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VZNIK A PROMĚNY KOLEJNÍ KAPLE 

 

VZNIK 

Budova Nepomucena byla postavena podle návrhu slavného italského 

architekta Giuseppa Moma v letech 1927 až 1929. Kaple, jak ji známe dnes, 

v původním návrhu 

vůbec nefigurovala. 

V prvních plánech 

najdeme velký kostel 

pro české a sloven-

ské krajany v Římě, 

který spojuje budovu 

koleje s domem pro 

sestry. Jak uvádí sám 

architekt Momo, od 

stavby kostela bylo 

později upuštěno pro excentričnost a přílišné náklady.  

Je zejména zásluhou Mons. Františka Zapletala, že kolejní kaple stojí na svém 

nynějším místě. Bývalý vicerektor Bohemica se silně zasazoval o umístění 

kaple ve středu ko-

leje. Nevýhodou této 

pozice bylo zastínění 

některých pokojů. 

Architekt Giuseppe 

Momo proto nako-

nec vytvořil kompro-

misní návrh: kapli 

zasadil do centrální 

pozice, zredukoval však její výšku a atrium kaple částečně zasunul do budovy 

koleje.   

Pozice kaple tak dostala hluboký symbolický význam. Kaple se stala 

skutečným architektonickým i duchovním středem domu. Její vchod se 

nachází naproti hlavnímu vstupu. S mírnou odchylkou je liturgický prostor 

orientován, tj. nasměrován k východu.  
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PROMĚNY 

Od roku 1929, kdy byla dokončena hlavní část stavby, prošla kaple několika 

proměnami. Na fotografii z roku 1929, která zachycuje kázání pražského 

arcibiskupa Františka Kordače, vidíme kapli ještě nedokončenou. Ze 

zamýšlené podoby kaple byla tehdy hotová jen výmalba stropu a hlavní oltář 

se sochou sv. Jana Nepomuckého, kterou nyní nejdeme v refektáři.  

 

Po vysvěcení kaple byla dokončena dekorativní malba apsidy a stěn lodi. 

Nad vstupy do sa-

kristie byl doplněn 

latinský nápis „Adoro 

Te devote, latens 

Deitas“. Boční kaple 

byly vybaveny oltáři 

Nejsvětějšího srdce 

Ježíšova (nalevo) a 
Pražského Jezulátka 

(napravo). Presbytář 

byl od lodi kostela 

oddělen mramoro-
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vou oltářní mřížkou. Okna byla osazena sklem tónovaným v odstínech žluté 

a bílé.  

V šedesátých letech došlo k první velké úpravě kaple. V roce 1961 

realizoval maďarský malíř a kněz Péter Prokop (+2003) v apsidě fresku 

s českými světci. (Spolu s malbami 

v maďarské koleji a celkovou úpravou 

kaple institutu Figlie di Santa Maria di Leuca 

je nepomucenská freska řazena mezi 

nejvýznamnější díla tohoto autora v Římě.) 

Vedle vstupů do bývalé sakristie byly 

vytvořeny dvě niky. Nalevo se sochou sv. 

Josefa a napravo se sochou Panny Marie 

Bolestné, patronky Slovenska, která se nyní 

nachází v refektáři. Dekorativní malby lodi a stropu byly překryty 

jednoduchou barvou.  

 

Druhou významnou proměnou prošla kaple v první polovině osmdesátých 

let. Získala při ní v podstatě dnešní podobu. V rámci úprav liturgického 

prostoru byla odstraněna mřížka a původní oltář byl nahrazen obětním 

stolem. Byl doplněn ambon. Svatostánek byl umístěn na ose závěrečné zdi 
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presbytáře v podobě malé skříňky u paty kříže. V roce 1982 byly niky vedle 

vchodů do původní sakristie nahrazeny vysokými okny s abstraktní vitráží z 

Ateliéru Giuliani Vetrate d’arte sídlícího v římském Trastevere. Původní 

keramická dlažba byla nahrazena mramorem. 

 

O čtyři roky později byla tónovaná skla v oknech nahrazena ikonograficky 

cennými vitrážemi s národními světci. Podle teologické koncepce navržené 

spirituálem koleje o. Tomášem 

Špidlíkem je vytvořila umělkyně, 

restaurátorka a odbornice na 

východní ikonografii Marie Cristina 

Busiri Vici Jatta. Narodila se 

9. března 1936 v Římě do umělecké 

rodiny. Jejím otcem byl architekt 

Andrea Busiri Vici d'Arcevia a 

matkou malířka ruského původu, 

hraběnka Alexandra Olsoufieff. (Autorčina dcera Barbara byla v roce 2017 

jako první žena v historii jmenována ředitelkou Vatikánských muzeí.)   

Na místo původního levého bočního oltáře byl umístěn obraz připomínající 

prohlášení sv. Benedikta a slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 

patrony Evropy. Autorem je malíř Toni Bux z italského Bari. V pozadí 
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postav vidíme na vrcholcích kopců klášter 

Montecassino a kostelík sv. Barbory, 

který se nachází na jednom z vrchů nad 

Velehradem. Ve spodní části obrazu je na 

pravé straně zachyceno památné setkání 

papeže Pavla VI. s ekumenickým 

patriarchou Atenagorem, ke kterému 

došlo v roce 1964 v Jeruzalémě. V tomtéž 

roce apoštolským listem Pacis nuntius 

prohlásil Pavel VI. sv. Benedikta za 

patrona Evropy. Nalevo je vyobrazen 

papež Jan Pavel II., který apoštolským 

listem Egregiae virtutis z roku 1980 připojil 

ke sv. Benediktu jako patrony Evropy také 

svaté Cyrila a Metoděje jako symboly 

jednoty křesťanského Východu a Západu. 

Do atria kaple byla naproti kopii velehradské ikony 

Matky jednoty a krásného milování umístěna plastika 

od Jana Tesaře znázorňující patrona českých zemí, 

sv. Václava. 

