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Všichni obyvatelé Nepomucena přejí radostné pro-

žití letošních Velikonoc.  
 
 

Děkujeme všem, kteří ve svých modlitbách a obě-
tech pamatují na obyvatele naší koleje. Zůstaňme, 
prosím, spojeni v modlitbě i nadále, i přes nestan-

dardní situaci, v níž se nacházíme. 
 
 

Děkujeme také těm, kteří finančně přispívají na vy-
dávání Brázdy. 

  

Toto číslo je vzhledem ke karanténním opatřením dis-
tribuováno pouze elektronicky. 
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ážení čtenáři, 

přichystali jsme pro Vás druhé číslo našeho časopisu 
v letošním akademickém roce. Prožíváme situaci, kterou 
asi nikdo z nás ještě nezažil. Kvůli pandemii způsobené 
novým typem koronaviru jsou v mnoha státech světa 

zavřeny školy, neprobíhají veřejné bohoslužby, omezuje se pohyb lidí na 
veřejnosti. Nás v Nepomucenu se mnohá opatření také dotkla. Téměř 
nevycházíme z areálu, nechodíme do školy, Velikonoce patrně 
prožijeme v naší komunitě, z kaple zmizela svěcená voda, nedáváme si 
pozdravení pokoje… Všechno nás to ale  vede k novému promýšlení 
skutečností a k vděčnosti za dary, které od Boha máme. 

Když nemůžeme za branami Nepomucena hrát fotbal, zkoušíme 
provozovat pozapomenuté sporty uvnitř areálu, třeba volejbal 
a pétanque. Když nemůžeme chodit do školy, objevujeme radosti 
i úskalí výuky on-line prostřednictvím videa. Když nemůžeme odjet 
slavit Velikonoce do našich farností a katedrál, oslavíme je zde, nejlépe 
také tím, že se každý z nás energicky zapojí do jejich přípravy a slavení. 
Když nemůžeme při mši prožívat některé prvky, na něž jsme zvyklí, 
můžeme děkovat za to, že vůbec můžeme být účastni tohoto zdroje 
a vrcholu křesťanského života. Zároveň nás celá situace vede k hlubší 
a častější modlitbě, dennodenně se scházíme ke společné modlitbě 
růžence a eucharistické adoraci s myšlenkami na lidi trpící nemocí 
a strachem. 

Obsah tohoto čísla se ovšem zdaleka netýká jen koronaviru; výběrem 
světce na obálce chceme připomenout čtyřsté výročí umučení 
(17. března 1620) sv. Jana Sarkandra, kněze původem ze slezského 
Skočova, smrtí spojeného s Olomoucí. Kromě tradičních rubrik najdete 
v tomto čísle i dva články Františka Šaryho, který se začíná profilovat 
jako nejplodnější autor tohoto ročníku. Nesmí chybět vtipné obrázky 
nakonec. 

Dovolím si zakončit s nadějí slovy mariánské antifony Stella caeli 
exstirpavit, kterou se utíkali k Matce Boží lidé v minulosti při morových 
nákazách. 

Ó přívětivá hvězdo mořská, od nákazy nám pomoz! 
Jan Slepička 

ÚVODNÍK 
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Prosinec 
ne 10. prosince proběhl v naší koleji již tradiční adventní 
večer. Ten nejprve začal vzpomínkou na kardinála 
Tomáše Špidlíka. Duchovní slovo vedl otec biskup 
Vlastimil Kročil, jemuž byl otec Špidlík několikaletým 
spirituálem. Večer dále pokračoval společným zpěvem 
českých koled. Posledním bodem programu byl společný 

raut, jehož obsluhu tvořili bohoslovci koleje. Akce se zúčastnilo i české 
velvyslanectví při Svatém stolci a Česká škola Řím.  

O víkendu 13.–15. prosince se kolej ponořila do ticha. Bohoslovci totiž 
měli rekolekce. Ty vedl otec Michael Francis Kolarcik z řádu jezuitů. 
Tématem jeho promluv byla ignaciánská duchovní cvičení. 

17. prosince se seminární program přenesl mimo budovu koleje. 

Bohoslovci a představení vyslechli při příležitosti 10 let od úmrtí 
kardinála Špidlíka přednášky na půdě Papežského orientálního 
institutu. Jednu z přednášek vedl i otec Marko Rupnik, světoznámý 

autor duchovních mozaik a dlouholetý spolupracovník pana kardinála, 
také promluvil jezuita Richard Čemus, bývalý spirituál koleje. 

Leden 
ohoslovci se 6. ledna opět navrátili po vánočních svátcích 
do české koleje Nepomucenum.  Tu opustili o  14 dní 
dříve, tedy 20. prosince. Po návratu do koleje proběhlo 
tradiční tříkrálové žehnání pokojů. 

KRONIKA 
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Ve dnech 10.–12. ledna se kolej opět ponořila do ticha. Datum těchto 
rekolekcí nebylo zvoleno náhodně. Následující týden totiž začalo zimní 
zkouškového období. Přednášky vedl otec Stanislav Orečný z řádu 
verbistů. Hovořil o duchovním povolání a představil své misijní 
působení na Filipínách.  

13. ledna začalo již zmíněné zimní zkouškové období. Pro studenty 
prvního ročníku to byla vůbec první zkušenost zkoušek v italštině. Po 
úspěšném splnění zkoušek mohli bohoslovci jet domů, užít si 

zaslouženého odpočinku, nebo naopak zůstat v koleji a využít volný čas 
k poznávání Itálie. 

Únor 

 pátek 14. února se bohoslovci opět navrátili do 
nepomucenské koleje. Většina zemí slaví 14. února svátek 
zamilovaných, svátek sv. Valentýna. Itálie si však tento 
den navíc připomíná i svátek sv. Cyrila a Metoděje. 
Bohoslovci a představení tento den oslavili slovanskou 
mší svatou v bazilice sv. Klementa, tedy v místě, kde jsou 

uloženy ostatky sv. Cyrila. 

26. února začal půst, na tento den totiž připadla Popeleční středa. 
Pražské jezulátko se tak obléklo do fialového šatu. Kolej zahájila tento 
den obvyklou ranní mší svatou s udělováním popelce. Celý den byl 
potom ve znamení usebrání a přípravy na čtyřicetidenní postní dobu. 

O víkendu 28. 2.–1. 3. byly společné rekolekce v italském jazyce. 

Rekolekcí se tedy mohli zúčastnit i zahraniční kněží. Rekolektorem byl 
otec Paul O'Callaghan, kněz Opus Dei, spirituál koleje Sedes Sapientiae. 
Tématem jeho promluv byly čtyři momenty Ježíšova postu a pokoušení 

na poušti. 
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Březen 

ne 4. března se ve žlutém salonku naší koleje konala 
přednáška při výročí 70 let od umučení kněze Josefa 
Toufara. Večerem nás provázel pan Miloš Doležal, 
spisovatel a básník, který se mnoho let zabývá životem 
kněze umučeného komunistickou totalitou. Na toto téma 
napsal i několik knih, např. Jako bychom dnes zemřít 

měli, Krok do tmavé noci. Druhým váženým hostem byl pan Patrick 
Diviš, kreativní producent České televize, který se podílel na vzniku 
dokumentu Jako bychom dnes zemřít měli. Večer byl zakončen malým 
rautem. 

