BRÁZDA
časopis nepomucenských alumnů

1/2021–2022

BRÁZDA 1/2021–2022

Ze srdce děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem
podporují naší kolej a pamatují na ni a na její obyvatele
ve svých modlitbách!
Velký dík patří také všem, kteří finančně podporují
vydávání tohoto časopisu.
Přejeme požehnané vánoční svátky a opravdovou radost
z toho, že se Bůh stal jedním z nás!

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

Foto na titulní straně: P. Petr Soukal — kříž od sv. Damiána
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ÚVODNÍK

ážení čtenáři,
ať už jste právě roztrhli papírovou obálku, či otevřeli
elektronickou poštu, je před vámi první vydání Brázdy
v novém akademickém roce!
Po téměř dvou letech, kdy pandemická opatření nejen v Itálii utlumila
lidskou činnost v mnoha oblastech, se s opatrností vracíme k běžnému
fungování. Po nepomucenských chodbách znovu proudí návštěvy, není
problém vypravit se do kina a římské univerzity se konečně otevřely
studentům nejen prostřednictvím obrazovek monitorů. Zvláště
za tento návrat do školních lavic jsme rádi, protože jakkoliv je
Nepomucenum krásné, celý den na „kámeře“ není pro studentovo
duševní zdraví to pravé ořechové.
V tomto novém čísle najdete obvyklé rubriky, ale i články odrážející
poslední měsíce našeho života v koleji. Přečtete si, čím žijí naši noví
alumni, jak prožívala Vánoce Matka Vojtěcha Hasmandová nebo že být
nepomucenským seminaristou v 50. letech nebyl vůbec žádný med.
Samozřejmě se ohlédneme i za největší akcí letošního podzimu, kterou
byla návštěva českých a moravských biskupů Ad limina. Jak taková
událost probíhá a jaké bylo setkání s papežem Františkem, na to jsme
se v exkluzivním rozhovoru ptali biskupa Tomáše Holuba.
Děkuji vám, že odebíráte náš skromný časopis, prosím o modlitbu
a přeji příjemné čtení!
Vojtěch Razima
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KRONIKA

ako obvykle na sklonku září konečně přišla ta vytoužená
chvíle, kdy se seminaristé znavení prázdninovým
odpočinkem vrací do koleje pod křídla svých
představených a zahajují další rok formace.
V Nepomucenu se může rok od roku velice lišit, protože
se vždy alespoň polovina seminaristů obmění. Každý rok
vzniká specifické společenství, což je příležitost navazovat a rozvíjet
bratrské vztahy a učit se žít v klerickém společenství – to je totiž
nemálo důležité pro naši budoucí službu.
Dne 25. září jsme se sjeli z ČR a různých farností v Itálii, kde někteří
z nás pobývali, aby potrénovali své jazykové schopnosti, a hned poté
jsme si vyjeli na malou pouť na Mentorellu k Matce Milosti do hor za
Římem. 28. září jsme pak společně s poutníky a krajany žijícími
v Římě oslavili našeho knížete sv. Václava v bazilice sv. Petra. Tentýž
den jsme ještě odjeli na sever od Říma do domu sester kamiliánek
na duchovní cvičení, abychom se několika vydatnými doušky duchovně
posilnili z karmelitánské spirituality pod vedením otce Pavla Poly. Šest
dní, kdy jsme postupně pronikali do křesťanské kontemplace s pomocí
rad sv. Terezie a s rozjímáním o proroku Eliášovi, bylo určitě pro
každého z nás velikým darem – možností setkat se s Pánem a probrat
s Ním svůj život, své povolání, ztišit se a naslouchat.
Semestr nás přepadl bez váhání hned druhý den po skončení exercicií
4. října. Bohu díky nám byla konečně umožněna prezenční výuka, a tak
již pokračujeme ve studiu za normálních okolností. Po roce se teprve
seznamujeme se svými spolužáky, setkáváme se, a tak i poznáváme

5

BRÁZDA 1/2021–2022
různé kulturní, pastorační a misijní horizonty katolické církve –
od Polska po Kongo, od Brazílie po Vietnam.
A tak jsme se zabydlovali, seznamovali, hřáli pod italským slunkem,
vyráželi na výlety k moři a do hor, vyjeli na pouť ke sv. Kateřině
do Sieny se sestrami a zaměstnanci, hostili jsme návštěvy z našich
rodin, chodili na formační setkání s otcem rektorem, kde se každý
týden dva vylosovaní alumni potí na trenažeru svátosti smíření,
v dušičkovém týdnu navštěvovali hřbitovy, až jednoho dne přišla
slavnost sv. Karla Boromejského (a jak se mezi bohoslovci říká: co
nestihneš do sv. Karla, to už nedoženeš…). Samozřejmě festa di San
Carlo byla krásná a oslavili jsme s našimi sestrami jejich řádového
patrona se vším všudy. O víkendu jsme se ještě stihli ztišit v rekolekci
s otcem biskupem Zdenkem Wasserbauerem a hned poté dorazili
do Říma ostatní biskupové — začala návštěva Ad limina apostolorum.
Od neděle 7. listopadu jsme se téměř každý den setkávali s biskupy
v nejkrásnějších římských bazilikách ke slavení eucharistie. Práce
s asistencí nebylo málo, a tak jsme tento týden škole mnoho nedali…
Ale byl to krásný čas završený společnou poutí ke sv. Kláře a sv.
Františkovi do Assisi a posléze nedělní mší u sv. Bartoloměje
na Tiberském ostrově.
Dva týdny po Ad limina utekly jako voda a je tu advent. Zahájili jsme
ho důstojně a spravedlivě rozsvícením adventního stromečku (protože
o Vánocích zde nikdo nebude, nemá smysl zdobit vánoční stromeček).
Nato nám zbyl týden na chystání mikulášské besídky, která se letos
uskutečnila 4. prosince a opět nezklamala očekávání.
Jan Pecháček
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PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH
ALUMNŮ
byste měli dobrý přehled o tom, kdo se v naší koleji
aktuálně připravuje ke kněžství, připravili jsme pro vás
tradiční rubriku, ve které se seznámíte s našimi novými
alumny. Několik otázek jsme položili Lukáši Houškovi
(29, ČB), Vojtěchu Razimovi (23, ČB) a Františku
Zlochovi (25, HK).
Jaký byl tvůj první pocit, když ses dozvěděl, že budeš studovat v Římě?
Lukáš: Samozřejmě se dostavila obava, zejména ze studia v italštině.
Ale spíše převládalo nadšení z toho, že poznám nová místa a nasbírám
zkušenosti.