K významnému obohacení kaple 

došlo v roce 2010, kdy byl 

stávající svatostánek ve stěně 

apsidy nahrazen novým taber-

náklem, umístěným na onyxem 

obloženém travertinovém slou-

pu. Autorem je velehradský 

umělec Otmar Oliva, který se 

podílel také na vybavení 

papežské kaple Redemptoris 

Mater ve Vatikánu. 

Obětní stůl byl doplněn o reliéf 

s motivy odkazujícími na 

mučednickou smrt sv. Jana Nepomuckého (řeka 

Vltava a pět hvězd). Vytvořil jej sochař a řezbář Jiří 

Netík.  
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IKONOGRAFIE KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO 

 

APSIDA 

Výzdoba kostela nemůže být nikdy pouhým estetickým zkrášlením 

posvátného prostoru. Samotná podoba stavby, její tvar i vyobrazení na 

stěnách nám připomínají, že jsme součástí domu církve (domus ecclesiae). 

Jeho stěny jsou jakoby plátnem, na které se zachycuje tajemství liturgie. Jsou 

„autoportrétem“ církve, která zde slaví Kristovo velikonoční tajemství a 

účastní se jeho smrti a života. Zde se setkává církev putující s církví 

oslavenou, která přednáší své přímluvy Pánu. Výjevy na stěnách kostela 

zpětně vysvětlují, co se při slavení liturgie děje, a uvádí věřící do modlitby. 

To je hlavní úkol liturgického umění. 

V apsidě kaple se nachází skutečná freska. I dnes je možné vidět rýhy, 

kterými si malíř do vlhké omítky naznačoval obrysy jednotlivých výjevů 

(včetně některých nerealizovaných). Střed tvoří kříž s Kristem, který – 

jak říká evangelista Jan – „naklonil hlavu a odevzdal ducha“ (Jan 19,30). 

Zároveň zde již vidíme odkaz na Ježíšovo zmrtvýchvstání. Na jeho 
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obnoveném těle zůstává pouze pět ran Vzkříšeného. U paty kříže leží 

Adamova lebka. Už podle Origena stál totiž kříž nad hrobem Adamovým 

jako strom života, jehož plod prvnímu člověku přinese spásu. 

Pod křížem stojí Ježíšova matka Maria zobrazená jako Panna Maria 

Bolestná, patronka Slovenska. Je oděna do smutečního roucha. Pro nás 

poněkud neobvyklé zobrazení Matky Boží ve fialové a černé barvě je naopak 

velmi typické pro ikonografii Panny Marie Bolestné od středověku po 

současnost zejména v Itálii, Španělsku a Latinské Americe. (Úcta k Panně 

Marii Bolestné se objevuje od 11. stol., zejména pak po r. 1233 v souvislosti 

se vznikem řádu servitů, služebníků Mariiných.) Bolestná Panna Maria se 

často zobrazuje se sepnutýma rukama s propletenými prsty. Zde jsou ruce 

přiložené k srdci. Maria je ta, „jejíž duší pronikne meč“. Když jí pokládají do 

klína mrtvé tělo syna, ona pronáší niterněji než kterýkoli kněz slova: „toto 

je moje tělo“ a „toto je moje krev“. Je to matka kněží, o které papež 

Benedikt XVI. při obřadu kněžského svěcení v r. 2007 řekl: „Kéž vás 

doprovází Maria, nebeská Matka kněží; ona, která se pod křížem spojila s obětí 

svého Syna a po vzkříšení přijala spolu s apoštoly a ostatními učedníky 

shromážděnými ve večeřadle dar Ducha, kéž vám, drazí bratři v kněžství, i 

každému z nás pomáhá, abychom se vnitřně dali přeměnit Boží milostí. Jen tak 

je možné být věrnými obrazy Dobrého pastýře; jen tak lze s radosti konat poslání 

poznávat, vést a milovat stádce, které si Ježíš získal za cenu své krve. Amen!“ 

Po boku Panny Marie stojí apoštol Jan, kterému ji Kristus svěřil jako 

matku. Stal se tak prvním symbolem syna Církve.  

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

Je vyobrazen typicky v klerice, rochetě, almuci (kožešinové pláštěnce s 

malou kapucí, kterou někteří kanovníci nosí jako součást chórového 

oblečení místo mozetty) a s biretem. Jeho svatozář je tvořena klasicky pěti 

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

levé ruce drží palmu mučedníka a pravicí žehná shromážděným. Za Janem 

Nepomuckým je znázorněn Karlův most a řeka Vltava. (Řeku Vltavu a pět 

hvězd jako odkaz na Janovu mučednickou smrt nalezneme také na reliéfu 

obětního stolu.) 

Po levici Jana Nepomuckého vidíme slovanské věrozvěsty Cyrila 

a Metoděje. Jako bratři a misionáři společenství jsou jedinými dvěma 

postavami na fresce, které se navzájem dotýkají. Sv. Cyril v mnišském 
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rouchu drží v rukou knihu evangelia psanou staroslověnsky. Metoděj je 

vyobrazený jako biskup s palliem, které přijal od papeže Hadriána II. při 

návštěvě Říma. Drží typický dvojramenný kříž.  

Poslední postavou, úplně nalevo, je sv. Vojtěch. Oděný jako biskup 

s mitrou, berlou a prstenem na pravé ruce stojí v pozici deisis – ukazuje na 

Krista a přimlouvá se u něj za nás (deisis = přímluva). Pokud bychom fresku 

četli zleva doprava, pak stojí sv. Vojtěch jako první. I toto místo mu patří, 

protože to bylo právě na jeho svátek 23. dubna 1929, kdy byla Česká kolej 

s kaplí vysvěcena a o rok později oficiálně prohlášena papežem Piem XI. za 

Papežskou kolej Nepomucenum. 

V pozadí jsou vyobrazeny čtyři symboly českých a slovenských 

duchovních dějin. Zleva bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě 
(mírně před ní kostelík Zjevení Páně – tzv. kaple Cyrilka), největší slovenský 

kostel, Dóm sv. Alžběty Uherské v Košicích, pražská katedrála sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha (před ní Karlův most) a Nitranský hrad s katedrálou sv. 

