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ÚVODNÍK
ilí čtenáři,
dostává se vám do rukou první číslo Brázdy v roce
2021. Je to rok, který papež František zasvětil svatému
Josefovi, mocnému ochránci církve. Jak nás učí
nástupce Petrův v apoštolském listě Patris corde, který
vydal při vyhlášení roku pěstouna Páně: „Ve svatém Josefovi,

nenápadném muži, který diskrétně a skrytě žije každodenní život,
mohou všichni nalézt přímluvce, pomocníka a průvodce těžkými
časy.“ Svatojosefská tematika se promítá hned v úvodu tohoto čísla
našeho časopisu.

Co vás dále čeká při listování Brázdou? Jistě pravidelné rubriky o
méně známých českých patronech a o příhodách jednoho
venkovského administrátora. Hlavním tahákem tohoto výtisku je
ovšem obsáhlý rozhovor se stálicí nepomucenské komunity sestrou
Bohdanou; rozhovor byl tak obsáhlý, že musel být dokonce redakčně
krácen, ale i to svědčí o bohatosti života respondentky. Někteří jste
se možná pozastavili už nad obálkou, na níž je zobrazena želva a
ryba; jedná se o snahu systematicky představit čtenářům zvířenu
žijící v hradbách našeho areálu.
Na závěr si dovolím zpropagovat náš nepomucenský videokanál na
youtube, není vůbec těžké ho nalézt, do vyhledávacího řádku na
youtube stačí napsat „Collegio Nepomuceno“. V poslední době na
něm přibyla nová videa z duchovních obnov, přislíbeno je také
natáčení dalších dílů on-line školy vaření se sestrou Vojtěchou.
Přeji příjemné čtení. Prosím, zachovejte nám přízeň i v dalších
měsících a letech.
Jan Slepička
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KRONIKA

Leden
neděli 10. ledna se v koleji konala první česká mše svatá
nového kalendářního roku. Večer předtím se dům opět
naplnil po vánočních svátcích, a tak mohlo v
koleji proběhnout i tradiční tříkrálové žehnání domu.
Žehnání začalo společnou modlitbou v kolejní kapli, po
které se procesí postupně přesunulo do každého patra a pokoje.
Posledním prostorem žehnání byl dům sester, v jehož kapli proběhla i
závěrečná modlitba.
O víkendu 15. 1.–17. 1. se kolej ponořila do ticha. Před začátkem
zimního zkouškového období proběhla první rekolekce nového roku.
Duchovní obnovu vedl otec Peter Dufka SJ. Jeho přednášky nás
zasvětily do duchovních cvičení po vzoru sv. Ignáce z Loyoly.
Pondělí 18. ledna se neslo ve znamení, již zmíněného, zkouškové
období. Pro některé bohoslovce i kněze to byla první vůbec první
zkušenost zkoušek v cizím jazyce. Ve stejném týdnu probíhal i týden za
jednotu křesťanů. Město Řím nabízí v tento týden možnost navštívit
mše v různých ritech, například syro-maronitském či etiopském.
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Únor
anní mší svatou s udílením popelce ve středu 17. února
začala postní doba. Vzhledem k epidemiologické situaci
se letos popelec nemohl udílet na čelo. Kněží tak místo
toho nasypali jeho malou hrstku na skloněné hlavy
přítomných. Popelec, jak víme, je znamením pomíjivosti,
pokání a obrácení pohledu na evangelium.
Sobota 20. února uzavřela krátké prázdniny a dům se opět naplnil
navrátivšími se bohoslovci i kněžími. O den později jsme mohli
společně oslavit narozeniny jednoho z představených koleje, otce
spirituála Tomáše Rouleho. Oslava proběhla především na společném
obědě, kde byli kněží, bohoslovci, zaměstnanci a sestry.