Vojta: Moje první myšlenka byla, že bych se potřeboval hodně rychle
naučit italsky, abych tam z těch přednášek vůbec něco měl. Faktem je,
že mě tahle myšlenka zatím neopustila…
František: Když přišla tahle nabídka, byl jsem hodně nerozhodný, ale
spíš jsem byl proti. Nakonec mi mnozí pomohli rozhodnout se pro, ale
myslím, že to bylo hodně pod tlakem. Pocity jsem měl smíšené,
na jednu stranu jsem se těšil, na druhou obával mnohých nesnází,
zvlášť jazykových a studijních.
Odkud pocházíš a co ti na tvém rodném městě/vesnici připadá
nejzajímavější?
Lukáš: Pocházím z Českých Budějovic a nejzajímavější mi přijde
Budvar :)
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Vojta: Pocházím z nádherné samoty (před kůrovcovou kalamitou bych
dodal “u lesa”) mezi Pelhřimovem a poutním místem Křemešník.
A právě Křemešník s kostelem Nejsvětější Trojice je asi největší perlou
širokého okolí.
František: Pocházím z nevelké vesničky Sádek u Poličky ve východních
Čechách. Celá moje rodná ves je zajímavá!
Pokud bys měl neomezené finanční prostředky na nákup literatury, jak
by vypadala tvá osobní knihovna?
Lukáš: Především by byla elektronická, protože mě nebaví stále
stěhovat stohy těžkých knih. Jinak ale mám v knihovně vše, co
potřebuji.

Vojta: Zřejmě bychom tam našli biblické komentáře, nějakou
odbornou literaturu, kompletního C. S. Lewise a spoustu historických
románů.
František: Kdyby taková situace nastala, určitě by moje knihovna byla
příliš veliká. Co se týče obsahu, myslím, že velkou část by zabírala
literatura zabývající se historií, zvláště některých konkrétních období
českých dějin. Hojně by byla zastoupena také literatura zabývající se
uměním, a to jak „kunsthistorie“, tak i praktické návody na některé
umělecké techniky. Také by tam byla KVALITNÍ duchovní literatura.
Kteří tři světci tě v životě nejvíce ovlivnili a proč?
Lukáš: Na prvním místě svatý Jan Bosco, protože pocházím z farnosti,
kterou spravují salesiáni, kteří mě v mládí velmi ovlivnili. Samotný Jan
Bosco mě nejvíce oslovuje spojením pastoračních aktivit a hlubokého
duchovního života. Dále mě velmi oslovuje svatá Terezie od Dítěte
Ježíše svým pojetím svatosti jako „Malé cesty“ a její zaměření na Boží
milosrdenství namísto konání velkých skutků. A v neposlední řadě mě
oslovuje můj patron, sv. Lukáš, svou schopností srozumitelně podat
obtížně pochopitelné věci.
Vojta: Když to vezmu chronologicky, tak určitě svatý Augustin pro jeho
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poctivé a snad až zarputilé hledání pravdy, dále blahoslavený Heřman
z Reichenau, prostý mnich s velkým srdcem, a nakonec Jan XXIII.,
bodrý pán pozorný k podnětům Ducha svatého, který se nebál hledat
cesty jak hlásat evangelium lidem jejich vlastním jazykem.
František: Obecně mě oslovují světci, kteří z lidského pohledu moc
neznamenali a neznamenají, ale vybrat tři, kteří mě nevíce ovlivnili, asi
úplně nejde. Mým křestním patronem je svatý František z Assisi, který
mě oslovuje svojí prostotou, svým připodobněním se Kristu
a pohledem na svět. Dalším světcem mně velice blízkým je poslední
český král blahoslavený Karel Rakouský. Bl. Karel je zajímavý tím, že
byl možná jediný, kdo byl v době války ochotný všechno obětovat pro
mír, což se nakonec stalo. Jako třetí bych uvedl sv. Terezii z Lisieux,
která je mi blízká svojí dětskou vírou a zároveň tím, že není tak sladká
a dětinská, jak si jí mnohdy představujeme.
Ze které strany se správně loupe banán?
Lukáš: Samozřejmě od šťopky.
Vojta: Dříve jsem byl toho názoru, že se správně loupají od takového
toho prodlouženého zúžení, ale římské banány takovým způsobem
z nějakého důvodu otevírat nejdou. To mě trochu zmátlo, a tak se budu
touto problematikou nadále zabývat.
František: Vzhledem k debatě, která je okolo tohoto problému a která
mě asi hodně ovlivnila, nejsem úplně vyhraněn. Myslím, že dřív jsem
ho loupal od stopky, dnes ho loupu spíše od špičky. Jak ale říkám,
nemám na věc vyhraněný názor.
Ve které farnosti bys chtěl jednou jako kněz sloužit a proč? (biskupové,
čtěte! - pozn. red.)