Jimrama.   

Touha po pozemském domově, kterou naznačují tyto 

čtyři stavby, v posledku odkazuje na naši vlast v nebi. 

Pod křížem se pak nachází soubor budov 

mediteránního charakteru. Naznačují Nový 

Jeruzalém, jak o něm píše sv. Jan v knize Zjevení. 

Fresce dominuje temná obloha odkazující na zatmělé 
slunce, které je zastíněno středem kříže. Přesto domy 

pod křížem bělostně září. Jediným světlem nového 

Jeruzaléma je totiž Kristus. „To město nepotřebuje 

slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva 

a jeho lampou je Beránek“ (Zj 21,23).   

Nový svatostánek stojící samostatně na sloupu 

obloženém onyxem nese množství různých významů: 

strom života (Gen 2 a Zj 22,2), ohnivý sloup na poušti 

(Ex 13,21), sloup moudrosti jako symbol pevnosti 

(Přís 9,1) a útočiště, které nacházíme u Hospodina (Ž 
61,4). Volbou zbarvení materiálu a umístěním vytváří 

sloup jednotu s křížem na fresce. Ukazuje tak na pevné spojení mezi životem 

a smrtí Krista, obětí a svátostí. Kristus ve svatostánku je Kristem, který se 
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obětoval, podstoupil smrt, abychom my měli život. Přijímáním Eucharistie 

jsme účastni obojího – Kristova života, ale také Kristovy smrti.  

Do výtvarného zpracování svatostánku je zakomponována zadní strana 

olověného křížku z byzantské mise nalezeného v Uherském Hradišti – 

Sadech. Originál křížku je zdoben rytinou Ukřižovaného na jedné straně a 

řeckým nápisem na straně druhé. 

Na svatostánku nalezneme pouze 

zadní stranu křížku s řeckým 

nápisem. Uprostřed vidíme slova 

fós – světlo a zóé – život. Na 

okrajích nacházíme iniciály značící 

„Ježíš Kristus je vítěz“. Podobný 

kříž měl ve svém znaku kardinál 

Špidlík. Můžeme si povšimnout 

zajímavosti: kříž je totiž do kovu 

jakoby otištěný. Proto je 

znázorněný oproti své originální předloze jako zrcadlově převrácený 

(červené lemování). Pro představu přikládáme negativ fotografie (modré 

lemování). Zde jsou řecká písmena jsou ve správné podobě. 
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VITRÁŽE 

Na přítomnost českých světců v apsidě plynule navazuje zobrazení dalších 

svatých ve vitrážových oknech. Vitráže sledují teologii společenství svatých, 

kterou do nich vetkal otec Špidlík. Jednotliví světci jsou ve vitrážích 

znázorněni tak, že na sebe navzájem odkazují. 

 

V lunetách v presbytáři vidíme dvojici zasvěcených mužů s rukama 

pozvednutýma k modlitbě odevzdání. Tímto gestem věrně napodobují 

Krista na kříži v apsidě, ke kterému se obrací. Zároveň je tím cyklus vitráží 

spojen s freskou v apsidě, se kterou společně vytvářejí jeden ikonografický 

celek.  

Loď kaple je po levé straně 

lemována třemi svatými muži a po 

pravé třemi svatými ženami. I tito 

vytvářejí dvojice. Nejblíže oltáře 

najdeme dvě zasvěcené osoby: 

svatého Prokopa a svatou 

Anežku, kteří se cele odevzdali 

Bohu. Oba drží jako představení 

svých komunit berlu, oba jsou 

zobrazeni v blízkosti duchovních 

center, která založili, oba 

prohlubují lásku ke Kristu čtením 

odkazu svatých zakladatelů a oba 

jsou bosí a odění v hábitu barvy 

země.  
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Druhou dvojici tvoří mučedníci, 

kteří v rozdílných situacích položili 

život pro svědectví stejné pravdě. 

Svatá Ludmila a svatý Jan Sarkander 

jsou oba oblečení do červené, barvy 

krve. Oba v rukou drží pruh látky. 

Ludmila šátek, kterým ji udusili, aby 

zastavili slova, kterými vyučovala 

lásce svatého Václava. Jan Sarkander 

drží stejným způsobem zpovědní 

štolu, která naopak vázala jeho hlas, 

když po něm chtěli, aby prozradil 

zpovědní tajemství. Nepromluvil a 

dal svůj život.  

Dvojici, která nás v při příchodu do 

kaple vítá a která nás zároveň na 

závěr liturgie vyprovází, tvoří svatá 

Zdislava a svatý Jan Nepomuk 

Neumann. Jsou to světci 

mnohotvárné lásky k bližním, kteří 

svým životem ukazují, jak konkrétní 

skutky lásky uvádí do liturgie a 

zároveň z liturgie vyrůstají. Paní z 

Lemberka sytí své vlastní čtyři děti a 

pečuje o sirotky a potřebné. Je 

živoucím symbolem skutků 

tělesného milosrdenství. Svatý Jan 

Neumann jako pastýř rozdávající 

chléb poznání přistěhovalcům v Americe je ztělesněním skutků duchovního 

milosrdenství. Oba svatí umírají mladí vyčerpáním. Zdislava ve 33, Jan ve 48 

letech. 

Nyní se můžeme zastavit u každého ze světců zvlášť. Poté, co se krátce 

zmíníme o jejich životě, zaměříme na význam atributů, které u každého ze 

svatých nacházíme. Na závěr vždy nabídneme jednu nebo dvě citace 

z kronik, legend nebo dopisů, které nám dovolí nahlédnout život našich 

světců z nového úhlu. 
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BL. HROZNATA (+1217, svátek 14.7.)  