Víkend 26. 2.–28. 2. patřil další duchovní obnově, tentokrát v českém
jazyce. Vedl ji otec Hynek Šmerda, kněz brněnské diecéze a ředitel
římského poutního domu Velehrad. Tématem přednášek byl příběh
starozákonního Josefa.
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Březen
sobotu 6. března proběhla tradiční výroba limoncella.
Této výroby se účastnili se bohoslovci a sestry. Vyrobené
limoncello se následně uložilo, aby mohlo zrát a být tak
ve vhodnou dobu připraveno k ochutnání.

Týden 8. 3.–12. 3. nabídl již 31. kurz o foru internu,
organizovaný Apoštolskou penitenciárií. Bohoslovci týden poslouchali
přednášky na různá témata týkající se zpovědní praxe. V pátek se v
rámci kurzu mohli jeho účastníci setkat se Svatým otcem Františkem.
Ten měl pro účastníky i krátkou promluvu, ve které vybídl zpovědníky,
mimo jiné, k milosrdnému přístupu ke kajícníkům.
Sobotní večer 13. března kolej slavila další vzácné narozeniny,
tentokráte otce vicerektora koleje, Vojtěcha Novotného. Při společné
večeři za účasti sester a zaměstnanců jsme otci popřáli a vyprošovali
mu Boží požehnání. Ve stejný den začala i dvoudenní duchovní obnova
žen pro ženy, které se účastnily také zaměstnankyně koleje a sestry
boromejky. Zamyšlení dával otec Lukáš Jambor.
O víkendu 19. 3.–21. 3. proběhla v koleji duchovní obnova v italském
jazyce. Vedl ji otec Ján Ďačok SJ. V neděli po skončení obnovy byla
slavena v koleji mše svatá s udělením služeb lektorátu, akolytátu a
přijetím kandidatury k jáhenské a kněžské službě. Služby bohoslovcům
uděloval a kandidatury přijímal bývalý apoštolský nuncius v České
republice, arcibiskup Giuseppe Leanza.
Pavel Kasal
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STÍN OTCE

a slavnost Panny Marie, 8. prosince 2020, vydal papež
František apoštolský list Patris corde, ve kterém
v několika bodech předkládá svatého Josefa jakožto vzor
příkladného života křesťana. Snoubenec Panny Marie je
de facto od začátku ochráncem Božího díla spásy,
oficiálně pak „teprve“ od roku 1870, tedy před 150 lety,
mu byl udělen titul Ochránce všeobecné církve.
Rád bych se zastavil u posledního sedmého bodu, který mě nejvíce
oslovil už při prvním čtení apoštolského listu. Na úvod chci dodat, že
celý papežský dokument osobně považuji za jeden z nejpodnětnějších,
přitom paradoxně nejkratších, dokumentů současného pontifikátu.
Vzpomínám na to, jak jsme kdysi s bratrem, tak asi ve starším školním
věku, doslova hltali knížky. Mezi dodavatele kvalitní literatury patřily
sestry alžbětinky v Jablunkově a také náš křestní kmotr, který měl
extra „čich“ na skvělou četbu, zvláště pak na romány s duchovní
tematikou. Tento vyučený zedník a poctivý zemědělský hospodář měl i
snad všechna díla významného polského spisovatele Jana
Dobraczyńského. Pamatuji na to, s jakou chutí jsem se pustil do
nejvýznamnějšího románu tohoto autora Cień Ojca (Stín Otce).
Vzhledem k tomu, že kniha vyšla polsky v roce 1977, v italském
překladu o 3 roky později, Jorge Bergogliovi, který má svatého Josefa
ve velké úctě, zmíněnou románovou četbu nemusel doporučovat
sečtělý a duchovně osvícený kmotr. Papež František naopak sám je
tím, kdo předkládá nám všem podmanivý obraz stínu jako definici
postavy sv. Josefa, který je ve vztahu k Ježíši pozemským stínem
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nebeského Otce.