Lukáš: Konkrétní představu nemám, ale líbila by se mi nějaká středně
velká farnost, která by nebyla příliš pastoračně náročná, ale zároveň
aby se zde konalo dostatek aktivit, ve kterých bych se mohl realizovat
a dále rozvíjet.
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Vojta: To je těžká otázka. Asi kdekoliv, kde jsou lidi... (Šumavo, měl
jsem tě rád!)
František: Určitě venkovská farnost.
Čím nejraději plníš svůj volný čas a čím svůj volný žaludek?
Lukáš: Svůj volný čas plním nejraději tak, že zaplním nejbližší volnou
postel. Pokud je volného času víc (což obvykle není), rád se věnuji
programování. A svůj žaludek plním nejraději pořádným řízkem.
Vojta: Ve volném čase si nejraději čistím hlavu běháním, pokouším se
naučit hrát na violu anebo se prostě jen rozvalím v křesle s knížkou,
popř. v posteli bez knížky.

František: Volný čas plním četbou, kreslením nebo malováním, ale
nejraději asi spánkem, zvlášť v poslední době. Žaludek plním nejraději
dobrým jídlem a pitím, hlavně českou klasikou nebo pizzou.

Lukáš Houška, František Zloch, Vojtěch Razima
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ZA MONS. PETREM
ESTERKOU
ne 10. srpna 2021 zemřel v Kalifornii emeritní pomocný
brněnský biskup Petr Esterka, který měl dlouhé roky
na starosti české krajany v USA. Byl pravidelným
odběratelem a podporovatelem našeho časopisu Brázda
a nepomucenským exalumnem. Bydlel zde a studoval
mezi léty 1957–1963 a 1966–1967.
Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích.
Na Slovácku prožil také své dětství. Od roku 1948 studoval na
biskupském gymnáziu v Brně, které ale nemohl dokončit, protože bylo
zlikvidováno komunistickou státní mocí. Maturitu si dodělal až v roce
1956 na jedenáctiletce. V červnu 1957 v malé skupince kamarádů
emigroval do Rakouska a odtud se dostal do Papežské koleje
Nepomucenum. Své studium na lateránské univerzitě završil v roce
1963 licenciátem teologie, v témže roce byl vysvěcen na kněze. Poté byl
poslán mezi krajany do Texasu. Do Říma se ještě jednou vrátil, aby
pokračoval v doktorském studiu teologie, které ovšem z důvodu
absence finančních úspor musel stihnout za jeden rok. To se mu
podařilo a v roce 1967 obhájil disertační práci na téma „The Unionistic
Congresses at Velehrad“. Poté se natrvalo vrátil do USA, nikoli však
do Texasu, ale do města Saint Paul v Minnesotě, kde vyučoval teologii
v koleji sv. Kateřiny. V letech 1974–1995 vykonával službu vojenského
kaplana v letectvu Spojených států amerických. V rámci USA se roku
1992 přestěhoval do Los Angeles v Kalifornii. Od roku 1999, kdy ho
papež Jan Pavel II. jmenoval, vykonával biskupskou službu, přičemž
stále duchovně pečoval o české katolíky v cizině. Tak tomu bylo až
do roku 2013, kdy se stal emeritním biskupem. Zemřel 10. srpna 2021
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v Kalifornii. Pohřben byl 24. září 2021 v Dolních Bojanovicích.
Pozoruhodná byla cesta Petra Esterky ke kněžství. Ještě před svým
útěkem do zahraničí se hlásil do semináře v Litoměřicích, kam však
nebyl přijat z důvodu neuspokojivého kádrového posudku. Když však
byl v létě 1957 v uprchlickém táboře v rakouském Glassenbachu, přijel
za ním z Říma vicerektor Papežské koleje Nepomucenum Mons. Josef
Bezdíček, který mu učinil nabídku, aby přijel do Říma studovat filosofii
a teologii. „To bylo zajímavé, já jsem nikomu neoznamoval, že bych
chtěl být knězem, ani jsem nevěděl, jestli bych chtěl být. A v tom lágru
byl nějaký Hasoň, který taky utekl a dostal se do vedení tábora, a on
mě upozornil na to, že v Římě je nějaké Nepomucenum, a napsal tam
o mně.“
Petr Esterka v září skutečně dorazil do Říma, ale začátky nebyly
jednoduché. „Přijel jsem do Nepomucena a v celé koleji byl jen italský
vrátný, se kterým jsem se nedokázal domluvit. Bylo zjevné, že se ani
moc domluvit nechce. Já byl unavený z dlouhé cesty a hledání koleje
po Římě, a začal jsem se rozmýšlet, jestli se raději nevrátím zpátky
do lágru. Vtom vyšla z Nepomucena řádová sestra, která uměla česky.
Vysvětlil jsem jí situaci. ‚Aha, vy jste ten nový seminarista! Cameru už
máte připravenou.‘ Nevěděl jsem, co to camera je, ale brzy jsem
pochopil, že jde o italský termín pro pokoj. V místnosti byla železná
postel s povlečením, noční stolek, skříň, stůl se židlí, lampa, klekátko,
mýdlo, ručník a umyvadlo.“
Pravidla pro seminaristy byla tehdy
daleko přísnější než dnes. „Nesměli
jsme třeba vyjít ven z koleje
samotní, a když už někdo dostal
dovolení k malé procházce Římem,
musel jít ve dvojici s dalším
seminaristou. Když jsme šli někam
