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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  
Daně Zelenkové, Haně Razimové a Marii Kunstové. 

 
Přejeme hezky prožité letní dny! 

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 přátelé, 
 
konec dalšího akademického roku je tady a s ním i 
poslední číslo Brázdy. Ačkoliv rtuť teploměru a s ním 
i předzkoušková nervozita bohoslovců prudce stoupá, 

přece se našlo dost času dát dohromady dostatek článků, které vás jistě 
potěší. 
 
Když pominu obvyklé rubriky jako je kronika, deník venkovského 
administrátora nebo nějaký ten vtípek na adresu jednoho 
z bohoslovců, mohu prozradit, že stránky tohoto čísla mají charakter 
velmi osobní. Vzpomínky, svědectví, osobitý pohled na věci kolem - to 
všechno vám může pomoci vytvořit si obraz o Nepomucenu nikoli jako 
o neosobní instituci, ale jako o společenství konkrétních živých lidí 
na cestě. A o to nám, vážení čtenáři, jde především. 
 
Na závěr bych chtěl vyjádřit dík všem, kdo se tento akademický rok 
podíleli na vydávání Brázdy, ať už formou příspěvků psaných či 
finančních. Děkuji i vám všem, kteří náš časopis odebíráte, 
za projevenou přízeň. Ujišťuji vás, že příští rok navážeme tam, kde 
jsme přestali, a vy tak o svou nepomucenskou poštu rozhodně 
nepřijdete. 
 
Srdečně zdravím a prosím o modlitby za naši kolej! 
 
 Vojtěch Razima 
 

ÚVODNÍK 
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ár kubíků zelenostříbřité vody v řece Tibeře uteklo a opět 
jsme na sklonku akademického roku. Od poslední 
velikonoční Brázdy se událo hned několik zajímavých 
událostí. Po slavení Vzkříšení doma v Čechách a 
na Moravě jsme se do Nepomucena vrátili na Neděli 

Božího milosrdenství. Netrvalo dlouho a už jsme opět zabalili pár 
zavazadel a odjeli na třídenní výlet do jižní Itálie. Byly to krásné 
slunečné dny jihoitalského jara v čarovných středověkých městech 
uprostřed zvlněné rozkvetlé krajiny regionů Apulie a Basilicaty. 
V následujícím týdnu se v naší koleji konalo setkání současných a 
bývalých zaměstnanců. Měli jsme tak možnost poznat naše 
dobrodince, se kterými jsme se už my, mladší alumni, nepotkali, a 
kteří věnovali také část svého života koleji a naší komunitě. Vděčíme 
jim za mnohé. Setkání bylo naplánováno tak, aby jeho vrcholem byla 
poutní slavnost 16.5. Po velkých přípravách (zametání jehličí 
pod piniemi, které do rána zase napadalo...), vaření, pečení, nácviku 

n ě j a k ý c h  t r o c h u 
slavnostnějších zpěvů na 
liturgii a nošení stolů jsme 
oslavili svátek našeho 
p a t r o n a  s v .  J a n a 
Nepomuckého společně 
s  o t c em b is kup em 
Zdenkem Wasserbauerem, 
našimi spolužáky a dalšími 
hosty. Následné grilování 
na zahradě jistě také přišla 

KRONIKA 
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vhod. Největší úspěch však na zahradní večeři sklidil dřevěný soudek 
s pravým nefalšovaným nepasterizovaným plzeňským pivem. 
Po dlouhých měsících čekání, které je třeba dopřát italskému 
památkovému ústavu, se konečně rozběhly práce na domě sester. 
Dělníci se činí, a tak už za pár měsíců se budou sestry moci vrátit 
do svého. V minulém čísle našeho časopisu jsme zmiňovali smutné 
události, které nás potkaly v prosinci, totiž odchod našich japonských 
kapříků do věčných lovišť a jejich následný pohřeb. Všechno zlé je ale k 
něčemu dobré, a tak jsme využili situace a nechali opravit 
poloprázdnou fontánku. Zbylí a neméně milí obyvatelé jejích vod, 
želvy, se musely na pár týdnů přesunout do exilu ve staré vaně. Kdo ví, 
snad si svého odsunu do těsné smaltované vany ani nevšimly, jejich 
unavené plazí výrazy vypadají stále celkem spokojeně. Z malých 
bohosloveckých radostí pak lze zmínit ještě otevření nového salónku, 
který bude sloužit jako místo pro odpočinek a přijímání hostů, a 
výtvarnou výstavu našeho bratra Františka Zlocha, kterou jsme 
instalovali hned za vchodovými dveřmi. Velkolepá vernisáž 
samozřejmě nemohla chybět - co bychom neudělali pro umění! 
V Nepomucenu se také nezapomíná na uctění Královny máje. 
Několikrát do týdne spojujeme obvyklé nešpory s mariánskými 
pobožnostmi, které jsou doprovázeny cvičnými promluvami 
bohoslovců. Pět minut česky, dvě minuty italsky. Letos jsme dostali 
za úkol promluvit o blahoslavenstvích, tedy o jádru Horského kázání, 
v němž nám Pán nabízí cestu k pravé blaženosti. Pět minut mluvit 

o štěstí, to je hračka... Teda 
dokud nepřijde řada na vás! 
A řada také přišla na našeho 
novopečeného doktora, otce 
Petra Havlíka. Ovšem ne, co 
se májových promluv týče, 
neboť Petr 31. 5. 2022 
slavně a úspěšně obhájil 
svou doktorskou práci z 
dogmatické teologie na 
univerzitě Santa Croce. 

Blahopřejeme a těšíme se na nového faráře proniknutého duchem 
zdravé křesťanské nauky a precizním teologickým myšlením! 
 