10. března se i naší koleje dotkla nákaza nemoci Covid-19. Kolej se od 
tohoto dne uzavřela na dobu nezbytně nutnou. Vycházet ven se tak 
může pouze, je-li to skutečně nutné. Představení se rozhodli, že každé 

odpoledne bude vystavena Nejsvětější svátost, aby se naše kolej mohla 
intenzivněji přimlouvat za všechny stižené tímto koronavirem. Veškerá 
univerzitní výuka se následný týden přesunula do virtuální sféry, 

vyučující tak své hodiny živě přenášejí svým studentům přes internet. 
Modlíme se za svět a za vytrvalost v této zkoušce. 

     Pavel Kasal 
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ačalo to dávno, asi před třiceti pěti lety v čase mého 
dospívaní při mých prvních setkáních s Církví. V té době, 
v čase hlubokého socialismu jsem do svého života přijal 
Pána Ježíše a nevěděl, co s Ním dál. Nemohl jsem to říct 
ani ve škole, ani kamarádům, zkrátka Hospodin byl na 
seznamu zakázaných přátel pro mladé lidi tehdejší doby. 

Snad mě zasáhl až příliš hluboko v srdci, ale v mé mysli se z ničeho nic 
objevila myšlenka stát se knězem. No tak jak přišla, tak rychle i opustila 
moje bytí a já jsem žil svůj život dál a tvářil se, že se nic zvláštního 
nestalo. Opak byl však pravdou. Pán Ježíš trpělivě pracoval na svém díle 
a posouval mě po časové ose blíž a blíž k sobě.  

Po sametové revoluci se situace ve státě změnila a my jsme svobodně 
začali navštěvovat kostel a mše svatá se stala samozřejmou součástí 
mých dnů. Bylo to moc hezké zažívat ty chvíle v Boží přítomnosti. Život 
mi ale nezůstal nic dlužen a jako šachovou figurku mě přesouval 
v rytmu šach – mat. V době, kdy se dělila Československá republika 
a  vznikaly dva samostatné státy, zrálo ve mně rozhodnutí podat si 
přihlášku do semináře. Tak jsem to plánoval a doufal, že Hospodin má 
stejný plán. Neměl… Podrobil mě životní zkoušce, kterou jsem nečekal 
ani v tom nejhorším snu. Z mého života odešli moji milovaní – sestra, 
dědeček a prababička a s nimi i moje touha jít do semináře. Tak jsem to 
tehdy viděl a byl jsem zdrcen situací, kterou jsem nečekal, a přiznávám 
i zarmoucen a rozzloben na Boha a jeho konání. Moje víra opět ochladla 
a já jsem se pustil do budování kariéry. Učil jsem na plný úvazek na 
základní škole, dělal ve školských odborech a čtyři volební období 
starostoval v malé vesničce pod Tatrami. Můj život byl jako na houpačce 
– jednou dole a jednou nahoře. Volného času jsem měl minimálně a čas 
na Boha jen velice okrajově. V skrytu srdce jsem ale tušil, že On se jen 
tak nevzdá. 

A nevzdal… Přišel okamžik, kdy mě známí pozvali na pouť do 
Medžugorie a já jsem vůbec netušil co tam budu dělat. Věděla to ale 
Boží Matka. Ona je totiž s Ježíšem „jedna ruka“ a tak se dohodli, že to 
na mě znova zkusí. A povedlo se. Po týdnu modliteb na tomto milostí 

HOSPODIN MÁ SMYSL PRO 

HUMOR 
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prosáknutém místě jsem plný vnitřního napětí vyhledal kněze a svěřil 
mu svou touhu, která znova začala růst – touhu stát se knězem. Ten 
bystrý chlap to pochopil okamžitě a řekl, ať si tedy kvůli své práci 
a dalším okolnostem nejdřív udělám teologickou fakultu a když mi to 
nezláme vaz, tak se mám zkusit přihlásit do semináře. Odcházel jsem ze 
zpovědnice jak v Jiříkově vidění a od té doby pro mě bylo už jen jediné, 
vystudovat teologii a pak seminář. Tak jsem tajně podal přihlášku ke 
studiu, požádal kněze ve své farnosti o doporučení, vše odeslal do 
Bratislavy a čekal na pozvání k přijímacímu řízení. To jsem úspěšně 
absolvoval a přijali mě. Přede mnou bylo pět nádherných let s lidmi, 
kteří mě mnohému naučili a upevnili mou touhu ke kněžství, vznikla 
přátelství na celý život a vše uteklo jako voda a před námi byly státnice 
a promoce. V té době jsem byl už rozhodnut podat konečně tu přihlášku 
do semináře. Věděl jsem, že v mé diecézi to asi z objektivních důvodů 
kvůli mé předchozí práci nepůjde, tak jsem zvažoval kam jinam a mezi 
možnostmi byla i Olomouc. Před tím jsem však toužil promluvit si 
o tom s tím, kdo to celé způsobil – s Pánem Ježíšem a s Pannou Marií. 
Nejlepší způsob, jak to udělat byla duchovní cvičení. V tom mi pomohl 
starý dobrý Google a našel mi duchovní cvičení pro muže do čtyřiceti let 
zrovna v olomouckém semináři. Tak jsem napsal mail a přiznal 
dobrovolně i to, že mi je čtyřicet tři a vím, že do dané skupiny nespadám 
ale… Odpověď přišla do pár dnů, možná jenom hodin, ale dost mě 
zarmoutila. Bohoslovec, odpovědný za tuto akci mi zdvořile oznamoval, 
že děkují za můj zájem, ale z důvodu, že překračuji věkovou hranici, 
mám si hledat něco mému věku přiměřeného. Moje reakce byla velice 
impulzivní. Dnes jsem s tím bohoslovcem, vlastně už jáhnem, velice 
dobrý kamarád a jsem rád, že mi ho Bůh poslal zrovna tímto způsobem 
do cesty. A tak jsem po tomto neúspěchu hledal dál a našel. Našel jsem 
duchovní cvičení, která organizovala komunita Blahoslavenství z Dolan 
u Olomouce a zrovna v kněžském semináři. To mě potěšilo, protože 
mojí touhou bylo, kromě soukromého rozhovoru s Bohem, i podívat se 
do opravdického semináře a zjistit, jaké to tam je.  