všichni, tak vždycky ve file, tedy
v řadě, nikdy ne hala bala, kdo se
s kým dá právě do řeči. Neměli jsme
žádné osobní peníze, a když jsme
něco potřebovali, museli jsme žádat
ekonoma, kterým byl kněz košické
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diecéze Jozef Tomko.“ „Skoro se netopilo, jen během Štědrého večera
bylo zavlaženo a vydrželo to nanejvýš dva následující dny. Vodu jsme
měli vždycky studenou. Sprchovali jsme se jednou za čtrnáct dní
a snažili se pustit si ji co možná nejvřelejší, aby tekla aspoň trochu
teplá; někdy se to podařilo, většinou ne. I ve sprchách jsme museli
dodržovat silencium-mlčení…“
Po druhém vatikánském koncilu se poměry v církvi začaly měnit, bylo
to poznat i na lateránské univerzitě, kde jediným vyučovacím jazykem
přestala být latina. Když se tedy Petr Esterka vrátil na doktorské
studium, mohl už psát v jiném
jazyce. „Raději jsem zvolil
angličtinu, protože latina v Římě
trochu upadala […] ostatně ani
já nikdy nebyl v latině žádný
Cicero. Musel jsem najít
profesora, který by mě
k disertaci přijal. Vstříc mi vyšel
Daniel Stirnon, augustinián
z Paříže, […] jenomže na druhý
semestr se už do Říma nevrátil a
zodpovědným za postup mé disertace se stal profesor Boublík.“
Boublíkovi se sice nelíbilo, že nad disertací strávil Petr Esterka málo
času, ale s velkým úsilím a s pomocí spolužáků nakonec práci zvládl
napsat a obhájit.
Bylo by možné popsat mnoho stran o Petru Esterkovi. Myslím, že
z předchozích řádků vysvítá jistá houževnatost a ochota stále
pokračovat ve vytyčené cestě i přes mnohé překážky. Tomu bychom se
chtěli jako nepomucenští alumni od našeho předchůdce učit
pamatujíce rovněž na to, že to, co zde v Římě studiem a formací
načerpáme, máme přinášet zase dál lidem, k nimž budeme posláni, tak
jak to dělal Petr Esterka v duchu svého biskupského hesla: „Jděte
do celého světa.“
Jan Slepička
Většina citací převzata z knihy: ESTERKA, Petr. Rozhodni se pro risk. Kostelní Vydří:
Karmelitánské nakladatelství, 2007.
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AD LIMINA
OČIMA BOHOSLOVCE
ny, které prožívali naši biskupové zde v Římě „u prahů
apoštolských“ se nemohly nedotknout i nás –
nepomucenské komunity bohoslovců. Ačkoli jsme
nenavštěvovali kongregace a nemluvili s různými
kardinály, na prahy apoštolské jsme se přece dostali.
Většina naší účasti a služby totiž spočívala v zajištění
liturgie téměř každého dne v týdnu. A ona vlastně každá římská
bazilika je takový práh apoštolský… Pro nás to všechno začalo v neděli
v bazilice sv. Klementa. Tam jsme mohli slavit mši svatou a modlit se
za náš národ u hrobu sv. Cyrila, který zase stál na jiném prahu, totiž
prahu křesťanství v našich zemích.
Druhý den nás čekal práh apoštolský par excellence, protože jsme mši
svatou slavili v bazilice sv. Petra. Jelikož bylo pondělí a mše začínala
7:30, museli jsme hned po jejím skončení „utíkat“ do školy. Vatikán
není naší škole úplně nejblíž, a tak jsme mohli se spravedlivou
výmluvou přijít do školy o něco později.
Další den jsme zase měli mši svatou v lateránské bazilice, a to přímo
v den jejího posvěcení. Protože (jako obvykle) mše svatá začínala
v 7:30, tak jsme nikoho nerušili (kdo by tam taky tak brzo chodil)
a mohli tak být u centrálního oltáře, kde se zdaleka neslouží jen tak (a
ještě k tomu v češtině). Bohužel bazilika sousedí přímo s naší
univerzitou, takže jsme neměli žádnou výmluvu a došli jsme do školy
již na první hodinu.
Další bohoslužby jsme pak prožili v bazilice Santa Maria Maggiore a sv.
Pavla za hradbami. Pak ale přišla sobota a my (bohoslovci, biskupové,
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sestry, představení a mnoho dalších) jsme se vydali do Assisi. To už se
blížil konec týdne a my už měli většinou po starostech (postupně
odpadaly nervy kvůli tomu, jak dopadne mše svatá, jestli bude všechno
všude nachystané atd.), a tak jsme mohli zažít opravdu veselou a
přátelskou atmosféru, kterou z velké části zajišťovali právě naši
biskupové (kteří už si taktéž odchodili své a mohli tak všelicos hodit za
hlavu). Mši svatou jsme slavili hned po příjezdu v bazilice svaté Kláry,
protože byl svátek sv. Anežky České, se kterou se přátelila. Následně
jsme prošli několik dalších kostelů, spontánně navštívili místního
biskupa a společně poobědvali. Záměrně to zkracuji, protože snad
vůbec není důležitá informace, co všechno jsme navštívili. Spíš jsem
chtěl zaznamenat panující atmosféru. Bylo pro nás totiž opravdu
obohacující poznat naše pastýře zase z jiné stránky – jako normální
muže, turisty a společníky na cestě.

