil 
nervózně mezi zuby: „Tak jí pusťte, bábu!“. Způsobil tím, že jsem si 
překousl ret a zakuckal se ve snaze skrýt výbuch smíchu předstíra-
ným kašlem a otočením se zády k lidu (reakci ostatních účastníků po-
hřbu jsem nemohl pozorovat, nicméně asi také stála za to). Naštěstí 
mi jeho manželka vyprala zakrvácenou rochetu, do jejíhož rukávu 
jsem si bezděky utřel zraněný pysk. Tak už jsem pro Církev svatou 
prolil svou krev… ale radši se tím nikde moc nechlubím. 
 

*** 
 

Kněžské pohřby jsou většinou velmi silnou událostí, byť mám posled-
ní dobou dojem, že jich je čím dál víc (asi jsme opravdu živá diecéze). 
Když se klérus naší diecéze loučil s jedním významným farářem, bylo 
celkem logické, že obřady bude vést biskup. Prelát řečnil nad hrobem 
a ještě krátce zmínil nebožtíkův život i klidnou a smířenou smrt řka, 
že by chtěl také podobně zemřít. Jeden prostořeký spolubratr, který 
našeho otce biskupa vpravdě příliš nemusí, suše utrousil: „Dejž to 
nebeský Pán“. 
 

P. Josef Bláha 
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