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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 v tomto období paní 

Haně Malinové a paní Heleně Pavlincové. 
 

Přejeme požehnané období letních prázdnin! 

Ilustrace na titulní straně: Dominik Frič 

Finančně lze přispět na vydávání časopisu také převodem 
na účet koleje v CZK nebo EUR 

 
CZK: 7316032/0800 

IBAN: CZ34 0800 0000 0000 0731 6032 
 

EUR: 7339322/0800  
IBAN: CZ34 0800 0000 0000 0733 9322  

 
Do poznámky, prosím, napište: BRÁZDA 



 

 3 

BRÁZDA 3/2020–2021  
 

Obsah  

Úvodník  Jan Slepička 4 

Kronika Pavel Kasal 5 

Od sv. Jana na novém oltáři Vojtěch Novotný 8 

Kus Brna v Římě Vojtěch Novotný 11 

Létají s námi ve vzduchu Tomáš Zámečník 13 

Spása duší a odpočinek Josef Kvapilík 15 

Méně známí čeští patroni Jan Slepička 18 

U babylonských řek... Vojtěcha Fialová 20 

Krutý Bůh? Poselství příběhu Gn 22 Daniel Martinek 22 

Z ikonografie kolejní kaple Lukáš Jambor 25 

Básně František Šary  27 

Z deníku venkovského administrátora Josef Bláha 28 

Komiks Daniel Martinek 32 

Brázda:  Časopis nepomucenských alumnů  

Redaktor:  Jan Slepička 

Fotografie: Alumni, Internet 

Upozornění:  Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři 

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

Datum vydání:  24. 5. 2021 



BRÁZDA 3/2020–2021 

4 

ilí čtenáři, 

dospěli jsme ke konci akademického roku 2020/2021, 
začíná další zkouškové období, pro některé 

z bohoslovců třeba i osmnácté či dvacáté. Jiní v těchto 
dnech usedají naposled do školních lavic v roli žáků 

a těší se na první pastorační zkušenosti coby jáhnové. Věřím, že do 
cílové rovinky tohoto akademického roku všichni doběhneme se ctí 

a na konci září se setkáme na startu toho nového, vítajíce nové 
alumny. 

Obsah čísla odráží do jisté míry dění v koleji během posledních 
týdnů. Komár na obálce časopisu nám dává vědět, že léto už je za 
dveřmi a s ním vysoké teploty evokující pláž a moře, ale taky že 

veškerý možný i nemožný hmyz už je připraven, aby dotíral na 
člověka, kamkoli se hne. 

V polovině května Nepomucenum prožilo významnou slavnost svého 

patrona, která byla letos ještě významnější díky inauguraci nového 
kamenného oltáře přivezeného z Brna. Kardinál Czerny, hlavní 
celebrant slavnostní liturgie, v homilii vyslovil prosbu, aby „tento 

oltář byl středem našeho vzdávání chvály a díků; […] kéž je stolem, 
na němž budeme lámat chléb života a pít kalich jednoty; kéž je 

pramenem, z něhož bude prýštit navěky voda spasení“. Povzbuzeni 
těmito slovy skutečně nezapomínejme na důležitost naší bohoslužby, 

při níž lámeme pravý chléb života.  

Zachovejte nám přízeň i přes prázdniny a pokud vám to někdy vyjde, 
přijeďte se na nový oltář podívat. 

Jan Slepička 

ÚVODNÍK 
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Duben 
 sobotu 10. dubna se kolej po velikonočních svátcích opět 
naplnila bohoslovci a kněžími. Pro každého byly 

Velikonoce trochu jiné, každá farnost, do které se 
bohoslovci a kněží na Velikonoce vrátili, se totiž musela 

vypořádat s mimořádným covidovým stavem. Společný 
návrat po svátcích jsme oslavili společnou nedělní mší svatou 
a slavnostním obědem. 

O víkendu 16.–18. dubna jsme měli první rekolekce po Velikonocích. 
Naším rekolektorem byl o. Petr Zelinka SDB. Tématem jeho přednášek 
byla moudrost vybraných kněžských osobností salesiánského řádu. 

Toto třídenní jsme zakončili nedělní společnou oslavou, mší svatou 
a slavnostním obědem, při němž jsme popřáli k narozeninám sestře 

Miriam i panu rektorovi Romanu Czudkovi. 

Čtvrtek 23. dubna byl opět příležitostí ke slavení. Kromě liturgické 
oslavy českého světce jsme také popřáli k svátku sestře Vojtěše, 

představené místní komunity Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského. Bezprostředně před obědem jsme jí poděkovali za její 

službu vedení sester, které o nás v koleji pečují. 

 

 

KRONIKA 
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Květen 
hned na začátku května (1. 5.), když se rozvolnila 
bezpečnostní covidová opatření, jsme, bohoslovci 
a přestavení, vyrazili na společný výlet. Dopolední cíl 

byla Roccasecca, rodiště sv. Tomáše Akvinského. 
Odpoledne jsme zajeli do Gaety, přístavního městečka. 

Zde jsme sloužili společnou mši svatou, prošli místní poutní místa a 

viděli i další krásy města Gaety. Zde jsme zůstali i na večeři, po ní jsme 
opět vyrazili zpět do koleje. 

Měsíc květen je měsícem Panny Marie. Tento rok navíc slavíme rok 
sv. Josefa. Jak tato dvě období nejlépe skloubit? Například tím, že 
během vybraných večerních nešpor si každý bohoslovec připraví krátké 

kázání ze života Svaté rodiny z pohledu sv. Josefa. I toto je jedna 
z příležitostí připravit se na budoucí kazatelskou praxi. Po promluvě 

vždy následují litanie k Panně Marii a závěrečná píseň.  

Dne 15. května jsme oslavili slavnost všech kolejních slavností. Ten den 
jsme si totiž připomněli mučedníka sv. Jana Nepomuckého, patrona 

naší koleje. Do slavností jsme vstoupili již v předvečer slavnostními 
nešporami a akathistem ke sv. Janovi. Slavnost ale vyvrcholila v sobotu 

společnou odpolední mší svatou, pozvání předsedat jí, přijal kardinál 
Michael Czerny S.J. Kardinál Czerny při společné mši inauguroval 
i nový nepomucenský oltář, převezený z brněnské katedrály sv. Petra 

a Pavla. Po slavnosti následovalo společné barbecue na zahradě naší 
koleje. 
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O víkendu 21.–23. 5. byly opět rekolekce. Promluvami nás provázel 
o. František Staněk, absolvent diplomatické akademie v Římě a doktor 

kanonického práva. Tématem byla osoba Ducha svatého. V neděli, na 
slavnost Seslání Ducha svatého, bohoslovci papežské koleje 

Nepomucenum ministrovali Svatému otci na mši svaté v bazilice 
sv. Petra ve Vatikánu. Samotné mši předcházely dva nácviky na 

bohoslužbu. Poslední příležitost takto sloužit Svatému otci byla na 
vigilii Zmrtvýchvstání Páně před třemi lety. 