Život: Muž urozeného původu s hlubokým vztahem k Panně Marii, která 
mu několikrát zachránila život. Oženil se, ale žena i syn mu zemřeli. Snažil 

se o účast v křížových výpravách a čtyřikrát navštívil Řím. Na svých 

pozemcích v Teplé 

vystavěl klášter a 

uvedl do něj pre-

monstráty ze Straho-

va. Druhý klášter pro 

sestry premonstrát-

ky nechal zbudovat 

v Chotěšově. Sám 

vstoupil do řádu a 

v Teplé byl určen za 

správce klášterního 

hospodářství. Při jedné cestě byl nepřáteli zajat a ve vězení na hradě 

v blízkosti českých hranic umučen hladem. 

Atributy: Premonstrátský hábit, erb s trojím parožím (erb 

Hroznatovců – původně trojí černé paroží na zlatém poli), meč (dvojí účast 

na křížové výpravě do Svaté země, od které se ale odpojil); na záštitě je kříž 

a poutnická mušle (pro své poutě do Říma je na fresce v Chotěšově 

znázorněn jako poutník), na rukojeti pak lilie (ta je součástí znaku 

premonstrátů), křižácký kříž na krku (premonstrátka sv. Gertruda měla 

svolení od papeže nosit v době křížové výpravy na krku křižácký kříž), 

okovy, vězení – mřížoví v okně (jeho věznění; po druhé světové válce se 

stal patronem nespravedlivě stíhaných). 

Život bratra Hroznaty (1259) 

„Hroznata toužil niternou horlivostí lásky pro utrpení svého Pána navštívit Svatou 

zemi a Jeruzalém a naplnit ve skutek slovo žalmisty: ‚Je pro mě dobré, abych se 

přimknul k Pánu a vložil důvěru v Hospodina svého Boha.‘ V této jistotě, vytrvale 

bez uhýbání či strachu, ale s oddanou láskou, jež je vlastností samotného Boha, 

shromáždil potřebný majetek a doprovázen služebnictvem, opustil milovanou 

půdu rodné země a vydal se na zamýšlenou cestu. Když však dorazil k pobřeží 

moře, s úzkostí hleděl na široký oceán, na bouřlivé vlny a se znepokojením 

uvažoval o obtížnosti přeplavby a úkolu, který měl být vykonán. Nakonec, podvoliv 
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se své slabosti a strachu, kterým jsou vystaveni i ti nejpevnější, mohu-li to tak říci, 

‚uviděl moře a utekl‘.“ 

 

„Když zemřel tento chrabrý voják Kristův … jak hluboký byl žal všech, jak hlasité 

nářky bratrů v Teplé. Synové plakali pro svého otce, bratři pro svého bratra, 

kláštery pro svého zakladatele, se vzlyky a vzdechy volali: ‚Ó zbožný otče 

Hroznato, kdo je pokornější, oddanější, poslušnější než ty?‘“ 

 

SVATÝ ONDŘEJ SVORAD (+1031, svátek 17.7.) 

Život: Tento patron nitranské diecéze se narodil se kolem roku 980 v jižní 

části Polska poblíž hranic se Slovenskem. V Zoboru u Nitry, ležící tehdy v 

maďarském území, které sahalo až k Polsku, vstoupil do benediktinského 

kláštera. Svorad přišel na Zobor už jako mnich poustevník. Zde dostal od 

opata Filipa při složení věčných slibů jméno Ondřej. Žil tvrdým odříkavým 

způsobem. Dodr-

žoval východní pra-

xi půstu, což ukazu-

je, že byl slovan-

ským mnichem a 

pokračoval v tradici 

založené sv. Basi-

lem. Později za ním 
přišel do poustevny 

na Skalku učedník 

Benedikt, který zde 

žil ještě tři roky po smrti sv. Ondřeje. Benedikt zemřel rukama zbojníků, 

kteří jej svázaného vhodili do Váhu. 

Atributy: Oděv poustevníka, pařez (kácel stromy), dutina ve stromě 

(žil v dutém ořešáku), větvička s listím ořešáku (odkaz na Maurovu 

legendu: na období půstu si bral Svorad jen 40 ořechů – podle vzoru 

palestinského opata Zosima, který předepisoval 45 datlí), kříž (Svorad je 

velkým příkladem umrtvování a postu; podobný kříž dnes stojí přímo nad 
jeho jeskyní), žil podle mnišské zásady modlitby a práce (kácí dřevo, 

kontempluje kříž), červená barva v pozadí (vnitřní mučednictví – po jeho 
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smrti našli do masa vrostlý řetěz, který na sobě nosil; také se může 

odkazovat na mučednickou smrt jeho učedníka Benedikta). 

Maurova legenda (kolem r. 1065) – Biskup Maurus z Pětikostelí 

(Pécs v Maďarsku) 

„Keď sa tento ctihodný muž Andrej utiahol do pustovníckej samoty, síce na veľké 

oslabenie tela, ale na posilnenie duchovného života vždy zachovával pôst. Od 

všetkého, čo možno jesť, sa po tri dni zdržoval kvôli milosti toho, ktorý pre ľudí 

stanúc sa človekom postil sa štyridsať dní. Keď však nadišiel čas štyridsaťdenného 

pôstu, podľa rehoľného poriadku, ktorého sa držal opát Zozimas, čo štyridsať 

denný pôst odbavoval so štyridsaťpäť datlami, od otca Filipa, od ktorého bol prijal 

rehoľné rúcho, dostal štyridsať orechov a uspokojac sa s touto potravou radostne 

očakával deň svätého Vzkriesenia. V tieto — ale aj v iné — dni, hoci jedlo nielen 

nestačilo na posilnenie tela, ale viedlo aj k oslabeniu samého ducha, vyjmúc čas 

modlitby pracovať nikdy neprestal, ale vezmúc sekeru chodil pracovať do samoty 

lesnej.“ 
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SVATÝ PROKOP (+1053, svátek 4.7.) 

