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Děkujeme všem, kteří v modlitbách a obětech pamatují na 

obyvatele naší koleje. 
 

Děkujeme také těm, kteří finančním způsobem podporují vy-
dávání časopisu, v tomto období zvláště paní Haně Malinové. 

 
Přejeme požehnané období letních prázdnin! 
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ážení čtenáři, 

pomalu nám končí další akademický rok, blíží se 
zkouškové období. Pandemii způsobenou novým 
typem koronaviru jsme, zdá se, přežili všichni ve zdraví 
a můžeme se tak těšit z dalšího čísla Brázdy. 

V aktuálním čísle najdete ohlédnutí za prožíváním Velikonoc v naší 
koleji, můžete se těšit na závěrečný díl série článků o Karlu IV., 
tradičně si počtete v deníku venkovského administrátora. Hlavním 
„tahákem“ tohoto čísla by ovšem měl být rozhovor se sestrou 
Vojtěchou, která, pokud se nemýlím, vůbec poprvé za své dlouhé 
působení v Nepomucenu odpovídala na naše otázky. 

Obálce dominuje sv. Prokop, sázavský mnich, jehož si budeme 
připomínat na začátku letních prázdnin. Musím se přiznat, že ačkoliv 
už na třetí obálce letošní Brázdy je jedna z vitráží kolejní kaple, nikdy 
jsem se zvlášť nezamýšlel nad jejich symbolikou. To se mi podařilo 
až letos v květnu při ikonografickém výkladu, který si pro české 
obyvatele koleje připravil o. Lukáš Jambor. 

Na závěr si dovolím připojit jednu perličku pro ty, kteří se před 
dávnými lety učili v řečtině časování sloves a možná litovali, že 
čeština taky nemá aorist a imperfektum. Nemá, ale ještě ve 
vrcholném středověku měla, jak dosvědčuje třeba veršovaná legenda 
o sv. Prokopu zařazená v Hradeckém rukopise ze 14. století... 

Přeji příjemné počtení a zachovejte nám i nadále přízeň. 

Jan Slepička 

ÚVODNÍK 

Takž pak po tej púšči chodě, 
přiblíží sě k jedné vodě. 
Ta voda Sázava slóve, 
ješto i dnes pod klášter plóve. 
 
Nechtě přes tu řeku dále, 
shrnu sě při jednej skále. 
Ta skála stáše v tej chvíli 
ot Kúřimě za dvě míli. 

V tej skále ďáblové přěbýváchu 
a mnoho zlosti ukazováchu. 
Svatý Prokop, vida jich zlost, 
vstúpi proto u věčší čstnost; 
 
proti hriechom bójováše 
a těm psóm otpoviedáše 
řka: „Nelze vám zde jmieti moci, 
když mi bóh ráčí spomoci."  
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Duben 
etošní Velikonoce byly pro všechny netradiční. 
Výjimečné byly i pro naši kolej. Kvůli trvající karanténě 
jsme všichni zůstali v domě, a tak jsme měli příležitost 
slavit Velikonoční obřady všichni společně.  

19. dubna jsme oslavili krásné, společné výročí s cifrou 
přesahující stovku. Sestra Bohdana totiž oslavila 20. dubna své 
půlkulaté narozeniny a otec rektor Roman Czudek o dva dny dříve také 
své půlkulaté narozeniny (můžete hádat kolik jim je). 

O víkendu 24. 4.–26. 4. proběhly další rekolekce. Přednáškami nás 
provázeli naši představení. Obsahem meditací byly teologální ctnosti – 
víra, naděje a láska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRONIKA 
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Květen 
 sobotu 16. května jsme společně oslavili slavnost 
patrona naší koleje – svatého Jana Nepomuckého. 
Slavnostní mši svatou vedl otec rektor Roman Czudek. 
Po ní následovalo společné grilování na zahradě koleje. 

Ve dnech 22. 5–24. 5. jsme pod vedením otce Hynka 

Šmerdy, ředitele poutního domu Velehrad, prožili poslední rekolekce 
tohoto roku. Tématem bylo pět stádií srdce na základě španělských 
mystiků a sv. Terezie z Lisieux. 

V posledním květnovém týdnu využili nabídku repatriačního letu čtyři 
indičtí kněží, bylo tedy příhodné udělat společnou fotografii všech 
obyvatel koleje, dokud jsme byli víceméně kompletní. 

Pavel Kasal 
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etošní Velikonoce jsme všichni prožívali jinak než 
v minulých letech. V následujících řádcích bych se chtěl 
krátce podělit o to, jak jsem je prožíval já uprostřed 
komunity Nepomucena. 

Když jsem někdy koncem února či začátkem března 
dával pryč z kropenek v seminární kapli svěcenou vodu, tehdy mě ještě 
nenapadlo, že budeme letošní Velikonoce trávit ve Věčném městě. 
Když se pak o pár dní později před kaplí objevila krabice se starými 
pohledy k rozebrání, dělal jsem si legraci, že pokud nebude možné na 
Velikonoce odjet, pošleme domů aspoň ty pohlednice, což bylo zatím 
chápáno jako vtip, nebo jako pokus o vtip. Tou dobou jsem však ještě 
netušil, že kvůli přísné karanténě a zákazu vycházení nebude možné 
ani dojít k poštovní schránce. I když tento úvod může znít sice trochu 
tragikomicky, během karantény jsme se v Nepomucenu neměli zle. 
Velikou výhodou pro nás byla mimo jiné krásná zahrada, která je 
uprostřed husté okolní zástavby něčím výjimečným. Často jsem myslel 
na lidi v okolí, kteří byli dlouhé týdny uzavřeni ve svých malých bytech 
jako ve vězení, na nemocné, zemřelé a jejich pozůstalé, na ty, kdo se 
ocitli v existenciální tísni, a na věřící, kteří dlouho nemohli na 
bohoslužby. Vzhledem k naší karanténní klauzuře nebylo možné, 
abychom pomáhali potřebným v terénu, zato jsme mohli nově 
objevovat velikou hodnotu modlitby. Protože tvoříme uzavřenou 
komunitu, mohli jsme se za dodržení předepsaných pravidel 
každodenně účastnit mše svaté. Situace, kdy se jí miliony křesťanů 
účastnit nemohly, mi pomohla hlouběji si uvědomit, že Eucharistie je 
nezaslouženým a nesamozřejmým darem a skutečným zdrojem života. 

