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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 Brázdy, zvláštní poděkování patří komunitě sester bo-

romejek z Ostravy-Pustkovce a o. Pavlu Kloučkovi. 
 

Přejeme požehnané prožití svátků narození našeho Pána 
a Spasitele Ježíše Krista! 

Ilustrace na titulní straně: Dominik Frič 
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ilí čtenáři, 

máte před sebou první číslo našeho nepomucenského 
časopisu v letošním akademickém roce. Za několik 
týdnů tomu bude už rok, co světem zmítá koronavirová 

pandemie. Situace stále neumožňuje plný návrat do 
normálu, ale přináší mnoho vtipných momentů, některé z nich 

reflektuje i toto číslo Brázdy. Život s koronavirem byl také jedním 
z velkých témat letošní mikulášské besídky, kterou jsme prožili na 
začátku prosince. Druhé velké téma besídky se týkalo „konečného 

řešení papouščí otázky“, k němuž směřuje činnost několika 
bohoslovců. Zdá se totiž, že tento invazivní druh sídlící v korunách 

stromů naší zahrady stále nabývá na síle a tolerance vůči němu 
postupně klesá. Rovněž papouščí téma se odráží v této Brázdě; 

pravděpodobně poprvé a naposled najdete papouška na titulní 
straně.  

Na co se můžete těšit v tomto bohatém čísle dále? Pokračujeme 
v tradičních rubrikách – kronice a představení nových alumnů. Na 
minulý ročník navážeme čtvrtým dílem deníku venkovského 

administrátora. Začínáme nový historický seriál o méně známých 
českých patronech, první díl bude věnován svatému Zikmundovi. 
Rozhodně by vám také neměly uniknout články o aktuálních 

tématech, která hýbou církví – vydání nové encykliky papeže 
Františka Fratelli tutti a blahořečení Carla Acutise, mladého 

počítačového programátora, který zemřel v 15 letech na leukemii. 

Závěrem vám všem přeji příjemné počtení, zachovejte nám přízeň 
a myslete na nás ve svých obětech a modlitbách i nadále. 

Jan Slepička 

ÚVODNÍK 
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Září 
átek 25. září byl den, kdy se seminář v Nepomucenu opět 
zaplnil bohoslovci, starými i novými, kteří se vrátili 

z letních prázdninových aktivit. 28. září se celý seminář 
vydal do svatopetrské baziliky, kde společně 

s kardinálem Michaelem Czerným oslavil mší svatou 
národní slavnost patrona české země, svatého Václava. Pro otce 
kardinála Czerného, který je dle svých slov doma v Kanadě i v Česku, 

to byla i příležitost slavit mši svatou v českém jazyce, jehož studiu se 
intenzivně věnuje. Slavnost v koleji následně pokračovala nedělní 

atmosférou a výborným obědem. 

Ve dnech 29. 9.–4. 10. se bohoslovci a čeští kněží ubytovali v domě 
sester kamiliánek, který se nachází na kraji Říma, poblíž slovenské 

koleje. Pod vedením patera Pavla Kafky a Ducha Svatého zde prožili 
týden duchovních cvičení. Otci se podařilo předat nejen své četné 

zkušenosti, které v kněžské službě sám načerpal, ale i vlastní pohled na 
kněžskou službu. Významně tak přispěl dalším dílkem do mozaiky 

seminární formace, která má bohoslovce vychovat ke kněžské službě. 

 

 

 

KRONIKA 
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Říjen 
ne 5. října začal nový akademický rok a s ním i studijní 

povinnosti a radosti. Výuka se přizpůsobila nebezpečí 
koronaviru, a tak se týdenní prezenční studium střídalo 
s týdnem výuky distanční.  

V sobotu 24. října se kolej vydala na výlet do Viterba. 
Nejprve se ale výletníci vydali do města Tarquinia, kterému vévodí 
starobylé etruské hrobky. V samotném Viterbu pak navštívili kostel bl. 

Růženy z Viterba, kde slavili i mši svatou. Po společném obědě se 
drobnější skupinky rozprchly do středověkých uliček Viterba, aby se 

následně v určený čas společně sešly v papežském paláci, navštívily 
katedrálu sv. Vavřince a vydaly se zpět do Říma po vlastních osách. 

 

 

Listopad 
ne 4. listopadu si kolej připomněla památku svatého 
Karla Boromejského, patrona místní kongregace sester 

boromejek. Mši svatou slavil otec spirituál Tomáš Roule. 
Slavnost dále pokračovala obědem, slavnostní 
atmosférou a radostí ze světce, který se za naši komunitu 

přimlouvá. Nemalé díky patří sestrám, kterým svatý 
Karel jistě dodává sílu do každodenní služby, kterou vytrvale, obětavě a 

každodenně plní. 

Ve dnech 13. 11.–15. 11. proběhly rekolekce, tj. čas strávený v tichu, 
modlitbě a meditaci. Tou nás provázel otec spirituál Tomáš Roule. 

V sobotu 21. listopadu se kolej přesunula na Campo Verano, hlavní 
římský hřbitov, kde navštívila nepomucenskou hrobku. Zde proběhla 
krátká modlitba za zemřelé dobrodince koleje, rodinné příslušníky 

a přátele každého z nás. 
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Ve dnech 28. 11.–29. 11. proběhla v koleji adventní duchovní obnova 
pro ženy. Přednášejícím byl kněz královehradecké diecéze, otec 

vicerektor nepomucenské koleje, Vojtěch Novotný.  
 

 

Prosinec 
obota 5. 12. patřila v koleji připomínce svatého Mikuláše. 
Po modlitbě nešpor následoval program v Zeleném 
salonku koleje, kde probíhal následný zábavní večer, 

který tvořily scénky bohoslovců, sester boromejek 
a českých i zahraničních kněží. Pomyslným vrcholem 

byla závěrečná scénka našich představených. Večerem provázel otec 
Lukáš Jambor a ,,Amazon speaker“, otec Jan Pitřinec. Závěrečný bod 
programu byl raut v refektáři koleje, kde se mimo jiné čepovalo 

kvalitní české pivo a porcoval dobře vypečený bůček. 

Poslední víkend před odjezdem na Vánoce 11. 12.–13. 12. patřil 
rekolekcím, které byly povinné jak pro bohoslovce, tak pro kněze. Host 

byl vskutku velkolepý – pater Marko Ivan Rupnik SJ, žák 
a následovník kardinála Tomáše Špidlíka. Otec je autor četných 

mozaik, rozsetých po celém světě. Mezi jeho nejvýznamnější počin se 
řadí výzdoba kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu.  

 

Pavel Kasal 
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a začátku letošního akademického roku jsme přivítali 
šest nových alumnů. Abychom vám je nějakým 

zajímavým způsobem představili, rozhodli jsme se, že 
představovat se budou oni navzájem. Při tom musí 
využít devět určitých slov či slovních spojení. Uhodnete, 

která to jsou? 

Josef Kvapilík představuje:  Daniel Martinek, 22 let, Diecéze brněnská 

Nejmladší, avšak nikoliv nejméně významný člen komunity v Nepomucenu je 

Daniel Martinek, bohoslovec brněnské diecéze pocházející z farnosti Brno-

Husovice. Řím se pro něj stal druhým a zároveň posledním místem počáteční 

formace ke kněžství, protože zde stráví nejen tento, ale také následující dva 

formační roky. Mírný, poctivý, inteligentní, částečně i zbožný. To jsou všechna 

adjektiva, která mu lze bezrozporně přisoudit. Z toho také vyplývá, že 

zkouškové pro něj i přes jeho vášeň pro fotbal nebude problém. Svůj volný čas 

kromě toho rád tráví s pivem a dalšími kamarády nebo s knížkou v ruce. Jak 

je vidno, má dostatečně pozitivní předpoklady pro to, aby jednou s užitkem 

hlásal evangelium, které mu, dá-li Hospodin a otec rektor, bude svěřeno. 