Život: Narodil se v Chotouni mezi 
Českým Brodem a Kouřimí na zemanské 

tvrzi kolem r. 985. Vzdělal se ve 

staroslověnštině asi už u některých kněží 

a na Vyšehradě. Podle některých zpráv 

pobýval určitou dobu v jednom ze 

slovanských klášterů v Uhrách, kde se 

zdokonalil v slovanské liturgii. Své životní 

povolání viděl Prokop v duchovním stavu 

a přijal kněžské svěcení. Přitom byl i 

ženatý, protože tehdy nebyly všeobecně 

platné předpisy o kněžském celibátu. Měl 

syna Jimrama. Benediktinským mnichem 

se pravděpodobně stal v břevnovském 

klášteře. Nejdříve se kratší dobu zdržoval 

v jeskyni v Dalejích u Jinonic a pak asi 

kolem r. 1009 přešel do lesů v Posázaví, 

kde vedl poustevnický život a kde později 

založil Sázavský klášter.  

Atributy: Mnišský oděv, tonzura 

(naprosté odevzdání se Bohu), opatský 

pektorál s korpusem, berla s bodcem 

(spodní část hole sv. Prokopa s bodcem 

se uchovává ve svatovítském pokladu), 

kniha řehole sv. Benedikta (nebo 

evangeliář – spojení s knihou evangelia, kterou drží sv. Cyril v apsidě), do 

pluhu zapřažený, na řetězu upoutaný ďábel u nohou (rozsedlina poblíž 

kláštera zvaná „Čertova brázda“ podle legendy vznikla tím, že ji „světec 

vyoral, maje ďábla zapřaženého do pluhu a poháněje ho křížem, který držel 

v pravici“ – legenda nejspíš vznikla špatným pochopením slov Života sv. 

Prokopa: „Svlažoval mluvou svatých kázání srdce svých posluchačů a 

rádlem/pluhem svého poučování velmi vítaně napravoval jejich mysli“), řeka 

Sázava, Sázavský klášter (zakladatel), množství polí (v legendě se říká, že 

když začal žít jako poustevník, kácel stromy v blízkosti své jeskyně u Sázavy, 

obdělával pole, aby mu dala, co je potřebné k životu – je patronem rolníků), 
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kalich (v sázavském klášteře se uchovává tzv. Prokopův kalich – „koflík“ – 

vnější zpracování je pozdní, ale tělo z jalovcového dřeva by mohlo být 

původní), klasy (Eucharistie, kněžství), straky na nebi (jeden z 

Prokopových zázraků vypráví o vyhnání strak, které ho rušily při modlitbě 

– straky byly ve slovanské mytologii znamením přítomnosti ďábla). 

Spojení se sv. Svoradem: Podle některých pramenů prožil sv. Prokop 

svou mnišskou formaci v některém ze slovanských klášterů v Uhrách. 

(Dříve než začal východní mnich žít jako poustevník, musel alespoň deset 

let žít v komunitě.) Pokud to byl Zobor u Nitry v letech 1010 – 1020, mohl 

se zde sv. Prokop setkat se sv. Svoradem. Oba byli mniši žijící ve stejné 

době, oba poustevníci, oba pokračovatelé odkazu sv. Cyrila a Metoděje, oba 

měli vztah k slovanské liturgii. Sv. Svorad zemřel asi 20 let před sv. 

Prokopem. 

Legenda o sv. Prokopu (14. století) 

„I bra sě do jedného lesa, 

s sobů vši potřebu nesa. 

Takž pak po tej púšči chodě, 

přiblíží sě k jednéj vodě. 

Ta voda Sázava slóve, 

ješto i dnes pod klášter plóve. 

Nechtě přes tu řeku dále, 

shrnu sě při jednej skále. 

Ta skála stáše v tej chvíli 

ot Kúřimě za dvě míli. 

V tej skále ďáblové přěbýváchu 

a mnoho zlosti ukazováchu. 

Svatý Prokop, vida jich zlost, 

vstúpi proto u věčší čstnost; 

proti hriechom bójováše 

a těm psóm otpoviedáše 

řka: „Nelze vám zde jmieti moci, 

když mi Bóh ráčí spomoci." 

Velikého utrpenie bieše, 

mnoho na modlitvě, a málo jědieše: 

jabléčka planá a želudy, 

a pod mierú napíjal sě vody. 

Až počě okolo sebe planiti 

a domek tudiež sobě staviti, 

a pňevie také kopáše, 

tu sobě stravně utěžěváše. 

Ščedr hostem byl i pústenníkóm 

i všem božím služebníkóm, 

tiem sbožím slúžil tak hotově 

leč sirotkem, leč chudéj vdově. 

Za jeho tu svatých časóv  

neby ijedněch nedostatkov; 

nebo jej všichni milováchu, 

ktož koli s ním přěbýváchu. 

Nebo skrze své dobré skutky 

poviedajě jim otpustky, 

činil jako lékař múdrý, 

dávaje všěm příklad dobrý. 

Mnohé lidi hřiechov zbavuje, 

posielal duše do ráje.“
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SVATÁ ANEŽKA (+1282, svátek 13.11.) 

Život: Pocházela z přemyslovského 
rodu v Čechách. Byla dcerou Přemysla 

Otakara I. Jako královskou dceru ji 

chtěli několikrát provdat nejen za krále, 

ale i za císaře. Ona však dala přednost 

službě Kristu a životu v dokonalé 

chudobě. Založila špitální bratrstvo, z 

něhož se díky ní stal řád křižovníků s 

červenou hvězdou, a první klášter 

klarisek v Praze.  

Atributy: Řeholní hábit klarisek, 
berla (abatyše), bosé nohy, čtyři 

dopisy od sv. Kláry, které se 

dochovaly, beránek (z lat. Agnus; bývá 

s ním znázorňována sv. Anežka 

Římská), odložená koruna (vzdala se 

královské vznešenosti pro Krista; sv. 

Klára jí v jednom z dopisů říká, že je 

„korunou svých sester“), věž 

Anežského kláštera (první zaalpský 

klášter klarisek), basilika sv. Františka 

v Assisi, český lev (jako symbol 

Českých zemí se objevuje od doby vlády 

Anežčina otce, Přemysla Otakara I.), 

znak řádu křížovníků s červenou 

hvězdou (založeného sv. Anežkou jako jediný ryze český rytířský řád). 