VELIKONOCE, JAKÉ JSME 

JEŠTĚ NEZAŽILI 
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Slova před svatým přijímáním: „Pane, nezasloužím si, abys ke mně 
přišel...“ pro mě v této situaci získala novou sílu. 

Postní doba strávená v omezeném prostoru rychle uplynula a přiblížilo 
se Velikonoční triduum. Bylo nezvyklé, že se u oltáře i v těchto dnech 
pohybovalo téměř třicet zde studujících kněží, kteří se letos nemohli 
zapojit do pomoci ve farnostech. Snad to pro ně byla hodnotná 

zkušenost  prožít 
velikonoční tajemství 
ve větším klidu 
a usebrání. Pro 
mnohé z nás bylo 
u r č i t o u  v ý z v o u 
zvládnout liturgii 
spolu s mnoha, 
mnohdy náročnými, 
z p ě v y  p ř e v á ž n ě 
v italském jazyce. 
K r o m ě  i t a l š t i n y 
zazněly i mnohé další 
jazyky, a to především 

při vigilii Zmrtvýchvstání. Mohli jsme tak slyšet Boží slovo na příklad 
v jazyce swahili či hindi a cyklus starozákonních čtení zakončili otcové 
z Burundi v jazyce kirundi. Měli jsme tak možnost zakusit opravdovou 
katolicitu církve a radost ze Zmrtvýchvstalého Krista, který přináší 
spásu všem národům. 

Kněží, sestry, bohoslovci, zaměstnanci a jejich pomocníci, všichni do 
společného slavení přispěli něčím ze sebe. Myslím, že letošní slavení 
Velikonoc uprostřed společné karantény velmi oživilo naše 
společenství. Osobně budu na tyto svátky, které proběhly úplně jinak, 
než jsem plánoval, s velkou vděčností vzpomínat. 

                                                                                                                              
Dominik Frič 
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estra Vojtěcha je nepochybně jedna z nejdůležitějších 
osob v Nepomucenu. Mezi kněžími cizinci se prý 
o Nepomucenu říká, že je tady dobrý internet a kuchyně. 
Ta druhá polovina je právě její zásluhou. Na podzim se 
navíc stala představenou komunity, proto jsme ji 

poprosili o rozhovor pro Brázdu, ve kterém by mohla zreflektovat své 
dosavadní působení. Před rozhovorem nám sestra přiznala, že toto 
bude její druhý příspěvek pro Brázdu, ale rozhovor to bude první.  

S vaším dovolením bych tedy začal ze široka: Kdo je to S.M. Vojtěcha 
Fialová? Jak byste tuto sestru popsala čtenáři Brázdy, který ji nikdy 
nepotkal? 

Já bych řekla: To je jedna sestra. Už osmnáct let vaří v Nepomucenu, 
a pořád ji to baví.  

Mohla byste pro nás zkusit shrnout svůj životní příběh? Jak jste se 
vlastně dostala k boromejkám? 

Pocházím z malé vesničky Rodkov, z Vysočiny, z krásného prostředí. 
Jsme čtyři sourozenci, já jsem po bráchovi druhá nejstarší. Měli jsme 
velký dům, hospodářství, takže jsem byla zvyklá se starat o domácnost 
už jako malé dítě. Naši pracovali v zemědělství, tak byli v létě často celý 
den pryč. Takže jsem se naučila vařit už jako poměrně malé děvče 
a přes prázdniny jsem se vždycky starala o mladší sourozence. Byla to 
dobrá příprava na Nepomucenum: Dva bratři mě naučili, že jako 
základ musí být dobře uvařeno, a pak teprve to ostatní. 

Ta práce mě bavila, nijak mě neděsilo, že bych měla zůstat doma 
a starat se o děti, o žádném klášteru jsem nijak nepřemýšlela. Ale pak 

ZÁKLAD: MUSÍ BÝT DOBŘE 

UVAŘENO, PAK TEPRVE 

VŠECHNO OSTANÍ... 
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jsem v roce 1990 byla v Brně na návštěvě u kněze, který u nás před tím 
působil. Úplně náhodně – jestli se tomu dá říkat náhoda – mě vzal na 
návštěvu k boromejkám, které měl ve farnosti. Tam mně hned jedna 
sestra dala aktivně letáček, že budou ve Znojmě-Hradišti duchovní 
cvičení pro děvčata. Tak jsem si řekla: „Proč ne?“ No a za necelý rok 
jsem se tam šla den po mých devatenáctých narozeninách přihlásit 
jako čekatelka. 

To už jsem měla za sebou Střední průmyslovou školu chemickou a rok 
Vysoké školy zemědělské. Ale na přání představených jsem přestoupila 
na Masarykovu univerzitu, kde jsem vystudovala biochemii, abych 
mohla pracovat v laboratoři v Nemocnici pod Petřínem. Až potom jsem 
vstoupila ještě na rok do postulátu, než jsem po šesti letech začala 
noviciát. Během postulátu jsem pracovala v laboratoři, ale byly tam 
hodně náročné služby. Ten rok pro mě nebyl úplně jednoduchý. 

V noviciátu v Praze jsme neměly pracovní úvazky, byl to čas výhradně 
na formaci. Ale protože jsem byla vlastně šest let v komunitě, tak jsme 
ještě s jednou sestrou došly k názoru, že už je to nějaké moc dlouhé. 
Tak jsme poprosily o první sliby, které jsme nakonec měly po roce 
noviciátu. Normálně noviciát trvá dva roky 

Jak jste získala zrovna jméno Vojtěcha? Pro české boromejky to není 
obyčejné jméno... 

