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Ze srdce děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem 

podporují naši kolej a pamatují na ni a na její obyvatele 
ve svých modlitbách! 

 
Velký dík patří také všem, kteří finančně podporují  
vydávání tohoto časopisu, v tomto čísle zvláště paní  

Haně Malinové a  paní Dagmar Švancarové 
 

Přejeme požehnané velikonoční svátky a opravdovou  
radost  z Kristova zmrtvýchvstání! 

Foto na titulní straně: P. Petr Soukal 

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 
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ážení čtenáři, 
 
prostý fakt, že v Nepomucenu již pomalu odkládáme šály 
a kabáty, nenaznačuje pouze příchod jara, ale i vydání 
nového velikonočního čísla Brázdy! 

 
Nudit se při četbě určitě nebudete! Kromě tradičních rubrik, jako je 
kronika nebo pro zasmání vyhrazená poslední strana, se můžete těšit 
i na články odrážející život v koleji v posledních třech měsících. 
Relikvie blahoslaveného teenagera v Nepomucenu, tanec při mši, který 
ovšem vůbec není nedůstojný, nebo vzpomínka na otce biskupa 
Františka Václava Lobkowicze — to vše si v aktuálním čísle najde své 
místo. Nemohu nezmínit, že živým tématem posledních týdnů v koleji 
je i válka na Ukrajině. Proto vám nabízíme také rubriky, které se 
tématu války a míru různými způsoby dotýkají — zamyšlení otce 
spirituála, historický exkurz na začátek minulého století, ale i rozhovor 
s ukrajinským pravoslavným knězem, který je zároveň obyvatelem naší 
koleje.  
 
Na závěr bych vám chtěl poděkovat, že odebíráte náš skromný časopis 
a zachováváte nám přízeň. Prosím, nezapomeňte na Nepomucenum 
a jeho obyvatele ve svých modlitbách, a pokud byste chtěli podpořit 
vydávání Brázdy také finančně, můžete tak učinit příspěvkem na výše 
uvedené číslo účtu. 
 
Přeji vám příjemné čtení! 
 Vojtěch Razima 

ÚVODNÍK 
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yměnili jsme kalendář a po slavnosti Zjevení Páně jsme 
se vrátili do koleje, abychom ještě v předvečer Křtu Páně 
dohnali tříkrálové žehnání domu. Pomodlili jsme se, 
prošli celým domem a všemi pokoji, přezpívali vánoční 
kancionálový repertoár od čísla 201 až do čísla 228, 

spálili půl kila kadidla (a pětkrát spustili požární alarm) a vykropili dva 
a třičtvrtě litru svěcené vody. Bylo to důkladné a snad i důstojné a 
spravedlivé. 

V následujícím druhém lednovém týdnu jsme dorazili zimní semestr. 
Ale to už zkouškové období klepalo na dveře a my, vyklepáni před 
určitými nechvalně proslulými zkouškami, ztratili chuť si jen tak užívat 
bezstarostného poslouchání přednášek a pomalu jsme přešli do modus 
vivendi zkouškového období. To znamená uvařit kafe, zabalit se do 
deky a zavřít se na pokoji se stohy skript. Přijmout potřebnou pomoc 
Boží je v takové životní situaci nutností (ovšem jako kdykoli jindy…), 
proto jsme se otcem 
Štěpánem, Martinem a 
Filipem O.P. nechali 
p r o v é s t  l e d n o v o u 
rekolekcí na téma 
společenství svatých. 
Existuje totiž možná i 
život po zkouškách a my 
d o u f á m e ,  ž e  k e 
společenství těch, kdo už 
mají všechny zkoušky 

KRONIKA 
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za sebou, se také jednou připojíme. 

Zkouškové se nad námi přehnalo stejně jako lednové subtropické deště 
a na začátku února opět vysvitlo slunce několika dnů volna. Někteří 
využili levných letenek a odletěli na prázdniny, aby si vyhodili 
z kopýtka a, než začne doba postní, stihli utratit nějakou tu korunu, jež 
v postě ušetří, když se budou vzdávat svých oblíbených zpříjemňovačů 
času. 

Nicméně i během zkoušek se může přihodit mnoho nečekaných 
událostí. Neblahý osud zasáhl naše společenství a jednoho 

p o š m o u r n é h o 
lednového rána jsme 
zjistili,  že nás 
opustily naše drahé 
rybičky z fontánky… 
Jaká to tragická 
sudba nám vyrvala 
n a š e  d r a h é 
přítelkyně, které tu 
s námi žily po mnoho 
b o h o s l o v e c k ý c h 
generací? Byl to 
nestydatý  racek 
chechtavý, jenž je 
nepozorovaně po 
nocích lovil! 16.1. se 
proto zarmoucená 
kolej sešla, aby 
u fontánky vzdala 
hold starým dobrým 
japonským kapříkům 
při pietním aktu 
s položením věnců, 
s m u t e č n í  ř e č í 
pronesenou řečníkem 
ze Smuteční obřadní 
síně až z Havlíčkova 
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Brodu a písní Michala Tučného Tam u nebeských bran. Zalili jsme svůj 
smutek hořkými slzami a zajedli řízkem s bramborovým salátem při 
následující smuteční hostině. Jako dezert se podávaly věnečky. 

Před začátkem letního semestru v druhé polovině února jsme se opět 
sešli v koleji a započali tak druhou polovinu formačního roku, a to opět 
duchovním cvičením. Tentokrát v italštině s prof. Žákem. Mluvil k nám 
o duchovním významu studia. Připomenout si souvislost mezi 
duchovním životem a teoretickým studiem není nikdy od věci. 

Po naší rekolekci 
zamířili na postní 
exercicie i  čeští 
a moravští biskupové. 
Přítomnost biskupů 
v Římě je třeba využít, 
a tak spolubratr Daniel 
Mart i nek  obdržel 
od otce biskupa Pavla 
Konzbula při odpolední 
b o ho s lu ž b ě  s lo v a 
pověření k lektorské 
službě. 

Poslední a nejdůležitější událostí tohoto období však byla 
ministrantská služba u Svatého otce na slavnost Zvěstování Páně 25.3. 
při večerní kající bohoslužbě se zasvěcením lidstva, církve a zejména 
ukrajinského a ruského lidu neposkvrněnému srdci Panny Marie. Tato 
bohoslužba v sobě spojovala několik úmyslů: jednak postní, papežem 
vyhlášenou výzvu k modlitbě čtyřiadvaceti hodin pro Pána, která má 
křesťanům dát příležitost ke svátosti smíření před velikonočními 
svátky, poté měla připomenout nutnost našeho obrácení pro mír 
ve světě, a nakonec historickou událost zasvěcení. Ať Pán uchová 
v našich srdcích vzpomínku na tento velký den, ať zasvěcení přinese 
plody míru v našich životech a Boží milost ať překoná pýchu a 
nenávist, která rozpoutala válku na Ukrajině. Věříme, že nakonec 
neposkvrněné srdce zvítězí. 