Čtvrtý dopis sv. Kláry sv. Anežce z r. 1253 

„Polovině své duše a zvlášť srdečné schránce lásky, jasné královně paní Anežce, 

snoubence věčného krále Beránka, své nejmilejší matce a nade vše milé dceři, 

Klára, nehodná služebnice Kristova a neužitečná služka jeho služebnic, které žijí 

v klášteře svatého Damiána v Assisi, pozdrav a přání, aby prozpěvovala novou 

píseň s ostatními svatými pannami před trůnem Boha a Beránka a aby ho 

následovala, kamkoli půjde.  

…  
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[Kristus] je odleskem věčné slávy, jasem věčného světla a zrcadlem bez poskvrny, 

oblažuje všechny občany nebeského Jeruzaléma. Do tohoto zrcadla se denně 

dívej, královno a snoubenko Ježíše Krista, v něm ustavičně pozoruj svou tvář, aby 

ses vně i uvnitř ozdobila květy nejrozličnějších ctností a oděla těmi rouchy, jimiž 

má být oděna dcera a nejdražší snoubenka nejvyššího Krále.  

…  

Při tomto uvažování pamatuj na svou chudičkou matku a věz, že jsem blahou 

vzpomínku na Tebe nesmazatelně napsala na listy svého srdce, že Tě mám za 

nejmilejší ze všech!“ 

 

SV. JAN SAKRANDER (+1620, svátek 6.5.) 

Život: Pocházel ze Skočova v Těšínském 

Slezsku. Studoval v Olomouci, v Praze a 

ve Štýrském Hradci. Svěcení přijal v Brně. 

Byl horlivým farářem v nelehké době 

poznamenané spory mezi protestanty a 

katolíky. Posledním místem působení byl 

Holešov. Jeho horlivost byla spojena 

s důvěrou k Panně Marii a s úctou 

k Nejsvětější svátosti oltářní, která se 

projevila obzvlášť za vpádu polských 

kozáků.  Jan Sarkander vyšel v průvodu 
s Nejsvětější svátostí vstříc nájezdníkům 

a uchránil tak Holešov od vyplenění. 

Tento čin však také přispěl ke vzniku 

křivého obvinění. Nekatolíky byl zatčen, 

obžalován z velezrady (pro podezření 

z pozvání polských kozáků) a podroben 

útrpnému právu. Při výslechu na Jana 

marně naléhali, aby jim prozradil, z čeho 

se zpovídal místní pán Ladislav Popel 

z Lobkovic. Na následky mučení Jan 

zemřel. (Zde v Římě je Jan Sarkander je 

vyobrazený spolu s Janem Nepomuckým 

také na oltářním obraze v boční kapli 

v kostele Santa Maria dell’Anima.)  
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Atributy: Kněžský oděv, červené roucho mučedníka, v rukou zpovědní 

štola, mučednická palma, mučicí nástroje – skřipec (uchovávaný v kryptě 

Sarkandrovy kaple v Olomouci), louče (kterými mu pálili boky), okovy, kříž 

a kniha s nápisem confessio – vyznání (uzavřená kniha – často 

v sarkandrovské ikonografii zamčená na klíč, popř. s nápisem conscientia 

nebo confessio odkazujícím na nevyzrazené vyznání vin ve zpovědi a také na 

jeho mučednické vyznání víry), čenstochovská ikona Černé Madony 

(odkaz na úctu k Panně Marii, na členství v Mariánské družině a zejména na 

pouť do Čenstochové, kterou vykonal před zatčením; jedná se o ikonu 

Panny Marie ukazující cestu – Hodegetria: Sarkander obrací pozornost na 

tu, která ukazuje na Krista, Cestu, Pravdu a Život; Ježíšek drží knihu 

evangelií, původně svitek: On je věčné Slovo, a žehná: On je také Spasitelem 

v působícím v dějinách). 

Zpráva o výslechu, mučednické smrti a pohřbu blaženého Jana 

Sarkandera kardinálu Františku Dietrichsteinovi (Jan Scintilla, 

1621, rok po Sarkanderově mučednické smrti) 

„Nato vpadl Pražma Žernovskému do řeči a hned se obořil na pana Sarkandera: 

‚Ty že bys nevěděl, jaké praktiky se tam provozují? Tobě že by nebyl tvůj pán z 

Lobkovic nic neprozradil ve zpovědi?‘ Nebožtík pan Sarkander na to odpověděl 

záporně: neví prý nic, také mu nebylo nic svěřeno ve zpovědi, ale i kdyby mu něco 

bylo bývalo svěřeno, byl by to zapomněl, a kdyby něco věděl, neprozradil by to, i 

kdyby měl být rozsekán na kusy, a to by prý za to ochotně vytrpěl. 

… 

Při tom mučení a silném napínání, jakož i před tím zde neslýchaném tyranském 

pálení, když oni stáli kolem něho, on nic jiného nečinil, než že při tom všem 

špatném zacházení dosvědčoval svou nevinu a bezustání se doporoučel Bohu 

všemohoucímu, blahoslavené Matce Boží Marii a svaté Anně ve svých modlitbách 

a vzdeších. To mučení trvalo téměř tři hodiny. 

… 

[Léčení] bylo už nemožné, protože měl všechny žíly rozervány a docela zmučeny, 

a tak strávil po svém těžkém mučení ještě téměř čtyři týdny v bolestech. … 

Celý ten čas trávil v ustavičných modlitbách, až konečně, byv zaopatřen svatými 
svátostmi, skonal tiše v přítomnosti těchto kněží: důstojného pána Vincence Šivka, 

faráře velkotýnského, a pana Jakuba N., faráře charvátského, dne 17. března v 

noci mezi desátou a jedenáctou hodinou.“ 
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SV. LUDMILA (+921, svátek 16.9.) 

Život: Pocházela z pšovských knížat v 
Čechách. Byla provdána za knížete 

Bořivoje, který po sňatku přijal křest od 

sv. Metoděje. I ona přijala křesťanskou 

víru a horlivě ji žila. V lásce k slovanské 

bohoslužbě vychovala své syny Spytihněva 

a Vratislava i vnuka Václava. Po smrti 

Vratislava se usadila na vdovském sídle 

Tetíně u Berouna, kde byla od najatých 

vrahů uškrcena.   