Já jsem Matku Vojtěchu už osobně nepoznala. Ale prostě mě to tak 
nějak napadlo, a pak se mě to drželo. Taky jsem měla velkou úctu ke 
svatému Vojtěchovi. Ale v té době matka Inviolata řekla, že to jméno 
nikomu nedá. Tak jsem dělala, že o tom nevím. Když jsem byla u ní na 
rozhovoru, tak jsem řekla, že bych chtěla být Vojtěcha. A ona mi 
odpověděla: „No, ty máš ještě dlouhou školu před sebou. Až budeš 
v noviciátě přijímat jméno, tak já už o tom rozhodovat nebudu. Tak já 
ti to tady napíšu.“ A tak jsem toto jméno potom dostala. 

Jak padlo rozhodnutí, že půjdete do Nepomucena? 

Na konci noviciátu, v roce 1998, poslala generální představená Matka 
Remigie dotaz do celé kongregace, jestli obnovit komunitu 
v Nepomucenu a kdo by tam šel. O Nepomucenu jsem slyšela od sestry 
Julity Holasové, která nám ve formaci vařila, a její bratr byl tamním 
exalumnem. K tomu jsem znala tehdejšího rektora o. Mráze. Ten navíc 
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slavil mši svatou, při níž jsem byla přijata do noviciátu, takže mi 
předával řeholní šaty a konstituce. 

Protože se mi do laboratoře moc 
vracet nechtělo a Nepomucenum 
(i když jsem tam nikdy nebyla) mě 
lákalo, tak jsem napsala, že bych do 
Itálie šla. Ale to byly ještě dva roky, 
během kterých jsem byla ve Městě 
Albrechticích u starých sester – to 
byla náročná, ale hezká zkušenost – 
a rok v Praze. V komunitě jsem tehdy 
měla na starosti kostel a vaření. Čas 
od času jsem docházela na 
nunciaturu, protože nuncius Coppa 
si nechával vařit italskou kuchyni 
přímo z italských surovin. To byla 
velká pomoc, protože už jsem pak 
znala suroviny, které jsem tady 
viděla v obchodech.  

V roce 2000 jsem tedy dorazila do 
Říma se sestrou Bohdanou, sestrou 
Rafaelou a dalšími sestrami. Přijela 
s  námi Matka Remigie, která 
komunitu zakládala. Představená 
komunity byla sestra Angela. 

V roce 2002 jsem se ještě musela 
vrátit na přípravu na věčné sliby, 
kterou vedla sestra Remigie, které 
mezitím skončila služba hlavní 
představené. V roce 2004 jsem se do 
Říma vrátila a od té doby už jsem 
tady celou dobu. 

Už je to půl roku, co jste byla jmenovaná po sestře Blance novou 
představenou komunity. Jak tento čas zpětně hodnotíte? Co všechno 
se pro vás změnilo?  

Vzhledem k tomu, že jsme malá komunita, tak mi pořád víc času 
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zabere práce v kuchyni. V legraci říkám, že ta představená je pro mě 
takový vedlejšák. Přibyla mi zodpovědnost za komunitu a nějaké 
formální úkoly. Ale je nás tady pět sester, všechny jsou schopné, jsme 
zvyklé řešit věci společně a denní úkoly tomu dávají takový směr, že 
tady není moc co vymýšlet. Máme co dělat, abychom udělaly to, co 
máme. Měla jsem z toho trochu strach, ale díky ostatním sestrám je to 
pro mě zatím pěkného půl roku v komunitě. 

Během té doby došlo v naší komunitě ke změnám. Na podzim odešla 
sestra Blanka. Na přechodnou dobu byla na vrátnici sestra Rafaela, po 
novém roce přijela sestra Miriam, která bude na vrátnici, a k 2. březnu 
se navrátila sestra Remigie, která ukončila službu představené 
v komunitě v Řepích. Ta tady v rámci důchodu bude pracovat jako 
postulátorka procesu Matky Vojtěchy. 

Dobu koronaviru jsme díky Bohu zvládly, ale jenom proto, že mi 
v kuchyni pomáhaly právě sestra Remigie a sestra Miriam, která 
nemusela být na vrátnici. 

Ze sestry Vojtěchy se vlastně stala Matka Vojtěcha. Vnímáte tuto 
spojitost s Matkou Vojtěchou Hasmandovou jako závazek nebo 
povzbuzení? 

No, ono to tak není. Matka se u nás říká jenom generální představené, 
já jsem pořád jenom sestra představená. Když mi tady tak někdo říká, 
tak to beru jako recesi. Říkat lidem, ať mi tak neříkají, to by bylo stejně 
k ničemu. V Římě jsou navíc zvyklí říkat „matko“ každé řeholní sestře.  

Došlo mi, že každé jméno je vlastně zároveň závazek i povzbuzení. Tím, 
že Matku Vojtěchu mají mnohé sestry ještě v paměti, tak to beru jako 
závazek o něco větší. Ale když to beru v reálu, tak taková jména jako 
Eucharistika nebo Immaculata, jsou přece jenom o něco silnější 
závazek než Vojtěcha. 

Už jste tady prakticky 20 let. Přemýšlela jste, kam byste chtěla jít, až 
budete muset odejít z naší komunity? Kdyby to samozřejmě bylo na 
vás. 

No, do laboratoře bych se vrátit nechtěla. Už jsem všechno zapomněla 
a taky technika postupuje, takže za těch 20 let se všechno změnilo.  

Zdravotní sestru, jako velká část boromejek, bych vlastně dneska už 
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dělat nemohla, protože nemám žádné zdravotnické vzdělání.  

Já bych to viděla tak vařit v nějaké malé komunitě, případně vařit pro 
sestry a pro kněze z blízkého okolí, prostě být v zázemí. 

Vaříte radši pro pět lidí, nebo pro padesát?  

Pro těch padesát. Pro pět lidí je škoda špinit hrnce. 

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo?   

Já asi nejoblíbenější jídlo nemám. Ale vždycky se těším, když přijedu 
domů a dám si čerstvě vykopané brambory vařené ve slupce, s máslem.  

Pro spoustu lidí jste jednou z tváří Nepomucena. Ale jaký obličej se při 
slově „Nepomucenum“ vybaví po těch dvaceti letech vám? 