                           Jan Pecháček 
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František Zloch, Diecéze královéhradecká, studijní program Johannes 
 

Lukáš Houška, Diecéze českobudějovická, studijní program Johannes 
 

Vojtěch Razima, Diecéze českobudějovická, teologie, 2. ročník 
 

Jan Pecháček, Diecéze královéhradecká, teologie, 2. ročník 
 

Daniel Martinek, Diecéze brněnská, teologie, 2. ročník 
 

Dominik Frič, Arcidiecéze pražská, teologie, 3. ročník 
 

Matěj Pinkas, Diecéze královéhradecká, licenciát, Pontificia Università 
S. Tommaso d‘Aquino, obor: biblická teologie, téma: Podobenství o 
ztracené ovci v Lukášově a Tomášově evangeliu 
 

Jan Slepička, jáhen, Diecéze ostravsko-opavská, teologie, 3. ročník 
 

P. Petr Soukal, Diecéze královéhradecká, licenciát, Pontificia Università 
Gregoriana, obor: dogmatická teologie, teologická antropologie 
 

P. Ondřej Talaš, Arcidiecéze olomoucká, licenciát, Pontificio Ateneo 
Sant'Anselmo, obor liturgika, liturgická hudba 
 

P. Jan Pitřinec, Diecéze královéhradecká, licenciát, Accademia 
Alfonsiana, obor: morální teologie, téma: morální formace mládeže ve 
světle synody o mládeži 
 

P. Petr Havlík, Arcidiecéze pražská, doktorské studium, Pontificia 
Università della Santa Croce, obor: dogmatická teologie, téma: 
mariologie sv. Řehoře z Nyssy 
 

P. Jaroslav Mrňa, Arcidiecéze pražská, dvouměsíční badatelský pobyt, 
Pontificio Istituto Biblico 

AKTUÁLNÍ SEZNAM 
ČESKÝCH STUDENTŮ 

V NEPOMUCENU  
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ednou z mnoha věcí, které studijní pobyt v Římě nabízí, 
je možnost navštívit liturgie slavené v různých 
východních ritech. Vynikající příležitostí je např. lednový 
týden modliteb za jednotu křesťanů, v jehož rámci jsou 
každoročně zváni zástupci katolických východních kolejí 

do baziliky Santa Maria in Via Lata, aby předsedali jedné ze mší 
v tomto týdnu. Za dobu, kterou studuji v Římě, zažil jsem už 
eucharistickou liturgii v byzantském, syro-malabarském, 
maronitském, etiopském a arménském ritu. 

Za připomenutí stojí, že kromě latinské církve patří do katolické církve 
celkem 23 církví sui iuris, které se většinou oddělily z některé 
pravoslavné nebo starobylé východní církve. Tak např. etiopská 
pravoslavná církev klade své počátky do 4. století, dnes má asi 50 
milionů věřících. Během novověku do Etiopie přišli misionáři, kteří 
chtěli místní církev 
sjednotit s Římem, to se 
jim nepovedlo a církev 
žila dál svým vlastním 
životem. Nicméně během 
20. století přišla nová 
misionářská vlna a 
vznikla etiopská 
katolická církev, která 
čítá asi 300 tisíc členů. 
Obě církve, pravoslavná i 
katolická, používají při 

VÝCHODNÍ RITY V CENTRU 
ZÁPADNÍ CÍRKVE 
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svém slavení stejný ritus, jen katolická je podřízena papeži a některé 
detaily jsou uzpůsobeny západní praxi. Podobně to proběhlo u všech 
ostatních církví. U nás nejznámější východní církev (užívající 
byzantský obřad) – řeckokatolická – se odštěpila v roce 1596 
od pravoslaví na základě brestlitevské unie. Výjimkou je maronitská 
církev působící hlavně v Libanonu, ta udržovala i ve středověku 
kontakty s latinskou církví a její společenství s Římem v podstatě nikdy 
nebylo přerušeno. Prakticky každá z východních církví tedy používá 
svůj vlastní ritus, jak se v nich vyznat?  

Můžeme si pomoct zjednodušeným schématem. Na Východě existují 
dvě velké liturgické rodiny, které se pak člení na jednotlivé větve a rity. 

Antiochijská rodina 

Východosyrská větev 
Chaldejci 
Malabarští 

Západosyrká větev (syrsko-antiochijská) 
Syrské rity 
Malankarští 

Maronitská větev 
Byzantská větev 

Řekové, Slované… 
Melchité 

Arménská větev 
 

Alexandrijská rodina 
 

Koptská větev 
Etiopská větev 

Kdybych měl srovnat těch několik zkušeností s mimořímskou mší, 
našel bych společný jmenovatel asi v tomto: Většinou jsem se vůbec 
„nechytal“ v průběhu bohoslužby, jedinými pevnými body, kdy jsem se 
„našel“, bylo Credo, proměňování a Otče náš. Na první pohled se vůbec 
nedá vyznat v záplavě různých žehnání a průvodů, i když často jsem 
měl v ruce vysvětlující brožuru. Zajímavým momentem ve východních 
ritech je epikleze, při níž se svolává Duch svatý, aby sestoupil na obětní 
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dary, které se přinesly. Tento okamžik bývá zahalen tajemnou 
atmosférou. Něco se děje u oltáře, vy nevidíte přesně co, jenom se tam 
nějak zvláštně hemží ruce kněží (jako by naznačovaly letící křídla), 
nebo přímo v rukou mají vela či jakési podobné kusy látky, které se 
rovněž vlní a svolávají Ducha svatého. 

Mimořádným zážitkem také bylo, když indičtí spolubratři bydlící v naši 
koleji se uvolili a jednou celebrovali mši v jejich syro-malabarském ritu 
přímo v naší kolejní kapli sv. Jana Nepomuckého. Někteří z kněží 
tvořili chór, jiní převzali role přisluhujících a jeden z nich byl hlavním 
celebrantem. Hudební doprovod byl velmi nevšední, nutno říci, že 

latinskému uchu příliš 
nelahodící, možná to 
bylo dáno i tím, že kněží 
zpívali svoje nápěvy 
do hudebního podkladu 
puštěného z mobilního 
telefonu a nebylo 
poznat, jestli to tak má 
být, nebo je to falešné. 
Každopádně je to úplně 
jiný orientální styl 
hudby, než na jaký jsme 
zvyklí. 

Když člověk vstoupí do kontaktu s východními křesťanskými rity, 
otevřou se mu obzory, zjistí, jak je církev rozmanitá ve svých 
projevech. Možná taky zapomene na některé malichernosti, které by 
mohl řešit v souvislosti s římskou liturgií. Třeba jestli zpívat, nebo 
nezpívat orace či preface. Východní kněz prostě zpívá všechno, bez 
ohledu na to, jestli umí zpívat nebo jestli to má dobře naučené. A až se 
bude váš farář rozčilovat, že mu katechetka s dětmi nacvičuje v kostele 
nějaký tanec, pošlete ho do etiopského kostela, tam tančí všichni bez 
ohledu na věk. 

                  Jan Slepička 
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edávno zemřelý otec biskup František Václav Lobkowicz, 
první biskup ostravsko-opavské diecéze, vzpomínal kdysi 
na svého strýčka, kněze Karla. Jednalo se o exalumna 
Papežské koleje Nepomucenum v Římě. Karel Lobkowicz 
v naší koleji studoval v letech 1945—1947 a byl na závěr 

svého studia vysvěcen na kněze v bazilice sv. Jana v Lateráně. 
 
Nebylo to jediné propojení otce biskupa s Nepomucenem. Když byl 
v letech 1990—1996 pomocným biskupem v Praze, staral se 
o bohoslovce arcidiecéze, přičemž někteří z nich byli studenty papežské 
koleje. Dne 30. května 1996 byl pak jmenován sídelním biskupem nově 
zřízené diecéze ostravsko-opavské a tak do jeho pastýřské péče přešli 
všichni bohoslovci z bývalých farností arcidiecéze olomoucké.  
 