Poslední den biskupské návštěvy v Římě, v neděli, jsme slavili mši
svatou v bazilice sv. Bartoloměje, před nímž pro nás tato akce skončila.
Na náměstíčku jsme se totiž rozloučili s našimi biskupy, poděkovali jim
za jejich podporu a slova, která k nám pronášeli při různých
formálních, neformálních, oficiálních i neoficiálních příležitostech
a s pocitem dobře odvedené práce a vyhlídkou na jakýs takýs
odpočinek jsme mávali autům odvážejícím naše biskupy na letiště.
Daniel Martinek
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POVZBUZEN
AUTENTICITOU PAPEŽE
ROZHOVOR S BISKUPEM TOMÁŠEM HOLUBEM
O AD LIMINA APOSTOLORUM

2021

Kdy vlastně začíná Ad limina apostolorum? Stačí sbalit kufr nebo je
příprava mnohem delší?
Ad limina začíná mnohem dřív, když biskup společně s dalšími
spolupracovníky píše zprávu o stavu diecéze za sedm let od poslední
cesty Ad limina. V mém případě to znamená asi sedmdesát stránek,
které je potřeba napsat. Text jsem psal se snahou, aby nebyl formální,
takže to zabralo skutečně skoro tři měsíce.
Co je smyslem Ad limina? Je to vyjádření jednoty nebo kontrola
Vatikánu?
Hlavní smysl je posílit víru tím, že se člověk spojí s univerzální církví
jako pastýř konkrétní partikulární církve. Nicméně jistě tam je mnoho
dalších motivů, které souvisí s praktickým naladěním se na situaci tady
v Římě. Například vnímání toho, kam se světová církev ubírá. A také
samozřejmě setkání s papežem, které je teď s Františkem více než
intenzivní. Dvě hodiny osobního rozhovoru s papežem je, myslím si,
něco naprosto luxusního.
Těší se biskup na Ad limina nebo je to spíše jedna z jeho mnoha
povinností?
Pro mě to byla první Ad limina, které jsem prožil jako biskup. Byl jsem
tady před sedmi lety jako generální sekretář ČBK, takže tu atmosféru
jsem již zažil. Každopádně opravdu jsem se těšil, protože to je
mimořádná událost jednou za pět až sedm let. A můžu říci, že jsem
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do Říma nejel s žádnými obavami, spíše naopak! Byl jsem jednak
velice zvědavý a za druhé jsem tady potřeboval probrat některé
konkrétní věci. A odjíždím s tím, že skutečně byla možnost o nich
hovořit a dostat relevantní odpovědi.
A zvědav jste byl na co, jestli se mohu zeptat?
Byl jsem zvědav, kam se církev za tu dobu, co jsme tady byli minule,
posunula.
Jak probíhá osobní setkání s papežem při soukromé audienci?
Myslím, že se toto setkání zase trošku posunulo – soudě podle reakcí
spolubratří, kteří byli minule. To, co naprosto vytvořilo atmosféru
otevřenosti, bylo to, že nám papež na začátku řekl, kde za sebou máme
vodu, že se můžeme
kdykoliv zvednout a
kde je záchod. A
zeptal se, kdo bude
dělat
moderátora
diskuze a teprve
p ak
jsm e
šli
k tématům, které on
chtěl,
abychom
otevřeli. Už tímto se
vytvořila
forma
zcela
otevřeného
dialogu, ve kterém
nešlo o formality.
Takže jste se s Františkem mohli bavit o tom, co vás zajímalo?

Mohli jsme dávat otázky, jaké jsme chtěli. Papež se opakovaně ptal,
jestli má ještě někdo další otázku a mluvili jsme zcela otevřeně.
Můžete nám prozradit některou z vašich otázek, na kterou papež
reagoval?
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Není asi nic, co by bylo tajného, ale v této chvíli jsme si ještě neřekli,
o čem budeme společně mluvit, takže to nechci zmiňovat.
Dá se říci, že setkání s papežem je to, co biskupa v jeho službě nejvíce
povzbudí?

Pro mě to určitě byl vrchol. Byl jsem z tohoto setkání nadšen. Ale
nutno říci, že i ta pracovní setkání na některých z dikasterií byla velmi
užitečná, smysluplná a intenzivní. Takže bych tím nechtěl říci, že by to
ostatní byl jenom obal.
V čem tato další setkání na jednotlivých kongregacích spočívají?
Většinou to je tak, že
se
s
ostatními
biskupy dohodneme,
kdo z nás má
zodpovědnost za tu
věc a prezentuje ji.
Relativně
velmi
krátce. A potom už je
to dialog formou
otázek a odpovědí
opět z naší strany. To
znamená že to je vlastně relativně podobné tomu, co je s papežem, ale
je to orientováno jen na jednu oblast.
Církev nyní žije tématem synodality. Dotklo se to nějak také návštěvy
Ad limina?
Určitě. O synodalitě se mluvilo. Je to jedna z věcí, o které jsme
s papežem mluvili a bylo to tak i na víceru dikasteriích. To znamená, že
téma nějakého společného naslouchání a pojetí církve jako
společenství lidí pokřtěných – což je základ, ze kterého synodalita
vychází – bylo akcentováno na mnoha místech.
Má papež František přehled o dění v české církvi?

18

BRÁZDA 1/2021–2022
Určitě má ty nejdůležitější informace. Dotknul se třeba toho, že je tady
situace výměny pražského arcibiskupa, to znamená, že základní obrysy
určitě má.
Dotýká se podle Vás nějak Ad limina apostolorum života ostatních
věřících?
Já jsem prosil, aby se za to lidé v naší diecézi modlili a věřím, že byli
tací, kteří to dělali. Takže věřím, že se to dotklo i jich.
S čím tedy odjíždí biskup po setkání Ad limina apostolorum?
Povzbuzen? Inspirován? Vrací se rád do své diecéze?
Myslím, že všechny tři věci, které jsi zmínil, přesně vystihují to, co se
stalo. Je to určitě povzbuzení. Odjíždím s nadšením, že jsem zažil
církev, která je jiná, než byla před sedmi lety. Je to církev, která je
mnohem realističtější a mnohem více pravdivější v tom, jaká je
skutečnost v současném složitém světě, ve kterém církev není
ostrovem. Odjíždím se spoustou poznámek k praktickým věcem, které
je potřeba buď doplnit, realizovat nebo nově promyslet. A rozhodně
odjíždím také povzbuzen autenticitou papeže Františka.