Atributy: Koruna kněžny, palác, šátek, 
který drží v rukou pozvednutých 

k modlitbě (podobně jako naproti Jan 

Sarkander), červený, mučednický oděv 

s vetkanou vinnou révou (patronka 

vinařů – zakládala první vinice v Českých 

zemích pro bohoslužebné účely, zároveň 

se ukazuje spojení krve mučedníků s krví 

Kristovou v Eucharistii). 

Kristiánova legenda (konec 10. stol.) 

„Neboť když se služebnice Kristova Ludmila, 
jak jsme pověděli dříve, ustranila z očí 

zrádců, na tom hradě, kam se uchýlila, je od 

nepřátel znovu pronásledována. Řečená vévodkyně totiž nějaké své velmože, syny 

nepravosti, jménem Tunnu a Gommona, poslala se silnou tlupou na Tetín, aby její 

tchyni zahubili. Služebnice Kristova však, předem vědoma budoucích věcí, povolala 

k sobě zmíněného již kněze svého Pavla a požádala ho, aby sloužil mši svatou. 

A zpověď svou před obličejem zpytatele srdcí předobrotivě vylévající, znalá již 

dobrodiní Nejvyššího, jichž se jí dostane, všecka se zbraněmi víry obrnila a na 

modlitbách klečíc k Bohu prosby ronila, aby jejího ducha, kteréhož sám byl stvořil, 

v pokoji přijmouti ráčil. Když mše svatá byla dosloužena, přijímáním těla a krve 

Páně se posilnivši, žalmy s nezlomnou myslí jala se pěti. Na večer pak jmenovaní 

již usurpátoři vtrhli do jejího domu, vyrazili veřeje, ostatní druhy, ozbrojené kopími 

a štíty, postavili venku a jen hlavní vrahové Tunna a Gommon – s několika málo 

jinými –, vyrazivše dveře, s divokým povykem se vřítili do komnaty, v níž 
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odpočívala služebnice Boží.  … Ukrutní tedy kati … provaz na hrdlo jí 

hodivše, zardoušením ji zbavili života pozemského, aby na věky živa byla s tím, 

kterého vždycky byla milovala, s Ježíšem Kristem Pánem naším. Vytrpěla pak 

mučednictví šťastná a Bohu oddaná služebnice Kristova Ludmila sedmého dne 

v sobotu, 15. září o první vigilii noční.“ 

 

SV. JAN NEPOMUK NEUMANN (+1860, svátek 19.6.) 

Život: Pocházel z Prachatic. Teologii 

studoval v Českých Budějovicích a v 

Praze. Hájil pravdu proti josefinismu a 

možná proto nebyl doporučen k 

svěcení. Touha po službě Bohu jej 

zavedla do Ameriky, kde byl vysvěcen a 

sloužil s velikou horlivostí a obětavostí 

jako misionář velkému množství 

imigrantů. Hovořil osmi jazyky. Jeho 

první misijní působiště bylo blízko 

Niagarských vodopádů. V roce 1840 

požádal o vstup do kongregace 

Nejsvětějšího Vykupitele (redempto-

risté) a roku 1852 byl jmenován 

biskupem ve Filadelfii. Budoval kostely, 
zasadil se o vznik kněžských seminářů, 

založil na sto katolických škol. Zemřel 

náhle na ulici ve věku 48 let.  

Atributy: Biskupský oděv, katedrála 

ve Filadelfii s otevřenou branou a 

sochou Neposkvrněné, napravo Nia-

garské vodopády (první působiště), 

pod nimi misijní stanice, kam dojížděl 

na koni (nebyl nikdy dobrým jezdcem – 

byl malý, nohama stěží dosáhl do 
třmenů), žehná a ukazuje na Pannu Marii Neposkvrněnou (zasazoval se 

o její prohlášení patronkou Spojených států, účastnil se vyhlášení dogmatu 

v roce 1854, podle některých při vyhlášení držel papeži knihu; je uvedený 



22 

 

mezi biskupy přítomnými vyhlášení dogmatu na mramorové desce na pravé 

stěně apsidy baziliky sv. Petra pod sochou proroka Elijáše v prostředním 

sloupci druhý od spodu jako Ioannes Newman Ep Philadelphiensis, položil 

základy Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie, jejichž 

hlavním posláním je péče o nemocné a výuka mládeže). 

Dopis prachatickému děkanovi Filipu Endresovi  

„Už v předvečer Nejsvětější Trojice jsme zahlédli Ameriku jako lehkou mlžinu a v 

neděli večer jsme zakotvili asi hodinu daleko od Staten Islandu v karanténě. Nedá 

se ani popsat, jak se lidské oko potěší, když po čtyřicetidenním tápání spatří opět 

pevninu. I když notně pršelo, stáli jsme všichni na palubě, dokud jen bylo co vidět, 

a kochali jsme se krásnou pobřežní zelení, jasně červenými domy a usedlostmi, 

jaké by se nedaly ani vymalovat. Všichni, kdo se mohli postavit na nohy, přišli a 

jakoby kouzlem z nich zmizela nemoc a slabost. Jásotu a zpěvu nebylo konce... 

Jenže tato radost brzy skončila. Kapitán oznámil, že vítr je nepříznivý, a protože 

je na lodi několik nemocných, budeme muset několik dní a snad i týden počkat 

na moři... Čekali jsme tedy několik dní. Nemohlo být pro mne nic lepšího, než 

když jsem se s dovolením kapitánovým převezl člunem na States Island a odtud 

parníčkem Herkulem do New Yorku, který byl od lodi vzdálen asi 3 hodiny. Bylo 

to na svátek Božího těla o 11. hodině, kdy jsem vstoupil na americkou půdu.“  

 

SV. ZDISLAVA (+1252, svátek 30.5.) 