 Jan Pecháček 
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letošním roce jsem měl mimořádnou možnost prožít část 
velikonočních svátků přímo v srdci církve. Jednou za čas 
se stává, že čeští bohoslovci bydlící v Nepomucenu 
zůstávají přes Velikonoce v Římě, aby při některé ze mší 
svatých přisluhovali Svatému otci, jako se to stalo např. 

v roce 2018. Tentokrát však tato mimořádná nabídka přišla pouze mně 
coby seminárnímu jáhnovi. Počítal jsem, že budu sloužit v ostravské 
katedrále, kde to mám velmi rád, a proto, když přišel tento návrh 
z Vatikánu, musel jsem všecko pečlivě rozvážit vědom si toho, že to 
přinese spoustu náročných situací. Nakonec jsem samozřejmě rád, že 
jsem to přijal, poněvadž se jednalo o neopakovatelný zážitek. 
Jáhen má během obřadů Svatého týdne velkou škálu různorodých 
úkolů, proto jsem s napětím očekával, které na mě padnou. Poté, co mě 
kontaktoval Mons. Marcos Pavan, ředitel Sboru Sixtinské kaple, bylo 
stále jasnější, že se bude 
jednat o úkoly spojené 
především se zpíváním. 
Po dvou schůzkách s tímto 
vatikánským monsignorem 
bylo zřejmé, že jsem prošel 
jakousi zkouškou zpěvu a že 
se mnou počítají jak 
v sobotu večer na vigilii 
Zmrtvýchvstání Páně, tak 
na hlavní nedělní mši 
na svatopetrském náměstí. 
Obě měly být slouženy v latině, oběma měl předsedat papež František. 

SVATÝ TÝDEN V ŘÍMĚ 
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Hlavním úkolem, který jsem dostal, byl zpěv chvalozpěvu Exsultet, 
mimoto také třikrát „Lumen Christi“ při průvodu s paškálem, na konci 
obou mší „Ite, missa est“ a v neděli pak ještě navíc Aleluja při otevírání 
ikony vzkříšeného Krista na počátku slavnostní liturgie. 
Začal jsem tedy trénovat, abych se připravil co nejlépe, a tak čelil 
nervozitě, která jistě měla přijít. Jaké bylo moje překvapení při sobotní 
dopolední zkoušce! Dostal jsem plno dalších úkolů, např. manipulaci 

s paškálem po celou dobu  
velikonoční vigilie, přičemž jsem 
se v jistých momentech 
strachoval o to, jestli se 
kompletně nepoliju rozžhaveným 
voskem padajícím z paškálu. 
Na nervozitu zkrátka nebyl čas, 
muselo se všechno přesně 
nacvičit a sladit kroky všech 
přítomných. Nové úkoly jsem 

dostával jeden za druhým. Počítalo se s tím, že člověk, který přisluhuje 
ve vatikánské bazilice je schopen projevit velkou dávku flexibility a 
odolnosti. 
Sobotní vigilii nakonec necelebroval papež František, který se kvůli 
zdravotním potížím „pouze“ účastnil mše ve vyhrazeném křesle, ale 
alespoň přednesl homilii a pokřtil sedm katechumenů, čímž udělal 
radost všem, kteří přišli na bohoslužbu jen kvůli němu. Kardinál 
Giovanni Battista Re, bezmála devadesátiletý děkan kardinálského 
kolegia, zastal všechny ostatní úkoly s grácií. Nedělní mši už předsedal 
Svatý otec, ačkoli bylo zjevné, když jsme se s ním krátce setkali před 
jejím zahájením, že se mu velmi špatně chodí. Bylo krásné pozorovat, 
jak se mu vždy rozzářily oči, když se dostal do kontaktu s jiným 
člověkem, přestože evidentně „nebyl ve své kůži“. 
Velmi si vážím této možnosti konat jáhenskou službu 
při nejdůležitějších křesťanských svátcích v srdci církve a chtěl bych 
na závěr citovat z Exsultetu, abychom si byli nejen o Velikonocích, ale 
po celý rok, ba po celý život vědomi, že Ježíš Kristus je ten „Vládce 
světla, který nezná západu“, je to ten, „který se vrátil z říše zemřelých“ 
a v jeho jménu máme naději i my, že jednou budeme s Bohem v jeho 
království. 
                  Jan Slepička 
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aždý rok se komunita z Nepomucena celkem dvakrát 
společně vydává na výlet za některou z krás Itálie. Poprvé 
jedou všichni bohoslovci, představení, naše sestry 
boromejky a ostatní zaměstnanci. Na druhý výlet však už 
putujeme pouze my bohoslovci se svými představenými. 

A proč to? Je pravda, že nejsme řeholníci, a tedy nejsme vychováváni 
pro život v komunitě. Přesto v době, kdy jsme v semináři, tvoříme 
jakési společenství, které je třeba upevňovat (a navíc, kdo ví, třeba 
jednou na faře také nebudeme sami). Společenství nás formuje 
především na lidské rovině. Jet na výlet tedy není jen o tom něco vidět, 
pořádně si odpočinout a dát si místní speciality, i když to všechno 
k tomu neodmyslitelně patří. Největší hodnotou, kterou zde 
spatřujeme, je právě prohlubování vzájemných vztahů.  
Vyvstává mi na mysl jeden obraz, který visel v obývacím pokoji mé 
babičky. Byla na něm 
vyobrazena scéna, kde 
Ježíš spolu se svými 
učedníky prochází 
polem a během této 
cesty si spolu povídají. 
Úplně přirozeně: jeden 
se kouká do dálky, 
druhý odpovídá, další 
zase trhá klas, ale 
přesto je z obrazu 
jasné, že hovoru se 
účastní všichni. Líbí se 

JENOM TAK SI POVÍDALI 



BRÁZDA 3/2021–2022 

10 

mi t ato  J ež íšov a 
normálnost, kdy se se 
svými učedníky baví 
b ě h e m  c e s t y 
a nevyžaduje, aby jen 
seděli v klidu na zemi a 
laskavě ráčili poslouchat, 
co říká. Tak i my se 
po Ježíšově vzoru rádi 
procházíme a se svými 
představenými hovoříme 
o více či méně zbožných 

tématech, případně i o tématech úplně obyčejných. Jsme za to moc 
rádi a nepochybujeme, že by to na nás nezanechalo kýžený účinek.  
Když už o tom výletu mluvím, asi by nebylo fér vám neprozradit, kde 
jsme to vlastně byli. Začátkem května jsme navštívili města Bari, 
Matera a Alberobello. O všech těchto místech by se dalo psát dost 
dlouho, ale jak jste asi pochopili, takový cíl si můj článek neklade. 
 