Pavel Kasal 

 Pro více informací a fotografií z této velké události na-

vštivte naše webové stránky www.nepomucenum.it. 

http://www.nepomucenum.it
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 podvečer neděle 9. května 2021 dorazil do naší koleje 
akademický sochař Petr Váňa se svou dcerou Eliškou 

a spolupracovníkem Hynkem Shejbalem. Jejich první 
kroky zamířily do atria Nepomucena, aby obhlédli oltář 
přivezený z Brna a rozvrhli síly, jak jej přemístí na nové 

místo v naší kapli. 

V pondělí ráno začaly práce na očištění a vyspravení tohoto krásného 
díla: prosvětlit vodní parou, opravit uražená místa, vybrousit spodní 

i vrchní stranu menzy... Dychtiví obyvatelé koleje pokukovali, jak se 
oltář postupně rozjasňuje. 

Samotný přesun oltáře proběhl v úterý 11. května 2021. Ráno jsme 
ještě naposledy slavili mši svatou na původním oltáři, umístěném 
v naší kapli v první polovině osmdesátých let a v roce 2010 doplněném 

o charakteristickou predelu s vlnami řeky Vltavy a pěti svatojánskými 
hvězdami. Během hodiny a půl byl pak tento oltář demontován. 

S pomocí speciální konstrukce mohlo začít přesouvání obou dílů 
brněnského oltáře: nejprve přes jedny schody, pak přes kapli, znovu 

přestavět konstrukci a konečně přes dva schody v presbytáři. Zbývalo 
vyměřit, kde přesně bude oltář stát, a rozhodnout, jaká strana bude 
přední. 

Před položením vrchní menzy na masivní nohu oltáře rektor koleje 
o. Roman Czudek vložil do malého volného prostoru v místě spoje 
obou částí ostatky sv. Jana Nepomuckého Neumanna, českého světce 

nesoucího jméno po patronovi naší koleje. Jeho malá kůstka tak 

OD SV. JANA NA NOVÉM 
OLTÁŘI 
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spočinula v „srdci oltáře“, stejně jako se tento světec cele připodobnil 
Kristu. Relikviář je obklopen tvrdým kamenem ve tvaru zdobného 

kříže, jako se Pánův kříž stal Janovou jistotou za jeho života. 
Seminaristy může inspirovat touhou po duchovním povolání: když 

v Čechách nemohl být vysvěcen pro přebytek kněží, neváhal hledat jiné 
místo, kde se může zasvětit Bohu. Tak se dostal do Filadelfie. Zde byl 

horlivým knězem a později biskupem, který s vynalézavostí pečoval 
o svěřené stádce – tím může být příkladem i pro nepomucenské kněze 

studující mimo svůj domov, aby se posléze vrátili a mohli sloužit tím, 
co zde načerpají. Přímluvcem bude jistě i pro naše sestry – jako první 
Češka vstoupila k boromejkám sestra našeho světce a v jeho rodném 

domě v Prachaticích jejich komunita dodnes působí. A konečně může 
být první světec Severní Ameriky ukazatelem, že svatým se může a má 

stát opravdu každý z nás. 

Konečně stál oltář na svém místě. Nově příchozí hned zaujme nápaditý 
tvar, který je zve, aby přistoupili blíže a pomalu si jej prohlédli ze všech 

stran. Jako oltář přitahuje oči toužící pokochat se stále novými pohledy 
z každého úhlu, kéž nás Kristus přitahuje, abychom nalézali zálibu 

v rozmanité modlitbě. Oltář barevně zapadá do stylu bílého mramoru 
podlahy, přesto je nejsvětlejším bodem kaple – stejně jako Kristus je 

tím, který má zářit v našem životě. 

Slavnostní inaugurace proběhla o slavnosti patrona koleje sv. Jana 
Nepomuckého. Ta se pro kolizi se slavností Nanebevstoupení Páně 

přesunula již na sobotu 15. května. Bohoslužbě, při níž jsme děkovali 
brněnské diecézi za dar oltáře pro naši kapli, předsedal brněnský rodák 
kardinál Michael Czerny S.J. Rodnou zemi musel opustil již ve dvou 

letech, ale přesto se – jak sám připomněl – s naším novým oltářem 
setkal již v roce 1987, kdy přijel do Brna poprvé po dlouhých letech na 

návštěvu. 

V homilii, inspirován pevným oltářem a patronem koleje, nabídl 
kardinál zamyšlení nad Eucharistií a svátostí smíření. „Oba se 

nacházejí v samém jádru kněžské služby a formace k ní je posláním 
Papežské koleje Nepomucenum.“ V závěru své promluvy dodal: „Ve 

srovnání s chladným, masivním a těžkým mramorovým oltářem 
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»materie« zpovědi je neviditelná, nic neváží, je prchavá, pomíjivá, 
a přitom je nositelkou toho největšího významu. »Hrdiny budoucnosti 

budou ti, kdo dokážou opustit [dnešní sobecký a] nezdravý postoj 
a rozhodnou se vážně, nezávisle na osobních zájmech, podporovat úctu 

k pravdě. Kéž Bůh dá, aby takoví hrdinové uprostřed naší společnosti 
v tichosti vyrůstali« (František – Fratelli tutti, s. 202) také coby 

zpovědníci v naší církvi. To velice odpovídá duchu svatého Jana 
Nepomuckého.“ 

Samotný akt díkůvzdání za pro nás nový oltář – i když už před 37 lety 
posvěcený – proběhl v předělu mezi bohoslužbou slova a oběti. Pan 
kardinál pronesl předepsanou modlitbu, pokropil oltář svěcenou 

vodou a okouřil ho. Mše svatá pak pokračovala obvyklým způsobem. 
Před závěrečným požehnáním se ujal slova rektor o. Roman Czudek 
a vyslovil díky brněnské diecézi i vzácným hostům – mezi nimiž byl 

i apoštolský nuncius v České republice v letech 2011–2018 Mons. 
Giuseppe Leanza. Vyřkl též přání, aby tento oltář byl středem modliteb 

i pro další generace nepomucenských alumnů. 

 

Vojtěch Novotný, vicerektor 

 



 

 11 

BRÁZDA 3/2020–2021  

rátce po skončení slavnostní inaugurace oltáře 
o slavnosti Jana Nepomuckého jsme poprosili kardinála 

Michaela Czerného S.J. o krátký rozhovor.  

 

 

Jak prožíváte tento pro naši komunitu slavnostní den? 

S velkou radostí. Jak připomněl otec rektor, dnes je evidentní, že 
máme v Římě kus Brna – a já jsem také kusem Brna v Římě. Jsem moc 

rád, že jsem se mohl zúčastnit této krásné mše svaté a tohoto velkého 
aktu víry a vděčnosti Bohu. 

 V promluvě jste řekl, že jste již oltář spatřil v minulých letech. Při jaké 
příležitosti to bylo a jak na to vzpomínáte? 

Pamatuji jen, že jsem po našem útěku v roce 1948 poprvé jako dospělý 
navštívil Brno v roce 1987. Vzpomínám, že jsme zavítali do katedrály, 

jednotlivosti si už nevybavuji. 