To, co čtenáře upoutá při četbě románu hned od začátku, je Josefova
normálnost, jednoduchost a hluboký život
z víry. Je to zbožný Žid, ani bigotní ani
formální, ve zbožnosti vyzrálý. Běžnou
součástí dne je modlitba berakhah,
díkuvzdání, dále pak liturgická modlitba,
která má svůj vrchol o šabatu v synagoze.

Na jednom místě Maria říká Josefovi: „oba
jsme jen obyčejní lidé“, ale Josef nesouhlasí a
říká, že obyčejný je jen on sám. Josef jakožto
obyčejný člověk v Dobraczyńského vyprávění
dělá sice obyčejné věci, ale neobyčejným, dalo
by se říct dokonalým, způsobem. V tom je ta
jeho
svatost,
která
není
povrchní
sebeprezentací, ale díky střípkům vnějších projevů ukazuje na
bohatství vnitřního života.
Nedílnou součástí života Josefa z Nazareta je ticho. Autor používá věty
jako třeba: Čekal na to, co mu řekne ticho… Josef mlčící, naslouchající.
Je to ten, který nechce svým mluvením narušit posvátnost ticha. Toho
ticha, do kterého Bůh promlouvá. A Josef poté je tím, který promlouvá
– zdánlivě nemožným způsobem – právě svým mlčením.
Papež František v dokumentu zdůrazňuje proces dozrávání. Zrovna na
příkladu „stínu otce“, tedy duchovního otcovství našeho světce, říká, že
„otcem se člověk nerodí, nýbrž se jím stává“. Když někdo pečuje
zodpovědně o dar, který mu byl dán, tedy „když na sebe vezme
zodpovědnost za život někoho druhého, stává se tak v určitém smyslu
jeho otcem“. (PC 7)

Všeobecně to platí o tom všem, co nám Bůh svěřuje, počínaje vlastním
životem. Jednou, až se budeme loučit s naším pozemským životem a
budeme vzývat „patrona dobré smrti – svatého Josefa“, kéž dokážeme
říct, že to „stálo za to“, že jsme zodpovědně hospodařili s tím, co nám
Bůh svěřil, že jsme se do určité míry postupně stávali stínem
samotného Boha v tomto stvořeném světě.
Roman Czudek, rektor
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ŽIJÍ V NAŠÍ FONTÁNĚ

Želva nádherná (Trachemys scripta elegans)
ato pestře zbarvená sladkovodní želva obývá ve třech
poddruzích jihovýchod USA a severovýchodní Mexiko.
Byla však zavlečena do mnoha oblastí dalších
kontinentů, zahrnujících Evropu včetně České republiky.
Želvy nádherné objevil při své plavbě zřejmě už James
Cook a několik jich přivezl do Evropy. Dnes se z nich stal nejčastěji
chovaný druh sladkovodních želv v zajetí.
Na první pohled má poměrně pohodový život. Značnou část dne se
sluní – na kamenech, větvích či březích. Po zbytek dne si pod hladinou
obstarává potravu. V zimním období želva hibernuje. Když je naopak
příliš horké období, kdy vysychá voda, pustí se do spánku letního.
Během rozmnožování samice klade a zahrabává do písku okolo 6 vajec,
ze kterých se po 60–90 dnech líhnou 2,5 centimetrové želvičky. Podle
teploty při inkubaci jsou to buď samičky, nebo samci. Mláďata jsou
výhradně masožravá, ale jak stárnou, přibývá v potravě i rostlinná
složka, dospělé želvy se živí ze 60 % živočišnou potravou (hmyz, plži,
ryby, korýši) a ze 40 % vodními rostlinami. Dožívá se více než 40 let.