Tady prošlo už tolik lidí, že asi nemůžu říct nějaký konkrétní obličej. 
Když se řekne Nepomucenum, tak je to pro mě ta budova. Je to místo, 
kde žiju své povolání v povolání. Ale je to nepřeberné množství tváří. 
Stačí, když se probíráme fotkami, tak to jsou desítky a stovky lidí. 

Poslední otázka: Představte si, že byste musela mít jako představená 
komunity nějaký znak. Jaké heslo by pod tímto znakem bylo? 

Vařit s láskou. 

Jako pravidelní příjemci vaší služby můžeme potvrdit, že toto heslo 
opravdu žijete. Děkujeme Vám za rozhovor, a přejeme Vám i nám, 
abyste mohla dále uskutečňovat toto své poslání, ideálně v naší koleji. 
Za sebe můžu říct, že v takovém případě bych se určitě rád do 
Nepomucena ještě někdy podíval. 

Rozhovor vedl Jan Kříž 
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ísař Svaté říše římské a český král Karel IV. projevoval 
svou zbožnost mimo jiné úctou ke svatým a sbíráním 
jejich ostatků. V minulém díle jsme mohli poznat, které 
„zahraniční“ světce zvlášť uctíval, v této závěrečné části 
se podíváme, jaký měl vztah k českým patronům. Karel 

byl synem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, jako vládce 
českých zemí tedy potřeboval dokázat, že není „cizinec“, ale že je 
naopak spjatý s přemyslovskou tradicí. 

Na prvním místě z českých patronů byl tedy Karlův pohled zaměřen na 
svatého knížete Václava, pocházejícího z rodu Přemyslovců, a jeho 
babičku Ludmilu. Ve své vlastnoručně psané svatováclavské legendě – 
v níž šlo po čtyřech staletích od úmrtí knížete spíše o rozšíření kultu, 
než o věrné zachycení světcova života – Ludmilu nazval první perlou 

Čech. Z Václavova života si chce vzít jako vzor 
zvláště jeho zbožnost. Výrazem významu 
svatého knížete pro Karla IV. se stala 
svatováclavská koruna, kterou nechal vyrobit 
v roce 1346 pro svou korunovaci českým králem. 
Podle papežské buly z toho roku měla spočívat 
na lebce sv. Václava, kryta zlacenou 
relikviářovou bustou. Věčný panovník českých 
zemí, sv. Václav, tak jen propůjčoval správu 
země právě vládnoucímu králi. Na počest 
sv. Ludmily Karel IV. také nechal vyrobit 
nádherou relikviářovou bustu ze zlaceného 
stříbra, která je součástí svatovítského pokladu. 
Pravděpodobně byla vytvořena do kaple 

KAREL IV.— ZBOŽNÝ 

PANOVNÍK 
3. část  
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sv. Ludmily svatojiřského chrámu, aby schraňovala lebku světice. Císař 
také ještě při svém pobytu ve Francii složil oslavnou báseň na českou 
kněžnu, kterou slavnostně pronesl v Praze v den jejího svátku 16. září. 

Se sv. Václavem je neodmyslitelně spojena úcta ke sv. Vítu, jehož rámě 
získal kníže od východofranckého krále Jindřicha I. Ptáčníka a založil 
rotundu jemu zasvěcenou na Pražském hradě, předchůdkyni pozdější 
Katedrály sv. Víta. Už za vlády knížete Boleslava byl sv. Vít povýšen na 
českého zemského patrona. Karel IV. dobře věděl, že sv. Vít není jen 
českým, ale i říšským patronem, i proto usiloval o získání dalších 
světcových ostatků. Ty získal (konkrétně světcovu hlavu) v roce 1355 
z italské Pavie, další pak z Corvey, neúspěšně po dalších ostatcích 
pátral v italské Sieně.  

Karel IV. si velmi vážil také sv. Vojtěcha, přestože nebyl 
přemyslovského původu. Jako pražský biskup se stal Vojtěch patronem 
celé diecéze a po roce 1344, kdy se Karlovi podařilo vyjednat povýšení, 
patronem arcidiecéze. Dokladem úcty ke sv. Vojtěchu z doby Karlovy je 
tzv. Rukavice sv. Vojtěcha, vzniklá v Praze mezi léty 1370–1390. 
Figurální výšivka na manžetě zobrazuje apoštolská knížata sv. Petra a 
sv. Pavla, má připomenout apoštolskou posloupnost a hodnost toho, 
kdo rukavice nosil. K méně známým českým patronům, jež Karel 
uctíval, patří Pět svatých bratří, kteří jsou označováni za pokračovatele 
sv. Vojtěcha. Od 11. století byly jejich ostatky v kapitulním kostele sv. 
Václava ve Staré Boleslavi (dodnes je jim zasvěcena kaple v jižní boční 
lodi). Část ostatků sv. Kristina, jednoho z bratří, získal ve 12. století 
Jindřich Zdík pro olomouckou katedrálu. Karel IV. sám se v roce 1352 
ve Staré Boleslavi zúčastnil nového uložení ostatků dvou z bratří 
arcibiskupem Arnoštem z Pardubic do nových olověných schrán. 

Karel IV. si velice vážil českých světců a snažil se také vzít si příklad 
z jejich života. To svědčí o jeho zbožnosti, která ukazovala mj. jeho 
pokoru před náročným královským úřadem, který zastával. Byl si 
vědom, že potřebuje pomoc Boží, aby byl dobrým vládcem. Symbolicky 
se spojil s Kristem svatováclavskou korunou, do níž byl zasazen údajný 
trn z Kristovy koruny. Kdykoli ji tak měl na hlavě, byl zvláštním 
způsobem spojen s Kristem. 

Jan Slepička  

Zpracováno podle vlastních textů k výstavě Karel IV. – zbožný 
panovník, Noc kostelů 2016. 
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ozoruhodná osobnost Dietricha von Hildebranda, která 
českému prostředí není ještě příliš známá, jeho životní 
příběh a dílo, pro nás může být inspirující. Jde o člověka 
velmi poctivého ve svém hledání a uvažování, člověka 
širokého kulturního rozhledu, člověka hluboce věřícího, 

který se snažil svou víru promýšlet vlastním rozumem, avšak s velkou 
úctou a pokorou vůči Magisteriu katolické církve. V tomto článku se 
pokusím stručně představit jeho život a dílo. 