 V homilii jste hovořil o svatosti, zmínil jste sv. Jana Nepomuckého 
a sv. Jana Nepomuckého Neumanna. Kteří čeští světci jsou pro vás 

inspirativní? 

Všichni. V tom smyslu, že jsou odrazem Božího lidu v naší české zemi. 
Ne proto, že jeden má lepší kvalitu než druhý. Je jich mnoho 

a dohromady ideálně zrcadlí, čím se máme stát. Všichni máme putovat 
ke každodenní svatosti, o které jsem v promluvě hovořil a kterou 

KUS BRNA V ŘÍMĚ 
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připomněl druhý vatikánský koncil. 

V naší koleji je aktuálně deset seminaristů. Co byste jim doporučil? 

V duchu tohoto dne bych je rád vybídl ke dvěma věcem. Zaprvé k velké 
úctě k oltáři: Oltář je Kristus, je symbolem, jednou z více přítomností 
Krista. Tento pevný základ naší víry a církve. Církev spočívá na Kristu 

jako na skále. Jak říká papež František: církev je obrácená pyramida. 
Tak si můžeme dokonale představit tento bílý oltář jako podpěru celé 
církve. Přeji budoucím kněžím, aby měli respekt ke Kristu jako 

k základu a také ideu církve jako převrácenou pyramidu. A aby byli 
opravdově ve službě Božímu lidu. Druhou důležitou věcí je svátost 

smíření: naslouchat, naslouchat, naslouchat. To je nejdůležitější, aby 
se Boží lid v pokání cítil přijatý a že se mu naslouchá. 

 
Rozhovor vedl Vojtěch Novotný, vicerektor 

Medailon kardinála Michaela 
Czerného S.J. 

 

• Narozen 18. 7. 1946 v Brně. 

• Koncem roku 1948 rodina emi-
grovala do Kanady. 

• V roce 1963 vstoupil k jezuitům. 

• Dne 9. 6. 1973 vysvěcen na kně-
ze. 

• Od roku 2016 pracuje ve vati-
kánském oddělení pro migranty. 

• Dne 4. 10. 2019 vysvěcen pape-
žem Františkem na biskupa a o 
den později kreován kardinálem. 



 

 13 

BRÁZDA 3/2020–2021  

oslední skupinou živočichů, kterou se budeme v našem 
seriálu o obyvatelích nepomucenské zahrady zabývat, 

jsou komáři. Živočichové nám všem dobře známí, 
alespoň co se týče osobního kontaktu s nimi. I zde 
v Nepomucenu jsou takřka stálými obyvateli naší 

zahrady i nezvanými hosty v domácnosti. Jejich přítomnost zde je 
opravdu téměř celoroční, s výjimkou několika týdnů v zimním období. 

O co více se s nimi potkáváme, o to méně však známe jejich poměrně 
komplikovanou taxonomii a životní cyklus. 

Komáři jsou na Zemi již 170 milionů let a za tu dobu se vyvinula 
spousta druhů. V ČR žije z celkového počtu asi 3000 druhů zhruba 40
–50 druhů ze šesti rodů. Všichni komáři se primárně živí nektarem, ale 

samičky jsou navíc schopny hematofágie (sání krve). Nepotřebují ji ke 
svému přežití, ale jako zdroj bílkovin pro vývoj vajíček. Samičky 

komárů jsou pozoruhodné i pro jejich životní cyklus, který je rozdílný 
od samců. Ty z poslední podzimní generace se zásobí tukovým 
tělískem a zimu přečkávají v klidovém stavu hibernace, obvykle ve 

sklepeních či v podzemních norách, kde se uchovává vlhko. Přesto, že 
jich mnoho během zimy uhyne, přeživší se na jaře probouzí a kladou 

vajíčka na vhodný povrch, zpravidla přímo do vody. Tím zajistí 
pokračování rodu. 

Co se týče druhů komárů, jsme na tom zde v Itálii podobně jako v ČR. 
S tím rozdílem, že zde, výrazněji než v ČR, vstupují do hry tzv. invazní 
druhy z nichž nejznámější je komár tygrovaný (Aedes albopictus), 

LÉTAJÍ S NÁMI VE 

VZDUCHU 
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který je původem z Jihovýchodní Asie. V 70. letech 20. století byl 
poprvé zaznamenán jeho výskyt v Evropě, konkrétně v Albánii, později 

ve Francii a v Itálii. V prosinci 2007 byl zaznamenán ve Švýcarsku. 
Další země, kde se tento nepůvodní druh vyskytuje, jsou Belgie 

a Francie; spekuluje se rovněž o zemích Pyrenejského poloostrova 
a Balkánu. V České republice byl v roce 2012 zachycen ojedinělý výskyt 

na jižní Moravě u Mikulova. Vlivem postupného zvyšování teplot ve 
střední Evropě vědci očekávají další rozšiřování druhu směrem na 

sever. Nepříjemnou vlastností tohoto druhu je přenos některých 
nebezpečných nemocí na člověka, např. horečky dengue, žluté zimnice, 
Zika viru a dalších. Zde v Itálii stál této druh za vypuknutím horečky 

chikungunya. Přestože na internetu a v médiích můžeme narazit na 
spoustu zpráv o „smrtícím komárovi“, „zásadním riziku pro Francii“ 

a další články s podobnými titulky, nezbývá než konstatovat, že v životě 
narážíme i na nepříjemnější věci a že pobyt v Nepomucenu je krásný 

i v přítomnosti tohoto ne zcela přívětivého dvoukřídlého hmyzu. 

Tomáš Zámečník 
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o je cílem všeho našeho snažení a pachtění? Proč jsme 
katolíky a chodíme do kostela? Proč jsme někteří 
v semináři a trávíme tolik let formací a studiem? Co dává 
smysl těmto z lidského pohledu nesmyslným činnostem? 
V posledním kánonu Kodexu kanonického práva se jako 
nejvyšší zákon udává spása duší („salus animarum 

suprema lex“ - Už jsem se setkal s více autory, kteří poukazují na fakt, 
že je spasen celý člověk s tělem i duší, což se mi zdá jako velice 
pravdivé, prosím proto laskavého čtenáře, aby si toto doplnění i nadále 
vždy domyslel). Když jsme trochu konkrétnější a zamyslíme se nad 
obsahem onoho slova „spása“, přijdeme na to, že jde o nejvyšší možné 
dobro pro jednotlivce i pro všechny společně – jde o definitivní stav 
naprostého a vrcholného štěstí ze spojení s Bohem a také všemi anděly 
a svatými (mezi nimiž budou i naši nejlepší přátelé, rodina a všichni, 
které máme rádi, dá-li Pán a oni sami). Toto bych tedy viděl jako cíl – 
aby bylo spaseno co nejvíce duší, což je to stejné jako přát si, aby co 
nejvíce lidí bylo šťastno nyní a navěky. A každá duše se počítá, protože 
nejde jen o čísla, ale o konkrétní lidi se jménem, příběhem a konkrétní 
tváří. 