To se týkalo i mě osobně. Ač vyslán na studia do Říma otcem 
arcibiskupem Graubnerem , stal jsem se záhy prvním nepomucenským 
bohoslovcem nově vzniklé diecéze. O tři roky později do koleje 
nastoupili za ostravsko-opavskou diecézi další dva seminaristé: Marek 
Kozák a Pavel Moravec. Po nich v průběhu následujících let: Petr 
Smolek, Pavel Schwarz, Pavel Jiřík, František Staněk, Michal 
Krenželok a poslední z nich Jan Slepička. Větší část z této skupiny 
bohoslovců mohla po kněžském svěcení pokračovat opět v Římě 
v rámci postgraduálního studia. Do této skupinky kněží studentů patřil 
rovněž otec Lukáš Engelmann. Chci poděkovat nejen za sebe, ale 
doufám že i za ostatní, že jsme se mohli formovat se zde u apoštolských 
prahů, čemuž se obecně říká „sentire cum Ecclesia“. 
 

MONS. FRANTIŠEK 
VÁCLAV LOBKOWICZ 

 

5.1.1948—17.2.2022  
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Z posledních návštěv biskupa Františka v Nepomucenu bych rád 
zmínil jeho týdenní pobyt u nás v září roku 2016. Naše diecéze si 
připomínala 20. výročí založení a zorganizovala autobusovou pouť 
do Říma. Otec biskup se pár měsíců předtím podrobil náročné operaci 
a do Říma se vydal letadlem v doprovodu lékařek, zázemí mu pak 
během diecézní pouti poskytla naše kolej. Stále mám před očima 
společné stolování v našem refektáři s panem kardinálem Miloslavem 
Vlkem, kterého si Pán povolal k sobě jen o několik měsíců později. Tři 

roky poté, v listopadu 2019, se 
uskutečnila národní pouť do Říma 
u příležitosti  30.  výročí 
svatořečení sv. Anežky České 
a biskup František u toho 
nechyběl. Fotografie k tomuto 
článku je právě z posledního 
setkání s papežem Františkem. 
 
Před pár lety, když jsem s otcem 
biskupem navštívil krámek u pana 
Mancinelliho, aby si tam mohl 
pořídit nové cingulum ke klerice, 
biskup František  při měření 
obvodu pasu italsky poznamenal: 
adesso comincia l’ora della verità! 
Přiznám se, že jsem nečekal 
vtipnou poznámku toho typu, 
navíc v italštině. Vzpomněl jsem si 
na to nedávno a v souvislosti 
s naplněním jeho pozemského 
putování se modlím, aby ten, 

který je Cestou, Pravdou a Životem, přijal svého služebníka k sobě. 
Podle slov z poslední kapitoly listu Židům „pamatujte na své 
představené, kteří vám hlásali Boží slovo“ chtějme i my pamatovat 
na ty, kteří nás vedli k osobnímu vztahu s Pánem na cestě povolání 
ke službě Bohu i lidem!  
                     P. Roman Czudek, rektor koleje 
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leksandře, jak se to stane, že se pravoslavný kněz, docent 
Užhorodské národní univerzity a archimadrita 
Ukrajinské pravoslavné církve zabydlí v české 
římskokatolické koleji v Římě? 
 

Vojtěchu, nejprve bych Ti chtěl poděkovat za nabídku poskytnout tento 
krátký rozhovor. Abych odpověděl na otázku, myslím, že na tom není 
nic překvapivého. Poprvé jsem byl ve vaší koleji před několika lety, a to 
na svátek svatého Jana Nepomuckého. Na tuto slavnost mě pozval můj 
tehdejší profesor kanonického práva, Mons. Miroslav Konštanc 
Adam O.P., a já jsem si byl jistý, že by mi nedal špatnou radu 
(Oleksandr se usmívá). Už tehdy se mi líbila milá a zdravá atmosféra 
koleje a skvělý přístup k hostům. Jakmile tedy vyvstala otázka, zda 
mám v Římě nějakou dobu zůstat, okamžitě jsem se obrátil na rektora, 
otce Romana Czudka, a jsem mu vděčný, že se tato záležitost vyřešila 
velmi rychle a kladně. Pokud jde o otázku „pravoslavného kněze 
žijícího v katolické koleji“, nevidím v tom velký problém. 
Ve skutečnosti k sobě máme mnohem blíž, než se zdá. Ale upřímně 
řečeno, je velmi obtížné si takovou situaci představit opačně, a to 
zejména v převážně pravoslavných zemích. Je to pro mě obrovská 
pozitivní zkušenost, ty časy zde v koleji mi budou chybět. 
 
Pobyt v Nepomucenu ale není Tvoje první zkušenost z českým 
prostředím - pobýval jsi nějakou dobu v Praze, a dokonce ses stal 
hostujícím profesorem na Karlově Univerzitě. Co byla tehdy Tvoje 
práce a jak celé toto období vzpomínáš? 
 

NAUČIT SE BOŽÍ LÁSCE 
 
 

ROZHOVOR S OLEKSANDREM BILASHEM, UKRAJINSKÝM 
PRAVOSLAVNÝM KNĚZEM ŽIJÍCÍM V NEPOMUCENU 

 
ROZHOVOR VEDL VOJTĚCH RAZIMA 
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Pocházím z jihu Ukrajiny, konkrétně z Oděsy. Studoval jsem v Oděse 
v semináři, vystudoval tam první univerzitu, ale už mnoho let žiji 
v Užhorodě. Myslím, že obě tato města jsou čtenářům dobře známá. 
Opravdu poprvé jsem jel do Prahy ještě z Oděsy, ale tento výlet byl více 
turistický - památky, muzea, česká kuchyně a samozřejmě pivo 
(Oleksandr se znovu usmívá). Myslím, že člověk, který alespoň jednou 
navštívil Českou republiku, se 
nemůže nezajímat o nesmírně 
bohatou historii a kulturu vaší 
země. Přesně to se stalo i mně. 
Tak jsem se poprvé dostal 
na Karlovu univerzitu v Praze, 
nastoupil do doktorského studia 
na Husitské teologické fakultě 
(jediné fakultě v České republice 
se zaměřením na pravoslavnou 
teologii) a nakonec obhájil 
disertační práci. Od 1. února 2019 
mě rektor Univerzity Karlovy 
v Praze profesor Tomáš Zima 
jmenoval hostujícím profesorem. 
Co si pamatuji? V Praze jsem byl 
často, mnohem méně v období 
koronaviru, ale jsem si jistý, že 
pražské období mého života ještě neskončilo. Je to jako mozaika. 
Oděsa, Užhorod, Praha, Řím, Vídeň - to jsou pro mě všechno cesty, 
které se vzájemně překrývají, vzájemně se prolínají. Ale upřímně 
věřím, že to všechno je Boží záměr, stejně jako to, že nyní žiji 
v Nepomucenu. 
 
Jak Ti šlo učení češtiny? 
 
Začínám mít obavy, když od Tebe slyším tuto otázku. Existují pouze 
dvě možnosti. Je to buď narážka na mou špatnou češtinu, nebo 
kompliment (úsměv). Ve skutečnosti není čeština pro Ukrajince 
obtížným jazykem. Tedy jen do té doby, dokud se nepřejde k čárkám a 
háčkům. Písemná část zkoušky z českého jazyka je pro cizince, kteří se 
hlásí na české vysoké školy, vždy obtížnější. Nebudu zastírat, že když se 
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připravuji na přednášky v Praze, musím pracovat a dobře se připravit, 
abych neuklouzl jak před českými studenty, tak také před sebou 
samým. 
 