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Koi kapr (Cyprinus carpio f. koi)
apři žijící v nepomucenské fontáně spolu s želvami
nádhernými jsou příslušníci jednoho z 19 plemen tzv. koi
kapra, formy kapra obecného. Kapr obecný je velmi
dobře známá sladkovodní paprskoploutvá ryba z čeledi
kaprovití (Cyprinidae). Původní sazan pochází ze střední
Asie a už před několika tisíci lety zdomácněl v Číně. Byl
pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii (choval se již
před 8 tisíci lety) a dodnes patří mezi nejvýznamnější druhy využívané
v akvakultuře.
Zatímco my Češi máme kapra spojeného spíše s vánoční atmosférou a
káděmi uprostřed zasněženého parkoviště před supermarketem,
existuje ve světě ještě jiná tradice. Je jí tradice šlechtění okrasných
barevných forem kapra, která pochází především z Japonska. I díky
této tradici tak můžeme asi 20 těchto zakrslých kaprů pro potěchu
duše na naší zahradě chovat.
Tomáš Zámečník
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JEPTIŠKY SI JEN TAK
CHODÍ
dyž se mezi exalumny Nepomucena posledních dvou
desetiletí vysloví jméno sestry Bohdany, každý si hned
vzpomene na tisíce vyžehlených košil a stovky přišitých
knoflíků. Čím se zabývá ve volném čase sestra Bohdana
nebo jak si nejlépe odpočine, dozvíte se v rozhovoru.
Sestro Bohdano, dnes jsi v myslích všech, kteří prošli Nepomucenem,
neodmyslitelně spojena s prádelnou. Ale co jsi dělala předtím?
Začala bych tím, že jsem jako sestra fungovala ve zdravotnictví. Po
vyučení na pánskou krejčovou jsem si dodělala zdravotní školu – dva
roky ošetřovatelství – už jako tajná čekatelka. Po dokončení jsem šla
hned do Sloupnice, do domova důchodců.
Dodnes se tam říká klášter…
Ano, tam se vždycky říkalo klášter. To byla taková ta moje řeholní
kolíbka, kde jsem byla deset let. Pak jsem si dodělávala maturitu
v Brně a v maturitním roce nás zastihla revoluce. Z Brna jsem
pokračovala do Moravských Budějovic do domova důchodců, kde jsem
mimo práci na oddělení byla i chvilku v prádelně. No a přišel také
takový Boží omyl, že jsem byla chvíli i v kuchyni na Hradišti (smích).
Ještě jsem prošla Prahou, vrátila se zpět do Moravských a pak už sem.
Do roku 2000 jsi tedy prošla nějakých pět komunit, kromě čestných
výjimek neustále ve zdravotnictví. Ale ta kuchyň je u Tebe trochu
překvapivá…
Kuchyň byla hodně zajímavá, ale Pán Bůh stál při mně, nikdy jsem nic
nezkazila. Tam jsem měla i tzv. „stávačky“, tzn. připravit pro všechny
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snídani a část oběda…
Vzpomeneš si na úplně první impuls, proč jít do kláštera?
Sestry byly v naší dědině, v Plavči u Znojma. Já si to nepamatuji, ale
maminka říkala, že jsem prohlašovala: „Až budu velká, budu jeptiška,
protože nic nedělají. Chodijou jenom sem a tam.“ My je totiž vídávaly,
jak jdou z takzvaného Podzámčí do rotundy a pak do práce. A mně
přišlo, že si jen tak chodí…
Při práci jste je neviděly?
S maminkou jsem do domova chodila docela dost, protože v dědině
bylo zvykem navštěvovat nemocné. Viděla jsem je tak i při práci, ale ne
zblízka. Jinak jsem ale byla hodně hýčkaná sestrami. Říkaly, že mě už
přebalovaly. Od mala jsem do kláštera chodila a hodně s nimi byla.
To jsi vlastně vyrostla v klášteře.
Téměř… Když jsem končila učební obor a rozhodovala se, co dál, tak
mě zdravotnictví chytlo, právě proto, že jsem viděla zblízka službu
sester. Moc se mi líbilo, že své pacienty opravdu znají, že vědí, co kdo
má rád, co nemá rád, jak s tím člověkem zacházet.