Pokud ovšem svou službu nepostaví na sobě. K vědomí toho, čím je, mu však 

pomáhají rozličnými způsoby jeho bratři, aby tak neupadl do pokušení, že by 

mohl konat apoštolát bez Boha jako mixér, který není zapojený do zásuvky. 

Jan Pecháček představuje: Josef Kvapilík, 22 let, Arcidiecéze olomoucká 

Co má společného Josef Kvapilík a mixér? Stačí trochu zatlačit a hned se 

vytočí… Ne, toto přirovnání na Josefa nesedí. Jestli našeho spolubratra něco 

vznítí, tak je to horlivost pro Pána a jeho evangelium. Tato horlivost ho vede 

k tomu, že pilně vykonává své služby, což velice přispívá i ke kráse liturgie 

PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH 
ALUMNŮ 
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v naší koleji, neboť otec rektor Josefa ustanovil jedním z varhaníků. Řím si 

Pepu užije jeden akademický rok, protože je sem v rámci programu Johannes 

vyslaný olomouckou teologickou fakultou. V tomto čase už se ovšem začíná 

schylovat k prvnímu zkouškovému období, avšak množství povinné literatury 

a látky v italštině se nelekáme, také proto, že pro nás na dnešek (7. prosince) 

Josef připravil besedu o efektivitě učení. Letos Nepomucenum na Lateránské 

univerzitě projde zkouškami hladce. Co říci k jeho zálibám? Pepa je dobrým 

společníkem, piva se neštítí. Rozhodně to však neznamená, že by flašku někdy 

potřeboval. Nazval bych to jako „pivo z pastoračních důvodů“. Co se týče 

sportu, tak myslím, že rád lyžuje. Prý má rád kolektivní sporty, ale fotbal jsem 

ho hrát nikdy neviděl. Ale to bude asi tím, že jsem ho já sám už asi už pět let 

nehrál… Hospodin Josefa povolal z jeho rodného města Kroměříže. A tak dá-li 

Pán a budeme živi, budeme moci za pár let v kroměřížském kostele sv. Mořice 

oslavit dar kněžství na jeho primici. 

Tomáš Zámečník představuje: Jan Pecháček, 23 let, Diecéze královéhradecká 

Jan Pecháček, rodák z Libchav připutoval do Říma z pražského semináře. 

Protože přijel na tříletý studijní program, završí tak svoji bohosloveckou 

přípravu ke službě kněžství a hlásání evangelia zde v Nepomucenu. Jako 
téměř každý z nás i Honza má své záliby, kterým se rád věnuje v čase 

odpočinku. Spíše než kolektivní zábava, například v podobě hraní fotbalu, ho 

však přitahuje hra na violoncello, chorální zpěv nebo četba knih. To však 

neznamená, že by byl nějakým zarytým samotářem, naopak. Rád si s námi 

ostatními posedí a povykládá. Avšak kdybych měl pro toto posezení vybrat 

nějakou kulisu, spíše než v nablýskaném italském baru si ho umím představit 

v poctivé české hospodě s pivem v ruce. Na pozlátka si nepotrpí. Protože je 

nadaným a perspektivním jedincem, své první lateránské zkouškové jistě 

zvládne hravě jako mixér jahody. Věříme, že v rukou Hospodina z něj za 

pomoci otce rektora a všech našich drahých představených vyroste horlivý 

svatý kněz. 

Matej Pinkas představuje: Josef Janoušek, 31 let, Diecéze brněnská 

Je krásným a vskutku nábožným zvykem, že se věřící pravidelně modlí za 

nová kněžská povolání. Hospodin tyto modlitby slyší a oslovuje mladé muže, 

aby ho následovali jako novodobí učedníci a hlásali evangelium slovem 

i příkladem. Takovým mužem, který slyšel hlas Boží a rozhodl se vydat na 

cestu služby Bohu i lidem, je i Josef Janoušek. Josef pochází z Moravských 

Budějovic, je mu 31 let a do Říma přijel studovat z olomouckého semináře. 
Rozšířil tak řady kněží a bohoslovců brněnské diecéze, kteří žijí 
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v Nepomucenu. Před vstupem do semináře vystudoval ekonomii s titulem 

Ing., což je skvělá věc, ale porouchanou lednici nebo třeba mixér s ní nespraví. 

Svou veselou povahou si umí okamžitě získat přízeň a přátelství svého okolí – 

od otce rektora, přes kněze, bohoslovce, sestry či zaměstnance až po náhodné 

návštěvy naší koleje. Ve svém volném čase, kterého teď kvůli blížícímu se 

zkouškovému období až tolik nemá, se rád věnuje sportovním aktivitám jako 

jsou fotbal, nohejbal, ale má rád také turistiku a jiné formy aktivního 

oddychu. Rád si však taky vezme do ruky dobrou knížku nebo tráví čas ve 

společenství přátel v družné debatě nad dobrým vínem či pivem.  

Daniel Martinek představuje: Matej Pinkas, 31 let, Diecéze královéhradecká 

Mateje Pinkase do koleje Nepomucenum v Římě povolal Hospodin (se 

souhlasem otce rektora) z dalekého Slovenska, konkrétně z trnavského kraje. 

Jelikož má teologii už vystudovanou, studuje zde licenciát z biblických věd. 

Zkouškové je teprve před námi, takže zatím se nedá říct, jak mu to jde. Věříme 

ale, že studuje pilně, protože na fotbal s námi nechodí – zřejmě se drží 

evangelijního úryvku: „Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená.“ Na 

druhou stranu ale tělem rozhodně nepohrdá. Taky si občas dá české pivo a 

dobré jídlo mu je vždy k chuti. Snad by se ani nebál vzít vařečku či mixér a jít 
s těmito pokrmy pomáhat do kuchyně. 

Josef Janoušek představuje: Tomáš Zámečník, 31 let, Diecéze brněnská 

Tomáš to je kluk, jak má být, 
mixér jsem mu chtěl koupit, 
když pivo, tak především "Klášter 11tku" chce pít, 
to teď nemá, tak ať si aspoň džus může vyrobit. 
 
Má za sebou nejedno zkouškové období, 
od té doby se dívá na svět enviromentálně, 
když mu říkají "inženýre" - to se mu líbí,  
a nebojte, není postižen mentálně. 
 
A jaké že jsou jeho koníčky? 
Chovatelství, příroda, lyžování,  
občas si přečte Izaiáše ze své dětské bibličky, 
to když se zrovna nevěnuje plavání. 
 
Teď už ale má spíše jiné starosti – nachází se v Římě, 
vždyť jeho domovem je teď Nepomucenum, 
jeho rodiči jsou spirituál a otec rektor – řečeno mírně, 
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a jeho hlavním koníčkem je evangelium. 
 
Jo, na fotbal jsem zapomněl, 
ten mu moc nejde,  
ale ještě mi včera připomněl,  
že jeho čas teprve nadejde. 
 
A na závěr mi dovolte Cimrmanův rým absolutní, 
i když vím, že jen Jeden je absolutní. 
 
Tomášova fyzická rodina – to je otec, bratr, sestra, matka, 
Hospodina nejvíce vnímá jako Boha lásky, církev je potom matka, 
modlí se růženec, takže i pro něj je Panna Maria jeho matka, 
a bude-li dobrý kněz, bude pro farníky i on otec a zároveň matka. 