Dá se říct, že už máš za sebou poměrně slušnou akademickou kariéru. 
Čím se zabýváš? A co je předmětem Tvého studia zde ve Věčném 
městě? 
 
Nebudu dlouze hovořit o své akademické kariéře. Upřímně řečeno, 
když jsem ještě studoval v semináři a na univerzitě, nemyslel jsem si, 
že budu vědcem nebo vysokoškolským učitelem. Ale i s tím měl Bůh 
své plány. Jako právník se zabývám poměrně širokou škálou výzkumů, 
ale téměř všechny se omezují na jeden složitý právní institut, a to 
konfesní právo (je jedním z odvětví světského práva, upravujícím 
vztahy mezi státem a církvemi nebo náboženskými společnostmi). 
Pokud jde o Řím, v určitém okamžiku jsem si uvědomil, že bez 
důkladné znalosti kanonického práva římskokatolické církve by byl 
můj výzkum stále neúplný. Proto jsem se rozhodl studovat kanonické 
právo a nyní píši doktorskou práci na fakultě kanonického práva 
Papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského, známé též jako 
Angelicum. 
 
Co Tě vedlo k tomu, že ses rozhodl pro kněžství? 
 
To je dlouhý příběh. Pokusím se být velmi stručný. V dubnu to bude 15 
let mého kněžství. Když jsem chodil do školy, snil jsem o tom, že se 
stanu učitelem historie. Ve škole se mi dařilo, účastnil jsem se 
historických soutěží a olympiád a vyhrával je. Odtud bude jasnější, 
proč se na to zaměřuji. Zajímal jsem se o biblické dějiny a četl Bibli 
(v těch letech bylo na Ukrajině hodně literatury od německých 
protestantů). Moji rodiče nebyli praktikující věřící a tehdy (bylo mi asi 
16 let) jsem se poprvé setkal s pravoslavným knězem, samozřejmě 
s výjimkou svátostí křtu a biřmování. Vzpomínám si na svůj negativní 
dojem z těchto setkání, kdy jsem říkal, že to bylo jako setkání 
ze středověku. Myslel jsem si, že církev by měla být aktivnější, 
modernější, přitahovat mladé lidi, kněží by měli získat kvalitní 
vzdělání, aby byli schopni reagovat na moderní výzvy. Tehdy jsem si 
uvědomil, že mé vnímání se liší od toho, co jsem viděl ve skutečnosti. 



 

 17 

BRÁZDA 2/2021–2022  

Přestal jsem chodit do kostela. Tehdy se mi zdálo, že je to navždy. Ale 
o rok později, když jsem kráčel po ulici v Oděse s neuvěřitelnou 
radostí, že jsem vyhrál pro mě tehdy nejdůležitější dějepisnou soutěž, 
která mě opravňovala k přednostnímu přijetí na státní univerzitu, jsem 
vešel do kostela. Chrám byl úplně prázdný a já jsem přistoupil k ikoně 
Panny Marie a modlil se. Dlouho jsem si to nedokázal vysvětlit, ale v tu 
chvíli jsem se rozplakal a definitivně pocítil, že se musím stát knězem. 
O tom jsem byl pevně přesvědčen. Několik dní jsem o tom přemýšlel a 
pak to řekl rodičům. Říci, že byli šokováni, nestačí. I v těchto letech 
po rozpadu Sovětského svazu panoval na jihu Ukrajiny negativní 
postoj ke kněžím. O několik dní později se mě otec zeptal: Jakým 
knězem chceš být? Pravoslavným nebo katolickým? Nedivte se, rodiče 
spíš zajímalo, jestli budou mít vnoučata. V té době jsem ale neměl 
žádné známé katolíky. O pravoslavné církvi jsem věděl jen málo a 
o katolické církvi vůbec nic. Takto byla určena moje volba. Pak 
příprava, studium a svěcení. 
 
Normálně bych řekl, že při setkání katolíka a pravoslavného musí 
vzniknout alespoň minimální napětí. Ty mi ale tuto představu 
nabouráváš tím, s jakou lehkostí a humorem k otázkám ekumenismu 
přistupuješ. Jaký je Tvůj pohled na současnou situaci mezi oběma 
církvemi? 
 
Kristova církev je jediná! Myslím si a pevně věřím, že každý adekvátní 
věřící křesťan chápe, ať už je to katolík nebo pravoslavný, že toho 
máme společného mnohem více než toho, co nás rozděluje. Co se týče 
ekumenismu, opět by se dalo mluvit dlouho a rozvíjet toto téma 
donekonečna. Mezi mnoha pravoslavnými je již sám pojem 
„ekumenismus" negativní. Vím, že mezi katolickými věřícími jsou také 
odpůrci ekumenismu, ale je jich zjevně mnohem méně než mezi 
pravoslavnými. Kladeš otázku: Mezi oběma církvemi? Ve skutečnosti 
Apoštolský stolec ve své velké touze po dialogu vede nebo je nucen vést 
dialog (v různé míře, pokud vůbec) s 15 pravoslavnými církvemi. A to 
ještě nemluvím o rozdílech v řeckém či slovanském diptychu církví, 
o rozdílném umístění a významu církví v těchto diptyších a o velmi 
rozdílných postojích k ekumenismu a dokonce i k sobě navzájem. Ale 
to je pro ty, kteří dobře znají pravoslavný svět. Když slyším o úspěchu 
ekumenického hnutí s pravoslavnými, jsem skeptický. Ano, nyní je to 
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lepší než dříve. Přinejmenším můžeme mluvit o toleranci. 
V posledních letech se však Apoštolský stolec stále více stává rukojmím 
situace „duchovní" války mezi pravoslavnými, včetně uznání či 
neuznání Pravoslavné církve Ukrajiny. Úspěch Vatikánu při hledání 
společné řeči s konstantinopolským patriarchátem vede k reakci 
a aktivitě moskevského patriarchátu a naopak.   
 
Co myslíš, že se od sebe mohou naše dvě církve vzájemně naučit? 
 
Myslím, že kdyby se naše církve (jako instituce) naučily Boží lásce, 
stačilo by to na všechno. 
 
Myslíš, že budeme zase - třeba za 1000 let - společně tvořit jednu 
církev (v právním i teologickém slova smyslu - pozn. pro ekleziology)? 
 
Já doufám, že se tak stane mnohem dříve. Tisíc let je pro Boha jistě 
jako jeden den, ale i tak je to dost dlouhá doba na to, abychom 
pochopili Boží plán pro naše církve. Připomínám si slova z Unitatis 
Redintegratio „…dědictví, předané od apoštolů, bylo přijato v různých 
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podobách a různým způsobem, a proto už od začátku církve bylo tu 
a tam rozdílně vykládáno i vlivem nestejné mentality a životních 
podmínek. To všechno, vedle vnějších příčin také pro nedostatek 
vzájemného pochopení a lásky, dalo podnět k roztržkám“. Jsem si jist, 
že naše církve čeká ještě dlouhá cesta, ale v každém případě bude 
úspěšná. A ještě více věřím, že tato jednota vzejde od samotných 
věřících našich církví než od církevní hierarchie, alespoň od hierarchie 
církví pravoslavných. 
 
Nemohu nezmínit válku, která v době, kdy vedeme tento rozhovor, už 
měsíc zuří ve Tvé rodné zemi. Co to v tobě vyvolává? A jaké pocity 
zažívá člověk, který ví, že se domů pravděpodobně delší čas nepodívá? 
 