V druhém srpnovém týdnu přišel ten den, na který jsem čekal. Otevíral 
jsem obrovské dveře a vstupoval do světa, který se měl stát mým novým 
JÁ. Na první pohled jsem si zamiloval to bludiště chodeb a chodbiček, 
místností, kaplí a pokojů. Poprvé v životě mě naplnilo silentium a já 
cítil, že to je to pravé, co jsem hledal. Duchovní cvičení byla úžasná, a 
hlavně jsem si našel čas na Boha i na sebe a dostal informace, které 
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jsem potřeboval. Tehdejší vicerektor mě seznámil s panem 
arcibiskupem a ten mi potvrdil, že můžu podat přihlášku do semináře 
za olomouckou arcidiecézi. Moje srdce bilo jako vyplašený pták 
v zavřené kleci a pro mě od té chvíle nebylo nic důležitější. Všechno ve 
svém životě jsem směroval k tomu, abych ukončil své povinnosti 
a odevzdal se zcela do Božího vedení. Netrpělivě jsem čekal na den, kdy 
mě pozvou na psychotesty a pohovor.  

A pak to přišlo, den několikahodinových psychotestů a za pár dní 
pohovor před komisí a rozhovor s panem arcibiskupem. Výsledkem 
toho všeho byl list, který pošťačka přinesla v bílé obálce. V břiše mi lítali 
motýlci jako v čase prvních lásek a v hlavě se proháněly myšlenky 
rychlostí světla. Přijali mě – oznamoval jsem rodičům a kamarádům 
a chystal se na nástup do konviktu začátkem září. S kufrem a taškou 
jsem po známých schodech vystupoval na vrátnici, kde mě už čekal otec 
Alfred. Ukázal mi můj pokoj a nasměroval mně na jídelnu. Neznal jsem 
nikoho kromě něho a našeho prefekta. A tak se nás sešlo jedenáct, 
jedenáct originálů, jedenáct mužů hledajících Boha, jedenáct úžasných 
lidí, z kterých se stali kamarádi. Zjistil jsem, že jsem nejstarší a mám 
deset mladších bratrů, kterým bych dokonce mohl být i tátou. Oni 
všichni mi ale dali do života nový impulz, nový pohled a novou energii. 
Aniž by to tušili, dali mi mnohem víc, než jsem jim mohl dát já. Dali mi 
pocit, že patřím někam, kde je samozřejmostí víra a Bůh. Náš konvikt 
byl originální a zažili jsme toho hodně, ale tenhle příběh vám budu 
vypravovat někdy jindy.  

Ke konci formace v konviktu jsem byl nasměrován na další studium, 
abych nemarnil vzácný čas a jen tak neseděl. Zvítězila pastorálka 
s možným zaměřením na homiletiku a řízením Božím až v Římě. Ještěže 
miluju výzvy, řekl jsem si, když mi to pan rektor oznamoval 
a potvrzoval. Tak jsem se pustil do boje s italštinou, která není vůbec 
tak jednoduchá, jak to mnoho lidí říká. No ona možná jednoduchá je, 
ale ne pro někoho jako já, komu už není dvacet, a to učení je z roku na 
rok těžší. A tak jsem si znovu řekl: Hospodin má smysl pro humor. 
Přesedlat ze slovenštiny na češtinu nebylo až tak těžké, vždyť jsem se 
narodil ještě v Československu a češtinu mám moc rád. Ale co ten 
vtípek s italštinou dobrý Bože? A odpověď přišla záhy… jen studuj, uč se 
a jednou budeš třeba psát nějakou povídku nebo úvahu v italštině.  A to 
bude teda sranda.  

 Takže buon giorno lingua italiana, protože Hospodin má smysl 
 pro humor.  

František Šary  
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e něco po 18:00 hodině 22. března 2020 a do mého okna 
v Nepomucenu v Římě zvenku zní něco jako party. 
Hlasitá hudba odněkud z balkónu a každou přehranou 
skladbu následuje aplaus. A tak je tomu teď každý den. 
Vznikl tady totiž takový nový obyčej. Nařízení vlády 
důrazně žádá všechny obyvatele, aby zůstávali doma. Mají 

se tak chránit před virem, který teď trápí lidi v celém světě a nejvíc na 
severu této krásné země. Zůstávat zavření doma, to je něco, na co 
nejsou zvyklí. A tak vznikl nápad, že každý večer v 18:00 muzikanti 
v celé Itálii vystoupí na balkón u sebe doma, aby zahráli několik písní. 
Někdy si pomáhají reproduktory. Lidé z ostatních balkónů se přidávají 
zpěvem. Italům jde o to prolomit to ticho, které teď vládne v osiřelých 
ulicích, kde nepotkáte ani jednoho turistu, pouze sem tam někoho 
z jednotlivců místních lidí. 

Každý se chopí nástroje, který má doma, anebo aspoň tříská vařečkou 
do hrnce. Jak se na Italy sluší, je to přesně do rytmu. Nejde ale o 
dokonalost provedení. Je to takový experiment, v němž jde o to dát 
pocítit ostatním svou blízkost, když už se nemohou prostě obejmout 
nebo dvakrát letmo políbit s patřičným mlasknutím tak, jak jsou zvyklí, 
když se potkají na ulici. Něco podobného se organizuje skoro v každém 
městě v Itálii. Lidé chtějí být spolu přesto, že musí být od sebe na dálku. 

V oknech jsou vyvěšeny italské 
vlajky. Děti lepí na okna obrázky 
s barevnou duhou, kde je připsáno 
„Tutto andrà bene“, „všechno bude 
dobrý“. Vzájemně si tak rodiny a 
domácnosti dodávají naději. 
A ujišťují se, že jsou v tom spolu. Už 
staří Římané věděli, že platí jedna 
lidská zásada „divide et impera“ = 
„rozděl a panuj“. Wikipedia toto 
heslo vysvětluje následovně: 

TUTTO ANDRÀ  BENE 
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„vychází se z poznání, že znesvářené a rozdělené skupině se vládne 
snáze než skupině semknuté a vnitřně jednotné“. V tuto chvíli jde 
Italům především o to, aby je nerozdělil a tím neovládnul strach 
a panika. 

Podle rozpisu zpívání na balkóně na jednotlivé dny je vždy na programu 
nějaká populární píseň o jednotě a radosti např. známá Volare a pak 
hymna. Každý den Italové po celé zemi zpívají svou národní hymnu. 
Víckrát jsem ji zaslechnul při různých slavnostech, ale nevěnoval jsem jí 
moc pozornost. Rozuměl jsem vždy pouze slovům Italia, Italia. Má 
takovou zvláštní melodii, jakoby vypůjčenou odněkud z opery. Přišla mi 
vždy trochu zvláštní. Ale to není případ pouze italské hymny. Ony 
i kostelní písně v kancionálu svou melodií často připomínají spíše 
nějakou arii z opery a člověk má při jejich zpěvu problém, aby se mu 
tam vešly všechny příslušné slabiky z textu a nezbylo mu půl slova, 
které neví, jak má zazpívat. Ten text a melodie si totiž odpovídají tak 
nějak orientačně. Asi my ze severu nejsme tak zvyklí improvizovat. Ty 
melodie mají v sobě takový charakteristický patos, který bude zřejmě 
typicky italský.  