 

Daniel Martinek, Matej Pinkas, Tomáš Zámečník, Josef Kvapilík, Josef 
Janoušek, Jan Pecháček 

mixér, evangelium, otec rektor, Řím, zkouškové, Nepomucenum, pivo, fotbal, Hospodin 
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 předvečer svátku sv. Františka z Assisi, v sobotu 3. října 
2020, papež František slavil mši svatou v Assisi u hrobu 

patrona Itálie a dalo by se říct i patrona svého 
pontifikátu. Podepsal zároveň novou encykliku, svou 
v pořadí třetí, která si i ve všech překladech uchovává 

stejný italský název: Fratelli tutti. 

Ve třetí kapitole (celkem jich má encyklika osm) je výzva k tomu, 
abychom pomýšleli na větší otevřenost a také se ji snažili uskutečňovat 

ve světě, ve kterém žijeme. Vybral jsem článek 95, který osobně 
považuji za klíčový v této reflexi. Už i proto, že končí biblickým 

citátem, který dává název celému dokumentu. 

Láska nás pobízí ke všeobecnému společenství. Nikdo nemůže zrát 
nebo dosáhnout naplnění, když se izoluje vůči druhým. Láska svou 
povahou volá k růstu v otevřenosti a ke schopnosti přijímat druhé, 
která je součástí nikdy nekončícího dobrodružství, jež každou periferii 
zaměřuje k vyššímu smyslu vzájemné sounáležitosti. Vždyť Ježíš nám 
řekl: „Vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8).  

Vzpomněl jsem si na jedno setkání, bylo to loni na podzim, 
s manželskými páry z mé rodné farnosti. I když jsme se s některými 
neviděli mnoho let, bylo to, jako kdybychom se viděli naposledy včera. 

Když jsme pak procházeli mezi hroby papežů v bazilice sv. Petra, tak 
jsem upozornil na jeden stále se opakující detail: u jmen papežů se 
často objevuje zkratka PM. A abych to svým přátelům objasnil, využil 

STAVITELÉ MOSTŮ 



 

 13 

BRÁZDA 1/2020–2021  

jsem profesní odbornosti jednoho z nich. Ten se totiž specializuje na 
bourání mostů. Na frekventovaných místech je to opravdu kumšt: 

příprava, synchronizace techniky, bourací práce, odvoz sutin, 
zprovoznění komunikace pod zbouraným mostem… Často se taková 

akce podobá legendárnímu příběhu „kulový blesk“, v tomto případě 
začíná po setmění a končí s rozbřeskem nového dne. 

Někdo mosty boří, někdo je zase staví, jako třeba PM: Pontifex 
Maximus – v tomto případě „Největší stavitel mostů“, což je titul, který 
přísluší papežům. Stavět mosty, to je výzva. Zvláště v dnešním 

rozpolceném světě, kde se dere do popředí arogance a konfliktnost, 
extremizuje se levice i pravice, mnozí jsou ponižováni a zatlačováni až 

na samotný existenciální okraj. Je čas „spálit za sebou mosty“ vůči 
tomu všemu, co bylo v dějinách nesprávné a z čeho je třeba se poučit. 
Neobjevovat slepé uličky, neopakovat stejné chyby, ale vrátit se 

k Tomu, který nám křížem postavil most, jenž je předlohou pro 
všechny další mosty, a to jak ve vertikální, tak i v horizontální rovině. 

K tématu mě napadlo ještě něco ryze „nepomucenského“. Náš svatý 
patron, Jan Nepomucký, je nejčastěji znázorňován na mostě. Je 
osvědčeným ochráncem mostu před bouřlivými vodami, které by 

mohly zpřetrhat vazby mezi dvěma břehy. Ať se tedy v koleji, která je 
mu už 90 let zasvěcena, učíme tomuto pontifikálnímu umění, tedy aby 

nedošlo k nějakému nedorozumění: učme se stavět a chránit mosty, 
protože tento úkol je dnes zvláště aktuální.  

Roman Czudek, rektor 
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ady je Eva Hůlková, pamatujete si ještě na mně, pane 
Roule? 

Už několik let jsme nebyli v kontaktu. Ale během mého 
pobytu v Praze jsme měli poměrně pravidelný kontakt, 
když přicházela točit interview na arcibiskupství. Paní 

Hůlková je totiž redaktorka Českého rozhlasu. Své esemesky 
podepisuje „Eva Hů“ a říkávala mi „milé Roule“. Paní Hů si chce 
povídat o Božím influencerovi, jak také někdy přezdívají novému 

blahoslavenému jménem Carlo Acutis. Bohužel toho vím o tom chlapci 
dost málo. A tak mně redaktorka veřejné rozhlasové stanice, která se 

ke katolické víře alespoň nijak přímo nehlásí, přiměla, abych se 
seznámil a snad i spřátelil s katolickým světcem. Carlo má v naší koleji 

už několik ctitelek, od boromejky sestry Lucie si tedy půjčuji knihu 
s jeho životopisem. 

Carlo se narodil v roce 1991, tzn. je vrstevník našich bohoslovců. 
Maminka Antonia a tatínek Andrea nejsou lidé kdovíjak věřící, do 
kostela nechodí, jako správní Italové ovšem nechají Carla pokřtít. 

Často ho svěřují do péče polské dívky au-pair a právě ona ho naučí 
modlit se a dělat první krůčky ve víře. Carlo je k tomu všemu velmi 
otevřený a chápavý. Když pak někdy jde sotva tříletý s maminkou po 

ulici a míjejí kostel, táhne ji za ruku dovnitř, protože chce „dát pusinku 
Ježíškovi“ nebo „pozdravit Pannu Marii“. Maminka Antonia vypráví, 

jak ji k živé víře ten malý chlapec doslova „přitáhnul“. Rodina 
zaměstnává také jednoho Inda, jmenuje se Rajesh. Je to hinduista 

VONĚLO TO PO PÁNU 
BOHU 
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z kněžské kasty bráhmanů. Už jako mladičký zná Carlo Bibli a má 
prostudovaný katechismus, 

z něhož dokáže celé pasáže 
citovat zpaměti. „Prý budu 

šťastnější, když se 
přiblížím Ježíšovi“, říká 

Rajesh. „Nechal jsem se 
pokřtít, protože Carlo mě 

nakazil a zasáhl svou 
hlubokou vírou, svou 
láskou a velkou čistotou, 

které jsem vždy považoval 
za mimořádné. […] 

udivoval mne svou čistotou 
a věrností, s jakou od 

prvního sv. přijímání 
v sedmi letech chodíval 

každodenně na mši 
svatou“. „To je má dálnice 
do ráje“, říkával rád Carlo o 

svatém přijímání. Když mu 
tatínek nabízí, že ho vezme 

na pouť do Jeruzaléma, 
odpoví, že není důvod jezdit do země, kde žil Pán Ježíš před dvěma 

tisíci let, když můžeme vyjít kousek z domu a setkat se s ním teď 
a osobně ve svatostánku v některém z blízkých kostelů. 

Carlo nelpí na věcech, ani druhé boty nechce, aby mu maminka 
koupila; důležité jsou pro něj vztahy. Každý člověk, kterého potká, je 
pro něj důležitý. Lidé, které třeba jen pozdraví cestou po ulici, mají 

často pocit, jakoby se jim s jeho pozdravem zaryl do srdce šíp lásky. 
Ten s kým Carlo právě mluví, věřící nebo nevěřící, má dojem, že je pro 
něj někým mimořádným. Carlo to vysvětluje tak, že je to láska, kterou 

čerpá od Boha ve svatém přijímání. Věnuje se péči o chudé; každý 
večer nosí řadě žebráků a bezdomovců něco k jídlu. Aby na to měl 

vlastní peníze, chodí na brigádu do kavárny. Velmi oblíbený je mezi 
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svými spolužáky a investuje do vztahů. Je vždy ochoten pomoci a staví 
se na stranu slabších. 