Můžeme říci, že von Hildebrand měl velmi privilegované dětství. 
Narodil se ve Florencii jako šesté dítě svých rodičů Adolfa a Ireny von 
Hildebrandových. I když oba jeho rodiče byli původem z Německa, žili 
určitý čas v Itálii. Jeho otec Adolf von Hildebrand je známý německý 
sochař a architekt, který ve svém domě často hostil řadu významných 
umělců. Všechny jeho dcery se vyznačovaly výrazným uměleckým 
nadáním, ať v hudbě nebo ve výtvarném umění. Dietrich tedy vyrůstal 
v prostředí prodchnutém vysokou kulturou a uměním. Od dětství se 
často setkával s umělci a výraznými osobnostmi té doby. Měl soukromé 
učitele, kteří se pečlivě starali o jeho vzdělání. Již ve svém mládí tedy 
uměl několik jazyků, neboť to byl syn německých rodičů, vyrůstal 
v Itálii a měl některé francouzské vychovatele. Jeho rodiče byli 
protestantského vyznání. Svou víru nepraktikovali nijak zvlášť horlivě 
a byli spíše kritičtí vůči katolické církvi. 

Na studia filosofie odchází von Hildebrand do Mnichova, kde se 
setkává s filosofem Maxem Schelerem, jehož názory von Hildebranda 
výrazně ovlivnily (Max Scheler svou filosofií ovlivnil také např. Jana 
Pavla II). Stali se velkými přáteli a trávili spolu mnoho času 
v mnichovských kavárnách diskusemi o různých tématech, také 

FILOSOF A TEOLOG 
DIETRICH VON 
HILDEBRAND 
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o filosofii a o víře. Byl to právě Max Scheler, který von Hildebranda 
nasměroval na katolickou víru. Díky němu von Hildebrand dokázal 
lépe nahlédnout, že v katolické víře je plnost pravdy, po nějakém čase 
se vzdal protestantského vyznání po rodičích a vstoupil do katolické 
církve. Stal se z něho horlivý katolík, který se o svou víru aktivně 
zajímal, četl autory křesťanské tradice a životopisy světců. Spolu s ním 
přešla do katolické církve i jeho žena Gretchen. Dietrichova upřímná 
víra měla na jeho okolí značný vliv, postupně se obracely jeho sestry 
a také řada jeho přátel přijala katolickou víru. 

Během svého studia v Mnichově a v Göttingenu se setkává von 
Hildebrand s dalšími významnými osobnostmi, které ho hodně 
ovlivnily, především s Edmundem Husserlem, ale také s Adolfem 
Reinachem a dalšími. U Husserla píše svou doktorskou práci. Později 
je habilitován a stává se vyučujícím na mnichovské univerzitě. Zde se 
však odlišoval od ostatních vyučujících i tím, že nehodlal na „posvátné 
univerzitní půdě“ odložit svoji katolickou víru a učit čistě 
intelektualisticky, což se od vyučujících té doby v podstatě očekávalo. 
Von Hildebrand však nechtěl svůj život rozdělit na přihrádky. 
Nepoužíval sice svoji víru jako argument ke svým názorům, ale byl si 
vědom toho, že víra obohacuje rozum, že rozšiřuje a prohlubuje jeho 
horizont a že není rozumu na překážku, ale naopak jej očišťuje 
a osvobozuje. Tento postoj je velmi patrný i v jeho díle. I když se 
věnuje určitému tématu z filosofického hlediska, píše jako věřící 
člověk, který se nebojí použít slovo Bůh, odkazovat na Krista a na 
světce katolické církve jako na nejlepší příklady ctností a mravně 
dobrého života. Nacházíme to tak například v jeho dílech Etika nebo 
Bytnost lásky. Filosofie von Hildebranda se řadí do fenomenologie, 
neboť byl silně ovlivněn Edmundem Husserlem, avšak von Hildebrand 
se neztotožňoval s pozdějším příklonem svého učitele 
k transcendentálnímu idealismu. Von Hildebrandova fenomenologie je 
charakteristická realismem, je považován za spoluzakladatele tzv. 
realistické fenomenologie. 

Poctivé filosofické tázání a uvažování se projevovalo také na plodech 
jeho života. Von Hildebrand byl jedním z prvních německých 
intelektuálů, kteří si všimli velkého nebezpečí národního socialismu 
v Německu. Brzy se pro své výhrady k této ideologii ocitl na seznamu 
nepřátel nacistického hnutí, a tak když se Hitler dostal v Německu 
k moci, byl von Hildebrand nucen rychle uprchnout s celou svou 
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rodinou do Vídně. Zde založil časopis, který měl být opozicí vůči této 
zvrhlé ideologii. Prostřednictvím tohoto periodika se snažil ze všech sil 
bojovat proti nacismu. Jakmile se Hitler zmocnil i Rakouska, bylo von 
Hildebrandovi jasné, že jestliže neuteče, čeká jej i celou jeho rodinu 
velmi rychlý konec. Naštěstí se mu přes různé peripetie a díky 
šťastným okolnostem podařilo utéci do Francie a pak do USA. Zde 
dostal nabídku na místo profesora na jezuitské univerzitě v New 
Yorku, kde nadále rozvíjel svou akademickou a publikační činnost. 
Vydal řadu děl jak z oblasti filosofie tak z oblasti duchovního života. 
Právem jej můžeme nazvat nejen filosofem, ale také teologem. Mezi 
jeho významná díla patří již zmíněná Etika. Dále např. Estetika, kde se 
věnuje filosofii umění, Bytnost lásky, Srdce, Přetvoření v Krista, 
Manželství, Metafyzika společenství, atd. 

Von Hildebrand také výrazně přispěl k chápání rodiny a manželství. 
Tímto tématem se často zabýval ve svých spisech. Pozoruhodný je 
mimo jiné také jeho krátký spis Encyklika Humanae vitae — znamení 
odporu, ve kterém hájí encykliku Humanae vitae od Pavla VI. V této 
encyklice sv. Pavel VI. učí o manželské lásce a pevně odmítá 
prostředky, které tuto lásku narušují, jako je antikoncepce. Sklidil za to 
ve své době ostrou kritiku veřejnosti i mnoha intelektuálů. Dietrich 
von Hildebrand však byl jeden z těch, kdo tuto encykliku s rozhodností 
hájil. Ve svém spisu vyjadřuje velkou radost nad stanoviskem papeže 
a vyvrací námitky odpůrců. 