Říkám si, že by vás vlastně mohlo zajímat o čem že to Italové ve své 
hymně denně zpívají. Už historie vzniku italské hymny je zajímavá. 
Napřed vznikla slova a následně se hledal někdo, kdo by ji zhudebnil. 
Brzy se to podařilo, takže v září téhož roku 1847 je tato píseň Fratelli 
d’Italia na světě. Pozor, teď přichází důležitá odbočka. 

Tehdy ještě neexistovala zdaleka taková Itálie, jakou známe my. 
Apeninský poloostrov byl rozdroben mezi sedm různých států, kde 
vládli často cizinci. Na severu kolem Benátek a v Lombardii vládli 
Habsburkové, jako tehdy u nás. Dále zde bylo na severu Království 
Sardinie, kam patřil Piemont s hlavním městem Turín, kde sídlil král 
Viktor Emanuel II. Tomuto území se tehdy říkalo Itálie. Více na jih se 
rozprostíralo Velkovévodství toskánské. Ve střední Itálii byl papežský 
stát, jehož hlavou byl papež v Římě a na jih odtud potom Království 
obojí Sicílie s králem v Neapoli. A nezmiňuji některé další menší státy.  

Už v prosinci roku 1847 byla píseň Fratelli d’Italia velmi oblíbená. 
Tehdejší noviny píší, že „už po mnoho večerů se schází početná mládež 
v herecké akademii, aby zpívala zpěv o Itálii od pánů Mamelliho 
a Novary. Text je plný zápalu a plně mu odpovídá i melodie“. Už tehdy 
tato píseň spojovala.  
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K tomu, aby se ale stala národní hymnou zbývalo tehdy ještě celých sto 
let. V roce 1861 dochází ke sjednocení Itálie, vedoucí silou v tom 
procesu bylo právě Království sardinské tzn. zjednodušeně ostrov 
Sardinie a Piemont. Oproti tomu, co se nazývalo Itálií do té doby, se 
počet obyvatel zpětinásobil. Sardinský král Viktor Emanuel II. se stal 
králem celé Itálie a hlavním městem zůstalo jeho sídlo Turín. Možná 
bychom čekali, že to bude Řím, ale ten byl tehdy středem papežského 
státu, který se sjednocení bránil. Podle prastaré tradice byl jeho 
ochráncem francouzský král, tehdy jím byl Napoleon III. V září 1870 
jsou Francouzi ovšem donuceni stáhnout se z Říma kvůli válkám 
probíhajícím jinde v Evropě a nový italský král Viktor Emanuel (ano, to 
je ten, jehož památník v Římě vypadá jako psací stroj) obsazuje silou 
Řím a kolem rozprostírající se papežský stát. Tehdejší papež Pius IX. 
zůstává držitelem (nikoli vlastníkem) pouze paláců ve Vatikánu, 
Lateránu a ve svém letním sídle v Castelgandolfo. Proto sám sebe 
i ostatní vatikánské občany prohlašuje za zajatce Vatikánu. Řím se stává 
hlavním městem Itálie a vedle sebe v něm sídlí italský král i římský 
papež. Tato tzv. římská otázka je vyřešena až v roce 1929 tzv. 
lateránskou smlouvou. Konec odbočky a zpět k historii písně.  

Co totiž není vyřešeno, je otázka italské hymny. Novému italskému 
království tato píseň nevyhovuje. Pro monarchisty byla totiž příliš málo 
konzervativní, pro socialisty a anarchisty zase málo revoluční. Přesto po 
zbytek 19. století zůstává písní vlastenců. V době fašismu nebyla sice 
přímo zakázaná, ale také ne přímo podporovaná. Roku 1932 sekretář 
fašistické strany zakazuje, cituji „absolutně, aby se zpívaly písně nebo 
refrény, které nejsou revoluční, a které odkazují na někoho jiného, než 
je duce (myšlen Benito Mussolini, tehdejší předseda vlády).  

V závěru druhé světové války, všude tam, kam přinášeli Spojenci mír, 
zněla i píseň Fratelli d’Italia. Po skončení války v r. 1945 se otevírá 
debata, jaká bude hymna nové italské republiky. Jsou tři kandidáti, 
jednak skladba z Verdiho Nabucco, jednak úplně nová píseň, a pak 
píseň Fratelli d’Italia. Nakonec se právě ona stává národní hymnou, ale 
pozor, pouze provizorní. 60 let se vedou debaty, jestli je to ta správná 
hymna. Píseň má už namále, ale prezident Ciampi někdy kolem r. 2000 
ji nechává často hrát a hodně jí tak v uších lidu pomůže k oblibě. Říká: 
„je to hymna, kterou když pozorně posloucháte, vnitřně vás rozechvívá, 
je to píseň svobodného lidu, který po staletích rozdělení a pokoření, 
sjednocen, povstává“. 
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Teprve v listopadu 2017 je zákonem Senátu pod novým názvem „Canto 
degli Italiani“ (Zpěv Italů) definitivně prohlášena za oficiální italskou 
hymnu. Přišlo mi zajímavé sám pro sebe zjistit a vám povědět trochu 
o její historii, abyste věděli, že i jinde mají lidé obtíže se na něčem 
sjednotit a dohodnout; třeba i na písni, která je má při nejrůznějších 
okolnostech sjednocovat.  

Prezident Ciampi říkal, že když tuto hymnu pozorně posloucháte, 
člověka vnitřně rozechvívá a spojuje svobodné lidi. O čem v ní tedy 
vlastně Italové zpívají? Přiznám se, že jsem si ten text přečetl až dneska. 
A žasnu. Mimo jiné se tam zpívá, překládám volně: „bratři Italové, Itálie 
se probrala, obvázala si hlavu. Kde je vítězství? Klade jí korunu. Jakým 
otrokem je Řím. Stvořil jej Bůh. Sevřeme své zástupy, buďme připraveni 
na smrt. Itálie volá. Po staletí po nás šlapali a vysmívali se nám, protože 
nejsme jeden lid, protože jsme rozděleni. Kéž nás spojí jeden prapor, už 
zní ta hodina. Spojme se a mějme se rádi. Jednota a láska zjevují lidem 
cesty Páně. Přísaháme, že osvobodíme ten jeden národ, spojeni pro 
Boha. Kdo by nás porazil? A po každé sloce se opakuje stejný refrén: 
Sevřeme své zástupy, buďme připraveni na smrt. Itálie volá“. 

Nepomucenum je takový český ostrov uprostřed Říma. Jsme ponořeni 
do italského prostředí, obklopeni obytnými domy, kde žijí obyčejní lidé, 

obyčejné rodiny žijící své obyčejné životy. S jejich malými radostmi, a 
zvláště teď i s jejich velkými strachy. Co bude dál? Jak dlouho budeme 

muset zůstat zavřeni? Jak tuto situaci ustojí naše zdraví, naše psychika 
a jak naše hospodářství? Jak to ustojí naše firma, restaurace, bar? Co 
bude potom, až opadne karanténa? Tito lidé kolem nás denně vycházejí 

ze sebe a jdou na balkon, aby byli na dálku spolu. Tomu, co zpívají, 
většinou nerozumíme, ale oni zpívají o tom, co jim leží hodně na srdci. 