A nyní vyvstává rozhodující otázka – jak se to dělá? Jak mohu já 
osobně přispět k tak vznešenému cíli? Mohu vůbec něco dělat? Nyní 
bych rád uvedl jednu „poučku“, kterou jsem slyšel před několika lety 

a která mi často vytane na mysli právě v tomto kontextu. Jde totiž o to, 
že pro dosažení jakéhokoli cíle musíme použít jemu přiměřené 

prostředky. Pokud chci doletět na Mars, nemůžu jet na elektrické 
koloběžce. A pakliže je spása nadpřirozený cíl, je třeba použít jemu 

SPÁSA DUŠÍ A ODPOČINEK 
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odpovídajících prostředků – nadpřirozených. Jaké to jsou? Přesně 
nevím, ale tuším, že by mohlo jít především o dva: modlitbu a pokání. 

V poslední době nás vyzvali například naši čeští biskupové, abychom 
právě tímto způsobem pomohli v současné situaci pandemie. Podobně 

i papež František a papežové před ním vyzývali k používání těchto 
„zbraní“ v duchovním boji, a to nejen v osobním. V modlitbě i v pokání 

můžeme pravděpodobně růst po celý život, ale hlavní přitom není 
sledovat osobní dokonalost, ačkoliv jsme k ní povoláni (viz Mt 5,48), 

ale růst v lásce, protože právě v lásce se má realizovat naše povolání 
k dokonalosti. Růst v lásce, která hledá nejprve Boha a pro něj i dobro 
druhého, dokonce jeho nejvyšší dobro – spásu, tedy spojení s Bohem. 

Poměrně nedávno jsem se bavil s jedním kamarádem jáhnem o tom, že 
je potřeba mít pouze několik, ale zato velmi jasných priorit při 
pastoraci farnosti. On mi v tomto kontextu řekl, že Spasitel je pouze 

jeden, a to Ježíš Kristus (implicitně mě tedy velice správně upozornil, 
abych si na něj sám nehrál). V té souvislosti se mi vybavily hlavní pilíře 

duchovního života, které udává Lorenzo Scupoli ve své knize Duchovní 
boj, jež zásadním způsobem ovlivnila mj. i sv. Františka Saleského. Jde 

o modlitbu, askezi/cvičení, důvěru v Boha a nedůvěru v sebe. Modlitba 
a pokání bez víry, že to nejsem já, ale Bůh, který (i díky mému 

přičinění, které spojuji s Kristovou obětí) mění srdce, by byly marné. 
A řekl bych, že jedním z velmi účinných způsobů, jak růst v této důvěře 
v Boha, je odpočinek. 

Odpočinek je aktem důvěry v Boha, že všechno nezávisí na mně. Když 
jdu spát, odevzdávám vše ukončené i neukončené do rukou Božích. 
Když přestávám pracovat, slavnostně prohlašuji, že svět (i církev) bude 

dál směřovat ke svému cíli. Mám v nebi Tatínka, kterému se dějiny 
nevymkly a ani nevymknou z rukou – a to ani mé osobní dějiny. A je tu 

ještě jeden silnější věroučný argument pro odpočinek. Šest dní je totiž 
učiněno vzhledem k sedmému, naším samotným cílem (cílem naší 

spásy, o kterou nám tolik jde) je tedy odpočinek, a to odpočinek 
s Bohem a pro Boha (srov. KKC 347). A zdá se mi, že je potřeba hledat, 

co to je opravdový odpočinek, co jsou činnosti (nebo nečinnosti), které 
mě skutečně obnovují, tvoří novým (re-kreují) podle Božího obrazu. 



 

 17 

BRÁZDA 3/2020–2021  

Rovnováha mezi prací a modlitbou, prací a správným odpočinkem 
v naprosté důvěře v Boha, to je to, co nám pomůže, aby co nejvíce lidí 

dosáhlo konečného odpočinku.  

Jak najít takovou rovnováhu? Vypomohu si volnou parafrází „principu 
a fundamentu“ Duchovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly, kterou jsem 

slyšel v jednom pořadu biskupa Roberta Barrona, zakladatele institutu 
Word on fire: „Dobře uspořádaný život se točí kolem oslavy Boha.“ 

Tato myšlenka se mi často vrací v nejrůznějších situacích, snad 
pomůže i milému čtenáři zacílit svůj každodenní život na ten nejvyšší 

cíl, a tak pomoci sobě i mnoha dalším. 

Josef Kvapilík 

 

 



BRÁZDA 3/2020–2021 

18 

řetí a poslední ze série méně známých českých patronů 
je sv. Hedvika, patronka Slezska, dnes téměř 
zapomenuté země Koruny české. Slezsko tvořilo od roku 
1348, kdy ho Karel IV. inkorporoval, až do roku 1918 
nedílnou součást zemí Koruny české, ačkoli od roku 1742 

zůstala českému království pouze menšina Slezska. Ta větší část totiž 
připadla po vítězství v první slezské válce Prusku. V době, kdy Hedvika 
přišla do Slezska (kolem 1190), bylo rozdrobeno do mnoha svébytných 
knížectví. Historicky nejvýznamnější bylo jádro Slezska kolem města 
Vratislavi – vratislavské knížectví, kterému vládl rod slezských 
Piastovců. Jednomu z nich, Jindřichu I. Bradatému, byla Hedvika 
provdána. Za knížete Jindřicha dosáhlo Vratislavsko velkého 
rozmachu, také díky usazování německých kolonistů. 

Předtím než se Hedvika dostala do Slezska, trávila čas svého mládí 
v Bavorsku, kde se taky na hradě Andechs kolem roku 1174 narodila. 
Vychovávána byla u sester benediktinek v Kitzingen. Životopisy hovoří 
o tom, že se naučila celé řadě praktických dovedností (péče o nemocné, 
předení, tkaní, příprava bylinných léků), ale také latinskému jazyku 
a přípravě rukopisných kodexů. Její otec ji provdal z mocensko-
politických důvodů jako velmi mladou slezskému knížeti. Hedvika 
knížeti porodila sedm dětí, z nichž čtyři se nedožily dospělého věku. Po 
sedmém dítěti manželé společně uzavřeli slib čistoty a kníže Jindřich si 
na znamení tohoto slibu nechal narůst mohutný vous, který dal 
vzniknout jeho přízvisku Bradatý (Barbatus). 

Manželství, zdá se, nebylo nešťastné, ba naopak, a velkou zásluhu na 
tom měla právě Hedvika. Manželé zakládali mnohé chrámy a kláštery 
(např. ženský cisterciácký klášter v Třebnici, mužský cisterciácký 
klášter v Jindřichově). Hedvika ve Vratislavi založila také malý špitál, 

MÉNĚ ZNÁMÍ ČEŠTÍ 

PATRONI 
3. část  

SV. HEDVIKA 
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v němž opečovávala třináct postižených starců. Když na prostý lid 
doléhala bída, Hedvice to nebylo lhostejné a aktivně se snažila 
o poskytnutí materiální pomoci. 