Zákeřný útok Ruska na Ukrajinu v ranních hodinách 24. února navždy 
změnil můj život i život mnoha Ukrajinců, přestože rusko-ukrajinská 
válka trvá v podstatě již osm let. Stejně jako mnoho jiných jsem 
do poslední chvíle nevěřil, že je toho Rusko schopno. Ranní hodiny 
toho dne pro mě byly noční můrou. Obrovské množství telefonátů, 
zpráv, e-mailů. Obvolal jsem své příbuzné a začal hledat způsob, jak se 
vrátit na Ukrajinu. Rodiče a přátelé mě přesvědčovali, že to nemá 
smysl, že bude pro všechny lepší, když tu zůstanu. Nyní si 
uvědomujeme, že tato válka bude trvat dlouho. Modlím se, v rámci 
svých možností se snažím pomáhat lidem na Ukrajině i uprchlíkům 
a dohlížím na mezinárodní komunikaci Kanceláře právní pomoci pro 
osoby postižené vojenskou invazí, která byla zřízena na Právnické 
fakultě Užhorodské národní univerzity. Teď nevím, kdy se na Ukrajinu 
vrátím, ale doufám, že brzy. Jsem si jistý, že Ukrajina vstane z popela 
a bude ještě krásnější. Doufám, že se přijedeš přesvědčit na vlastní oči. 
 
Budu moc rád, když se tam podíváme společně! Ale nyní musí ještě 
velká část světa včetně České republiky Ukrajině nejrůznějšími 
způsoby pomáhat, aby celou situaci zvládla. Vnímáš podporu těchto 
zemí jako dostatečnou? 
 
Svět možná už dlouho nezažil takovou solidaritu, ale je také pravda, že 
Evropa už začala zapomínat, co je to plnohodnotná válka. Ani nevím, 
jak na tuto otázku odpovědět. Česká republika a Češi byli mezi 
prvními, kdo přišli Ukrajině a Ukrajincům na pomoc. Jsem si jistý, že 
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v České republice teď není město nebo vesnice, kam by nepřišli 
uprchlíci, ženy a děti z Ukrajiny. Jsem hluboce přesvědčen, že v České 
republice není jediná církev nebo společenství, které by se nemodlilo 
za mír na Ukrajině. O materiální pomoci ani nemluvím, zdá se, že 
každý je připraven dát nejen ze svého nadbytku, ale i ze svého 
nedostatku, aby Ukrajincům pomohl. Diplomatické úsilí papeže 
Františka, katolické církve v České republice a podpora českých 
věřících zůstanou navždy zapsány v historii našich vztahů. Zvláště bych 
chtěl poděkovat našemu Nepomucenu za obrovskou duchovní podporu 
v průběhu tohoto měsíce. Vidím modlitby každého obyvatele naší 
koleje, empatii a ochotu pomoci. Nevím, kdy tento rozhovor vyjde, ale 
rád bych řekl následující. Pane rektore, pane vicerektore, otče 
zpovědníku, neuvěřitelné sestry Karla Boromejského, kněží 
a seminaristé, věřte, že se modlím i za vás a Českou republiku, stejně 
jako vy za nás - Ukrajince a Ukrajinu. 
 
Kdo sleduje Tvůj instagramový účet, ví, že zde v Římě také investuješ 
mnoho času do důkladného poznávání místních památek 
a uměleckých děl. Co se Ti na zdejším umění nejvíce líbí? 
 
Vojtěchu, dříve jsem studoval dějiny a umění starověkého Říma jen 
z univerzitních učebnic, nyní ho mohu vidět, osahat si ho a pochopit, 
o co kdysi šlo. Řím je krásný ve všech svých podobách. Použil jsi 
správné slovo investuješ, souhlasím s tebou, i když nesouhlasím s tím, 
že jde o mnoho času. Kéž bych ho měl víc, ale jsou tu i jiné činnosti. 
Nemám v Římě oblíbené kostely, galerie nebo muzea, ale v mnoha 
z nich mám oblíbené místo, umělecké dílo nebo prostor, kam se rád 
vracím. Jsou kostely, kde se mi lépe modlí a cítím se blíž Bohu, a jsou 
muzea a galerie, kde si můžu odpočinout od svých myšlenek. Ale víš, 
stejně se můžeš cítit ve stepi, v lese, v horách nebo u moře. Bůh je vždy 
a všude s námi! Jen za to se modlím a přeji si, abych s ním zůstal 
v každém okamžiku svého života.  
 
Oleksandře, děkuji za rozhovor a za Tvůj čas! 
 
Já děkuji Tobě za tento rozhovor a doufám, že se brzy uvidíme 
na mírové Ukrajině. 
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hruba v posledním půl roce, kdy jsme mohli sledovat růst 
napětí na Ukrajině, které nakonec vyústilo v otevřený 
válečný konflikt, jsme si také mohli připomenout některá 
výročí týkající se posledního rakouského císaře, českého 
a uherského krále bl. Karla I. V říjnu minulého roku to 

bylo 110 let od uzavření sňatku s princeznou Zitou Bourbonsko-
Parmskou, na konci prosince 105 let od Karlovy uherské korunovace a 
1. dubna letošního roku si připomeneme sté výročí jeho předčasného 
úmrtí ve vyhnanství na ostrově Madeira. Co ale spojuje blahoslaveného 
císaře Karla s válkou na Ukrajině? 

Arcivévoda Karel František 
Josef se stal císařem v roce 
1916 a kromě podunajské 
monarchie zdědil i válku, 
o které nerozhodl, ale které se 
účastnil už jako frontový 
velitel. Znal tedy velmi dobře 
hrůzy nesmyslné války, a tak 
se jedním z jeho cílů stalo její 
zastavení. Také jako císař 
navzdory nebezpečí 
navštěvoval frontu a po bitvě 

na Soči nad mrtvými vojáky prohlásil: „Z toho se před Bohem nemůže 
nikdo zodpovědět. Udělám s tím konec, a to co nejdřív“. 

Jako panovník se snažil o zmírnění válečných útrap a o snížení ztrát 

UDĚLÁM S TÍM KONEC, 
A TO CO NEJDŘÍV 
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na životech. Například prodloužením útoku pro menší ztráty, zákazem 
bombardování civilních cílů a měst nebo výhradami k neomezené 
ponorkové válce. Některé jeho prostředky se mohly zdát z vojenského a 
politického hlediska naivní, dokonce se mezi jeho odpůrci mluvilo 
o jeho „humanistickém blouznění“, měly však jediný cíl - ukončení 
nesmyslného zabíjení. Důležitou kapitolou Karlových mírových snah je 
tzv. Sixtova aféra, kdy se pokusil o mírové jednání s Francií 
prostřednictvím svého švagra prince Sixta Bourbon-Parmy. Toto 
jednání bylo vedeno v tajnosti kvůli spojenectví s Německem, které 
bylo proti ukončení války, skončilo však neúspěšně. 

Císař se také snažil pomoci 
lidem v týlu překonat bídu 
a hlad vyplývající z války. 
Změnil svůj životní styl, žil 
pouze z válečných přídělů 
jako ostatní, dal chudým 
svoje oblečení nebo poskytl 
dvorní spřežení k rozvozu 
uhlí do Vídně. Nakonec jeho 
křesťanské přesvědčení a 
mírové snahy způsobily, že 
se i rozpad monarchie obešel 
bez krveprolití.  