To, čemu se Carlo věnuje, dělá vždy s velkým nasazením a dosahuje 
vynikajících výsledků. Má rád fotbal a jiné sporty a samozřejmě také 
rád také hraje počítačové hry, i v tom je podobný svým vrstevníkům. 

Ovšem i zde je v něčem mimořádný. S velikým zájmem vplouvá do 
světa informatiky, svého nejoblíbenějšího předmětu ve škole. V osmi 

letech dostává svůj první počítač a naučí se brzy programovat takovým 
způsobem, že daleko starší počítačoví odborníci nad jeho schopnostmi 

žasnou. Vytváří internetové stránky, např. s tematikou míst 
eucharistických zázraků. Je to impozantní dílo, na kterém odrovná tři 

počítače. 

Ve své exhortaci k mládeži Christus vivit o Carlovi docela obšírně 
hovoří papež František jako o příkladu pro dnešní mládež: Digitální 
svět tě může vystavovat riziku, že se uzavřeš sám do sebe, do izolace 
a prázdné zábavy. Ale nezapomeň, že jsou mladí, kteří jsou i v této 
oblasti kreativní a někdy přímo geniální. To je případ blahoslaveného 
Carla Acutise. Dobře věděl, že tyto komunikační prostředky, reklama 
a sociální sítě mohou být využívány k tomu, aby se z nás stali ospalí 
lidé závislí na konzumu a na novinkách, které se dají koupit, že 
můžeme být posedlí volným časem a uzavřít se v negativitě. On ovšem 
uměl tuto novou komunikační techniku využívat pro předávání 
evangelia, hodnot a krásy. Nespadnul do pasti. […] Carlo říkával, že 
všichni se rodí jako originály, ale mnozí umírají jako fotokopie. 
Nedopusť, aby tě tohle potkalo. (Srov. Christus vivit 104–106) Carlův 
mladý život záhy končí. Ve věku 15 let se u něj během několika dní 

rozvine velmi zhoubná leukemie a on umírá. Není tím ale překvapen, 
tušil že brzy zemře.  

Jeho spiritualita se dá vyjádřit v šesti bodech, které Carlo Acutis 
považoval za výbavu, díky níž se může stát člověk svatým: velká touha 
být svatý, každý den prožít mši sv. a sv. přijímání, denně se modlit 

růženec, denně dávka Božího slova, trochu adorace, každý týden 
zpověď, připravenost zříci se něčeho pro druhé – sečteno podtrženo 

„být stále spojen s Ježíšem, to je můj životní program“. 
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Den poté, co jsem s velkým zájmem začal číst Carlův životopis, jsem se 
přistihl při tom, že jsem sloužil mši sv. zvláště usebraně. Prostě to šlo 

„nějak líp“. Dařilo se mi být více v tom, co právě dělám, a uvědomoval 
jsem si, jaké je to privilegium smět být knězem. Znovu se začítám do 

Carlova životopisu a zaujalo mně tam následující. Jeho duchovní otec 
vypráví, že byl zvláště citlivý na to rozpoznat, jestli kněží, kteří slavili 

mši sv., tak činí zbožně a když si všimnul, že se do ní málo vžívají, 
rozesmutnilo ho to. Vícekrát říkal, že kněží jsou vztažené Kristovy ruce 

a že o něm mají svědčit s nadšením. Mají být zářným příkladem, ne 
pouze automaticky opakovat náboženský obřad, do něhož nevkládají 
své srdce, a z něhož nevyzařuje jejich vlastní víra v Boha. 

To, co teď řeknu, je moje domněnka, ale hraničí s přesvědčením. 
Domnívám se, že onen blahoslavený chlapec se mi v těch mých 
prožitcích autentického sloužení mše sv. jaksi ohlásil. Domnívám se, že 

to byl takový jeho pozdrav, kterým mi chtěl nabídnout své přátelství 
přes hranici viditelného a povzbudit mě v mé službě kněze. Sám jsem 

si to pojmenoval tak, „že mi to vonělo po Pánu Bohu“. Řada lidí 
popisuje svůj vztah s nějakým světcem či světicí: „To on/ona si našel/

našla mě, to nebylo moje úsilí“. Mám za to, že to tak bylo i v mém 
případě. 

Podle vyprávění svých blízkých se blahoslavený Carlo ptal druhých 
často na radu, různé věci s nimi konzultoval. Chtěl růst a posouvat se 
dál, jak ve vztahu k Bohu, tak ve škole a v praktických dovednostech. 

Několikrát týdně věnoval čas eucharistické adoraci. Krátce před smrtí 
se svému duchovnímu otci svěřoval, že dosáhl pokroku v této zbožné 
činnosti a daří se mu konečně soustředit se. Prý díky tomu jeho láska 

k Bohu velice vzrostla. Je mi sympatické, že mu nespadlo všechno jaksi 
duchovně do klína přes noc, ale přestože měl obrovské vlohy, musel 

pracovat a snažit se, a to jak ve škole světské, tak ve škole Ducha. 

Chtěl jsem se s vámi podělit o ten prožitek jeho blízkosti a přátelství, 
kterým mi pomáhá být více tím, kým mám být. Možná stojí Carlo 

i o přátelství s vámi. 

Tomáš Roule, spirituál 
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ačínáme nový historický cyklus, který ve třech 
pokračováních představí vybrané středověké světce 

Čech, Moravy a Slezska. Definovat přesně, kdo ještě je 
český světec či patron a kdo už ne, nemusí být úplně 
snadné. O některých svatých pravděpodobně 

pochybovat nebudeme (sv. Ludmila, sv. Václav i sv. Prokop byli rodem 
Češi a žili na českém území), jiné za české patrony považujeme, 

přestože nikdy nepobývali na našem území (sv. Vít, sv. Zikmund), jiní 
byli přímo českým zemským sněmem zapsáni mezi české zemské 

patrony (sv. Josef v roce 1654). Okruh českých patronů nebyl nikdy 
definitivně daný a může se také rozšiřovat. Pro účely tohoto cyklu se 

spokojme s definicí, že čeští patroni jsou příslušníky českého národa, 
nebo žili na území českého státu, nebo na ně byly přeneseny jejich 
ostatky. Slovo „český“ přitom velkoryse používáme v širokém smyslu, 

tedy vztahující se k zemím historické Koruny české. 

 

SV. ZIKMUND 

První ze světců – sv. Zikmund – souvisí téměř výhradně s Čechami, 
jeho ostatky nechal do Prahy přivézt Karel IV. poté, co se nechal v roce 
1365 v Arles korunovat burgundským králem, čímž symbolicky navázal 

právě na svatého Zikmunda. Náš světec pocházel 
z východogermánského kmene Burgundů, který v polovině 5. století 
využil skomírání západořímské říše a založil v dnešní jihovýchodní 

Francii malé království. Burgundi poměrně rychle přijali ariánství. 

MÉNĚ ZNÁMÍ ČEŠTÍ 

PATRONI 
1. část  
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Zikmundův otec Gundobald, který vládl království v poslední čtvrtině 
5. století byl tvrdošíjný zastánce této hereze, ale právě jeho nástupce 

Zikmund se zásluhou viennského arcibiskupa sv. Avita obrátil na 
katolickou víru. Katoličkou byla také Gundobaldova neteř 

sv. Chrodechilda (či Klotylda), jež se stala druhou manželkou 
franského krále Chlodvíka. Chlodvík patrně i díky jejímu působení 

rovněž přijal katolický křest (cca roku 496). Tato událost se stala 
základem pro obnovení římské říše na Západě stojící na křesťanských 

kořenech. Je poměrně bizarní, že burgundská katolička Chrodechilda 
pomohla ke křesťanství franskému králi, jehož dědic později podrobil 
Burgundsko pod franskou nadvládu (definitivně v roce 534). 