           Daniel Martinek 
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en po slavnosti sv. Jana Nepomuckého jsme si už po 53. 
připomněli výročí odchodu kardinála Josefa Berana 
na věčnost. Tento významný muž církve prožil v naší 
Papežské koleji Nepomucenum poslední čtyři roky svého 
života a zde také v dopoledních hodinách 17. května 1969 

zemřel.  
Nyní probíhá římská fáze procesu k blahořečení. Od listopadu 2021 je 
postulátorem kauzy dr. Nicola Gori, kterého můžeme znát v souvislosti 
s nedávno blahořečeným „Božím ajťákem“ Carlo Acutisem. 
Vicepostulátory kauzy jsou paní Stanislava Vodičková, autorka 
mnohých publikací o kardinálu Beranovi (za všechny uvádíme 
Uzavírám vás do svého srdce, Brno-Praha 2009, doplněné vydání 
2018, nebo Nebezpečný kardinál, Praha 2018), a otec dr. Marek 
Miškovský, exalumnus naší koleje, církevní právník a absolvent studia 
na Kongregaci pro kauzy svatých. 
Autorem kauzy, tedy jakýmsi iniciátorem celé snahy přiblížit odkaz 
kardinála Berana dnešní době, je Metropolitní kapitula u sv. Víta 
v Praze. Členem této kapituly je i náš spirituál otec Tomáš Roule. 
Metropolitní kapitula spolupracuje na kauze blahořečení 
s Arcibiskupstvím pražským a Ústavem pro studium totalitních 
režimů, přičemž jedním z výsledků spolupráce je webová stránka 
(https://kardinalberan.com), která nabízí celou škálu informací 
o kardinálu Beranovi. 
Otec biskup Zdenek Wasserbauer, který předsedal letošním oslavám 
sv. Jana Nepomuckého v naší Koleji a následující den celebroval 
v doprovodu početné skupinky našich přátel mši svatou 
ve svatopetrské bazilice blízko místa dočasného pohřbení kardinála 

SLUŽEBNÍK BOŽÍ 
JOSEF KARDINÁL BERAN 

https://kardinalberan.com
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Berana, je zároveň administrátorem kauzy 
blahořečení. Byl to právě biskup Zdenek, jenž 
nám dovezl z Prahy obrázky, které obsahují 
modlitbu s prosbou o vyslyšení na přímluvu 
Josefa kardinála Berana. Je to modlitba 
určena pro soukromou pobožnost.  
Tuto modlitbu uvádím níže spolu se 
zajímavou fotografií pana kardinála, 
pořízenou před dávnými lety u vstupu do naší 
koleje. Chtějme v našich modlitbách 
pamatovat i na nově jmenovaného nástupce 
na svatovojtěšském stolci, arcibiskupa Jana 
Graubnera, aby po vzoru velkých předchůdců 
byl pevný ve víře, šířil Boží lásku a probouzel 
pravou naději. 
 

        P. Roman Czudek, rektor 
 

Dobrotivý Bože, tys vyvolil svého služebníka Josefa kardinála Berana, 
arcibiskupa pražského, aby šel ve stopách tvého Syna a v dobách 

pronásledování byl oporou církve v naší vlasti. 
Pokud jsi našel zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, 

svým svatým Duchem, abychom se dovedli modlit jako on, abychom 
dovedli spojovat své bolesti a utrpení s obětí tvého Syna na kříži 

a abychom nikdy neztráceli naději a důvěru v tvou láskyplnou 
prozřetelnost. 

Kéž sám tvůj Duch povede naši modlitbu. V důvěře, „že jeho přímluva 
za svaté je v souladu s Božími záměry“ (Řím 8,27), ti nyní předkládáme 

prosbu (vyjádříme ji svými slovy) a svěřujeme ji do přímluv 
Josefa kardinála Berana v naději, že vyslyšením jeho prosby se oslavíš 
i na něm, neboť i během svého života pomáhal a těšil všechny, kdo se 

na něj obraceli. 
Odvažujeme se prosit i o to, co je lidským silám nedosažitelné, protože 
sama církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a 

svaté ty, na jejichž přímluvu se dějí zázraky. 
Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou 

v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. 
Amen. 
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dyž jsem se v roce 2000 stěhovala do Nepomucena, byla 
to pro mne opravdu cesta do neznáma. Nevěděla jsem, 
do čeho jdu. Začínalo nás pět sester. Brzy se ukázalo, že 
bude třeba dalších pracovních sil, aby se celý provoz 
zvládl. Nakonec se zde za těch 22 let vystřídalo přibližně 

80 lidí – v kuchyni, prádelně, na údržbě. Většina z nich na pracovní 
pobyt ráda vzpomíná a jezdila sem opakovaně.  

Nepomucenum jim vstoupilo do života. Pro nás sestry se tito lidé stali 
téměř součástí komunity. Nejde jen o to, že pracují, ale svým 
příkladem se podílí i na formaci bohoslovců. Pro mnohé to též byla 
první příležitost vyrazit někam do světa. 

V roce 2020 jsme chtěli uskutečnit setkání zaměstnanců, ale z dobře 
známých důvodů to nešlo. Protože u některých je znát každý rok, tak 
jsme setkání dále neodkládali. Bylo pro mne velkou radostí vidět 
známé tváře, avšak bohužel mnozí ze zdravotních důvodů nemohli 
přijet. V průběhu setkání jsme také vzpomenuli na ty, kteří už jsou 
na věčnosti. 

Vzpomínkové večery s fotkami byly až dojemné. Za těch 22 let jsme 
toho zde zažili opravdu mnoho. Deo gratias…. 