Díky tomu všemu může být 
bl. Karel u Boha chápajícím 
přímluvcem v době, kdy je 
nám válka tak blízko, a může 
nám být příkladem křesťana, 
který dal nakonec všechno 
za mír a usmíření mezi 
lidmi. 

                        František Zloch 
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ilujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí 
[…] Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, 
kteří vám ubližují“. (Lk 6,27—28) Slova ze čtení  7. neděle 
v mezidobí, která jsme si četli 20. února, jsou jedním 
z nejobtížnějších nároků, které na nás křesťany 

evangelium klade. A to jsme tehdy ještě netušili, jaká exploze 
nepřátelství a nenávisti stihne zemi nám tak blízkou za pouhé 
následující čtyři dny, a v okamžiku psaní tohoto článku bude v Evropě 
už celý měsíc zuřit válka, která nám všem trhá srdce na kousky. Bylo by 
ale bláhové obcházet jednotlivé vojáky na frontě, této či jakékoli jiné, 
a vybízet je, aby milovali své nepřátele. Tam už je pozdě.  
 Víme ale, že každé nepřátelství a válka mezi zeměmi a národy 
začínají nenávistí a nepřátelstvím v jednotlivých lidských srdcích, jak 
to také potvrzuje evangelium: „z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí 
zlé myšlenky, loupeže, vraždy, chamtivost, zlovolnost, bezuzdnost, 
nadutost, opovážlivost a další (srov. Mk 7, 21—22).  A tam je prostor 
pro prevenci a úsilí nás, kteří máme to privilegium, že se věnujeme 
péči o lidské srdce coby středu lidské bytosti, ať už to naše vlastní nebo 
našich blízkých.  
 „Oko za oko, zub za zub“, to byl v době, kdy byla obvyklým 
způsobem řešení křivd krevní msta, velký a revoluční posun 
v požadavku na morálku lidí směrem kupředu. Znamenalo to jistou 
hranici učiněnou oné již zmíněné bezuzdnosti, která hnala a dosud 
žene krvežíznivé mstitele. A co dál? Pokud budeme jen „zrcadlit“ 
chování druhých lidí, tak se ten náš svět nikam moc dál neposouvá. 
A právě kvůli tomu, aby se svět posunul dál dopředu, přichází Pán 
Ježíš se svým učením a chce po nás, abychom milovali své 
nepřátele.  Evidentně nám důvěřuje, že na to máme, že jsme na tento 
krok jako lidstvo zralí. Přiznávám, že to sám úplně neumím, a někdy se 
nedokážu ani usmát na toho, kdo mi není sympatický, nebo mě něčím 
irituje, natož abych miloval někoho, kdo by chtěl být mým nepřítelem 

 

 
MILOVAL SVÉ NEPŘÁTELE 
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nebo bych měl sklon jej za takového pokládat. 
 Válka, říká papež František, to je šílenství. Ale my tady a  teď 
nejsme na frontě. A s uváděním evangelia do života musíme začít právě 
my. Vždyť jak se jinak můžeme modlit za to, aby nebyla válka, když 
sami ve svém srdci chováme k někomu nenávist? To prostě nejde. Ono 
evangelium vlastně říká: jestli chováš k někomu nenávist, tak je to tvůj 
problém a ne jeho. Ukážu vám to na jednom vzácném příkladě. 
Rád bych vám ocitoval z dopisu jednoho z příbuzných jedné z obětí 
terorismu v pařížském klubu Bataclan z listopadu 2015, adresovaného 
jejímu vrahovi. „V pátek večer jsi ukradl život výjimečnému člověku, 
lásce mého života, matce mého syna, ale mou nenávist mít nebudeš. 
Nevím, kdo jste, a ani to vědět nechci, jste mrtvé duše. Pokud nás ten 
Bůh, pro kterého slepě zabíjíte, stvořil ke svému obrazu, je každá kulka 
v těle mé ženy ranou v jeho srdci. Takže ne, nedopřeji vám 
zadostiučinění, abych vás nenáviděl. Vy byste to tak chtěli, ale 
odpovídat na nenávist hněvem, to by znamenalo podlehnout stejné 
nevědomosti, která z vás udělala to, čím jste. Chtěli byste, abych se bál, 
abych se na své spoluobčany díval podezřívavě, abych obětoval svou 
svobodu pro svou bezpečnost. To jste ale prohráli. Dnes ráno jsem ji 
viděl. Konečně, po nocích a dnech čekání. Byla stejně krásná, jako když 
v pátek večer odjížděla, stejně krásná, jako když jsem se do ní před více 
než dvanácti lety bezhlavě zamiloval. Samozřejmě jsem zdrcený žalem, 
přiznávám vám toto malé vítězství, ono ale bude mít krátké trvání. 
Vím, že s námi bude každý den a že se najdeme v nebi se svobodnou 
duší, kterou vy mít nikdy nebudete.  
 My dva, můj syn a já, budeme silnější než všechny armády 
světa. Nemohu na vás ztrácet více času, protože se musím vrátit 
ke svému synovi, který se právě probudil ze spánku. Je mu teprve 17 
měsíců. Bude jíst svačinu jako každý jiný den, pak si budeme hrát jako 
každý jiný den a celý život bude tento malý chlapec šťastný a svobodný. 
Protože ani vy nikdy nebudete mít jeho nenávist. Nepovede se vám, 
abych vás nenáviděl….“ 
 Hluboce se skláním před autorem tohoto otevřeného dopisu. 
Jeho pisatel pochopil a prožil to, co jsme si řekli výše, když jsme se 
snažili přiblížit si význam toho náročného požadavku Pána Ježíše vůči 
nám všem, kteří se k němu hlásíme. Totiž, že pokud někoho nenávidíš, 
je to tvůj problém. Náš Pán dokázal všechno, jen ne nenávidět: „Otče, 
odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (Lk 23,34) Nikdo nemá větší lásku. 
Hluboce se před ním skláním. 
        P. Tomáš Roule, spirituál 
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ačátkem října roku 2020 jsem se při poslechu českého 
vysílání Rádia Vatikán dozvěděla, že 10. října bude 
v Assisi blahořečen nějaký Carlo Acutis, který zemřel 
roku 2006 ve věku 15 let a že jeho téměř neporušené tělo 
bude po několik dní vystaveno v bazilice Obnažení sv. 

Františka. Také jsem se dozvěděla, že Carlo byl velký milovník počítačů 
a matematiky tak jako já (od osmi let vlastnil svůj první počítač) 
a milovník zvířat tak jako já (měl doma snad čtyři psy). To vše mě moc 
zaujalo. I já jsem si v dětství hrála s počítačem, který byl tehdy v 80. 
letech vzácností. PMD 85 byl veliký na celý psací stůl a připojoval se 
k televizi. Maminka, která s ním v Tesle pracovala, nám ho 
o prázdninách na nějaký ten týden přivezla a já se na něm kromě hraní 
her učila programovat s programem pro děti „Karel“. Ale neuměla 
jsem si jako Carlo dát limit hrát si na počítači jen jednu hodinu týdně. 
My se naopak se sestrou a bratránky hádali, kdo bude hrát dřív. Byly 
z toho rvačky. Měla jsem taky svého milovaného pejska Bibiho, bílého 
pudla, a měli jsme doma králíky, zvláště jednu ochočenou samici 
jménem Pepina. No nic, to už je minulost.  