V roce 1227 se Jindřich I. Bradatý těžce zranil v boji a Hedvika jej tři 
měsíce opečovávala. Tak svého manžela milovala, že se ho snažila 
přesvědčit, aby více nevstupoval do nebezpečných bojů, to se ale 
nejprve nesetkalo s porozuměním. Jindřichovi se dařilo, dobyl 
Krakovsko a těšil se klidu. Hedvika mu tehdy předpověděla, že pokud 
se příště od ní vzdálí, zemře. Jindřich skutečně po několik let neopustil 
Vratislavsko, ale jakmile se dal zlákat a vyjel do dalšího boje, těžce 
onemocněl a zemřel (1238). Pohřben byl v Třebnici, v klášteře, který 
založil se svou manželkou Hedvikou a v němž se jejich dcera Gertruda 
stala abatyší. Hedvika se po manželově smrti uchýlila do téhož kláštera 
a složila řeholní sliby do rukou své vlastní dcery. Ještě jednu hořkost si 
však musela vytrpět během svého života, a sice když tři roky po 
manželově smrti (1241) zemřel její syn a nástupce na vratislavském 
trůně Jindřich II. (Pobožný) v bitvě u Lehnice, v níž se postavil na 
straně křesťanských armád proti mongolské armádě. Hedvika tedy 
zažila smrt všech svých dětí s výjimkou abatyše Gertrudy. Sama 
zemřela zanedlouho poté, 15. října 1243. 

Ke svatořečení slezské kněžny došlo po dvaceti čtyřech letech 17. srpna 
1267 papežem Klementem IV. Už kolem roku 1300 byla známá dvě 
hagiografická zpracování této světice Legenda maior a Legenda minor, 
což vedlo k rozšíření úcty v křesťanském světě. Na území celého 
českého království se kult sv. Hedviky rozšířil zvláště za Karla IV, také 
díky bohatě iluminovanému Ostrovskému kodexu, který obsahoval 
životopis světice. Legenda maior zdůrazňuje mnohé dobré vlastnosti 
sv. Hedviky, mezi nimiž vyniká hluboká úcta a láska ke kněžím. 
V životopise můžeme číst: „Nesedla si ke stolu dříve, dokud se 
neposadil kněz, který předtím sloužil mši svatou.“ (LM 5, 20) Kněží se 
rádi zastavovali na dvoře vratislavského knížete, protože věděli, že 
budou Hedvikou uctivě přijati. Kněžna měla starost o jejich materiální 
zajištění, ale také jí leželo na srdci jejich duchovní dobro. „Zvlášť silnou 
láskou zahrnovala ty kněze, o nichž věděla, že svědomitě slaví 
bohoslužby. Není pochyb o tom, že milovala více ty, kteří prokazovali 
větší zbožnost při sloužení mše.“ (LM 5, 22) Kéž se svatá Hedvika 
přimlouvá za všechny, kteří se k ní utíkají, zvláště za kněze. 

Jan Slepička 
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ento žalm má hodně z nás spojeno s jednou velmi 
vydařenou scénkou našich představených na mikulášské 

besídce. Ale já bych tímto nadpisem chtěla začít takové 
větší či menší sesterské okénko v kolejním časopise 
Brázda. 

Žalm mám spojený s jednou velmi intenzivní vzpomínkou. Muselo to 
být na jaře roku 2000 před naším odjezdem do Říma. V té době jsem 
navštěvovala pražskou nunciaturu, kam jsem se chodila učit vařit 

italskou kuchyni. V té době tam byla komunita našich sester. Jednou 
po skončení práce jsem se u dveří nunciatury střetla s jedním knězem 

XY, který jako spousta dalších lidí nebyl nadšený z toho, že boromejky 
obnovují komunitu v Nepomucenu. Začal mi povídat, co je to za 

nesmysl. Já jsem mu oponovala, tak on přitvrdil a řekl mi: „Počkejte, 
vzpomenete si, až si budete zpívat: „U babylonských (římských) řek 
jsme plakali a vzpomínali na Sion (Prahu)…“ 

Vloni to bylo 20 let, co jsem přijela do Říma. Je to docela příležitost 
trochu se ohlédnout. Ne že bych tu nikdy neplakala, ale katastrofické 

scénáře, kterých bylo před naším odjezdem více než těch pozitivních, 
se nenaplnily. Musím napsat, že jsem zde stále ráda. I po těch 20 
letech jsem neztratila chuť do vaření. Možná je to tím, že se zde střídá 

hodně lidí, kteří mě svými nápady nenechají ustrnout, a je pořád co 
dělat. 

Ale chtěla bych se zastavit u jedné velké přednosti tohoto domu, která 
není samozřejmá ve všech našich komunitách. Vysoká úroveň liturgie a 

U BABYLONSKÝCH ŘEK... 
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dobře rozvržený čas modlitby a práce jsou pro tento dům specifické. 
Způsob slavení, který nemá potřebu něco přidávat, kvalitní kázání, 

dobře připravená liturgie, slavnostní nešpory, požehnání, denní 
adorace atd. Drobná poznámka, mnoho našich sester slouží 

dvanáctihodinové služby, což pro duchovní život není úplně ideální. 
V některých našich komunitách dožívají staří kněží, což má také svá 

specifika. 

Při našich povinnostech nemáme moc času „vyklekávat“ přes den 
v kapli, ale myslím, že kvalitní liturgie opravdu člověka nese a pomáhá 

k dlouhodobému dobrému výkonu. Nevím, zda se mi to podaří dobře 
vyjádřit. Napadá mne podobnost s jídlem. Když se dobře člověk nají, 

nemá potřebu za chvíli po obědě někde „mózovat“ a hledat něco 
dobrého. Stejně tak pěkně slavená mše svatá nese člověka celý den 
a nemá potřebu hned dalších přidaných pobožností. Každá mše je 

platná a je z ní užitek, o tom není pochyb. Ale stejně jak jídlo, když 
není dobré, tak vám můžou povídat, že tam jsou všechny potřebné 

živiny, ale není to ono. Snad jsem nikoho pohoršila tímto přirovnáním.  

Chtěla jsem tím jen sdělit, že si velmi cením kvality liturgie v naší 
koleji. Vnímám to jako jeden z důvodů, proč jsem schopná stále tuto 

práci dělat. 

Snad Pán dá sílu a nové nápady pro vaření. 

Vojtěcha Fialová SCB 
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ypadá to, že Bible je plná krutosti a násilí. A ještě k tomu 
to vypadá, jako by to všechno dopouštěl Bůh, o kterém 

se na mnoha místech Písma mluví, jako o Bohu 
milosrdném. Pojďme se podívat, co píšou různí autoři 
(současní i patrističtí) o jedné z těch „krutých“ pasáži, 

konkrétně o obětování Izáka (kniha Genesis 22). Martin Prudký ve své 
knize Obtížné oddíly knih Mojžíšových předkládá návod, jak vůbec 

postupovat při výkladu právě těchto pasáží: „(a) podrobně číst daný 
text v jeho svérázu a (b) vnímat jej v jeho širším literárním kontextu.“ 

Nejdřív si ujasněme, v čem můžeme vidět krutost 22 kapitoly knihy 
Genesis. Hned v první větě této kapitoly se mluví o zkoušce. Je však 
možné svalit veškerou krutost této zkoušky na pouhé vyjádření: Bůh 

ho přece jenom zkoušel, o nic víc nešlo? Podobný druh zkoušení se vidí 
asi málokdy, nehledě na to, že Abraham bral situaci opravdu vážně (ne 

jako když se zkouší studenti ve škole). Takové zkoušení se nám zdá být 
kruté. 