Ke konci svého života napsal velké dílo Bytnost lásky, které je takovou 
sumou jeho filosofie. Zabývá se v něm láskou z filosofického hlediska, 
rozebírá různé druhy lásky, lásku mezi manželi, mezi přáteli, lásku 
k Bohu a k bližnímu. I když není jisté, jestli je zde přímá inspirace, 
encyklika Deus caritas est od Benedikta XVI. je v některých svých 
východiscích velmi blízká tomuto dílu. Co však víme, je, že papež 
Benedikt XVI. má k von Hildebrandovi velkou úctu a několikrát vůči 
tomuto autorovi vyjádřil svůj obdiv. Napsal také předmluvu k jeho 
životopisu Die Seele eines Löwen (Duše lva), který napsala von 
Hildebrandova žena. 

Dietrich von Hildebrand zemřel ve USA v lednu 1977. I když jeho 
odkaz poté částečně upadl v zapomnění, v současné době se řada lidí 
zabývá studiem von Hildebrandova díla. 

Martin Peňáz 
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ád se procházím ulicemi měst, ve kterých se právě 
nacházím a sleduji všechny ty lidi, kteří chodí po 
chodnících nebo se vozí v autech, popíjejí kávu ve své 
oblíbené kavárně, čtou knížky na lavičkách v parcích, 
zamilované páry, které se schovávají do svých citů 

a nevnímají nic, jen sebe a svou lásku, babičky a dědečky v družných 
rozhovorech o důležitých věcech dnešní doby, maminky s kočárky, ve 
kterých vozí svoje poklady nebo lidi, kteří se stejně jako já jen tak 
procházejí neznaje směr a cíl. 

Města jsou bludištěm ulic a cest, domů a parků, kostelů a stánků 
kultury, obchodů i podniků různého zaměření. Jsou spletí osudů jejich 
obyvatel a návštěvníků a poskytují všechno, co člověk potřebuje nebo 
hledá pro svůj život. Řím je v tomhle určitě specifický a jedinečný. Je 
to město – věčné město, které má svou neopakovatelnou atmosféru 
a životní energii. V čase koronaviru a karantény se i ono změnilo 
a zpomalilo. Utichly hlučné dialogy lidí, zavřely se oblíbené kavárny, 
zmrzlinárny, pizzerie a malé obchůdky, kde jejich majitelé už celé 
generace něco prodávají nebo poskytují služby typu květinářství, 
kadeřnictví, krejčovství, pekařství nebo prodej masa, sýrů, ovoce 
a zeleniny různých druhů a exotických vůní. 

V jedné takové firmičce pracuje i paní Elena. Na jedné z římských ulic 
má malý prostor, svou krejčovskou dílnu. Stovkám lidí z okolí blízkého 
i vzdálenějšího šije ale i opravuje oblečení. Její dílna je tři schůdky 
dolů z chodníku v prostorách bytového domu. Nečekejte honosný 
salón, jen skromnou provozovnu, kde jsou látky, nitě, krajky a lemovky 
a jeden starší šicí stroj a milá paní majitelka s brejlemi na konci nosu 

MALÝ ÚSMĚV STAČÍ... 
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a krejčovským metrem kolem krku. Každý den jsem cestou na 
univerzitu chodil kolem a díval se, jak se zálibou a usilovně šije pro své 
věrné zákazníky. Občas se naše pohledy potkaly, a tak jsem pro ni do 
jejího království poslal malý úsměv a zamávaní. Jednou, dvakrát, 
pětkrát… Asi po měsíci mi odpověděla svým zamáváním a úsměvem, 
který ve mně vyvolal krásné vzpomínky. V té chvíli jsem věděl, že mi 
někoho velmi připomíná. Připomíná mi člověka, který byl víc než 
čtyřicet let mým andělem, mojí jistotou v těžkých chvílích ale 
i strůjcem radosti a štěstí – moji babičku. A tak jsem se vždy ráno těšil, 
až ji znova uvidím. Teď, když už končí karanténa, je ale krejčovství 
ještě stále zavřené, tak jen doufám, že paní Elena je doma a je zdravá. 

No už teď se těším, až ji znovu uvidím a do jejího krejčovství pošlu 
malý úsměv… Protože jeden úsměv stačí… stačí na to, abyste někomu 
udělali radost a hezčí den. Tak se usmívejte i vy, protože úsměv léčí a je 
naší modlitbou beze slov. Díky Bohu za něj. 

František Šary 
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entokrát nás, milí čtenáři, čeká zastavení nad příhodami, 
které se udály na místech nejposvátnějších, jimž se však 
humor nevyhýbá, ba naopak ho často jaksi mimovolně 
přitahují. Často se říká, že Hospodin má smysl pro 
humor… až budete číst následující řádky, pochopíte, že 

nic jiného Mu ostatně ani nezbývá, když má takovou „čeládku“. 

*** 

Vyučující liturgiky nám zde v Římě kladl na srdce, abychom – až 
jednou budeme kněžími – z tzv. „dětských mší sv.“ nedělali kabaret ani 
přehlídku lidové tvořivosti výstředních aktivních laiků nebo infantilně 
kýčovitých divadýlek, ve snaze jim co nejvíc liturgii přizpůsobit, až v ní 
nakonec nezůstane žádný prostor pro Boha a posvátno. Nicméně, když 
pak přijdete „do terénu“, může nastat situace, že se octnete ve farnosti, 
kde už mše sv. pro rodiny s dětmi jsou nějak nastavené a zaužívané a, 
byť to není zrovna podle Direktoria pro mše sv. s dětmi, ctnost 
rozvážnosti žádá alespoň po nějakou dobu držet kontinuitu, než se 
podaří s farníky ujít kus cesty a pomoci jim jisté věci nahlédnout 
v jiném světle. 