Život: Přes svůj šlechtický stav byla ženou prostého života, dobroditelkou 

chudých i nemocných. Snažila se co nejvíce ztotožnit s Kristem i jako 

manželka a matka čtyř dětí. Sjednocení s Kristem upevňovala modlitbou, 

čtením a rozjímáním Písma sv., účastí na mši svaté a přijímáním svátostí. 

Radostně snášela oběti každého dne a konala skutky kajícnosti. Svým 

příkladným životem a vytrvalou modlitbou dovedla získat svého muže pro 

věc Boží. S jeho svolením vstoupila do třetího řádu sv. Dominika. Společně 

založili dva dominikánské kláštery. Zemřela mladá, ve věku 33 let. 

Dalimilova kronika (kolem r. 1314) o ní říká: „Pět mrtvých Boží mocí vzkřísila, 

mnoha slepým zrak vrátila, chromých a malomocných mnoho uzdravila a nad 

jinými ubohými veliké divy činila.“  
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Atributy: Košík s chleby (štědrost), 

čtyři vlastní děti, lipové listy (před 

vstupem do zámku Lemberk je lipová 

alej, oblast Českolipska), v pozadí za 

Zdislavou je zámek Lemberk (věž na 

vitráži je hranatá, i když ve skutečnosti 

má kruhový půdorys), znamení lvice 

(znak Markvarticů, z něhož pocházel 

manžel Havel; Lemberk = Löwenberg = 

Lví hora), znak dominikánů, bílý 

dominikánský škapulíř (založila 

s manželem dva dominikánské kláštery a 

byla dominikánskou terciářkou), holu-

bice ve svatozáři (znamení přítomnosti 

Ducha svatého, který je Duchem 

společenství). Ikonografie sv. Zdislavy se 

vyvíjela. V nejstarších vyobrazeních byla 

zdůrazňována její štědrost a láska 

k chudým a nemocným, v 18. století se 

znázorňuje jako dominikánka a zakla-

datelka klášterů, ve 20. a 21. století se 

zdůrazňuje její povolání manželky a 

matky.  

Jaroslav Durych, Světlo ve tmách 

„Blahoslavená Zdislava byla vyvolena k tomu, aby se stala matkou nejprve svých 

děti, pak matkou ubohých a opuštěných, lékařkou chromých, malomocných a 

slepých, zvláště pak matkou a lékařkou kněží, a posléze aby vracela život mrtvým. 

… Jejími dětmi, totiž dětmi jejího srdce, nebyly pak jen její děti nedorostlé, nýbrž 

i ty, které jim byly rovny svou slabostí, bezmocností, bezradností, osiřelostí a 

opuštěností a které k ní s bázní i nadějí obracely oči. … Osoby nemocné, zestárlé, 

nešťastné a opuštěné, které se mnohdy až příliš podobají dětem, třebas ovšem 

jen spíše svou bezbranností než čistotou srdce.“ 
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ZÁVĚREČNÝ SVORNÍK: SVATÍ PŘÁTELÉ 

Kaple sv. Jana Nepomuckého v naší koleji je domus ecclesiae, je 
domem církve. Do jeho stěn se obtiskly rysy rodiny, která zde žije už téměř 

sto let. Tato rodina je božskolidská a je součástí Těla Kristova. Výzdoba 

kaple tak mluví o spojení Krista a jeho církve, o společenství svatých, o 

jednotě mezi církví oslavenou a církví putující.  

Když vstupujeme, doprovázejí nás směrem k oltáři čtyři dvojice 

svatých. Jsou to skuteční průvodci do hlubin církve. Svatý je ten, kdo ze 

svého života udělal symbol společenství s Kristem. To, co je svaté na 

svatých, není jejich heroičnost, velké nebo malé činy, dobré skutky, 

štědrost, obětování života, odevzdání se nebo hluboká modlitba. Svaté dělá 

svatými to, že jejich skutky zjevují Krista.  

Duchovní život není možné postavit na individualitě. Nejdůležitější 

lekce, kterou nám dává otec Špidlík, autor teologického konceptu kaple, 

nespočívá ani tak ve velikosti činů jednotlivých svatých, ale v jejich spojení 

s Kristem a mezi sebou navzájem. Existuje totiž jen jediná křesťanská 

svatost. A to svatost ekleziální, církevní. Je to přátelství se svatými, které 

nás činí svatými. Klíčem k ikonografii naší kaple je tedy společenství. Kromě 

vlastních atributů, které představují každého svatého zvlášť, nám světci 

ukazují, jak jsou spojení navzájem.  

Když přicházíme, se Zdislavou přinášíme chléb jako dar a plod práce; 

s Ludmilou víno, které je vetkané do jejích červených šatů; s Anežkou a 

Prokopem si sundáváme opánky a dotýkáme se svaté půdy. Jejich bosé nohy 

ukazují, že si jsou vědomi svého spojení s prachem. Jasně v nich vidíme 

největší zázrak Eucharistie. Bůh na počátku tvoří Adama z hlíny, z minerálů 

této země a dává mu dech života. Tento kousek země najednou vstává, 

pozvedá ruce směrem k Bohu a říká: „Děkuji.“ To je eucharistie. 

Díkůvzdání. Svatí nás učí, čím má být člověk od počátku: knězem stvoření.  

Na závěr byzantské liturgie lid říká s emauzskými učedníky: „Spatřili 

jsme pravé Světlo, přijali jsme nebeského Ducha, našli jsme pravou víru…“ I my 

v naší kapli vidíme Krista lámat chléb a máme srdce plné světla jako učedníci 

v Emauzích, jsme plní víry jako Prokop a Anežka, plní naděje na nový život 
jako Jan a Ludmila, plní křesťanské lásky jako Zdislava a Jan Neumann. Když 

odcházíme od stolu Páně, jsme prach povolaný k Boží důstojnosti, spojuje 

nás Kristova krev a náš život není nic jiného než křesťanská láska žitá jako 

„liturgie po liturgii“. Stáváme se duchovním chrámem, protože poznáváme, 

že „dům Páně se nebuduje, když věřící neváže láska“ (sv. Augustin). 