Na dalších stranách přikládám několik osobních svědectví právě 
od našich zaměstnanců. 

            sestra Vojtěcha Fialová 

 
 

VZPOMÍNKY NAŠICH 
ZAMĚSTNANCŮ 
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Růženka Procházková 
 
„Je pravda, že si na Nepomucenum často vzpomenu, když vidím, nebo 
slyším lidi se kterými jsem se v Nepomucenu potkala. Také často 
vzpomínám na provoz a na to, jak je skloubeno duchovno, práce 
a volno na vycházky po Římě. 
Co mi Nepomucenum dalo, bylo setkání s mnoha vzácnými lidmi 
v jejich blízkosti. Nedovedla jsem si představit, že zde potkám 
kardinála Miloslava Vlka a mnoho jiných vzácných lidí. Mnoho 
osobností jsem zde potkala při převozu kardinála Berana a ještě 
dodnes z toho čerpám. Také mě hodně oslovilo společné slavení 
slavností, svátků a narozenin ve velkém refektáři, ty krásně prostřené 
stoly a také skvělá obsluha bohoslovců. Jsem za to moc vděčná. 
Po pracovní stránce tu bylo mnoho nových možností – jiný způsob 
jiného vaření a hlavně pečení. Mnohému jsem se zde přiučila. 
O kráse Říma ani nemluvím. To považuji za velkou odměnu od Pána 
za všechnu námahu v domově seniorů u sester boromejek 
v Moravských Budějovicích. Velký bonus pro mě byly Nepomucenské 
výlety a poutě. 
Na letošní setkání budu určitě vzpomínat s velkou úctou ke všem, kteří 
zrovna v Nepomucenu pracují, jak se pro nás nasadili, aby všechno 
klaplo. Také pro mě byla nezapomenutelná atmosféra mezi všemi 
účastníky a hosty, a to po všechny dny, nejenom o festě sv. Jana 
Nepomuckého. Promítání fotek to všechno propojilo a pozvedlo. 
Velké díky, Pán Bůh zaplať za pozvání a za vše ostatní. Přeji vám velké 
Boží požehnání do dalších dnů a roků.“ 
 

*** 
Jana a Ivan Synkovi  
 
„‚Náruč rozevřená a srdce na dlani vás všech‘ , to by mohlo být motto 
našeho setkání s vámi. Bylo to z vaší strany, milé sestry, ctihodní 
otcové a studenti, zcela zvláštním způsobem podané a darované 
duchovní cvičení. A konkrétně? Režie i scénář času oněch dnů neměly 
chybu. Byla to pastva pro oči i sluch podávaná v míře přiměřené věku 
i schopnostem přijímat bez přejídání. Zrovna tak i vyvážená, chutná a 
pestrá strava přímo burcovala vyzkoušet si každý sám na sobě, zda mu 
postačí vzorek, nebo podlehne a skončí u jeho několikanásobku. A díky 
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Bohu, až do těchto končin zasahovala moudrá a vyzkoušená praxe 
sestřiček, zůstávajíc vždy u vzorku jednoho. 
Tajemství výše zmíněného motta nás provázelo od rána do večera na 
každém kroku. Společná liturgie, chvály, adorace, ale i množství 
malých či větších služeb od vás všech nám jemně a citlivě připomínalo, 
kdo je ‚Emmanuel‘, Bůh s námi. A tak veliký dík Jemu, Bohu uprostřed 
nás. Veliký dík vám všem, kteří jste se dali zcela a bez výhrad do Jeho 
služeb. Kéž vám všem Pán žehná!“ 
 

 *** 
Jan Charvát 
   
„Píšete, abychom vám napsali něco o Nepomucenu. Byl jsem 
překvapený, co všechno jste udělali za tu dobu, co jsem odjel. 
Rekonstrukce koleje, zbudování koupelen a WC na pokojích, 
klimatizace, izolace střech, nový konvektomat v kuchyni a teď ještě 
celková rekonstrukce ‚domečku‘ sester. Jedním slovem úžasné! 
To byly určitě nemalé finanční náklady a v této složité době, kdy ceny 
stavebního materiálu rapidně rostou, se vám podařilo všechno zajistit 
a ustát. Klobouk dolů. 
Jinak Nepomucenum pro mě bylo, je a bude srdeční záležitostí.“ 
 

 *** 
Stáňa Dřevíkovská 
 
„Když sestra Vojtěcha přišla se zprávou o setkání před třemi lety, byla 
jsem nadšená. Ale setkání bohužel padlo díky pandemii. O to větší 
radost jsem měla, že jsme se mohli setkat letos. Mnohá jména 
zaměstnanců jsem slyšela jen z vyprávění a těšila jsem se, kdo se za 
jmény skrývá. A když jsme si po čtyřech dnech vyměňovali adresy a 
telefonní čísla s objetím a slovy ‚ráda jsem tě poznala‘, věděla jsem, že 
získávám další skvělé přátele. Odvezli jsme si odtud spoustu 
nezapomenutelných zážitků.  
Děkuji zaprvé za nápad samotný a zadruhé za skvělou organizaci a 
starost o nás. Tak za tři roky na shledanou?“ 
  

*** 
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Marie Janošová 
 

„Jsem vděčná, že jsem se mohla zúčastnit tohoto setkání. Můžu říct 
jste všichni úžasní a jste na správném místě přínosem pro všechny lidi. 
Zážitky prožité v Římě jsou požehnáním pro celý život. Přeji Boží 
požehnání do dalších dnů všem v Nepomucenu.“ 

 

*** 
Tereza Hradilová 
 

„Moc děkuji za krásné setkání! V Nepomucenu a Římě jsem zažila 
mnoho krásných chvil. Potkala jsem spoustu milých, usměvavých a 
pohodových lidí. Za každou chvilku s vámi vám upřímně děkuji. 
Nechala jsem tam kus srdce, ráda vzpomínám na vás všechny. 
Myšlenka ‚zůstávejte v Boží lásce‘ se u vás stále praktikuje. Přeji vám 
ještě mnoho dobrých let!“ 

 
*** 

Jana Ledvinková Craparo 
 

„Upřímně děkuji za pozvání a za krásné dny strávené u vás. Byl to 
návrat domů, do požehnaného milého prostředí, které je tak 
obohacující. Pro mě je Nepomucenum místem pro zklidnění a posílení 
mé víry, načerpání sil do všedních dní. Bylo to moc milé setkání 
s přáteli. Jsem vděčná vám všem a Bohu, že vás mám.“ 
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ITALSKÁ RČENÍ 
VYBRAL: PETR SOUKAL 

ILUSTROVAL: FRANTIŠEK ZLOCH 

Cavato il dente, passato il dolore. - Vytržený zub, bolesti konec. 
(český ekvivalent: Sdělená bolest, poloviční bolest.) 