Nicméně jsem zatoužila poznat tohoto mimořádného chlapce víc 
a zajet ho navštívit do Assisi. 16. října jsem se ještě se dvěma 
kamarádkami Majkou a Ester vypravila na pouť do Assisi. Z Říma je to 
do Assisi dvě hodiny vlakem, tak se to bez problémů dá stihnout 
v jednom dni. Rok poznamenaný nemocí covid-19 byl znát i v Assisi. 
Tam, kde normálně bývaly davy lidí, bylo poloprázdno, v bazilice sv. 
Františka nebyla žádná fronta do krypty k jeho hrobu a dole v kryptě 
bylo snad jen pět lidí. Jediná fronta, kterou jsme v městě zaznamenaly, 

MÉ SETKÁNÍ S CARLEM 
ACUTISEM 
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byla u baziliky Obnažení svatého Františka. Bazilika byla plná lidí 
a vstup do ní byl regulován dobrovolníky. Všichni přišli tak jako my 
navštívit hrob Carla. Jeho tělo leželo za sklem, oblečené v mikině, 
riflích a teniskách, na hlavě husté kučeravé černé vlasy a vypadal, že 
spí. Silný zážitek setkat se s ním takto tváří v tvář. Udělala jsem několik 
fotek a odjížděla jsem z Assisi s hlubokým zážitkem. V obchodě jsem 
narazila na malou knížku o jeho životě, byla už posledním kusem, který 
měli, koupila jsem si ji a pak s radostí přečetla.  

Rok poté, přesně 13. listopadu 2021 jsem se do Assisi dostala znovu 
s našimi biskupy, kteří přijeli do Říma na návštěvu Ad limina. Znovu 
jsme navštívili Carlův hrob, tentokrát však zavřený, takže jeho tělo 
jsme neviděli. Pro mě i tak silný zážitek.  

Měsíc poté, v půlce prosince, přinesl otec rektor k nám do koleje 
relikviáře s ostatky bl. Carla, které dostal od jeho postulátora Nicoly 
Goriho, který je také, jaká náhoda, postulátorem kanonizačního 
procesu kardinála Berana. Dva relikviáře byly s Carlovými vlasy, a 
k tomu pak několik menších kartiček, na kterých byla buď tříska z jeho 
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rakve nebo kus látky z jeho oblečení. Má radost byla veliká a k mé ještě 
větší radosti pan rektor vyhověl mé prosbě, abych mohla mít jedny 
ostatky s třískou z rakve ve svém vlastnictví, na stole ve svém pokoji. 
Nemůžu si pomoci, ale mám pocit, že si mě Carlo sám vybral a že aniž 
bych ho nějak vyhledávala, sám mi přichází vstříc. Například tím, že 
jsem po Vánocích dostala od mého kamaráda Ondry knížku „Boží 
ajťák“, kterou jsem za jeden den přečetla a pomodlila se devítidenní 
novénu, která je na konci této knížky. Čirou „náhodou“ se devátý den 
novény konala pobožnost v naší koleji nad jeho ostatky. Jeden relikviář 
s vlasy putoval na Slovensko a druhý do Česka do centra mládeže.  

Zanedlouho se ke mně dostala další knížka o Carlovi, kterou napsal 
Nicola Gori. Knížku jsem četla jedním dechem. Tato knížka je ze všech 
tří, co jsem četla, nejpodrobnější. A opět je to Carlo, kdo ke mně přišel, 
aniž bych ho já hledala.  

24. února jsem dostala další pozdrav. Náš pan rektor dostal a přinesl 
od Nicoly Goriho další relikvie, jednak pro olomouckého arcibiskupa, 
ale taky pro naši kolej. V relikviáři jsou Carlovy vlasy, kousek kosti, 
rakve a ještě cosi, co se nám nepodařilo identifikovat, snad kapka krve. 
Ale to není tak důležité. Důležitější je, že Carlo tady zůstane s námi.  

Znovu jsem se do Assisi dostala 20. března 2022 spolu s naší matkou 
generální, se sestrami, které s ní přijely navštívit naši komunitu, se 
zbytkem komunity a s našimi zaměstnanci. Samozřejmě jsme navštívili 
i Carlův hrob, který je stále zakrytý, takže jeho tělo není vidět. Ale mám 
pocit, že začínám být v Assisi skoro jako doma, tak jako Carlo, který 
tam jezdil z Milána každé prázdniny a měl ten kraj rád.  

Co na to říci? Díky, Carlo, za tvé přátelství. Věřím, že si Carlo z nebe 
najde kamarády mezi mnoha lidmi tak, jak to dělal zaživa. Co mě 
nejvíce fascinuje na tomto chlapci? Co všechno v tak krátkém životě 
dokázal. A tak se ptám se svatým Augustinem: když to dokázal on, tak 
proč ne i já? 

       sr. Lucie Horáková 
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oto životní moudro sv. Dona Bosca je heslem, které by 
jistě přijal za vlastní každý dobrý kněz. Boj o spásu duší, 
ač je někdy velmi dobrodružný, přináší i naprosto 
kouzelné situace. Ostatně, posuďte sami.  
 

*** 
Jednou jsem během vyučování náboženství mluvil s dětmi o Kristově 
zmrtvýchvstání. Abych je vytrhl z letargie a opakování naučených frází, 
zeptal jsem se, co by se stalo, kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, jaké by to 
pro nás mělo důsledky? Bylo vidět, že jsem své malé žáčky zaskočil. 
Proto jsem jim dal malou nápovědu, vycházeje ze svatého Pavla: „To 
bychom ani my nevstali z mrtvých, smrt by nad námi měla vládu, bylo 
by marné veškeré naše snažení o dobrý křesťanský život… veškerá naše 
víra by byla marná, život by skončil tou černou dírou na hřbitově“. 
Na obličeji jednoho hošíka bylo vidět, že mu nejspíš opravdu došlo, co 
by to všechno znamenalo, a jaký existenciální náboj toto tvrzení má. 
Proto svraštil obočí, zatvářil se velmi vážně - protože tady jde o spásu - 
a velmi procítěně prohlásil: „Ty jo, tak to bysme byli úplně v prd*li!“. 
Dodal jsem jen: „Nejsi daleko od Božího království“. 
 

*** 
Ve farnosti, kde jsem kaplanoval, byla v jednom námi spravovaném 
kostele jistá skupina žen v letech sedávající vzadu pod kůrem (obvykle 
takovéto skupiny tvoří muži stojící důsledně na kůru, případně kouřící 
před kostelem). Tyto dámy se občas při bohoslužbě mezi sebou 
nerušeně bavily a pokud se nenašlo několik zbožných oveček, které by 
přede mší sv. předříkávaly růženec, byl jejich hovor slyšet na celý 

Z DENÍKU VENKOVSKÉHO 

ADMINISTRÁTORA 
DÍL OSMÝ: DEJ MI DUŠE, OSTATNÍ SI NECH 
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kostel. Většinou se jednalo o vesnické klepy a když došly, přešlo se 
na to, co psali v Blesku nebo co bylo na Nově. Ke svátostem nechodily, 
farních aktivit se neúčastnily a na mše sv. docházely ne úplně 
pravidelně. Mého faráře to dosti iritovalo, a tak se rozhodl 
k frontálnímu útoku. Když jednou před jakýmsi pohřbem mířil 
ze zpovědnice do sakristie, zastavil se u této skupinky a dal se 
nenuceně do řeči s jednou paní. Zeptal se jí, proč má na předloktí tu 
velkou náplast. Dáma odvětila, že byla ráno na odběrech krve. Kněz 
na to: „No vidíte, brali vám krev, zítra vám budou brát míry na rakev! 
Tak se radši honem vyzpovídejte, abyste to stihla, na rozdíl tady 
od nebožky!“. 
 