Myslím, že nás to má zajímat. Vždyť platí, že „radost a naděje, smutek a 
úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i 

radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic 
opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu“ (Gaudium et 
Spes 1). Zdravím všechny z Říma. 

Tomáš Roule, spirituál 
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ilí čtenáři, 

možná si vzpomenete na devadesát let starý článek jedno-
ho z alumnů nově otevřené koleje, který pan rektor minu-
lý rok vytáhl z archivu. Když jsem četl jeho závěr, musel 
jsem se smát, neboť věta „chybí aspoň poněkud uspokoju-

jící knihovna“ se zdá být i dnes aktuální. Za léta existence koleje se 
v knihovně udělalo skutečně mnoho, velký dík za to patří všem bývalým 
kolejním knihovníkům. Fond knihovny se díky pozůstalostem různých 
duchovních (za všechny bych zmínil alespoň kardinály Berana a Ottavi-
aniho) a štědrosti mnoha dobrodinců v současné době pohybuje kolem 
19 tisíc zapsaných svazků, i za to vám všem známým i neznámým patří 
velké díky! I tak je však potřeba jít dál, protože například teologická lite-
ratura posledních zhruba 30 let prakticky chybí. 

Velká inovace pro knihovnu přišla s rekonstrukcí koleje, která začala 
před třemi lety. Kvůli stavebním pracím bylo potřeba celou knihovnu 
sbalit do krabic a přemístit na bezpečné místo. Než se tak stalo, prošel 
se celý katalog, aby se zjistilo, které knihy se v knihovně fyzicky skuteč-
ně nachází, opravily se případné chyby v signaturách a celý fond se roz-
dělil na knihy, které se využívají, a na ty méně používané, pro které se 
zřídila depozitní část. 

Během rekonstrukce koleje se rozhodlo, že se knihovna přestěhuje 
z dlouhé místnosti vedle zeleného salonku do kaple v -1. patře, kde byl 
již několik let sklad, a tím se tomuto posvátnému prostoru dopřeje o 
něco vznešenější využití. Na této přeměně se v současné době pracuje a 
dá-li Pán, do konce roku by měla být hotová. V současné době je také 
snaha probrat všechny doposud nezaregistrované knihy a ty dobré 

PROMĚNA KNIHOVNY 
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z nich zapsat do katalogu, což při jejich počtu připomíná běh na 
dlouhou trať. 

Za zmínku stojí také proměna místnosti tzv. příruční knihovny. 
Z chladné knihovny zámeckého typu s vysokými regály se stal poně-
kud útulnější prostor s dřevěnými knihovničkami připomínající kla-
sické městské knihovny. Zatímco dříve se v této místnosti nacházely 
pouze slovníky, encyklopedie a komentáře, dnes v ní najdete kom-
pletně celou beletrii, aktivní část asketiky, nejpoužívanější biblické 
komentáře, některé slovníky a další často používané tituly. 

A na závěr pár zajímavostí. Celá knihovna, včetně knih do katalogu 
dosud nezapsaných, se vešla do 640 krabic. Nejmladším titulem jsou 
dopisy Matky Vojtěchy Hasmandové s názvem „Sono nel palmo della 
mano di Dio“ vydané roku 2019. Naopak jako nejstarším dílem se 
kolejní knihovna může chlubit svazkem Questiones disputae svatého 
Tomáše Akvinského z roku 1555.  

Václav Šustr 
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KAREL IV.— ZBOŽNÝ 

PANOVNÍK 
2. část  

edním z hlavních projevů zbožnosti českého krále Karla 
IV. bylo sbírání ostatků svatých a také nové stavby jim 
věnované. Karel svou pozornost obracel k těm světcům, 
k nimž měl určitý vztah; mezi ně na prvním místě patřili 
čeští patroni (viz příští číslo), ale velmi vřelé pouto jej 
spojovalo i s dalšími svatými, kterým vděčil za ochranu. 

Ne náhodou měl ve velké úctě také dva z velkých západních církevních 
otců sv. Ambrože a sv. Jeronýma. 

S milánským biskupem Ambrožem pojí Karla IV. samotná lombardská 
metropole, kde Ambrož působil; zde, přímo v milánském dómu, se totiž 
český král nechal v roce 1355 korunovat železnou lombardskou 
korunou. Ačkoli se v českých zemích rozvíjí úcta ke sv. Ambrožovi už od 
12. století, kdy jsou doloženy na českém území jeho první ostatky, Karel 
úctu ještě posílil vědom si duchovního pouta, které s církevním otcem 
navázal. Při tvoření Nového města pražského tak nesměla chybět 
alespoň symbolická vazba na sv. Ambrože. Vyjádřením této vazby se stal 
nově založený klášter k jeho cti v blízkosti dnešní Prašné brány, jejíž 
předchůdkyně se dokonce nazývala brána U sv. Ambrože. Klášter 
neustál husitské války a roku 1420 byl vypálen. Dnes na jeho místě stojí 
empírový dům U Hybernů.  

Kult sv. Jeronýma je v Čechách patrný už od 
11. století, souvisí s působením mnichů 
staroslověnské liturgie v sázavském klášteře. 
Jeroným se totiž v polovině 4. století narodil 
v Dalmácii, na území, které od 6.–7. století 
obsazovaly slovanské kmeny, předchůdci 
dnešních Chorvatů, a Jeroným byl tedy 
vnímán jako domnělý Slovan, a to i samotným 
Karlem IV. Ve 14. století byla úcta ke sv. 
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Jeronýmovi poměrně velká, dokonce jej Karel IV. zahrnul do širšího 
okruhu českých patronů a v roce 1347 mu zasvětil kostel při 
benediktinském klášteře v Praze Na Slovanech (Emauzy). Klášter 
obsadil mnichy, tzv. hlaholáši, kteří měli pěstovat staroslověnskou 
liturgii a navázat na dávnou sázavskou tradici. 

Vzorem Karlovi v královské 
činnosti byli mnozí svatí evropští 
panovníci, na něž se rád 
odkazoval, za všechny lze uvést 
Karla Velikého (jehož svatost je 
sice problematická, ale tuto 
otázku ponechme stranou). 
Počátky kultu Karla Velikého lze 
v českých zemích pozorovat už 
během 12. a 13. století. Až Karel 
IV. jej uvedl se vší slávou. Hlásil 
se k němu jako ke svatému 
panovníkovi a chtěl být s ním 
spojován, což se mu dařilo díky 
jeho spolupracovníkům. Biskup 
Jan IX. ze Středy jej označil za 
živoucí obraz Karla Velikého, pro 
kronikáře Giovanniho Marignolu 
byl novým Karlem Velikým. Úctu 
českého krále ke světci dokládá 
množství fundací, mezi nimiž vyniká klášterní kostel augustiniánů 
zasvěcený Panně Marii a sv. Karlu Velikému v Praze na Karlově. 
Nepochybným dokladem velké úcty je také galerie svatých panovníků 
na Karlštejně, jíž vévodí právě Karel Veliký. 