Avere la botte piena e la moglie ubriaca. - Mít plný soudek a opilou manželku. 
(český ekvivalent: Aby se vlk nažral a koza zůstala celá.) 
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Camminare sulle uova. - Chodit po vejcích. 
(český ekvivalent: Našlapovat opatrně, jednat obezřetně.) 

Beni di fortuna passano come la luna. - Štěstí přechází jako měsíc. 
(český ekvivalent: Lehko nabyl, lehko pozbyl.) 
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e brzké nedělní odpoledne a já s jistou dávkou nervozity 
přešlapuji na kostkách Via dei Fori Imperiali. Kolem mě 
se tísní deset tisíc lidí. Někteří se protahují, jiní čekají 
nekonečnou frontu na budky nikoli telefonní, většina 
však dělá to co já - soustředěně čeká na startovní výstřel. 
Proč se tito lidé rozhodli uběhnout římský maraton, 

těchto nelítostných čtyřicet dva kilometrů jedním z nejkrásnějších 
měst světa, nevím. Větší záhadou mi však je, proč jsem se k tomuto 
dobrodružnému činu odhodlal já sám.  
Vybíháme za zvuku Zimmerovy gladiátorské skladby Now We Are 
Free, což má jistou poezii vzhledem k tomu, že při našem úprku 
necháváme přísnou tvář římského Colossea daleko za zády. Začátek 
každé cesty je plný entusiasmu a dnes tomu není jinak. Tempo 
na  začátku je slušné, nálada dobrá, jen zkušenější závodníci se drží při 
zemi, protože vědí, kolik nás mladíků během cesty odpadne. Pátý, 
desátý, patnáctý kilometr. Zatím vše dobré. Během toho, co míjím 
krásy baziliky svatého Pavla, Tiberského ostrova s někdejším kostelem 
svatého Vojtěcha a svatopetrského náměstí, vytváří se uvnitř mé hlavy 
prostor pro otázky, které by byly hodny odpovědí, ale zatím ve mně 
zůstávají osamoceny. Proč tohle děláme? Proč nám stojí za to žít tenhle 
dvaačtyřicetikilometrový život, který se pomalu, ale jistě přetavuje 
v bolestivou pouť? Jaká je motivace moje, dědy běžícího vedle nebo té 
mladé slečny přede mnou? Věřte mi, otázka smyslu mě opravdu trápí. 
Potřebujeme si něco dokázat? Shodit pár kilo nebo udržet perfektní 
postavu? Potřebujeme patřit do širší komunity a ta běžecká byla 
dobrou volbou? Nebo je tu jakási odvěká do genů vepsaná touha 

PROČ ZÁVODÍME? 
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člověka po cíli? Nevím, každopádně je čas zvolnit, protože se blíží 
občerstvovací stanice. Soukám do sebe kus pomeranče, zapíjím 
ionťákem a polívám se dvěma kelímky s vodou proti přehřátí. Nový 
cukr mi pomáhá přeběhnout přes půlicí čáru závodu.  
Po Lungotevere se neběží špatně, ale udržovat tempo je stále těžší a 
těžší. Míjíme Milvijský most. Matně se rozpomínám na hodiny 
církevních dějin s docentem Vopřadou a při vzpomínce na zdejší 
slavnou bitvu se ve mně ozývají slova: In hoc signum vinces. “A 
v jakém znamení zvítězím já?”, zahloubávám se opět do svých úvah. 
Musím přiznat, že si svým vítězstvím přestávám být tak jistý, když 
vidím, že mých spoluzávodníků po třiceti kilometrech značně ubylo. 
Ne, do cíle se dostat musím ať to stojí co to stojí! Tvrzení, že cesta je cíl, 
kategoricky odmítám, vždyť pro co jiného by pak byl závodník stvořen, 
kdyby žádný cíl neexistoval? Na druhou stranu si připouštím, že bez 
cesty by to nešlo. Představa, že celou trasu maratonu ujedu autem a 
pak proběhnu cílem, mě téměř rozesmívá a dává mi sílu vydržet to 
utrpení, které se i přes narůstající frekvenci občerstvovacích stanic 
prudce stupňuje. Od Tibery stoupáme do mírného kopce. Možná byste 
řekli, že běžet do kopce je náročnější, ale není. Protože závodníkům 
na chvíli zabírá jiná skupina svalů, je to docela příjemné vytrhnutí 
ze všednosti běhu po rovině. Vytrhnutí ze všednosti - to je to, co 
všichni občas potřebujeme.  
Následující kilometry jsou ale peklem. Dostavuje se pověstná 
maratonská zeď a trať je pár kilometrů před cílem osetá sportovci, 
kteří nemohou dál. Zajímavé, jak blízko před vytouženým místem 
odpočinku se dá rezignovat. Já už taky nemůžu. Se zbytky posledních 
sil probíhám Piazza del Popolo, Via del Corso a Piazza Navona a 
naposledy se pomyslně skláním před krásou Věčného města. Fanoušci 
promíchaní s turisty se kupí, teplota stoupá, moje tělo mi říká dost, ale 
přece mě něco žene kupředu. Už vidím „psací stroj“ a ačkoliv mě tento 
předimenzovaný pomník italské sekularity příliš nevzrušuje, alespoň 
vím, že cíl je blízko. Zbývá dvě stě metrů a já slyším známé 
povzbuzující hlasy svých nepomucenských bratrů, kterým se povedlo 
přeřvat italskou majoritu. Už jenom zvedám oči k tabuli s časem, která 
ukazuje 3:22, usměju se a s lehkostí a roztaženou náručí k nebesům 
probíhám cílem. Ten pocit se nedá popsat. Just Now We Are Free. 
 