*** 
To jeden spolubratr měl se zpovědí jiný zážitek, který také mohl 
skončit smrtí, a dokonce jeho zaviněním. Před bohoslužbou měl 
ve zpovědnici docela nával, a proto poslední postarší penitentce, na niž 
se nedostalo, řekl, že už musí jít k oltáři, aby začal mši včas. Slíbil jí, že 
po skončení mše sv. ji vyzpovídá, ať na něj počká ve zpovědnici. Jenže 
po skončení bohoslužby za ním do sakristie přišlo několik farníků řešit 
nějaké důležité záležitosti. Kněz jednoho po druhém vyřídil, zamkl 
kostel, posledního doprovodil k autu a pak odjel na faru. Teprve když 
věšel klíče od kostela na hřebík ve farní kanceláři, uvědomil si 
s hrůzou, že ve vymrzlém kostele zamkl nebohou kajícnici čekající 
ve zpovědnici.   

*** 
Měl jsem v životě to štěstí, že mi Pán Bůh poslal do cesty jednoho 
kněze, kterého si velmi vážím, a jehož rady a životní moudra, z nichž 
jsem mohl čerpat během času stráveného s ním v jeho farnosti, pro mě 
byly opravdovou školou pastorace. Jeho heslem bylo „salus animarum 
suprema lex“ (tedy, hlavním zákonem církve je spása duší), kteréžto 
ovšem interpretoval následujícím způsobem: „Bratře, ať po vás budou 
lidé chtít sebevětší hovadinu, snažte se jim vyhovět“. Nemyslel to 
samozřejmě tak, že mám kvůli uspokojení „zákazníků“ (a to hlavně ze 
strany těch méně kostelových, s nimiž člověk musí jednat poněkud 
opatrněji, aby svým křupanstvím, rigiditou nebo nedostatečným 
přijetím nezpůsobil, že na Hospodina a církev zanevřou nebo se utvrdí 
ve svých předsudcích) porušovat Boží zákon nebo předpisy církve, ale 
spíš v duchu jisté flexibility, která dokáže vidět dál a za někdy 
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i bizarními žádostmi zahlédnout nejhlubší touhy srdce člověka, které je 
nepokojné dokud nespočine v Bohu. Umnou pedagogií, doprovázením 
a kultivací těchto jejich požadavků lze dojít k tomu, že i oni sami třeba 
dojdou k nějaké náboženské zkušenosti, setkání s Bohem, nebo 
alespoň k přesvědčení, že ta církev nebude tak zlá, jak o ní říkají 
v televizi. Jeden takovýto pastoračně citlivý rozhovor vypadal 
následovně (a útlocitnější povahy upozorňuji, že níže zaznamenaným 
samozřejmě neskončil): 
Za tímto knězem přišel zdrcený muž, který nesl v náručí urnu 
s popelem své milované manželky, která mu nedávno zemřela. „Pane 
faráři, ona hrozně moc chtěla být rozptýlená do moře. Co myslíte, šlo 
by s tím něco dělat?“. 
Pater se přívětivě usmál a odvětil: „Ale milý pane, to není žádný 
problém! Stačí si vybrat: Karibik, Pacifik, Středozemní moře nebo snad 
Atlantský oceán... pak mi kupte letenku a já Vám to s radostí provedu“. 
Pán se poškrábal na zátylku a řekl: „No a, pane faráři, nebyla by nějaká 
levnější varianta?“. 
Farář chápavě řekl: „Tak určitě. Víte co? Tak dejte do lavoru sůl - 
hodně soli, protože moře je slané, víte? Naplňte ho vodou ... A pak to 
tam prostě rozčvachtejte“. 
 

*** 
Místem, kde se zápasí o duše je často také domov pro seniory, LDNka 
nebo hospic. Na území jedné farnosti, kde jsem působil, se nacházel 
poměrně velký domov pro seniory, v němž při každé návštěvě kněze 
stálo o jeho služby cca 50 osob. Míval jsem mši sv. v improvizované 
kapli pro zhruba dvacítku pohyblivých klientů a pak jsem obcházel 
pokoje s ležáky nebo lidmi, kteří nebyli ve stavu zvládnout celou 
bohoslužbu. Podával jsem sv. přijímání, zpovídal, udílel pomazání 
nemocných, byl k dispozici k duchovním rozhovorům nebo jen 
k naslouchání. K ruce jsem měl tým čiperných důchodkyň z farnosti, 
které si vedly a aktualizovaly seznam klientů a samy je před mou 
návštěvou většinou obešly a zjistily, kdo má zájem o jakou svátost, 
případně pomohly (někdy za pomoci mírného nátlaku) tento zájem 
vyvolat. Byly to všechno horlivé a zbožné ženy, kterým šlo zcela určitě 
o spásu těchto seniorů na jejich poslední štaci před smrtí.  
I stalo se jednou, že jsme přišli do pokoje, kde byla umístěna nová 
paní. Ležela na posteli přikrytá peřinou a četla si knížku. Má 
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průvodkyně mne upozornila, že paní se chce jen společně pomodlit. 
Pak jí to ale nedalo a začala na ni naléhat: „Ale paní, když se s námi tak 
hezky modlíte, nechtěla byste taky chodit ke svátostem?“. 
Paní odvětila zasmušile: „Já ale nemůžu“. 
„Pročpak byste nemohla?“, nedala se odbýt má společnice. 
Nebožačka odvětila: „Já nemám nohy!“. 
 

*** 
Jindy se stalo, že jsme v domově důchodců přišli na pokoj, kde jsem se 
marně snažil z jedné překrásně se usmívající bábušky dostat slovo. 
Nebyl jsem si úplně jist, jestli ještě má schopnost užívání rozumu, 
načež mé obavy potvrdila její doposud zamlklá spolubydlící: „To je 
marný, pane faráři, ona má toho Ajchajmra, víte?“. 
 

*** 
Opět jsme v domově pro seniory, opět roznáším ležákům svaté 
přijímání a jde se mnou jedna dobrá duše, která vždy po mém 
příchodu utře nemocniční stolek, pomůže mi na něj rozložit korporál 
a zatímco chystám liturgickou knihu, paní chystá na stoleček nádobku 
na pití opatřenou dudlíkem. Když podám nemocnému pánovi Tělo 
Kristovo, má pomocnice starostlivě uchopí dudlík, jednou rukou 
podpírá stařečka pod hlavou a druhou mu podává dudlík se slovy: 
„Zabumbejte Ježíška“. 
 

*** 
Abych stařečky z domova trochu rozptýlil, brával jsem s sebou 
i dobrovolníky z řad kostelové mládeže, kteří zpívali při mši sv. a pak 
chodili po pokojích a povídali si s opuštěnými klienty, za nimiž moc 
návštěv nechodilo. Jednou se mnou šla do „důchoďáku“ jen jedna 
dívčina. Po mši jsme stoupali velkým centrálním schodištěm a přitočila 
se k nám jedna stařenka (tuším, že byla husitka nebo evangelička) 
a prohlásila něžně: „Máte moc hezkou dcerušku, pane faráři!“, čímž 
způsobila výbuch smíchu u okolostojících zdravotních sester, které už 
byly velmi dobře informovány o tom, zda je velebníček z těch, co se 
můžou ženit nebo ne. 
                P. Josef Bláha 
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SMĚJEME SE S PECHÁČKEM 