Biskupa Tomáše Holuba se ptal po cestě z Assisi do Říma
P. Petr Soukal.
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VÁNOCE MATKY
VOJTĚCHY HASMANDOVÉ
bdobí Vánoc a Nového roku nás vede k zamyšlení nad
životem, zvláště když nás přítomná pandemie neopouští.
Jakoby mimochodem nám z nitra se žalmistou vychází
hluboká prosba do této situace: „Nauč nás počítat naše
dny, ať získáme moudrost srdce.“ Ž 90,12.
Naše situace mi připomíná prožitky, o kterých psala z vězení politická
vězeňkyně a naše pozdější generální představená Matka Vojtěcha
Hasmandová, ctihodná služebnice Boží. Byla vězněna pro víru a
za ukrytí kněze, který unikl rušení klášterů v roce 1950.
Ve vězení prožila osm let, osmero Vánoc a osmkrát vstupovala
do nového roku. Můžeme se povzbudit jejími myšlenkami v období,
které nás provází mnohými omezeními a těžkostmi.
„To už po sedmé dostáváš gratulaci z vězení. A vidíš. Čas raní, čas hojí,
až jednou vyhojí. Kolik hmatatelné pozornosti Boží člověk pocítil za tu
dobu každým dnem! Jak pravdivé jest, že ‘milujícím Boha všecky věci
napomáhají k dobrému’. A zase člověk stojí v úžasu a vděčnosti k Boží
lásce, avšak i k lásce Vaší.“ (Pardubice, 17. listopadu 1958)

Přes všechna omezení a samotu, kterou prožívala zvláště na Pankráci
v Praze, tiší obavy svých drahých povzbudivými slovy: „Vy víte, že jsem
s Vámi, a osamocení – to je můj dar Jemu i Vám.“ (Praha 16. prosince
1957)
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„Nebojte se! I moje Vánoce byly krásné. Vždyť radost není jen
v hojnosti a záři stromečku. To sice chybělo, ale mír a štěstí duše není
závislé na hmotě, a proto toho druhého bylo plně. Bůh pokoje a lásky
buď s Vámi všemi.“ (Praha 26. prosince 1957).
V roce 2022 uplyne 70 let od jejího uvěznění komunistickým režimem.
Sestra Vojtěcha našla klíč k prožívání tajemství svého života, svého
osobního a nezastupitelného úkolu, který tady na zemi dostala jako dar
a poslání. Poznala důležitost přítomného okamžiku a jak ho žít se
zdravou vírou, s úsilím o naplnění Otcovy vůle, i když jako nevinná
strávila mladá léta za mřížemi. To je patrné v její korespondenci
z vězení. Jak v nesvobodě vězení, a po něm ještě dalších pět let
sledována policií, mohla žít ve svobodě dítěte Božího, zasvěcené ženy,
milosrdné sestry.

A tak v nepříznivých podmínkách života neztratila sama sebe, svůj
rozvoj a duchovní růst. Naopak, naplno rozvinula vztah k Bohu a
k lidem, především k těm, se kterými konkrétně žila. Jak ve vězení, tak
v rodině duchovní, tak mezi příbuznými. Byla si vědoma sama sebe,
své lidské i křesťanské důstojnosti a za ni dokázala bojovat a hájit
hodnoty nezbytné pro plný křesťanský život. K překonávání těžkostí
těchto dnů ať nás povzbudí její příklad.
sestra Remigie Češíková
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PAN ROBOROCK

novými bohoslovci jste se seznámili již na začátku, ale to
není všechno! Novým přírůstkem pro Nepomucenum je
také náš pomocník a kamarád Roborock. Abyste ho lépe
poznali a aby mu to nebylo líto, položili jsme mu stejné
otázky jako našim novým alumnům.
Jaký byl tvůj první pocit, když ses dozvěděl, že budeš studovat v Římě?
Radostný! Bylo to na konci srpna, kdy v Nepomucenu probíhala
Liturgie města Říma pro mládež. Slovo dalo slovo a bylo rozhodnuto –
dají mi tu šanci! Dodneška toho nelituji: nosí mě tu na rukou, uvolňují
mi cestu, starají se, aby mi nic nechybělo. Co víc si přát?

Odkud pocházíš a co ti na tvém rodném městě/vesnici připadá
nejzajímavější?
Uf, to jste mě dostali. Narodil jsem se 3. září toho roku, ale musel jsem
si najít, kde přesně. Takže se podržte: můj rod pochází z Pekingu,
i když musím dodat, že s novým alumnem z Číny Giuseppem jsme se
předtím neznali. Ale mamka pochází ze Slovinska, odtud jsem se dostal
do Říma.