             Vojtěch Razima 
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inulý víkend jsem se po dvou letech lockdownu, kdy jsem 
se mohl s česky mluvící komunitou v Londýně vídat jen 
po internetu, vypravil opět za nimi. Rád bych zmínil 
jednu malou příhodu, kterou jsem tam zažil.  
Mezi příchozími se objevily maminka s holčičkou, které 

jsem neznal. Už ani nevím od koho, ale zaslechl jsem slova „uprchlice 
z Ukrajiny“. Někdo ze stálých členů našeho společenství nás představil. 
Nebylo úplně snadné se domluvit - maminka uměla jenom málo 
anglicky a já už jenom málo rusky. Přijely včera z města Dněpro a 
cestovaly přes Budapešť, kde je nejbližší dostupné funkční letiště. 
Manžel musel narukovat do války, zbytek rodiny zůstal na Ukrajině. 
Maminka s holčičkou tedy přicestovaly samy.  
Vypadaly obě docela normálně, člověka by nenapadlo, že utíkají před 
válkou, nesmyslným ničením, znásilňováním a vražděním, a že si touto 
cestou možná zachránily život. Až když jsem se seznamoval 
s holčičkou, došlo mi to. Byla velmi spontánní a hned mi na prstech 
ukazovala, že jí jsou čtyři roky. Přesně jako mojí neteři. A když už byla 
u toho představování se, vyhrnula si oba rukávy své mikiny. Na obou 
svých tenoučkých ručičkách měla něco napsáno. To maminka jí tam 
propiskou napsala jméno jednak její, jednak svoje, a k tomu také 
telefonní číslo. Dobře věděla, že cestou přes okupovanou zemi se může 
stát naprosto cokoliv. Doklady jim může někdo vzít, dokonce se může 
stát, že maminku s dcerou od sebe někdo odtrhne a odvleče je 
neznámo kam. A tak nezbývá než ty úplně základní informace, jako 
kdo dítě je a kdo je jeho matka, napsat prostě na kůži. Netuším, zda si 
holčička uvědomovala absurdnost celé své situace, totiž že je ve 21. 
století válečným uprchlíkem v Evropě, v naší klidné a bezpečné 

VEPSAL JSEM SI TĚ  
DO DLANÍ 
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Evropě, jak jsme si všichni až dosud aspoň mysleli. Jedním z téměř 
sedmi milionů válečných uprchlíků, kteří dosud Ukrajinu museli 
opustit. Vypadala, že se rychle aklimatizovala a vesele se proháněla po 
zahradě s dalšími dětmi. 
Bylo to pro mě velmi vzdálené a vlastně velmi mírné, ale přesto šlo 
o setkání s hrůzou války na vlastní oči. Války, která trhá rodiny a 
nevratně ničí majetky i životy. Nesmírně si vážím vás všech, kteří jste 
jakkoli válečným uprchlíkům pomohli a pomáháte a kteří jste je 
dokonce přijali do svých domovů.  
A uvědomuji si teď nějak reálněji, že my všichni jsme vlastně také děti, 
děti Boží, a máme to vepsáno v srdci od našeho nebeského Otce - 
v neděli o seslání Ducha sv. jsme si připomněli, že jeho Duch nám 
vtiskl do duše nesmazatelnou pečeť. Ta ukrajinská holčička mi 
připomněla slova našeho Pána: „Já znám své ovce, ony jdou za mnou a 
já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je nemůže vyrvat 
z Otcovy ruky“ (srov. Jn 10, 27—29).  
A ještě na jeden text z Písma jsem musel přitom vzpomenout, totiž 
„cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad 
synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe 
nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní“ (Iz 49, 15—16a). V době 
vzniku tohoto textu bylo zvykem, že otroci měli na svém těle vyryto 
(rozuměj vytetováno) jméno svého pána. Izajášův text však toto pojetí 
obrací. Jako je zcela nepředstavitelné, že by ukrajinská maminka 
zapomněla na svou holčičku, které napsala pro jistotu na ruku své 
jméno, tak je úplně jasno a zaručeno, že Pán za žádných okolností 
nezapomene na svého služebníka. Proto má na svých rukou 
vytetováno jeho označení. Ten nápis propiskou na ruce se, alespoň 
doufám, časem smyje, jak se bude postupně život oné rodiny v novém 
domově stabilizovat. Ale naše jména, milí čtenáři, která „jsou zapsána 
v nebi“ (srov. Lk 10, 20b), ta se nikdy nesmyjí. Tolik textů Písma nás 
ujišťuje, že ať už se tady v pomíjivém světě přihodí cokoli, náš vztah 
dětí k nebeskému Otci, je neotřesitelný, nepomíjí a můžeme na něm 
s Boží pomocí po celý život stavět. To mi připomněla ta ukrajinská 
holčička a to jsem vám i sobě, milí čtenáři, chtěl svěřit v tomto čase 
po slavnosti Seslání Ducha svatého.  
 
        P. Tomáš Roule, spirituál 



 

 23 

BRÁZDA 3/2021–2022  

rvní květnový den jsme v Nepomucenu otevřeli nový 
salónek. Bohoslovci, kteří se o jeho vytvoření zasadili, ho 
dedikovali sv. Publiu, hlavnímu světci Malty. Tento muž, 
kterého známe z 28. kapitoly Skutků apoštolů, se ujal sv. 
Pavla, který právě u maltských břehů ztroskotal. Věříme 

tedy, že pod jeho vedením se stane nový salónek místem odpočinku a 
přijetí pro každého ztroskotance, který půjde zrovna kolem. 