Nejvíce se asi krutost projeví v samotné žádosti obětování vlastního 

syna. Pro nás, lidi žijící v 21. století, je takový čin něco téměř 
nepředstavitelného.  

Další takový moment je pak čekání. „Třetího dne zvedl Abrahám oči 

a zdálky to místo uviděl.“ Minimálně tři dny tedy musel Abrahám žít 
s vědomím, že vede na smrt svého syna. Čekání trvalo až do 
nejposlednějšího okamžiku, do doby, než vztáhl svoji ruku. Z vlastní 

zkušenosti víme, jak může být čekání kruté. 

KRUTÝ BŮH? POSELSTVÍ 
PŘÍBĚHU GN 22 
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Tři výše zmíněné body se týkají především Abraháma, neboť Izák do 
poslední chvíle nevěděl, co se s ním má stát. „Biblický text sice líčí to, 
co je ve své podstatě velmi drsné, ale činí to způsobem velice 
delikátním, který prozrazuje skryté city.“ Tak popisuje Josef Hřebík 
péči Abraháma o to, aby byl Izák v poklidu. Konkrétně když mu 
neprozrazuje, že je to on sám, kdo má být obětován, nebo když sám 
štípe dříví či osedlává osla, což byl tehdy úkol služebnictva.  

*** 

Všechny řečené body se zřejmě nedají vyložit jinak než očima víry. 
Zajímavá je scéna, kdy Abraham zanechává své služebnictvo a dál 
pokračuje jen s chlapcem. Pro sloveso návratu totiž používá plurál: 

„vrátíme se k vám“. Martin Prudký k tomu dodává: „Abraham se tu 
nevyjadřuje v indikativu futura (popisná informace o budoucím dění), 

nýbrž ve voluntativu prézentu – vyjadřuje tedy své přání a odhodlání, 
mluví o tom, co chce, na co vsází a k čemu se v této strašné chvíli upíná 

(…) vyjadřuje svou naději proti vší beznaději.“ 

Kromě víry se často u Abraham zdůrazňuje jeho poslušnost. Co by se 
stalo, kdyby jednoduše zůstal se svým synem doma? Nevíme, neudělal 

to. Už měl zkušenost se splněním slibu ze strany Boha (např. Gn 21,1). 
Věděl tedy, že být poslušný znamená Boží požehnání. „Hospodinova 

láska k otcům – potažmo k jejich potomstvu – je důvodem všech 
privilegií, které Izrael dostává, žádných vlastních „kvalit“ se dovolávat 
nemůže.“ Jak z tohoto citátu od sestry G. I. Vlkové vyplývá, sama 

poslušnost není zdrojem Hospodinova požehnání. Avšak v židovském 
chápání, kde provinění = trest a bezúhonný život = požehnání, se dá 

předpokládat, že s touto „rovnicí“ počítá i Abraham. To mu zřejmě 
mohlo dodávat onu naději, s kterou na horu šel. 

Ve světle Abrahamovy víry můžeme vidět i třídenní čekání. Abraham 
už má s čekáním velké zkušenosti. Čekal na potomka, kterého 
(Izmaela) se zřejmě dočkal ve svých 86 letech (Izáka až v 99). Tato 

zkušenost je pro Abrahama zásadní, neboť jak osvětluje Petr Chalupa: 
„Kdyby Abraham obdržel potomka dříve, neměl by tak pevnou jistotu, 

že Bůh činí i nemožné.“ Snad ony tři dny nepředstavovaly nejtěžší část 
jeho zkoušky. 
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I patrističtí otcové rádi komentují událost obětování Izáka. V některých 
patristických komentářích (např. od Caesaria) můžeme najít odmítnutí 

celé události 22. kapitoly, protože v Izákovi vidí jen symbol Kristova 
utrpení. Poselství ale můžeme v symbolech vidět i bez ohledu na to, 

jestli se událost skutečně odehrála či ne. Člověk snadno rozpozná 
„materiální narážky“ na Krista – dřevo na celopal jako dřevo kříže 

nebo beránek obětovaný za Izáka jako Kristus obětovaný za nás. Než 
přímý odkaz může ale být zajímavější spíše rozdíl. Zatímco k Izákovu 

usmrcení nakonec nedošlo, Ježíš opravdu zemřel i vstal z mrtvých. 
Oběť tedy dokonal (na to upozorňuje např. Athanasius).  

Poselství lze tedy vidět dvojí. Jednak příklad víry a poslušnosti i v těch 

nejtěžších chvílích s nadějí na Boží požehnání, které přichází nehledě 
na to, jestli nakonec dojde k oběti. A za druhé předpověď Kristovy 
zástupné oběti, díky níž už není třeba další. 

Jestli se Bůh dá nebo nedá považovat za krutého se zdá být velmi 
subjektivní otázka. Člověk musí zahrnout vícero věcí – pohled 
historických reálií, symboliku, ale i svoji vlastní víru, která ho může 

disponovat k pochopení příběhu. Možná záleží jenom na nás, jak 
vlastně chceme Boha vidět… 

Daniel Martinek 

 

K tématu jsem čerpal převážně z těchto knih: 
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 minulém čísle Brázdy jsme slibovali pokračování textu 
o ikonografii kolejní kaple sv. Jana Nepomuckého, 
kterou v loňském roce zpracoval o. Lukáš Jambor. Celá 
brožura už se nachází na webových stránkách koleje 
(http://brazda.nepomucenum.it/pdf/kaple.pdf), odkud 

si ji můžete stáhnout a přečíst. Níže přinášíme část textu o fresce 
v apsidě. 

 
V apsidě kaple se nachází skutečná freska. I dnes je možné vidět rýhy, 
kterými si malíř do vlhké omítky naznačoval obrysy jednotlivých 
výjevů (včetně některých nerealizovaných). Střed tvoří kříž s Kristem, 
který – jak říká evangelista Jan – „naklonil hlavu a odevzdal 
ducha“ (Jan 19,30). Zároveň zde již vidíme odkaz na Ježíšovo 
zmrtvýchvstání. Na jeho obnoveném těle zůstává pouze pět ran 
Vzkříšeného. U paty kříže leží Adamova lebka. Už podle Origena stál 
totiž kříž nad hrobem Adamovým jako strom života, jehož plod 
prvnímu člověku přinese spásu. 