Dalším z řady svatých králů imponujících Karlovi byl Zikmund, který se 
dokonce stal českým zemským patronem. Život burgundského krále 
z přelomu 5. a 6. století by vydal na samostatnou ságu. Karel IV., horlivý 
šiřitel úcty ke sv. Zikmundovi, získal jeho první ostatek – lebku – již 
v roce 1354, hlavním podnětem pro rozvoj kultu světce byl ovšem až rok 
1365, kdy se Karel nechal v Arles korunovat burgundským králem 
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a přivezl do Prahy celé Zikmundovo tělo. Obliba stoupla poté, co dal 
Karel v roce 1368 svému mladšímu synovi jméno Zikmund. 
Neobyčejným impulsem pro rozvíjení úcty ke světci byla také pouť, 
kterou vykonala Karlova čtvrtá manželka Alžběta Pomořanská v roce 
1371 z Karlštejna do Prahy, k hrobu sv. Zikmunda, aby prosila za 
uzdravení krále, k němuž skutečně došlo. 

Na závěr zmiňme světici, kterou si Karel IV. zvlášť oblíbil – sv. Kateřinu 
Alexandrijskou, pannu a mučednici z přelomu 3. a 4. století, 
zobrazovanou často s mučicím nástrojem – kolem. Kult této patronky 
filosofie a svobodných umění postupně rozšiřoval z Blízkého východu 
do Evropy, až se ve vrcholném středověku všeobecně rozvinul, o čemž 
svědčí mnohá zasvěcení z tehdejší doby. V českých zemích se 
propagátorem kultu sv. Kateřiny stal sám Karel IV., který jí přikládal 
zásluhu za to, že v roce 1332 zvítězil v bitvě u hradu San Felice 
v Toskánsku. Tehdy totiž stál Karel se svým vojskem obklíčen v hradu, 
který obléhala přesila protilucemburských vojsk. Karel však z okolních 
měst získal další vojáky a 25. listopadu, na den sv. Kateřiny, svedl 
rozhodující bitvu, ve které byl zraněn a takřka přemožen, ale nakonec 
zvítězil. Výrazem císařovy úcty ke sv. Kateřině se stal fakt, že své druhé 
dceři dal v roce 1342 jméno Kateřina, dal světici vyobrazit ve své 
soukromé kapli na Karlštejně a pod její záštitu svěřil nově založený 
klášter augustiniánek na Novém městě pražském. 

Můžeme vidět, že Karel IV. byl člověk, který prožíval duchovním 
způsobem všechny události svého života. Na příkladu svatého Ambrože 

a Zikmunda lze doložit, že společně s korunovací na určitém území 
přijal i úctu k místnímu světci. Byl vděčný za ochranu a přímluvu 

svatých a připisoval jim důležitá vojenská vítězství. Úctu k patronům 
šířil také dále, pojmenoval po nich své děti, zasvětil množství staveb. 
Celý jeho život byl prostoupen zbožností a vědomím, že nad jeho 

životem drží ochrannou ruku skrze své svaté samotný Bůh. 

Jan Slepička 

 

Zpracováno podle vlastních textů k výstavě Karel IV. – zbožný 

panovník, Noc kostelů 2016. 
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ednou o exerciciích jsem se během procházky dostal ve 
svých myšlenkách ke známému australskému filosofovi 
Peteru Singrovi, velkému obhájci práv zvířat, a naopak 
zastánci potratů a usmrcování těžce postižených 
novorozenců. Pro zjednodušení by se dalo říci, že jedním 
z principů jeho utilitaristické etiky je snaha využít své 

prostředky co nejúčinněji. Např.: za neetické by se dalo považovat 
věnování určitého obnosu peněz na výcvik slepeckého psa, poněvadž za 
stejný obnos peněz bychom mohli pomoci mnoha africkým dětem od 
hladu.  

Když jsem tak pokračoval ve své procházce, zcela spontánně se mi 
vybavila scéna z našeho českého filmu Dědictví, aneb… V tomto filmu je 
mimo jiné i tato vtipná, ale vlastně hluboká scéna. Kamarádi prosí 
Bohuša, aby koupil stroj sloužící ke stáčení vody z místního pramene. 
Bohuša už ale vytáčí, že po něm chtějí všichni peníze a říká: „To také 
prý. Peníze na porodnicu. Daj, daj! Šak to furt čteš, furt to čteš? Kdejaká 
vražda, znásilnění, únose. A kde sa to rodí? V porodnici. A mám na to 
dávat prachy, na nejaké vrahy, sexuálně úchylné…“ 

Právě v těchto na první pohled směšných slovech zbohatlého „pobudy“ 
jsem ale našel velmi silný podnět k přemýšlení na dané téma. Myslím si 
totiž, že Bohuš v oné scéně nevědomky poodhaluje jednu velmi zásadní 
skutečnost. A totiž, že dobro, které vykonáme, se může obrátit ve zlo, 
dokonce ve veliké zlo. Jeden kněz kdysi během rekolekce položil otázku: 
„Co je opakem dobrého?“ A s určitou nadsázkou odpověděl: „Dobře 
myšlené.“  Dobro, které člověk vykoná, a jeho následky nemá člověk 
nikdy plně ve svých rukou. Čistě lidské, subjektivní uvažování, 
kalkulování, komu a jak nejúčinněji prokázat dobro může být velmi 
zrádné, ne-li zcestné. Člověk, nedokonalý to tvor, se holt může velmi 
snadno přepočítat. 

Michal Staufčík 

NENÍ TO VE TVÝCH RUKOU 
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niha je nástroj pokoje a štěstí aneb i z knih k nám pro-
mlouvá Hospodin… 

V dnešní době je důležité, abychom hodně četli. A hlavně 
knihy. Možná to zní jako klišé, ale je to tak. Kniha je totiž 
„nástroj“, který přináší pohodu i úsměv a léčí mnohé cho-

roby a neduhy. Mám rád knížky, ty skutečné – tištěné, s jejich úžasnou 
vůní a krásou, která se v naší fantazii a představách mění na vášeň. Rád 
se procházím v knihkupectvích a nasávám atmosféru, která je prosák-
nuta osudy všech postav z tisíců titulů, které leží na policích 
a v regálech, a čekají na svého majitele. 