KE CTI SV. PUBLIA 
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ednou jsme s rodinami z farnosti uskutečnili cosi, co by se 
dalo nazvat s trochou fantazie „farní voda“. Rozhodli jsme 
se na kánoích sjet část jisté malebné říčky kus od jejího 
pramene. Nakonec to ale bylo větší dobrodružství, než 
jsme čekali. Především celý měsíc bylo docela velké 

sucho, takže řeka se místy podobala spíš většímu potoku a my museli 
lodě docela často přenášet nebo se obávat proražení dna o nějaký 
kámen. Další nemilou skutečností bylo, že voda byla dost špinavá. 
Mnohde jsme viděli, jak z chatek lemujících břeh vede odpad přímo do 
řeky. Děti pak zvesela volaly: „Hov*o, hov*o, támhle plave hov*o!“. 
O něco později ale ti malí pišišvoři začali o něco nejistěji volat: „... a 
támhle plave kočička... a tady další... A není jí něco? Není mrtvá?“. 
Během chvilky jsme napočítali devět koťat, která někdo utopil v řece a 
poslal po proudu. Bylo docela namáhavé zabránit některým klukům, 
aby nešťouchali klacky do zcepenělých koček nebo se je nesnažili 
vytáhnout, případně potopit. Tím to ale neskončilo. Po chvíli děti 
z prvních lodí začaly křičet: „Támhle je kravská hlava!“. A opravdu, na 
jednom zakrváceném kameni poblíž břehu byla naaranžována uříznutá 
hlava krávy, kterou tam nejspíš odložil nějaký pytlák, který si ji 
naporcoval a nepotřebné kusy hodil do řeky. Jeden tatínek, který 
s sebou měl lahev becherovky, pak všem, jimž voda stříkla do úst, dával 
povinně loknout z třináctého pramene. S mužskou částí výletu jsme se 
pak sešli večer ještě v hospodě, abychom dokončili toto velmi 
nedokonalé vnitřní dezinfikování během cesty. Inu, vydařená akce to 
byla. 

*** 
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V podobném duchu jsme v jiné farnosti s tatínky organizovali každý 
rok o víkendu předcházejícím dni otců veselou výpravu ve stylu pánské 
jízdy z filmu „S tebou mě baví svět“. Maminky sice na jednu stranu 
byly rády, že si odpočinou od manželů a dětí, ale na druhou měly své 
obavy. Jak uvidíte, nebyly úplně neopodstatněné. Vzpomínám si, jak 
jsme jednou celou akci pojali vodácky. Nalodili jsme se na rafty, 
zamávali ženám, které jsme zanechali na břehu, a vyrazili. Sotva naše 
lodě zmizely za prvním zákrutem řeky, chlapi vyndali velké dvoulitrové 
plastové láhve s pivem a začali zahánět žízeň. Dodnes si živě pamatuji 
na jednoho sympatického tatínka, profesionálního manažera jedné 
velké firmy, který zkušeně jednou rukou s pádlem určoval směr lodi, 
jsa obklopen smečkou svých pěti (nebo kolik jich bylo) malých dcerek, 
a druhou rukou do sebe klopil pivo. Holčičky v modře pruhovaných 
námořnických tričkách ho doslova adorovaly jako svého kapitána. 
Jedna neposedná dívenka, které byly asi čtyři roky, se nakláněla přes 
bok raftu a dívala se na sebe ve vodní hladině tak soustředěně, že se 
najednou překulila a spadla do vody. Tatínek ani nehnul brvou. Pravou 
rukou stále držel lahev u rtů, zatímco z levačky odložil pádlo na palubu 
a zkušeně máchnul rukou do vody, aby vzápětí vytáhl za vlasy svou 
malou mořskou vílu z vodní hlubiny a posadil ji třesoucí se šokem 
na raft vedle sebe.  

*** 
Jindy jsem trávil několik dní na jakémsi chlapeckém táboře 
skautského typu jako duchovní doprovod. Vedoucí byli většinou mladí 
kluci mezi 17 a 23 lety a tábor byl částečně putovní ve stylu survivor. 
Škola přežití v divočině spočívala třeba v tom, že jsme kluky například 
naložili se zavázanýma očima do velkých aut a odvezli je na neznámé 
místo v lese, odkud se s pomocí zevrubné mapy měli dostat zpátky na 
základnu. Když o tom teď přemýšlím, říkám si, že jsme měli pořádné 
štěstí, že se nikomu nic nestalo. Jelikož se mi zželelo té nejslabší 
skupinky s nejmenším počtem bodů v  táborové hře (s tomu 
odpovídající nejvyšší koncentraci troubů mezi jejími členy), rozhodl 
jsem se je doprovázet, když jsem vedoucím slíbil, že jim nebudu 
napovídat ani za ně plnit úkoly na stanovištích. Jak jsem se večer na 
poradě dozvěděl, právě naše skupina zažila ta největší dobrodružství. 
Nebudu vás zatěžovat podružnostmi. Zmíním jen, že k obědu kluci 
dostali mražené kuře, které si měli sami připravit na ohni, kterýžto si 
rozdělají bez pomoci sirek. Poté, co zničili dioptrické brýle jednoho 
klučiny při snaze zapálit slunečním paprskem skrz čočku chomáč 
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suchého jehličí, nakonec do sebe hladoví cpali téměř syrové kusy 
drůbežího, které předtím položili na kámen rozpálený sluncem. Asi 
není třeba, abych dodal, že po nějaké chvíli měli všichni zažívací 
problémy a museli jsme operativně vyrábět pleny z igelitových tašek a 
přepírat podělané spodky v potůčku. Pak už jsme zdárně našli cestu 
z lesa, přebrodili napůl vypuštěný rybník (někteří v bahnu utopili 
jednu až dvě boty), proběhli obilným polem pronásledováni 
hlídačovým psem (po němž ti nejodvážnější předtím házeli kameny), 
rozdráždili hejno vos (jejichž hnízdo jeden nezbeda sestřelil šiškou) a 
znehodnotili šíleně smrdící návnadu na škodnou podobající se 
zelenkavému exkrementu tím, že ji snad všichni kluci ožmoulali 
ve svých už tak dost upatlaných rukách. Nakonec jsme dorazili 
do jakési vesnice s velkým kravínem, kde se ve vzduchu vznášel 
nasládlý pach hnoje z nedalekého JZD, který přebil dokonce i tělesný 
odér malých dobrodruhů z naší skupiny. Jeden klučina z města se 
ke mně přitočil a dodal: „Pane faráři, tady něco smrdí jako můj děda“. 
 