Zikmund byl od roku 497 místokrálem se sídlem v Ženevě, po svém 
otci převzal vládu nad celým královstvím po jeho smrti v roce 516. 
Úzce spolupracoval s biskupem Avitem, který na něj měl velký vliv. 

Stal se zbožným a dobrotivým panovníkem, dle dobových svědectví byl 
považován za ochránce katolické víry a obrátil svým příkladem mnoho 

ariánů. Oženil se s dcerou Theodoricha Velikého neznámého jména 
(snad Amalberga). Theodorich v té době (po roce 493) už dobyl celou 

dnešní Itálii a část Balkánu, na tomto území založil Ostrogótské 
království se sídlem v Ravenně (zde je taky pohřben ve 

světoznámém mauzoleu). O manželství Zikmunda s Theodorichovou 
dcerou se neví nic bližšího, než že s ní měl dvě děti. Prvním dítětem 
byla dcera Suavegotha, kterou provdal za franského krále Theodoricha 

I. (tento Chlodvíkův syn je odlišný od Theodoricha Velikého, 
Ostrogóta). Druhým dítětem pak byl syn Sigerich, jenž se měl stát 

Zikmundovým nástupcem. Po smrti první manželky se král podruhé 
oženil, jeho nová manželka však neměla ráda Sigericha a navedla 

Zikmunda na myšlenku, že se jeho syn chce zmocnit vlády 
v Burgundsku, král tomu uvěřil a v roce 522 nechal syna zavraždit. 

Sv. Řehoř z Tours, dobový kronikář, o Zikmundově rozhodnutí píše: 
„poručil, aby se vínem zmožený syn šel po obědě vyspat, a jak usnul, 
podložili mu dva otroci pod krk pás látky, svázali mu ho pod bradou 
a tahem k sobě jej uškrtili.“ 
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Král Zikmund zanedlouho hrozného skutku litoval a činil hluboké 
pokání. Uchýlil se do kláštera sv. Mořice v Agaune, který sám založil, 

a přispěl bohatými dary na jeho obnovení, v klášteře nějakou dobu žil 
mnišským životem, zadostiučinění konal s velkou opravdovostí. Po 

roce se vrátil zpět do 
Burgundska, které napadl 

franský král Chlodomir 
(Chlodvíkův syn a bratr 

Theodoricha I.). Zikmundovo 
vojsko bylo zcela poraženo, 
král uprchnul opět do kláštera 

sv. Mořice, ale tam byl zajat 
a pravděpodobně 1. května 

524 zavražděn stětím, tělo 
bylo poté vhozeno do studny. 

V očích současníků pokáním a 
hroznou smrtí odčinil svůj 

velký hřích a byl považován za 
svatého. V roce 535 nebo 536 
byly královy ostatky 

vyzdviženy a přeneseny 
(translatio) do kláštera 

sv. Mořice, což v době raného 
středověku znamenalo 

svatořečení. Úcta ke sv. Zikmundovi se postupně šířila, velkou váhu na 
tom mělo rozdávání jeho relikvií; tak se dostala část lebky i do kláštera 

v Einsiedeln (v dnešním Švýcarsku), odkud ji přivezl do Prahy Karel 
IV. v roce 1354. Velká část světcova těla byla pak převezena z kláštera 
sv. Mořice v Agaune do pražské katedrály o jedenáct let později… Od té 

doby začal být počítán mezi české patrony a úcta k němu se šířila po 
okolí. Ač nám může připadat sv. Zikmund v dnešní době vzdálený 

místně, časově i povoláním, věřím, že si z něho můžeme vzít příklad: 
svatým se může stát i největší hříšník, pokud se obrátí a upřímně lituje 

svých hříchů. 

Jan Slepička 
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o víte, naplánovat seminární výlet v době koronavirové 
není jen tak. Stačí se zeptat bratra Dominika Friče, který 

dostal za úkol vymyslet plán společného výletu pro 
bohoslovce, představené, zaměstnance a sestry. Původně 
nás lákal jih Itálie, protože, jak nám moudře připomínal 

bratr Jan Slepička, je lepší, dokud jsme v Římě, procestovat jih tohoto 
krásného poloostrova, neboť na sever to není z Čech tak daleko, 

a můžeme ho navštívit později po studiích. Určili jsme si tedy za cíl 
dobýt vrchol dřímající sopky Vesuv, slavit mši svatou ve slavném 

sanktuáriu Panny Marie Pompejské a podívat se na vykopávky ve 
starověkých Pompejích. Avšak na všechna tato místa bylo zapotřebí 

získat rezervace (dokonce i na sopku…) a získání těchto rezervací se 
ukázalo jako nadlidský úkol. Nebohý bratr Dominik, na pondělním 
setkání jednomyslně zvolený přítomnými bohoslovci a slavnostně 

pověřený samotným prefektem k tomuto úkolu, trávil hodiny a hodiny, 
dny a dny s uchem na telefonu a poslouchal nahrávky italských muzeí, 

které se mu omlouvaly, že mu zrovna v tuto chvíli nemůže být nikdo 
k dispozici, ale když to zkusí později, určitě se někomu dovolá. Z této 

marné snahy o rezervace Dominika vysvobodila až zpráva o tom, že 
region, do něhož jsme měli namířeno, nařizuje z epidemických důvodů 

zákaz vycházení. 

V sobotu 24. října tedy vyrazili bohoslovci Nepomucena na malou 
expedici na sever od Říma. Jejím záměrem bylo strávit společně volný 

den a prospět vzájemným vztahům, vzdělat se v historii nebo se 

NAKONEC ZDAŘENÝ 

VÝLET 
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pomodlit v krásných starobylých chrámech, kterými oplývá kraj, který 
kdysi patřil k papežskému státu. 

Spolubratr Slepička naplánoval návštěvu několika pamětihodností 
důkladně postupně podle časové osy linoucí se dějinami. Tak jak to už 
odpovídá jeho učitelské akreditaci. 

Nejprve jsme se zastavili na okraji města Tarquinia, abychom si 
prohlédli starověké etruské pohřebiště, podzemní hrobky zdobené dva 
a půl tisíce let starými malbami, a tak získali povědomí o nejstarší 

civilizaci tohoto kraje. Posléze jsme zamířili do středověkého Viterba, 
a b y c h o m  s i 

prohlédli jedno 
z nejzachovalejších 

středověkých měst 
Itálie, jež bylo také 

v y s t a v ě n o  n a 
ruinách etruského 
města. V poledne 

jsme měli možnost 
slavit mši svatou 

v kostele bl. Růženy 
z Viterba, světice 

tolik ctěné místním 
o b y v a t e l s t v e m . 

Posléze jsme se po obědě rozprchli po křivolakých uličkách, kde člověk 
může po trošce nasát specifickou atmosféru historického a přitom stále 
živého středověkého města. Po románských a barokních kostelech, na 

něž člověk narazí na každém rohu tohoto podivuhodného města, jsme 
navštívili papežský palác ze 13. století, kde proběhlo v témž století 

slavné první konkláve. S tímto palácem (který možná mohl trochu 
překvapit svou rozlohou o dvou místnostech) také mohlo být Viterbo 

asi třicet let sídlem papežství. Pak jsme se ještě zdrželi v katedrále 
sv. Vavřince, nádherné románské bazilice, než jsme vyrazili při západu 

slunce na konci požehnaného dne zpět do Říma. 