Pokud bys měl neomezené finanční prostředky na nákup literatury, jak
by vypadala tvá osobní knihovna?
Přiznám se, že si na literaturu moc nepotrpím. Mám raději nějaké ty
hadry, těch není nikdy dost. Rád se předvádím v novém. Ale abych se
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vrátil k četbě: jsem šťastný, když je v koleji instalovaná nějaká výstava,
jako třeba právě teď o svaté Ludmile. Když jezdím každý týden okolo,
mám dost příležitost si ji pořádně přečíst – mnohdy lépe než kdekterý
student.
Kteří tři světci tě v životě nejvíce ovlivnili a proč?
Předně Panna Maria. A to když spěchala pomoct své příbuzné Alžbětě.
Kdybych tak mohl být v jejím čase, to bych jim oběma rád pomohl!
A kdo ví, třeba by se o mně psalo i v Písmu.
Pak mám moc rád patrona naší koleje svatého Jana Nepomuckého.
Ten bývá zobrazován s vlnkami – a já vodu k životu docela dost
potřebuji.
A do třetice bych rád šel do své práce s vervou, jakou měl svatý Karel
Boromejský. Ten jim v Miláně pěkně uklidil, jen co je pravda! O něco
podobného se snažím i já...
Ze které strany se správně loupe banán?
To je jedno, hlavně když se
slupka nehodí na zem.
Ve které farnosti bys chtěl
jednou jako pracovat a proč?
(biskupové, čtěte! - pozn. red.)
Samozřejmě že v každé. Ale víte
co? Zeptejte se o. vicerektora.
On mi dá, myslím, nejlepší
doporučení.
Čím nejraději plníš svůj volný čas a čím svůj volný žaludek?

Volný čas nejraději plním nabíjením a umýváním. Ale už se pak
nemohu zase dočkat do práce. Mám výhodu, že mi nechávají prostor
pro seberealizaci i v noci. A čím plním svůj žaludek? Já ho spíše
vyprazdňuji. Mně stačí ke spokojenosti jen trochu vody…
Roborock
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Z DENÍKU VENKOVSKÉHO
ADMINISTRÁTORA
DÍL SEDMÝ: O KNĚŽÍCH A POLICISTECH