*** 
Na tomto drsňáckém táboře jsme snad hned den po začátku uspořádali 
malý výlet na nedaleký hrad. Část cesty jsme šli pěšky a pak jsme měli 
naplánováno, že na jakémsi malém nádražíčku v lese nastoupíme 
na motoráček a kus se svezeme. Bohužel, tempo jednotky udává 
nejpomalejší člen, takže jsme pak poslední asi dva kilometry museli 
běžet, abychom vlak stihli. Naskočili jsme do posledního vagónu 
v okamžiku, kdy se už mašina rozjížděla. Dvouvagónový vláček byl 
celkem slušně zaplněn turisty a cyklisty a naši kluci se okamžitě 
rozprchli po obou vagónech jako háďata. Když přišla milá paní 
průvodčí, chtěl jsem pro naši skupinu koupit lístek. Zeptal jsem se, zda 
dostaneme skupinovou slevu. Paní přikývla a vznesla fatální dotaz: „A 
kolik vás je?“. 
Obrátil jsem se na jednoho z vedoucích po mém boku a zeptal se ho: 
„Nás je pět vedoucích, že jo? A kolik je kluků?“. 
Mladík odvětil: „Já nevim, to bude vědět Franta, ten je hlavní vedoucí“. 
Zařval jsem tedy stejnou otázku přes celý vagón na Frantu, který 
na opačném konci pacifikoval dva raubíře, kteří se prali, protože jeden 
z nich plival z okna a nevšiml si, že vedlejší okénko po směru jízdy je 
otevřené, takže jeho sliny dopadly přímo na obličej toho druhého 
(nemluvě o dalších lidech v okolí). Franta povídá: „Hele, já si nejsem 
jistej, seznam kluků má zdravoťák“. Otevřel dveře spojující vagóny a 
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křičel na dalšího vedoucího v sousedním voze: „Je tam někde medik?“. 
Po chvíli se k nám prodral student třetího ročníku medicíny s pytlíkem 
čerstvých dětských zvratků a omlouval se, že seznam nechal 
na základně. Průvodčí se evidentně dobře bavila, zato já jsem se 
začínal potit.  
„Promiňte, prosím, my si kluky přepočítáme“, dodal jsem. Začal jsem 
tedy ukazovat prstem a počítat: „Jeden, dva, tři, čtyři, pět...“, ale byl 
jsem přerušen chlapeckým hlasem čísla pět, které řeklo: „Ale já nejsem 
z vaší skupiny, já tu jsem s dědou“. V duchu jsem zaklel a začal počítat 
znovu. Když jsem byl asi u čísla devět, zjistil jsem, že někteří z již 
započítaných se mezitím přesunuli do zadní části vagonu k otevřeným 
dveřím na toaletu, aby mohli v houfu sledovat, jak dva naši výtečníci 
kropí koleje tím, že stojí na splachovacím pedálu. Vedoucí Zdeněk 
rozehnal hejno od záchoda a my museli počítat znovu. Většina 
ostatních cestujících se válela smíchy, když sledovala naše úsilí 
(obzvlášť, když jsem plácl po hlavě nějaké cizí dítě a přiřadil mu další 
pořadové číslo). Někteří senioři nebo uvědomělé matky se mračili a 
probodávali nás pohledy, přičemž občas utrousili: „Takovýmhle 
nezodpovědným puberťákům bych svoje děti nikdy nesvěřila!“. Snažil 
jsem se vypadat klidně a připitoměle/omluvně se usmívat na všechny 
strany, přesouvaje se do dalšího vagonu, kde několik našich svěřenců 
zkoušelo nenápadně odstranit řetízek a pečeť jistící ruční nouzovou 
brzdu. Tam jsem dokončil matematický úkon a nahlásil počet členů 
naší skupiny stále ještě dobře naladěné průvodčí. Sotva jsem zaplatil a 
přijal vytištěnou jízdenku, vyšli ze záchodu dva naši borci. Nádražačka 
se podívala na můj ztrhaný výraz a velkodušně mi sdělila, že to je 
dobré, že už to doplácet nemusím. V tom jsem uslyšel z vedlejšího vozu 
Frantův řev: „Hej všichni, vystupujem, tohle je naše zastávka!“, a to 
právě ve chvíli, kdy se dveře začaly automaticky zavírat. Pohotoví 
vedoucí v každém vagonu stihli zablokovat jeden východ (přičemž 
povalili několik jízdních kol u něj postavených) a vykopat kluky z vlaku 
(včetně jednoho cizího, kterého si ale na poslední chvíli vtáhla dovnitř 
matka a pak na nás z okna řvala dost nevybíravé nadávky, doprovázena 
majiteli bicyklů). Když už jsme byli venku, sledovali jsme odjíždějící 
vlak a já ještě rychle přepočítával skautíky. S obrovskou úlevou jsem 
zjistil, že ve vlaku zůstal jen jeden vedoucí (to jsme považovali 
za povolenou ztrátu), až se mé oči se střetly s vítězoslavným pohledem 
jednoho klučiny, který mával vlaku drže v ruce triumfálně drážní 
kladívko na nouzové rozbití okna. 
             P. Josef Bláha 
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Šťastnou cestu na prázdniny! 

SMĚJEME SE S PECHÁČKEM 

(Kdo můžeš pochopit, pochop…) 