Takže poctivost boromejek v jejich charismatu Tě přitáhla do kláštera?
Asi jo. Já to tak nikdy nepojmenovala, ale jejich služba mě přitáhla.
Vstupovala jsi do kláštera v roce 1975, tzn., že jsi žila nějakou dobu
jako tajná řeholnice. Jaké to bylo?
No plus mínus, v roce 1975 jsem už šla do Sloupnice, ale vstupovala
jsem do řádu vlastně už v roce 1973, kdy jsem ještě zůstala jako
čekatelka doma. Ve Sloupnici jsme byly sice tajně, ale jako v bavlnce,
protože pan vedoucí, poctivý komunista, říkal, že když se za někoho
sestry zaručí, tak ho přijme, i kdyby měl v domově zdravotnic nadstav,
protože věděl, že to bude dobrá pracovnice. Oficiálně jsme byly civilní
zaměstnankyně. Nezažily jsme, že by nás někdo vyslýchal jako naše
vrstevnice sestry na Šumavě, kde pro ně přijeli tajní a vyslýchali je
několik hodin. Byly jsme jen připravené Matkou Vojtěchou na to, že
kdyby se něco stalo, tak že nesmíme zapřít víru, ale pokud by se nás
ptali, jestli jsme jeptišky, tak nejsme jeptišky. „Jeptišky jsou
kontemplativní, a to vy nejste…“
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A jak v té době probíhala formace? Probíjely jste se do klauzury někde
zezadu?
Ona novicmistrová chodila k nám do pokoje, který jsme měly před
klauzurou. A pak náš pokoj uvolnili pro šicí dílnu, a my čtyři jsme
začaly bydlet v klauzuře. Oficiálně jsme do ní tedy nevstupovaly,
protože jsme byly oddělené závěsem a například na obědy jsme dál
chodily do zaměstnanecké jídelny. Ve Sloupnici ale byli skvělí
zaměstnanci. Když nás viděli v neděli vběhnout do refektáře k sestrám,
tak vůbec nic neviděli.
Dá se říct, že to tenkrát pro tebe
jako
mladou
holku
bylo
dobrodružné, nebo to byla
normálka?
My to měly tak klidné, že se ani o
dobrodružství nedá moc mluvit.
Leda když jsme jely na duchovní
cvičení, sedělo nás v autobuse
třeba deset tajných sester a
nesměly jsme se potkat, nesměly
jsme se spolu bavit, protože by to
bylo nápadné. Takže když jsme
vystupovaly, tak tři šly na hřbitov,
tři šly takzvaným statkem a tři
k hlavnímu vchodu se zeptat, jestli
nás
sestra
Eliška
provede
chrámem sv. Hippolyta. To bylo
na Hradišti.
Když jsme u Hradiště, jak moc jsi
přišla do kontaktu s Matkou
Vojtěchou?
Přinejmenším každý rok během
duchovních cvičení. Kromě toho
během jejích návštěv v komunitách, takže tak dvakrát, třikrát do roka.
A máš na ni nějakou konkrétní vzpomínku, kterou nevymažeš z hlavy?
Jednou o duchovních právě na Hradišti se stalo, že jsem byla nahoře
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v kapli v chóru a zrovna sama. Matka přišla do kaple a nevěděla, že je
někdo nahoře. Já tam byla jak myška. Ona přišla, zaklekla do lavice,
sundala si brýle, složila ruce a zůstala v naprostém klidu. A člověk
viděl, ano… teď mluví s Pánem Bohem. Teď je tam jen ona a on. To
bylo hodně silné. Ale zase si pamatuji i to, že když jsme jí vykládaly, jak
se máme ve škole, tak se smála, až jí slzy tekly. Byla to jednoduše
celistvá osobnost. Nechyběl v ní žádný článek.