Inu, v jednom kostele, kde jsem působil, bylo zvykem, že rodiče si 
s dětmi v sobotu večer přečtou nedělní evangelium a děti na to nakreslí 
obrázek, který pak následující den po vyslechnutí evangelia přijdou 
před oltář ukázat celebrujícímu knězi a slavícímu společenství, 
a okomentovat ho do mikrofonu. Jak jsem se záhy přesvědčil, šlo 
o zvyk velmi ošemetný a dvojsečný. Stalo se mi například na první 
neděli postní, kdy se četlo evangelium o pokušení Páně na poušti, že 
přišla malá roztomilá holčička, která ještě pořádně neuměla mluvit 

Z DENÍKU VENKOVSKÉHO 

ADMINISTRÁTORA 
DÍL TŘETÍ: KOSTELY, MINISTRANTI, LITURGIE A KOSTELNÍCI  



BRÁZDA 3/2019-2020  

22 

(nebo se doposud přede mnou styděla), ale bylo na ní vidět, že by moc 
chtěla svůj obrázek nějak popsat… a tak na mě vrhla prosebný pohled, 
abych jí pomohl. Tak jsem začal: „No, Evičko, ta vysoká… ehm, 
postava, ze které vychází žluté paprsky jako ze sluníčka, to bude určitě 
Pán Ježíš, že?“. Dívenka radostně přikývla a zapíchla prst do 
nevzhledného žlutého klubka čar. Povzbuzen tímto úspěchem jsem se 
pustil na tenký led a zkoumal neforemné chuchvalce barev vzniklé 
zuřivým kroužením vícero pastelkami po papíře, jež tvořily zbytek 
obrázku. Jsa si jist svou dedukcí, ukázal jsem na černočerný 
chuchvalec a prohlásil: „No a tohle vypadá, že bude nějaká od pohledu 
zlá postava… to bude určitě ten ďábel, že?“. Načež holčička kouzelně 
zavrtěla hlavičkou a zcela vážně mne opravila jako nějaká učitelka: 
„Neé, to je pšece maminka!“. Způsobila tím, že se celý kostel sesypal 
smíchy. Nejvíc se smál její tatínek, dokud nedostal pořádný dloubanec 
loktem do žeber od své choti, která se – jako jediná – vůbec nesmála.  

***  

Podobného faux pas jsem se při nedělní mši sv. pro rodiny s dětmi 
dopustil na slavnost narození sv. Jana Křtitele, kdy se četlo v evangeliu 
o tom, jak byl Jan obřezán a obdržel jméno, kterým ho nazval anděl. 
Většina dětí přinášela celkem očekávatelné obrázky Jana Křtitele ve 
velbloudí kůži, jak baští kobylky a med. Jeden velmi přemýšlivý 
a zbožný klučina, jehož obrázky a exegetické vývody byly vždy velmi 
originální, ale do mikrofonu na otázku, co nakreslil, k mému zděšení 
zahlaholil, že přece tu obřízku malého Jana. Zbledl jsem a vrhl 
vyděšený pohled napřed na jeho rodiče do první lavice a potom na jeho 
obrázek. Naštěstí se chlapec vyřádil na obřadním rouchu židovského 
velekněze, Alžbětě a Zachariášovi, kteréžto postavy zaujatě 
komentoval, a malého Jana vypodobnil cudně zabaleného do plenek. 
Pořádně jsem si oddechl a nechal se unést euforií k poněkud 
nepatřičnému komentáři. Vyklouzlo mi totiž: „To jsem rád, že jsi 
nezabíhal do detailů…“, čímž jsem naprosto odrovnal celé 
bohoslužebné shromáždění. 

*** 

Ve farnosti, kterou mi biskup svěřil, jsem měl ve farním kostele docela 
početnou skupinu ministrantů a rozhodl jsem se využít tento potenciál. 
Zavedl jsem pravidelné ministrantské schůzky, na kterých jsme s kluky 
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nejen probírali technické liturgické záležitosti a nácviky, ale také se 
společně modlili, hráli fotbal, dali si nakonec na faře nějakou svačinku, 
zabývali se v krátkých katechezích vybavením a architekturou kostela, 
bohoslužebnými rouchy 
apod. Podnikali jsme 
občas i nějaké celodenní 
výlety nebo společně 
jezdili ministrovat do 
katedrály na významnější 
slavnosti. Nakonec na 
tyto schůzky jezdili 
ministranti i z okolních 
farností, protože jejich 
páni faráři se jim takto 
nevěnovali. Každou 
schůzku jsme začínali a 
končili společnou 
modlitbou v kostele. 
Jedna z prvních modliteb 
formou díků, chval a 
proseb vlastními slovy se 
ovšem trochu zvrtla. 
Hyperaktivní ministrant 
Vilík totiž velmi vroucně 
prosil: „Pane Bože, prosíme Tě, aby už přestaly ty… no… jak se to 
řekne… ty… komunistické útoky“, čímž rozchechtal starší ministranty, 
kteří ze sledování televizních zpráv dobře věděli, že Vilda měl na mysli 
vlnu islamistických teroristických útoků v Evropě. 

*** 

Když jsem začínal systematičtěji pracovat s ministranty, srdečně jsem 
na schůzky také zval zkušené staré služebníky oltáře 70+, kteří mě 
poněkud iritovali jistými svými zlozvyky, a tajně jsem doufal, že je jim 
na schůzkách elegantně odnaučím a pomohu jim hlouběji pochopit 
smysl toho, proč se při liturgii dělá to nebo ono (a proč by se jisté věci 
rozhodně dělat neměly). Staří mazáci ale pochopitelně nechodili, 
protože oni to přece nepotřebují, že. No, nevadí (o nás farářích to 
ostatně platí také). Nicméně, mezi těmito zkušenými pardály měli 
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ministranti obzvlášť oblíbeného jednoho osmdesátiletého 
ministrujícího kostelníka, kterému pro jeho úctyhodný vzhled a šedý 
vous (v němž občas ulpěly pozůstatky toho, co měl k obědu nebo 
večeři) přezdívali Gandalf. Starý pán už hůř slyšel a viděl. Jednou jsem 
přistihl kluky, jak se během eucharistické adorace strefují hrudkami 
kadidla, vystřelovanými ze lžičky určené k nabírání z lodičky, do 
Gandalfových zarostlých uší. Jak jsem pak zjistil, nemalá část dětí 
a mládeže v kostele (včetně několika tatínků) se během adorace sázela, 
kdo nebohého omšelého ministranta zasáhne do zvukovodu… a dost se 
tím bavila. 