Pod křížem stojí Ježíšova matka Maria zobrazená jako Panna Maria 
Bolestná, patronka Slovenska. Je oděna do smutečního roucha. Pro 

nás poněkud neobvyklé zobrazení Matky Boží ve fialové a černé barvě 
je naopak velmi typické pro ikonografii Panny Marie Bolestné od 

středověku po současnost zejména v Itálii, Španělsku a Latinské 
Americe. (Úcta k Panně Marii Bolestné se objevuje od 11. stol., zejména 

pak po r. 1233 v souvislosti se vznikem řádu servitů, služebníků 
Mariiných.) Bolestná Panna Maria se často zobrazuje se sepnutýma 

Z IKONOGRAFIE KOLEJNÍ 
KAPLE 

http://brazda.nepomucenum.it/pdf/kaple.pdf
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rukama s propletenými prsty. Zde jsou ruce přiložené k srdci. Maria je 
ta, „jejíž duší pronikne meč“. Když jí pokládají do klína mrtvé tělo 

syna, ona pronáší niterněji než kterýkoli kněz slova: „toto je moje tělo“ 
a „toto je moje krev“. Je to matka kněží, o které papež Benedikt XVI. 

při obřadu kněžského svěcení v r. 2007 řekl: „Kéž vás doprovází Maria, 
nebeská Matka kněží; ona, která se pod křížem spojila s obětí svého 
Syna a po vzkříšení přijala spolu s apoštoly a ostatními učedníky 
shromážděnými ve večeřadle dar Ducha, kéž vám, drazí bratři 
v kněžství, i každému z nás pomáhá, abychom se vnitřně dali přeměnit 
Boží milostí. Jen tak je možné být věrnými obrazy Dobrého pastýře; 
jen tak lze s radosti konat poslání poznávat, vést a milovat stádce, které 
si Ježíš získal za cenu své krve. Amen!“ 

Po boku Panny Marie stojí apoštol Jan, kterému ji Kristus svěřil jako 
matku. Stal se tak prvním symbolem syna Církve.  

Napravo od kříže vidíme patrona koleje a kaple sv. Jana 
Nepomuckého. Je 
vyobrazen typicky 

v klerice, rochetě, 
almuci (kožešinové 

pláštěnce s malou 
kapucí, kterou 

někteří kanovníci 
nosí jako součást 

chórového oblečení 
místo mozetty) 
a s biretem. Jeho 

svatozář je tvořena 
klasicky pěti 

hvězdami, které 
odkazují na zázrak nalezení světcova těla v řece Vltavě. V levé ruce drží 

palmu mučedníka a pravicí žehná shromážděným. Za Janem 
Nepomuckým je znázorněn Karlův most a řeka Vltava.  

Lukáš Jambor 
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Poutník  
 
Jsem jenom kapkou v moři, 
jsem jenom lístek ve větru, 
jsem jenom poutník – který,  
chce s Kristem vyjít na cestu. 

Jsem jenom člověk s tužbou 
v srdci, 
jsem rybář, zatím bez sítě, 
jsem jenom poutník – který, 
chce Krista hlásat ve světě.  

Bůh 
 
Oltářem lásky otvíráš 
modlitbu naší hříšnosti 
a prosícím tak dodáváš  
jistoty Tvojí věčnosti. 

Jsi sluncem v tmavé roklině, 
co jasem svým ji proniká, 
jsi vůně, která vznáší se, 
jistota v žití člověka.  

K Tobě 
 
Někdy jen toužím jak ptáci vzlétnout, 
křídly mé lásky rozrážet vzduch. 
Být blízko tebe a neodmítnout, 
to, co nám dává Tvůj Boží Duch.  

Jenom tak letět, nechat se nést, 
na křídlech tužeb v plnosti dnů. 
V souzvuku duší život svůj vést 
a letět tam, kde nevidět tmu.  

Drahokam 
 
Kristus je pro mě jako drahokam, 
co brusem roste na ceně, 
je jako v očích našich mám, 
třpytivá slza naděje. 

         František Šary 
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dyž jsem jednou byl navštívit váženého pana vikáře/
děkana z města X, jeho hospodyně byla v dobrém 
rozmaru a u sklenice piva a párků s křenem nám 
vyprávěla různé vtipné historky o tom, co už 
s veledůstojným pánem všechno prožila. I stalo se 
během prvního léta, které tento kněz prožíval v nové 

farnosti, že na jistou sobotu připadla poutní slavnost patrona půvabné 
kapličky v jedné z dost vzdálených filiálních vesnic, odkud lidé do 
farního kostela téměř nechodili, nicméně na pouť byli zvyklí do „jejich“ 
kapličky dorazit (zvlášť teď, aby viděli toho nového faráře). Jelikož se 
v kapli sloužilo jen jednou za rok o pouti, musel pan vikář/děkan 
s sebou do auta vzít veškeré „nádobí“ a paramenta. Vezl si i zkušeného 
kostelníka a ministranta, postaršího velmi svérázného muže, který 
vypadal tak trochu jako Rumcajs. Byl toho dne pořádně nervózní, aby 
na nic nezapomněl, a vše naskládal do banánovek a ty pak nacpal do 
vikářova/děkanova starého vozu, který svým vzhledem budil obdiv 
u každého, kdo ho potkal. Jako obvykle u toho klel a hekal, až ho 
hospodyně musela napomínat. Konečně bylo vše v autě, dáma z fary se 
uvelebila na zadní sedačce a kostelník na ni naložil ornát, albu, ubrusy 
na oltář a další textilie. Vikář/děkan samozřejmě řídil a Rumcajs se 
posadil na místo spolujezdce, jsa oblečen do kleriky, jak míval ve zvyku 
(jako mnoho jiných kostelníků rád vypadal důležitě a náležitě si svou 
„autoritu“ užíval). Když přijeli ke kapličce a vystoupili z vozu, místní se 
hned začali srocovat okolo kostelníka v klerice a začali ho oslovovat 
„pane faráři“, jelikož děkana/vikáře neznali (jak jsem říkal, do farního 
kostela nejezdili a tato poutní bohoslužba pro ně byla jedinou mší sv., 
kterou za rok absolvovali) a on chodil oblečen téměř pořád v civilu, 

Z DENÍKU VENKOVSKÉHO 

ADMINISTRÁTORA 
DÍL ŠESTÝ : JEŠTĚ JEDNOU O LITURGII 
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takže ho považovali jen za řidiče. Kostelník se podíval na svého 
zaměstnavatele a ten se kouzlem situace náramně bavil. Naznačil mu, 
aby vesničany ještě nějakou chvíli nechal v jejich omylu. Došli ke 
kapličce, jejíž vchod byl zavřen masivní a dobře zamčenou mříží... 
a najednou Rumcajs ztuhl a přerušil družný rozhovor s občany. 
Kolébající se místní matrjošky se ho ptaly: „Co se děje, pane faráři?“... 
a kostelník se obrátil na vikáře/děkana a svým typicky hřmotným 
hlasem zahlaholil: „Je to v prd*li, pane faráři, zapomněli jsme klíče na 
faře!“. 