Mám rád, když se lidi a postavy v knihách podobají těm našim, když 
prožívají podobné radosti i starosti jako my. Mezi mé oblíbené patří kla-
sika, která nikdy nezklame ale i ty nové – moderní, ve kterých se životy 
hrdinů odvíjejí v běhu všedních dnů naší doby, a to nejen v knižní be-
letrii, ale také v knihách naučných a encyklopedických. V knihách velmi 
často hledám a nacházím i Hospodina. Někdy se objeví myšlenka, která 
nás k němu přivádí a někdy zase On nás přivede na nějakou myšlenku. 
Tak je tomu třeba u Malého prince od Exupéryho, v knížce, která je plná 
myšlenek o Bohu. Její krásu možná neoceníte v dětství, když ji musíte 
číst povinně, ale až později, když už chápete souvislosti a tajemství živo-
ta, které nám nabízí. Mám moc rád pasáž, kde Malý princ říká: 
„Správně vidíme jedině srdcem; to nejdůležitější je očím neviditelné.“ 
anebo „U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě, a přece nenalé-
zají to, co hledají. A přesto by mohli najít, co hledají v jediné růži nebo 
kapce vody… Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.“  

Ano, hledat srdcem je důležité, a proto je důležité i číst. Já osobně jsem 
Boží krásu a moudrost našel v dílech Puškina nebo Dostojevského, He-
mingwaye, Chestertona, Čapka, Němcové, Mornštajnové i Viewegha, 
a to jsem vůbec nezmínil to množství nádherných knížek s náboženskou 
tematikou velkých teologů a myslitelů minulosti i současnosti. Bůh je 
přítomen v mnoha knihách a přes mnohé k nám promlouvá. 

KNIHA JE NÁSTROJ... 
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V některých nám dává znamení, v některých ho nacházíme a ztrácíme 
zároveň. Důležité však je, aby zůstal v našich srdcích, mysli a víře, aby-
chom věděli, že kdykoliv se můžeme na něj spolehnout. A proto klasická 
kniha nikdy nezemře, nenahradí ji úplně elektronická verze, možná 
úspornější a modernější. Když budou na světě lidé, kteří knihy milují 
a kupují je, budou se číst stále, protože tak jako je věčný Bůh, je věčná 
i kniha a o tom svědčí i fakt, že nejčtenější knihou světa je Bible, dílo, 
které inspiroval sám Hospodin. Vždyť kniha je věc, která přináší radost 
a mír. Když lidi čtou, nemají čas vymýšlet zlo a proto je kniha účinným 
nástrojem pokoje a štěstí. A jak říká Malý princ: ,,Až si budeme vědomi 
své úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni.“ A proto 
hledejme, hledejme a nacházejme v knihách, abychom věděli, jaká je 
naše úloha a i přes knihu se modleme slovy sv. Františka ze známé pís-
ně:  

„Učiň mě Pane nástrojem, ať zářím, ať zářím tvým pokojem. Kde dusí 
nenávist, ať lásku vnáším, kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším. Ať ví-
rou postavím hráz pochybnostem, ať propast zoufalství překlenu mos-
tem. Požehnej Pane můj mé snaze přímé, víc než být potěšen chci těšit 
jiné. Kdo dává dostává mnohem víc přijme, kdo ztrácí, nalézá sebe i ji-
né. Ať s mírem spojuji, kde dělí hádky, ať pravdou přemáhám omyl 
a zmatky. Kde vládne temnota, ať světlo křesám, se všemi smutnými, ať 
v tobě plesám. Víc, než být pochopen, druhé chci chápat, víc než být mi-
lován chci lásku dávat. 

František Šary 
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ADMINISTRÁTORA 
DÍL DRUHÝ: „JESTLIŽE NEBUDETE ZNOVU JAKO DĚTI, JISTĚ NEVEJDETE DO 

NEBESKÉHO KRÁLOVSTVÍ“ 

Z DENÍKU VENKOVSKÉHO 

alším bohatým zdrojem humorných situací, hezkých 
vzpomínek i nevšedních zážitků je pastorační práce 
s dětmi. Je škoda, že tolik kněží alibisticky rezignuje na 
náročnou formaci dětí, kdy často neuvidí ovoce svých ná-
mah, ale může je těšit, že – ač bude nejspíš sklízet jiný – 
ovoce jistě přijde (jak dá Bůh). Velkým zadostiučiněním 

pro mne bylo, když mi jednou řekla skupina malých chlapců, které okolí 
považovalo za pořádné raubíře: „Pane faráři, to je tak dobře, že nás má-
te na nábožko Vy a ne ty nudný katechetky“. Aniž bych chtěl zpochybňo-
vat velké nasazení, obrovské oběti a – ve velké většině – skvěle odvede-
nou práci katechetů a katechetek, vztah dětí k nim je prostě jiný, než ke 
knězi… a naopak: jak jinak si chce kněz najít cestu k dětem, když ho vidí 
(v lepším případě) jen jednou týdně v neděli v kostele? Jistě, že je to ná-
ročné připravovat se na hodiny náboženství (krom tolika jiných kněž-
ských povinností), ale vyplatí se to. I když k tomu někdo může mít větší 
vlohy a jiný menší, pořád platí, že pokud s dětmi nebude v kontaktu 
a ony u něj neuvidí alespoň elementární snahu a zájem, prostě se budou 
míjet a jen dost obtížně je bude moci nadchnout pro Krista. 
Dost ale moralizování, pojďme k něčemu veselejšímu. 

*** 
Pokud jde o pastoraci dětí, nemohu nevzpomenout na jednoho našeho 
zkušeného a moudrého starého profesora na nejmenované teologické 
fakultě v nejmenovaném městě v naší republice, který komentoval usta-
novení kanonického práva o tom, že se počítá s tím, že dítě nabývá 
schopnosti užívání rozumu s dovršením šesti let. Ten starý pardál roz-
šafně říkal: „Ono se řekne šest let... Ale řeknu vám, takovej pětiletej ha-
rant je leckdy vychcanej jak kdejakej jezovita“. 