 *** 

V jiné farnosti se stalo, že dva asi desetiletí ministranti nasypávali 
kadidlo hlavnímu celebrantovi do kadidelnice před evangeliem. Kněz 
byl malého vzrůstu a mikrofon měl ohnutý hodně dolů, aby co nejvíc 
zabíral jeho druhé (nebo kolikáté už) „kázání“ po svatém přijímání. To 
se ale stalo osudným. Když totiž ti dva sedícímu knězi nakláněli 
kadidelnici, aby mohl lépe nasypat kadidlo na žhavé uhlíky, najednou 
jim vypadly dva rozžhavené uhly na zánovní koberec. Podsaditější a 
temperamentnější ministrant si bezděčně do mikrofonu ulevil: 
„Doprd*le!“. Následoval výbuch smíchu v lodi kostela a jeho 
zahanbený odchod do sakristie, kde setrval celý zbytek mše sv., jelikož 
od pana faráře na místě vyfasoval červenou kartu.  

*** 

V časech mé jáhenské služby jsem s panem farářem dojížděl do 
jednoho zapadlého filiálního kostela, kde dělala kostelnici sympatická 
a energická starší dáma. Snažila se mít v sakristii pořádek, ale občas 
došlo ke kuriózním situacím, jelikož ne u všeho „nádobí“ věděla, 
k čemu slouží. Tak se jednou stalo, že můj šéf chtěl nahradit úkon 
kajícnosti svěcením vody a následným kropením lidu. Zrovna nepřišel 
ani jeden ze dvou zdejších ministrantů, takže jsem mu kropáč držel já, 
zatímco on důstojně odříkával žehnací modlitbu. Během tohoto 
posvátného úkonu mne praštil do nosu zvláštní pach, jehož původ jsem 
nedokázal identifikovat. Třeba má páter novou kolínskou, uklidňoval 
jsem se. Teprve když kněz namočil speciální kropicí košťátko (které 
natáhne opravdu hodně vody) do hluboké kropenky, přišla mi hustota 
kapaliny v ní obsažené nějaká divná. Také se mi to začínalo spojovat 
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s tím, jak si paní kostelnice přede mší sv. tak nějak divně utírala ruce 
do hadru a vypadalo to, že je má pořád mokré… no a než jsem mohl 
kněze zarazit, šplíchl na mě z koštěte takovou dávku tekutiny, že jsem 
měl obličej, dalmatiku i albu celé promáčené… a jak jsem již uhodl, 
nebyla to voda, ale petrolej. 

*** 

V jednom mnou spravovaném kostele, který se nacházel poblíž 
cyklostezky a býval tedy občas navštěvován turisty, jsem měl velmi 
hodnou a úslužnou paní kostelnici, která ale měla jeden poněkud 
zvláštní nešvar: pořád si měla tendenci nahlas povídat s ženskými 
v kostele přede mší sv. V praxi to vypadalo tak, že třeba rovnala kytky 
na oltáři a křičela na svou kamarádku, která vyklepávala rohožky 
u vchodu přes celý kostel… Když jsem dámy upozorňoval na to, že 
kostel je dům Boží a místo tiché modlitby, kde by se nemělo zbytečně 
mluvit, koukaly na mne nechápavě, jako kdybych byl z jiné planety. 
Pochopil jsem tedy, že na to musím jít z jiného konce. Když jsem tak 
jednou byl opět svědkem přes celý kostel nadšeně vyřvávaného 
rozhovoru na téma posledního dílu Ordinace v růžové zahradě, všiml 
jsem si, že jakýsi turista sedí v první lavici a upíná zrak k oltáři. 
Pokynul jsem kostelnici a v sakristii jí řekl: „Paní XY, prosím Vás, 
kolikrát jsem Vám říkal, abyste v kostele neřvala. Podívejte, ten pán 
v první lavici se třeba chce pomodlit a Vy ho rušíte“. Dáma odkráčela 
do kostela a já zvědavě vykoukl ze sakristie, abych viděl, zda má slova 
budou mít nějaký účinek. Čiperná důchodkyně přišla k lavici s turistou 
a naprosto nepokrytě ji obcházela prohlížejíc si lehce nervózního muže 
v cyklistické kombinéze jako zvířátko v zoo. Pak na mne vrhla 
vítězoslavný pohled a zahalekala tak, že by probudila i mrtvolu: 
„Kdepak, velebnej pane, ten se nemodlí…“. 

 

P. Josef Bláha 
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V betlémském tichu se pro nás rodíš 
a víš to jistě, co bude dál. 

Matčinou láskou se zatím pojíš, 
abys byl mocný křesťanů král. 

Lásko z kříže. 

Dětství tvé plyne v poklidném žití, 
učíš se všechno, co život ti dává. 
Nalézáš Otce ve všem, co vidíš 
a tvoje srdce milostí se stává. 

Začínáš hlásat skrz sílu slova, 
učíš nás poznat, kdo je náš Bůh. 

V plnosti síly Svatého Ducha, 
již brzy za vším zavře se kruh. 

Lidem snad ztěžklo hříchem i srdce, 
nevědí, nechtějí, nemají chuť. 

Odsoudí Lásku, ten dárek nebe, 
říkají svorně – tak buď jak buď. 

Na cestu smrti vydali Boha, 
ty tiše kráčíš a znáš svůj cíl. 

Za naše hříchy, smutky a slova, 
dáváš nám všechno, i zbytek sil. 

Třetí den ráno, když slunce vstává, 
vstává i Kristus jak slíbil to nám, 
smrt jeho pro nás se obětí stává, 

abychom v lásce mohli žít dál 
s Láskou z kříže. 

František Šary 

LÁSKA Z KŘÍŽE 
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