Jan Pecháček 
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e brzké ráno. Venku je ještě noční tma, slunce má do 
svého východu ještě daleko a také velkoměsto 

obklopující Nepomucenum se zatím úplně neprobralo do 
svého plného ruchu. My bohoslovci trávíme tento čas 
tichým rozjímáním v kapli. Zdálo by se, jako bychom byli 

první, kteří si pravidelně přivstanou, abychom již před rozedněním 
začali svůj nový den chválou Hospodina. 

S železnou pravidelností se však ze tmy zahrady ozývá tenký hlásek, 
téměř neznatelný melancholický zpěv maličkého pěvce, který každé 
ráno předvádí svoji jemně posmutnělou píseň. Autorem této melodie je 

sameček červenky obecné, který v nízkém křoví rostoucím za kaplí 
našel svůj domov. Je to jeden ze stálých obyvatelů Nepomucena, který 

je možná méně přelétavý než my bohoslovci. Svým ranním koncertem 
jako by se snažil předběhnout všechny ostatní obyvatele těchto končin 

Říma, kteří zanedlouho svým hlukem zcela znemožní vyniknout jeho 
jinak nenápadnému hlasu. Poslední chvíle noci (nebo možná lépe 
první chvíle rána) tak patří tomuto pěvci, který je zcela běžný i v naší 

domovině a člověka vlastně překvapí, že mezi všemi středomořskými 
rostlinami, kterých je naše zahrada plná, zahlédne červenku, která zde 

působí na první dojem trochu nečekaně. 

Jsou tu však i další ptačí obyvatelé naší zahrady, jejichž projevy jsou 
mnohem okázalejší. Oproti samečkovi červenky obecné jsou to trochu 

spáči. Čekají ve svých pečlivě postavených hnízdech, dokud 
nevykouknou první sluneční paprsky, aby i oni vykoukli a s křikem 

ŽIJÍ TU S NÁMI 
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z nich vylétli. Řeč je o papoušcích mniších, kteří jsou však ve zdejším 
kraji nezvanými hosty. A pokud zvanými, určitě ne původními. Jedná 

se o druh papouška, který je doma v řídkých lesích a palmových hájích 
Jižní Ameriky. Je však velmi přizpůsobivý, a tak hejno, které před léty 

uniklo snad z pašerácké zásilky na jednom z římských letišť, či 
jednotlivci, kteří ze soukromých chovů zavítali na svobodu, vytvořili 

v Římě (i jinde v Evropě) životaschopné kolonie a spokojeně tak 
obydlují nový kontinent. Jedna taková kolonie se usadila i v naší 

nepomucenské zahradě, a zdá se, že se jí tu velmi líbí. Tito mníšci šedí 
(jak zní jejich jiné označení) jsou jediným druhem papouška na světě, 
který nehnízdí v dutinách stromů, ale staví si z větviček a prutů 

společná kulovitá hnízda vysoko v korunách stromů. Ta mohou mít 
hmotnost až 200 kg. Dalším znakem, kterým se tito papoušci pyšní, je 

charakteristický pronikavý křik, kterým ohlašují radost ze života, 
hádky v kolonii i nezvané hosty v blízkosti bydliště. Jako náhrada 

hlídacích psů by tedy nebyli špatní; jako kulisa k soustředěnému 
studiu už to není tak úplně ono. Zvláště pro ty, kteří mají jejich krásná 

hnízda přímo za okny… Buď, jak buď, mohou pro nás být stálou 
akustickou připomínkou, že na této planetě nejsme sami a že navíc 
neseme odpovědnost za harmonický rozvoj života na ní. 

A v neposledním případě také příkladem píle a nasazení, jež předvádí 
při opravě hnízd, která se nám v rámci koloniální války podaří narušit. 

Vraťme se však k našim ptačím spolubydlícím, kteří jsou zde opravdu 
doma (nebo alespoň po část roku). Je jimi řada druhů, které jsou 
původní i v naší vlasti, např. kos černý, rehek domácí, hrdlička 

zahradní a králíček nejmenší. Bezpochyby nejvýraznějším a snad 
nepřehlédnutelným je špaček obecný, a to zejména v druhé polovině 

podzimu a na přelomu zimy, kdy se k místním špačkům, kteří obývají 
Řím celoročně, přidávají statisíce jedinců, kteří léto strávili 

v severnějších zeměpisných šířkách a zastavují se zde při cestě do 
zimovišť v severní Africe. 

Když se blíží soumrak, špačci z širokého okolí Říma vytváří 

desetitisícihlavá hejna a stahují se do věčného města, aby zde strávili 
noc. Jak už tomu však v životě bývá, tato cesta není bez obtíží. Ve 
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vzduchu poletují hladoví dravci, kteří nutně potřebují před nocí 
naplnit žaludek. K tomu mají vynikající lovecké schopnosti, jež mohou 

být pro špačky fatální. Jediné, co dravci v té chvíli potřebují, je oddělit 
jedince od hejna. V tom okamžiku se totiž špaček stává mnohem lépe 

zaměřitelnou a tedy i snadnější kořistí. To však vědí i špačci, a proto ve 
strachu o holý život vytváří ve vzduchu seskupení tvořící až tisíce 

jedinců, která však z venku působí jako jediný organismus. Jejich 
pohyby jsou dokonale synchronizované a v celkovém pohledu vypadají 

spíše jako mračno, v němž se ptáci přelévají z jednoho konce na druhý. 
Ve snaze zachránit si život tak nechtěně vytvářejí strhující vzdušnou 
akrobacii, nezapomenutelnou podívanou pro všechny, kteří rádi 

obdivují krásu stvoření. V podzimním období se navíc téměř každý den 
rozhodne některé hejno prolétající do centra Říma na chvíli 

odpočinout na vzrostlých piniích v naší zahradě. To pak prší z nebe 
déšť špačků, kteří téměř střemhlav padají do jejich korun. Toto 

pravidelné nebeské představení je ze střechy Nepomucena jako na 
dlani. Jen není úplně od věci mít s sebou deštník nebo kapuci. 

Většinou neprší jen špačci… 

Možná byste od pobytu v srdci Říma čekali všechno, jen ne zážitky 
z pozorování přírody. Jak je vidět, příroda si najde cestu všude tam, 

kde jsou oči otevřené. 

Tomáš Zámečník 
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bčas chci, aby se zastavil čas, a ještě víc, abych se zase 
vrátil zpět do časů mého dětství, do doby, kdy jsem 

zažíval všechny ty krásné a nezapomenutelné chvíle. 
Chvíle, kdy bezstarostnost dětství vládla mému já 
a fantazie malého chlapce dělala úplné zázraky. Byla to 

doba, která dnešnímu mladému člověku přijde možná směšná, možná 
naivní, ale pro mě to byl čas, který měl své kouzlo. Nejhezčí chvíle, 

které si pamatuju, byly ty trávené venku s kamarády při různých hrách 
a samozřejmě prázdniny, největší prioritu však mají Vánoce.  

Ten požehnaný čas, kdy se Bůh stane člověkem, aby zachránil člověka. 
Nejhezčí Vánoce mého dětství byly u mojí babičky a dědy. I dnes, po 
mnoha letech, cítím tu omamnou vůni skořice, medu, vanilky a jehličí, 

která se vznášela v ovzduší. To tajemno onoho okamžiku, kdy jsou lidi 
na sebe hodní. Na Štědrý večer babička v zástěře dodělávala v kuchyni 

poslední dobroty na společnou večeři a v obývacím pokoji seděl 
dědeček a rok co rok nám dětem dovolil sníst čokolády ze stromečku 
a všechny mandarinky, které byly tenkrát vzácností, podobně jako 

mnoho dalších věcí.  