*** 
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V jednom zvlášť vydařeném školním roce se nám v naší venkovské far-
nosti „urodilo“ a já připravoval na první svaté přijímání 17 dětí. Jelikož 
na faře v daný den v týdnu a v danou hodinu tou dobou probíhalo nábo-
ženství, které učil můj spolubratr v kněžské službě, musel jsem s dětmi 
vždy do jiné budovy v areálu fary, která se ovšem musela vytápět posta-
ru. Měli jsme v ní kamna, kterým se (kvůli vzhledu… a možná i výkon-
nosti) přezdívalo „Stalinovy varhany“. Varhany ale časem dosloužily 
a my pořídili obvyklá kamna na dřevo se skleněnými dvířky. Já jsem 
vždy minimálně hodinu před přípravou na první svaté přijímání musel 
v kamnech zatopit. Bylo to takové romantické – hlavně v zimě, kdy děti 
pozorovaly plamínky plápolající v kamnech skrz skleněná dvířka 
(dodnes jsem hrdý na to, že jsem je při své nešikovnosti nerozbil já, ale 
jeden tatínek, který jednou přišel vyzvednout synka a nabídl se, že vyne-
se popel). Jednou jsem způsobil i pořádný trapas, když si děti všimly, že 
jsem na podpal použil nějaké jejich staré výkresy, které se na faře válely 
bez zájmu už delší dobu… Nicméně hlavní zážitek s kamny zajistil jeden 
klučík, kterému můžeme říkat třeba Vilém. Vilík byl mimořádně vníma-
vý chlapec, měl ale nějakou poruchu typu ADHD (nebo něco na ten způ-
sob) a rodiče si s ním docela užili. Dodnes s obdivem vzpomínám na 
jeho maminku, které jsem sám pro sebe přezdíval „Calamity Ja-
ne“ (a jejímu manželovi „Pepa pohodář“). Ta dokázala kojit svou malou 
dcerušku v takovém tom módním indiánském fusaku zavázaném kolem 
zad a hrudi, držet za ruku železným stiskem druhého nejmladšího syn-
ka, který zrovna chtěl novými botičkami rozmáznout na chodníku čer-
stvé psí…. no, vy víte co… a druhou rukou nasadit nezbednému Vilíkovi, 
jenž se chystal nakopnout svého neoblíbeného spolužáka (kteréhožto 
předtím uzemnil pravačkou) takovou kravatu, že se z ní ani on nedoká-
zal vymanit. Prostě Chuck Norris v sukni!  
Inu, stalo se, že jednou v zimě (v těch dobách, kdy ještě býval sníh) jed-
nou přišly děti na přípravu na první svaté přijímání notně zmáchané, 
protože se před tím koulovaly a házely do sněhu. Nejvíc mokrý byl, dle 
očekávání, Vilík. Když jsem se bavil s několika maminkami, které při-
vedly děti na přípravu, nikdo jsme, bohužel, nevěnovali náležitou pozor-
nost Vildovi. Po chvíli mne praštil do nosu zápach pálícího se plastu… a 
zatímco jsem se marně snažil přijít na to, jakou plastovou kravinu moh-
ly děti hodit do kamen, ozvalo se zasyčení a srdceryvný výkřik 
„Jauvajs!“ od kamen. Vilík tam poskakoval jako klokan s obrovskou dí-
rou na zadnici a skrz propálené oteplovačky prosvítaly jeho kanárkově 
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žluté spoďáry, které ovšem byly také notně popálené. Ostatní děti se tak 
smály, že skoro ani nebylo slyšet vzlykot Vildy. Když jsem se ho ptal, co 
se stalo, říkal, že si chtěl oteplovačky osušit a přitiskl řiť na sklo od ka-
men… Ten spálený plast jsem z nich seškraboval ještě dlouho a záleži-
tost se vyřešila až když onen sympatický tatínek skleněné dveře rozbil a 
musely se koupit nové. 

*** 
Jelikož není vždy úplně snadné sehnat na pohřeb varhaníka či varhani-
ci, kteří jsou zároveň zpěváci, měl jsem jednu šikovnou a flexibilní zpě-
vačku, která byla na mateřské dovolené a ráda vypomáhala, když bylo 
potřeba. Jelikož neměla nikoho, kdo by jí jejího malého Frantíka pohlí-
dal, vozila ho na tyto akce s sebou a obvykle ho měla u sebe na kůru. 
Když chlapec povyrostl, vše nadšeně sledoval – asi jako malý Kolja ze 
Svěrákova filmu. Léta běžela, maminka musela do práce a Franta do 
školky. Jednou mi jeho maminka vyprávěla následující příhodu. Ve 
školce uhynuly andulky a paní učitelka říkala dětem, že by bylo dobře je 
pohřbít. Úplně jí ale vyrazil dech Frantík, který se pohřbu ujal, jsa zaba-
len do prostěradla, které někde ve školce zabavil. Vyprávěla pak užaslé 
mamince-zpěvačce, jak Frantík andulkám vystrojil velkolepý pohřeb i se 
mší svatou (jako správný katolík nepodával podobojí, ale pouze piškoty 
bez čaje, kterýžto sám zkušeně vypil). Své líčení učitelka obdivně zakon-
čila: „I se zpěvem to měly, ty andulky!“. Narážela tím na antifonu Salve 
Regina, kterou Frantík bez problémů vystřihl latinsky, k nemalému pře-
kvapení spolužáků a učitelek. 

*** 

Vyprávěla mi jedna starší paní z kostela, jak se snaží každý večer modlit 
s vnoučaty. Že prý si kleknou spolu u postele a modlí se Otčenáš, Zdrá-
vas Maria, Anděle Boží atd. Jednou prý její nejmladší vnouček, Josífek, 
unaveně padnul do postele a prohlásil: „Babi, vem to za mě, já už ne-
můžu!“. 

*** 

Z hodin náboženství: „Pane kaplane, proč v neděli vždycky zpíváme, že 
Pán Ježíš trpěl pod polským pirátem?“. 

*** 

„Děti, kdo je to biskup?“. „Ten tlustej pán, co má čepici jako Mikuláš 
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a má strašně dlouhý kázání“. 

*** 

„Děti, kolik máme evangelií?“. Žádná odpověď. „No přece čtyři. Tak 
schválně, jestli dáte dohromady čtyři evangelisty – říkali jsme si to už 
posledně“. Ticho. Tak jsem začal s nadějí, že se chytnou: „No tak třeba 
Marek…“ a jedna holčička zasněně dodala „Vašut“, čímž si až do konce 
školního roku vykoledovala přezdívku „Vašut“ od svých škodolibých 
spolužáků.  

*** 

Po skončení náboženství si pro děti na faru chodili rodiče. Jeden tatínek 
si chtěl odvést dceru, která ale zrovna byla v družné hře s kamarádkami 
a odhodlaně vzdorovala. Tatínek jí pohrozil a ona začala usedavě plakat, 
lehla si na zem, kopala kolem sebe nožičkama, zkrátka výjev, že by srdce 
ustrnulo. Tatínek, drsný řidič kamionů, ale ani nehnul brvou a prohlá-
sil: „To na mně neplatí, Aničko, a ty to víš“. Holčička okamžitě přestala, 
vstala ze země, uhladila si šatečky, utřela slzičky, a s neopakovatelně 
roztomilou grimasou a pokrčením ramen prohlásila: „Já vím, ale muse-
la jsem to zkusit!“. 

*** 

Jedna holčička, která se připravovala na první svaté přijímání byla vel-
mi zapálená a nejspíš na ni měla i nemalý vliv její maminka, horlivá ka-

tolička (na můj vkus až moc). Když na víkend, kdy mělo být první svaté 
přijímání, přijela širší rodina a měla přespávat u nich, holčička podrobi-

la jednoho strýčka z otcovy strany křížovému výslechu. Když se přiznal, 
že v Pána Boha nevěří, holčička mu řekla: „Tak si vem peřinu a polštář 

a jdi spát na zahradu, protože v tomhle domě bydlí jenom křesťani!“. 

P. Josef Bláha 
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