*** 
Jedni velmi sympatičtí mladí manželé mne pozvali, abych dorazil na 
křtiny jejich chlapečka. Křtít měl jejich farář při mši sv. pro rodiny 
s dětmi v neděli o 11. hodině. Jelikož jsem tu neděli měl místo třetí 
ranní mše sv. odpoledne poutní mši v jedné kapličce, mohl jsem jim 
s radostí oznámit, že rád přijdu. Rodina byla z druhého největšího 
městečka v okrese, kde byl pěkný farní kostel s perfektním ozvučením. 
Jelikož venku poprchávalo, farář rozhodl, že přivítá rodinu s děťátkem 
nikoli před kostelem, ale vzadu pod kůrem. Měl s sebou přenosný 
mikrofon a mluvil do něj, aby vše bylo slyšet i v lodi kostela. Všichni 
tedy byli otočení dozadu a sledovali dialog kněze s rodiči a kmotry. 
Nadešel okamžik, kdy kněz vybídl rodiče a kmotry, aby dítě označili 
znamením kříže na čele. Jelikož spolubratr s nimi obřad nejspíš moc 
nenacvičil, byli očividně trochu rozechvění. Farář tedy do zapnutého 
mikrofonu řekl: „Tak napřed maminka...“, načež žena udělala 
chlapečkovi na čele křížek. Spolubratr pokračoval: „A teď tatínek...“, 
a nervózní matka uchopila dítě a podávala ho překvapenému kmotrovi, 
aby ho označil křížem. Kolega neodolal a do mikrofonu nahlas bodře 
prohlásil: „Tak si, prosím, ujasněte, kdo je tatínek...“.  

*** 
Když jsem nastoupil do nové farnosti, přišel za mnou po čase jeden 
pán se synkem a říkal, že by kluk rád ministroval, ale že neví, jestli je to 
dobrý nápad. Já jsem odvětil: „No určitě je to dobrý nápad. Tady Vilík 
jistě bude výborný ministrant... všechno ho naučím a s ostatními kluky 
se taky zná...“. Tatínek se zatvářil trochu rozpačitě a řekl: „Ale víte, on 
Vilík je hodně živé dítě... a taky je tak trochu autista“. Na to jsem mu 
namítl, že bychom to přesto mohli zkusit. Otec tedy ministroval po 
boku synka, aby ho v případě potřeby zpacifikoval. Během první mše 
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sv., na níž Vilda ministroval, vše probíhalo celkem dobře. Chlapec si 
užíval novou roli a byl velmi soustředěný. Až během kázání jsem 
z reakcí věřících poznal, že se asi děje něco, co jsem nemohl vidět, 
nicméně všechny návštěvníky kostela to velmi bavilo a poutalo to jejich 
pozornost mnohem víc, než má promluva. Až po mši sv. ke mně přišel 
Vilíkův taťka a poníženě se mi omlouval s tím, že to ministrování fakt 
nebyl dobrý nápad a že si synátor dá od ministrování na čas pauzu. 
Zeptal jsem se ho tedy, co se to tam dělo během kázání, a všichni 
ostatní ministranti sborově vykřikli: „Vilda se klouzal po zábradlí 
kazatelny dolů“. 

Jako dovětek musím dodat, že jsem se nad tím upřímně rozesmál 
a řekl jsem, že to se mi ještě nestalo. Chlapce jsem od oltáře nevyhodil 
a díky heroickému nasazení jeho otce jsme se snažili s ním pracovat, až 
se z něj stal (v rámci možností) velmi dobrý a zapálený služebník 
oltáře. 

*** 

V době mého kaplanského působení se stalo, že na faru přišla 
anonymní stížnost na mého šéfa. Byla odeslána z okresního města, aby 
to nepůsobilo tak nápadně. Pan farář mi dopis ráno přečetl u snídaně 
a oba jsme se tomu notně nasmáli. Zněl asi následovně: 

 

Pane faráři, 

Zatopte nám v kostele! Dyť tam máme to topení, co nechal za dlouhé 
peníze instalovat Váš předchůdce a ono je furt studený! I vězní mají 
v base teplejc než mi v kostele!  

Vaši ubohí, vimrzlí senioři 

 

Můj šéf se rozhodl problém vyřešit velmi pedagogickým 
a psychologicky propracovaným způsobem. Na všech nedělních 
bohoslužbách dopis přečetl v rámci ohlášek i s gramatickými chybami 
(něco na způsob scény, kdy pan Bajza v Bylo nás pět čte cukráři 
Svobodovi jeho dopis se všemi hrubkami a baví tím hospodu) a na 
závěr dodal: „Tak prosím vás, já tady od listopadu do března topím 
a jako farnost protopíme víc jak sto tisíc za rok. Problém je jen v tom, 
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že je to moderní topení, které ten teplý vzduch fouká spodem, takže 
když si sáhnete na horní krycí desku, je jasné, že bude studená. Co by 
za to dali kněží v okolních farnostech, kdyby tam měli v kostelech 
příjemných 15 stupňů jako máme my! ... A navíc, kdybych chtěl, tak se 
můžu podívat do intenční knihy a porovnat písmo anonymního 
pisatele stížnosti s písmem zapisovatelů intencí, a hned bych znal toho, 
kdo si na mě stěžoval, i ten celý rod“. 

Od té doby žádná stížnost nepřišla. 

*** 

Jeden můj předchůdce se na své první slavení Svatého týdne a Tridua 

ve farnosti, kterou jsem spravoval po něm, snažil náležitě připravit 
sebe i farníky. V kázáních a ohláškách během postní doby připomínal 

důležitost účastnit se usebraně všech obřadů, zorganizoval zpovědní 
odpoledne, udělal s farníky generální úklid farního kostela, proškolil 

náležitě lektory, kostelníka, květinářky, varhaníka, zpěváky 
a ministranty... a pak to vypuklo. Krásně oslavili Květnou neděli 

i Zelený čtvrtek a nadešel Velký pátek. Tato farnost byla specifická 
(a nebál bych se i slova výjimečná) tím, že v ní vždy byly velmi silně 
slyšet při zpěvu mužské hlasy. Skupina pěvců si také připravila zpívané 

pašije na Květnou neděli i Velký pátek. Byť nápěv i text byl dosti 
zastaralý a zpěv místy poněkud mečivý, kněz nechtěl měnit starobylý 

místní zvyk, jsa potěšen tím, že chlapi z kůru (takzvaní kůrovci) sami 
od sebe chtějí zpívat a pokládají to za svou čest. Když se tedy kolem 

třetí hodiny slunce zatmělo a nastala tma po celém kraji, vyrazili 
s liturgickým průvodem setmělým kostelem do presbytáře, 

doprovázeni atmosférou posvátného ticha narušovaného jen občasným 
hvízdáním rozbitého naslouchátka a chrchláním či posmrkáváním. 
Kněz ulehl do prostrace a ministranti zbožně poklekli před oltářem. 

Celý kostel se ponořil do rozjímání o umučení Páně... a do tohoto 
naprosto posvátného ticha se ozval brunátný nabručený a podrážděný 

hlas z kůru směrem k nebohému kostelníkovi: „Hej Franto, zapni tu 
elektriku, my tady na ty pašije nic nevidíme!“.  

P. Josef Bláha 
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