Dnes, když se blíží Vánoce, se v mé mysli promítá ona scéna z dětství 
a já vidím sebe a všechny blízké, jak společně tvoříme jednu velkou 

a šťastnou rodinu. U večeře nás bylo rok co rok víc než deset, ale i tak 
se u stolu našlo místo pro ty, kteří jsou už na věčnosti jako symbol 

toho, že na ně nezapomínáme a máme je stále rádi. Jak běží čas a já už 
nejsem dítětem, toužím, aby byly naše Vánoce zrovna tak krásné 

a okouzlující. Líbilo se mi, jak bylo všechno krásně nachystané 
a nazdobené. Ve vzduchu se vznášela ta tajemná vůně očekávání 

a štěstí, které dělaly tento čas tak vzácný. Z almary se vytáhl starý bílý 
ubrus po prababičce, sváteční servis a stříbrný příbor, který stříbrný 
vůbec nebyl, ale všichni jsme věřili, že byl. K tomu skleničky, které 

babička dostala jako svatební dar, a porcelánové mísy, které ještě víc 
zdůrazňovaly svátečnost onoho okamžiku. Uprostřed stolu stál svícen, 

z něhož proudilo do pokoje světlo a teplo. A všechna ta jídla, oplatky 
s medem, chléb a česnek, zelňačka s houbami, smažený kapr 

BÝT ZASE MALÝM CHLAPCEM... 
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a bramborový salát s majonézou i malé pečené buchtičky s mákem 
zalévané mlékem a medem, polovina jablíčka s hvězdičkou uprostřed 

řezu a ořechy. Vše nachystané i s kapří šupinou a mincí pod ubrusem 
a čekaným okamžikem, kdy babička dala svým příchodem ke stolu 

pokyn k modlitbě a ke zpěvu Tiché noci. K Vánocům mého dětství 
patřil i proslov mého dědy, ve kterém nikdy nezapomněl děkovat. 

Děkovat Bohu za všechno, co jsme v uplynulém roce dostali, 
a samozřejmě babičce za to, že jí má a že tak pěkně opět nachystala 

vše, co k Vánocům patří. V modlitbě a slovech dědečka je možná kořen 
mé touhy stát se knězem. Po večeři jsme všichni čekali na Ježíška. 
Někdo z dospělých tajně zazvonil zvonečkem, což byl signál pro děti, 

aby vzaly útokem pečlivě zabalené dárečky, a babička s dědou se slzou 
v oku sledovali naši radost a smích, když jsme je rozbalovali. Potom se 

ještě chvíli společně sedělo, povídalo, popíjelo se svařené víno 
a vaječný likér, zpívaly se koledy a pak se každý vydal svou cestou 

domů, aby ve sněhem zaváté krajině pospíchal na půlnoční mši. Chtěl 
bych být zase malým chlapcem, který klečí v kostele a dívá se na malé 

děťátko v jeslích v starobylém betlémě s pohyblivými výjevy ze života 
a na světla v oknech domečků a paláců v kulisách kolem toho všeho. 
Na děťátko, které je touhou i nadějí, láskou i vírou pro milióny lidí na 

celém světě.  

Dnes moje Vánoce už nejsou stejné jako kdysi, není nás u stolu deset 
a babička s dědou jsou už na věčnosti, ale i tak jsou krásné 

a okouzlující. Vše je pečlivě nachystané a vyzdobené. Roli babičky 
zastává moje maminka a já s tátou sedíme v obýváku a tajně jíme 

čokolády ze stromečku. Bílý ubrus, sváteční servis, jídlo podle našich 
zvyků, šupina i mince, modlitba a Tichá noc. I ten vánoční proslov 

máme, ale už víc než dvacet let ho přednáším já. Z mého srdce se 
ovšem nikdy nevytratí Vánoce, jak je znám z dětství. Jejich Láska má 

už pevné místo v mém srdci, v srdci dospělého chlapa, který rok co rok 
touží být opět tím malým chlapcem se všemi vzpomínkami, které mu 
nikdo a nic nevezme. Tak tedy požehnané Vánoce, Vánoce vašich 

vzpomínek a radostných okamžiků, přesně jaké je chcete mít a které 
milujete. S lidmi, kteří k vám patří a vy patříte k nim.  

František Šary 
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 jednom filiálním kostelíku mé farnosti se chystala 
svatba. Všichni se na ni těšili a náležitě také připravili. 

Chrám byl krásně vyzdoben, svatební hosté patřičně 
vymódění a nervózní, muzikanti rozezpívaní, ženich 

trochu namazaný, nevěsta měla přiměřené zpoždění, 
družičky se dohadovaly, v jakém pořadí půjdou, … a ministranti byli 

poněkud mimo, jako ostatně vždy, když byla liturgie v něčem jiná než 
ta nedělní a oni nemohli jet podle autopilota. Snažil jsem se jim tedy 

ještě před začátkem mše sv. vysvětlit alespoň ty nejdůležitější rozdíly 
oproti nedělní mši sv. a zdůraznit okamžiky, kdy budu potřebovat, aby 
mi byli k ruce. Jeden ze služebníků oltáře, vytáhlý puberťák Zdenda, se 

mi zdál nějaký bledý, ale neměl jsem moc čas ani odvahu zjišťovat, co 
je příčinou jeho nezdravého vzhledu… a tak jsme začali. Vše probíhalo 

hladce, dokonce i čtenáři věděli, kdy mají nastoupit a co říct na začátku 
a konci čtení. Žalm se schole opravdu povedl: nevěsta i její matka 

plakaly dojetím. Jako druhé čtení si kontrahenti vybrali velmi 
oblíbenou Velepíseň lásky od sv. Pavla. Svědkyně nevěsty procítěně 

četla: „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se 
nevychloubá, …“. Periferním viděním jsem si ale všiml toho, že během 
čtení se Zdenda prudce postavil a rychle zamířil do sakristie. Stihl se 

ještě zhroutit na pravé koleno před svatostánkem jako střelený bizon, 
vymrštit se a doběhnout do malé místnosti na boku presbytáře. Když 

právě přebíhal přes práh a svědkyně četla: „láska se nenadýmá“, ozval 
se decentní zvuk přidušeného dávení a šplouchnutí – asi jako když 

vylijete kýbl s vodou na podlahu. Ani jsem se nemusel otáčet. Bylo mi 

Z DENÍKU VENKOVSKÉHO 

ADMINISTRÁTORA 
DÍL ČTVRTÝ : JEŠTĚ JEDNOU O DĚTECH 
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jasné, že ministrant ze sebe na prahu sakristie vyhodil snídani, která 
mu nesedla (podle množství šplouchající tekutiny to musela být 

vydatná anglická snídaně). K jeho cti nutno dodat, že po sobě vše 
uklidil a pak se během kázání vrátil na své místo, jakoby nic. Svědkyně 

projevila ještě větší odvahu, protože čtení bez většího zadrhnutí 
dočetla a důstojně odkráčela.   

   *** 
Během noci kostelů se jeden můj kolega procházel po kostele v době, 

kdy se nekonal žádný bod programu a lidé si jen tak prohlíželi interiér 
nebo se účastnili různých workshopů. Všiml si velmi sympatického 
dědečka, který na toto tajemné místo vzal svého vnoučka. Pánovi 

dělalo dobře, že chlapec se všemu diví a na všechno se ptá, protože mu 
mohl zasvěceně odpovídat a těšit se pak z vnoučkových obdivných 

pohledů a komplimentů, jako například: „Ty jo, dědo, jak to všechno 
víš? Ty seš tak chytrej!“. Kněz se nenápadně držel za nimi, protože 

vytušil, že z toho kouká legrace, a taky že ano! V jednu chvíli chlapec 
ukázal na dřevěnou tabulku s vyměnitelnými dřevěnými destičkami, 

které sloužily jako číselník pro zpěv kancionálových písní. 
Mysterióznost tohoto předmětu ještě umocňovalo, že byl přibit 
(poněkud nakřivo) na barokní kazatelně. Klučina se zeptal seniora: 

„Dědo, co to je?“. Dědeček se přikrčil a polohlasně chlapci šeptal do 
ucha vážným hlasem, jako by mu vyzrazoval státní tajemství: „To jsou 

čísla vzkříšení!“.  
Další předmět, který chlapečka zaujal, byla těžká cínová křtitelnice 

z 15. století. „A co je tohle, dědo?“. Odpověď byla opět odzbrojující: „To 
je velkej samovar“.     