a základě velmi vysoké pravděpodobnosti každý kněz,
chca nechca (jak se říká hezky česky), dříve nebo později
přijde do osobního styku s příslušníky policie ČR, a to ne
snad jen proto, že by nedodržoval dopravní předpisy
nebo proto, že s nimi bude řešit vloupání do různých
farních objektů či krádeže v jemu svěřených kostelech.
Jelikož se o policistech velmi často vyprávějí různé vtipy a opakují jisté
stereotypy a předsudky, přišlo mi v této souvislosti zajímavé zamyslet
se nad tím, jestli třeba oni nevnímají podobnou optikou předsudků,
vtipů a filmových parodií i nás kněze. Musím konstatovat, že jsem se
během svého kněžského působení setkal v naprosté většině případů
s velmi profesionálním přístupem mužů zákona a velmi lidským
a zralým jednáním, které všechny stereotypy okamžitě vyvrátilo. Kéž
by oni mohli totéž říci i o nás, „farářích“! Rozhodl jsem se proto, že
k jejich poctě a jako poděkování za jejich službu zaznamenám některé
příhody, které jsem s policií zažil já sám nebo mí spolubratři v kněžské
službě.
***
Jeden spolubratr vyrazil na biskupství kvůli jistým administrativním
úkonům. Když už byl ve velkém městě, rozhodl se nakoupit ještě
nějaké knihy, zajít si na výstavu, atd. Nechal tedy auto zaparkované
na jedné rušnější ulici a vydal se po obchůzkách. Když pak k vozidlu
přišel, divil se, že má tzv. botičku, ačkoli si nebyl vědom žádného
přestupku. Zavolal tedy na příslušné číslo, které bylo na lístečku
za stěračem, a za chvíli dorazila vysmátá policejní hlídka. Na jeho
dotaz za co že je ta botička strážník odpověděl: „Pane faráři, my jenom
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netrestáme. My taky pomáháme a chráníme. Všimli jsme si, že jste měl
nedovřené dveře a otevřené okénko, a tak jsme Vám dali tu botičku,
aby Vám s tím nikdo neodjel“.
***
Když jsem přišel na nové působiště, vikář/děkan mne varoval před
jistým místem v jedné obci, kam jsem jezdíval dvakrát týdně sloužit
mše sv. Jednalo se o hlavní tah danou obcí a šlo o důležitou silnici
vedoucí do okresního města. Na jím popsaném místě policisté často
kontrolovali dodržování rychlosti. Aby mi vysvětlil, proč měří zrovna
na tom místě, vyprávěl mi následující příhodu: Jednou ho tam zastavil
příslušník obecní policie se slovy: „Dobrý den, pane řidiči. Víte, proč
jsme Vás zastavili?“. On pohotově odpověděl: „No jasně, to vím
naprosto přesně. Zastavili jste mě tu proto, že tamhle naproti má dům
Novák (starosta dané obce), tak abyste vykázali činnost“.
***
Jeden z mých ctihodných předchůdců mne zasvěcoval do různých tajů
a specifik farního obvodu, v němž jsem působil. Byl jsem mu za tyto
cenné rady velmi vděčný, obzvlášť proto, že můj bezprostřední
předchůdce mi farnost předal během pár hodin a (na můj vkus) dosti
narychlo a zmatečně. Tento zkušený před-před-před...chůdce mi tedy
také sdělil, že když se vracíval z protáhnuvších se jednání na biskupství
a jezdíval po dálnici, občas (když spěchal za pastoračními
povinnostmi) používal zvláštní sjezd, který směli používat jen policisté
a obsluha silnic. Měl totiž dobrého známého na okresním ředitelství
policie, který mu to osobně dovolil. Když ho pak náhodou zastavili
muži zákona v blízkosti inkriminovaného místa a vyčítali mu, že jej
použil, odvolal se na svého známého a na naléhavé pastorační důvody,
a vše prošlo. Po jisté delší době, kdy danou zkratku nepoužíval, opět
jednou byl v časové tísni, a tak odbočil na onen vyhrazený exit. Hned
v jeho blízkosti ale byla hlídkující patrola, která ho okamžitě zastavila
a postavila za jiné vozidlo, jehož řidič se krátce před ním podobně
prohřešil. On se, jako vždy, odvolal na svého známého, načež ale dostal
šokující odpověď: „No jo, pane faráři, ale ten pán už u nás pár let
nedělá - je v důchodu... a, jak tak koukám na vaše doklady, víte, že
máte už půl roku propadlou technickou?“.
Zkušený kněz bez hnutí brvou odvětil: „No vidíte, to je dobře, že jste
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mě zastavil Vy. Kdyby to byl nějakej debil, tak by mi třeba ještě dal
pokutu!“.
Policajt zalapal po dechu. Po chvíli se naklonil do otevřeného okénka
a zašeptal: „Prosim Vás, tak teda počkejte až vyřídíme toho před Vámi,
abychom nepohoršovali, a pak si jeďte ke všem čertům... a ať už Vás tu
nikdy nevidíme!“.
***
Jistý vysoce postavený představený ne úplně bezvýznamného kláštera
na jedné kněžské sešlosti dával k lepšímu, jak jednou jel klášterním
vozem na jakési jednání a do toho ještě musel nečekaně řešit naléhavý
a delší telefonát. Za jednou obcí ho zastavila policejní hlídka. Jelikož to
byl dobrý zbožný řeholník, byl oblečen v hábitu. Představený stáhl
okénko, mobil stále u ucha. Strážník spustil obvyklou uvítací formuli:
„Dobrý den, pane řidiči...“.
Řeholník ho ale celkem ostře odbyl: „Co chcete, prosím Vás, nevidíte,
že telefonuju?“.
Vzhledem k opařené reakci, nebo spíš absenci jakékoli reakce strážce
zákona, kněz šlápl na plyn a odjel. Teprve když dotelefonoval,
uvědomil si, co vlastně udělal.
***
S několika spolubratry se snažíme každý rok zorganizovat nějaký
výjezd s ministranty do zahraničí, abychom objevovali nějaká zajímavá
místa, trochu je odměnili za jejich službu u oltáře, byli nějaký čas
spolu, modlili se, víc se poznávali, zažívali různá dobrodružství a také
je trochu vzdělávali (nejen) v liturgických věcech. Většinou každý z nás
vzal auto, naložil kluky a jelo se. Jednou jsme takto jeli do jakéhosi
zahraničního kláštera a drželi se prvního vozu, který měl navigaci.
Jako poslední v našem konvoji jel můj kamarád, sympatický
administrátor venkovské farnosti. Můžeme mu říkat třeba otec
František Dobrota. Jelikož měl pomalejší auto, dostal se v jistý
moment mezi něj a vozidlo jiného kněze před ním nějaký mladý
floutek ve své vytuněné Alfě Romeo, který evidentně někam spěchal.
V dalším předjíždění mu ale zabránila náhle se vynořivší policejní
hlídka s radarem, kvůli které dupnul na brzdu, aby upravil rychlost.
Otec František se svou posádkou byl zabrán do zpěvu zbožných písní
od skupiny Buty a nestihl adekvátně zareagovat. Na jeho obranu nutno
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říct, že v tu chvíli na reakci skutečně neměl mnoho času, jelikož frajírek
ho sotva předjel a držel se těsně před ním. Čumák fabie dona Františka
tedy skončil v zadku Alfy Romeo a notně jí poškodil tuningová světla
a karosérii. Staré dobré fábii se ovšem nic moc nestalo. Policisté hned
přiběhli k oběma autům a začali vše sepisovat. Frajírek se div
nerozbrečel nad stavem svého vozidla a pořád jen lomil rukama.
Dobrácký pater František, který nijak zvlášť nevládl cizími jazyky, ho
chtěl trochu uchlácholit, a tak mu hodlal sdělit pozitivní skutečnost, že
jeho autu se skoro nic nestalo, takže mu nebude muset platit škodu.
Dobrácky ho poplácal po rameni svou hřmotnou tlapou a stále se
usmívaje, svraštil čelo, jak přemýšlel nad formulací věty v nějakém
všeobecně přijatelném cizím jazyce. Jistě mu v tom pomohla
jeho vynikající znalost mnoha anglických textů populárních rockových
a jiných písní, které si tak rád zpíval, aniž ovšem vždy přesně věděl,
o čem jsou. V tu chvíli ze sebe ale jen dostal: „My car is OK!“.
***
Jeden kněz ze sousední farnosti byl znám široko daleko jako velký
hudebník před Hospodinem. Uměl hrát snad na všechny myslitelné
nástroje. Jednou ho zastavila dopravní policistka v jakési jím
spravované obci a testovala ho na požití alkoholu před jízdou. Když
test skončil (samozřejmě, že negativně) a ona mu sdělovala, že si může
foukací trubičku nechat na památku, on se jí v dobrém rozmaru zeptal:
„A víte, slečno, že se na ní dá zahrát písnička?“.
Strážnice pořádku byla poněkud vyvedena z míry a odvětila že nikoli.
Kněz si tedy trubičku znovu vsunul do úst a vyloudil z ní krásnou fugu
od Bacha. Jediné, čeho tím ale docílil, bylo vyvolání podezření, že
určitě pil, akorát to nějakým zvláštním trikem šikovně zamaskoval.
P. Josef Bláha
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SMĚJEME SE S PECHÁČKEM
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