*** 
Svatý Pavel říká: „když jsem slabý, právě tehdy jsem silný“ (2Kor 
12,10). V životě kněze se velmi často ukazuje hluboká pravdivost těchto 

slov. Obzvlášť výmluvné je, když si Bůh použije nějakou naši 
nedokonalost a udělá z ní silnou stránku. Jako konkrétní příklad mohu 

uvést svoji naprosto zoufalou neschopnost kreslit. Jelikož jsem ale 
během hodin náboženství vždy chtěl dětem věci nějak graficky přiblížit 

a ozřejmit, zapomínal jsem na tuto svou slabinu, chápal jsem se křídy 
a pouštěl se do různých obrázků a schémat. Kupodivu, hned během 

první hodiny, kdy jsem kreslil, jsem si děti naprosto získal. Probírali 
jsme pobožnost křížové cesty a já se snažil pro názornost ke každému 
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zastavení nakreslit jednoduchý obrázek. Postavy jsem kreslil jako 
panáčky vytvořené z pár čar. Dámské postavy měly jako tělo 

trojúhelníček, abych naznačil, že mají šaty, a z vajíčkovité hlavy se 
snášela na každé rameno kudrlinka (že nikdy nebyly symetrické, 

nemusím snad ani dodávat) znázorňující dlouhé vlasy. Pán Ježíš 
a Panna Maria měli nad hlavami elipsoidní svatozáře. Děti se tak 

smály, že ze sousední třídy musela přijít paní učitelka, protože si 
myslela, že jsou ve třídě samy bez učitele a vyvádí alotria. Když jsem se 

pak na závěr hodiny ptal, jestli mají žáci nějaké dotazy, jeden klučina 
se mě zeptal jen s obtížným zadržováním smíchu: „A pane faráři, proč 
ten Váš Pán Ježíš vypadá jako zombie?“. Odkazoval se, pochopitelně, 

na 12. zastavení, kde jsem panáčkovi na kříži nakreslil místo dvou 
teček v oblasti očí dvojí písmeno x, abych naznačil, že již zemřel… Když 

se mě pak jedna maminka při jakési příležitosti ptala, proč dětem 
kreslím během náboženství na tabuli zombíky, odpověděl jsem jí: 

„Milá paní, nevěřte všemu, co Vám děti povídají o mě a hodinách 
náboženství. Já Vás ujišťuji, že nevěřím ani z poloviny tomu, co mi ve 

škole vykládají o Vás a Vaší rodině“. 
*** 

Jedno odpoledne v týdnu jsme měli na faře aktivity pro rodiny 

s menšími dětmi, které ještě nechodily do školy. Kromě her jsme pro 
ně měli připravené i takové malé katecheze nebo – chcete-li – přípravu 

na budoucí hodiny náboženství. Když se zrovna nedělo nic 
organizovaného, děti si hrály za hezkého počasí na farní zahradě a před 

kostelem a maminy klábosily před farou nebo na faře, tatínky jsem 
občas pozval na pivo nebo panáka do farní kuchyně… zkrátka idylka. 

Významná část z nich pak šla i na večerní mši svatou. Když se pak 
jednou po takovémto odpoledni lidé trousili z kostela domů, šel jsem 
za skupinkou seniorek, která si pochvalovala, kolik máme ve farnosti 

dětí a jak jsou dobře vychované a hodné… „To je určitě tím, že chodí do 
kostela!“, říkala jedna z těchto dam ostatním. „To naši sousedi mají 

takový zlobivý parchanty a do kostela ani nepáchnou, ačkoli by jim to 
prospělo!“. Ostatní dámy přikyvovaly a dodávaly: „Jo, jo, svatá 

pravda“. Tak se tato suita dostala na dlážděný chodník před farou, kde 
bylo množství obrázků a nápisů, které tam „kostelní“ děti během 

odpoledne vyráběly. „A jak si pěkně hrajou… no úplně jiný, než ty 
ostatní nekřtěný děti“, pokračovala v monologu ona dáma… než zrak 
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všech důchodkyň spočinul na dětsky kostrbatém nápisu přes celou šíři 
chodníku. Zelenou křídou tam bylo napsáno jedním z mých 

ministrantů jeho mínění o jiném ministrantovi: „Patryček je kretén“.  
*** 

Jedna mladá rodina mne jednou večer po mši sv. pozvala k nim domů 
na večeři. Jelikož jsem ale ještě musel jet někam krátce něco zařídit, 

domluvili jsme se, že přijedu, až věc vyřídím. Vyjeli jsme společně od 
kostela: já jel první ve svém již téměř veteránovi, rodina jela za mnou 

ve svém velkém rodinném autu. Na křižovatce jsme počkali na zelenou 
a pak se naše cesty rozdělily. Když jsem za 10 minut zvonil u jejich bytu 
v paneláku, otevíral mi nejmladší (čtyřletý) synek. Chvilku si mě 

prohlížel od hlavy k patě a pak se osmělil a zeptal se: „Pane faláži, ploč 
jezdíš jako dlak?“. Zůstal jsem na něj nechápavě civět a rodiče se 

rozesmáli. Na můj tázavý pohled odpověděla paní domu: „No, jak jsme 
stáli za Vámi na tom semaforu, tak Vy jste vyrazil hned jak blikla 

zelená a už jste byl v trapu… a manželovi v tu chvíli vyklouzlo z pusy: 
Ty jo, pan farář jezdí jako drak!“.   

*** 
Léto je čas dovolených a táborů. I v naší farnosti jsme pořádali farní 
tábor a – jak to tak bývá – brávali jsme na něj i děti, které nebyly úplně 

„kostelové“. Rodiče byli rádi, že jim někdo ohlídá děti, děti byly rády, 
že můžou být s kamarády a spolužáky, no a pro nás vedoucí to byla 

výzva. Všichni rodiče věděli, že tábor je křesťanský, že jsou na 
programu mše sv. a každodenní modlitby, zpovídání a tak… a neměli 

s tím problém. Bylo nicméně velmi půvabné pozorovat, jak téměř 
všechny děti, které nebyly vychovávány ve víře a neznaly křesťanské 

„reálie“, jsou přirozeně přitahovány a okouzleny krásou kostelů, 
mešních zpěvů, biblických příběhů nebo katechezí. Často jsem musel 
dlouhé hodiny odpovídat na zvídavé dotazy těchto malých objevovatelů 

křesťanství. Jejich nadšení mě nesmírně nabíjelo a působilo jako 
protilátka proti smrtícímu nezájmu starých tvrdohlavých sedláků nebo 

eklektické vlažnosti „nechodičů“ ke svátostem. I stalo se, že jednou 
během celodenního výletu z vršku za vesnicí vykoukla krásně 

malovaná kaplička. Jeden vedoucí na ni ukázal a ptal se skupinky 
„nekostelových“ dětí, jestli ví, co to je. Odpověď jedné holčičky všechny 

naprosto uzemnila: „To je asi… Ježíškova kadibudka“. 
P. Josef Bláha 
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