Jaký byl Tvůj první dojem z příjezdu do Nepomucena?

Tak to bylo zajímavé. Jsme v srpnu 2000, stěhovaly jsme se dvěma
velkými auty. Napřed nám na dálnici urazili zpětné zrcátko, pak druhé
auto píchlo pneumatiku. Ale i tak jsme se ještě jako správné poutnice
stavily v Assisi. No, přijely jsme po půlnoci, takže s kytkou v ruce nás
opravdu nikdo nevítal. Spíš: „Kde jste tak dlouho?“
A dojmy z těch prvních dní?
Víš, byly jsme zmatené, v cizině, nic neznáš, prostory velké. Jdeš ven,
nikomu nerozumíš. Zrovna bylo setkání mládeže, také to nás hodně
překvapovalo. Všichni si mysleli, jak jsme tu zaběhnuté a my byly
úplně nové, málem jsme nevěděly, kde je hrnek…
Často mluvíš o tom, že je důležité tu prožít celý rok, aby člověk poznal
Řím. Blíží se Velikonoce… už jsi jich tu prožila hodně, utkvěly ti
některé v paměti?
Bezpochyby ty loňské, covidové. Ale ne, i mnohé jiné: U trapistek ve
Vitorchianu nebo Květné neděle na Svatopetrském náměstí, což je
nádherný vstup do Svatého týdne. Svítí slunce, obřad krásný… Jedny
Velikonoce jsme slavili i zde v koleji spolu s komunitou maronitů. Ale
minulé byly velmi silné v tom úzkém prožívání společenství lidí jen
z naší koleje. Bylo to spojené s lítostí, že se na nás z balkónů ostatní jen
dívali. Myslím, že jsme je prožívali s o to větší radostí a vděčností, že
můžeme… Také jsme se víc připravovali, denně byla víc než hodinová
adorace. Tím, že jsme společenství složené z mnoha národů, tak jsme
prožili univerzalitu církve v malém, vlastně v úplně nejužším kruhu… a
ještě i s půlnočním občerstvením ;-).
Když se dávala dohromady římská komunita, bylo od začátku jasné, že
skončíš v prádelně?
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S tím jsem sem šla, protože když se vybíraly sestry pro římskou
komunitu, každá věděla, kde bude.
Nepřišlo ti líto opustit zdravotnictví, službu nemocným?
Hodně jsem bojovala, ale měla jsem už zkušenost z Moravských, kdy
jsem na chvíli šla do prádelny, že jsem to obrečela, že mám opouštět
nemocné, že už je v životě neuvidím, ale mně se tam pak moc líbilo. No
a když jsem šla zpět na oddělení, tak jsem zase brečela, že jdu
z prádelny, protože jsem tam byla ráda. Já si všude celkem rychle
zvyknu, a proto pak mám vždy těžké loučení…
Baví Tě práce v prádelně i po dvaceti letech?
Baví, opravdu baví. Nemůžu říct, že někdy nejsem unavená. Ale asi
nejvíc se mi líbí, že to není inkognito, nejsme nějaká městská prádelna,
kde nevím, pro koho peru, ale já vím, pro koho peru, a proto to dělám
ráda.
A co starost o kytičky a výzdoba velké kaple? To se nějak svezlo
s prádelnou?
Kdepak. To se veze už od Sloupnice. Já měla na starost zahradu a když
jednou sestra Klára, dej jí Pán Bůh nebe, odjížděla na dovolenou, tak
rozdávala svoje úkoly. A já si jen říkala, že kytky bych nikdy nedělala,
protože to neumím, a v tu chvíli sestra Klára říká: „Ty budeš dělat
kytky, když já tu nebudu.“ A tak jsem začala dělat kytky, učila se to… A
vlastně to dělám taky ráda, je to i druh relaxu…
Dvacet jedna let v koleji není krátká doba. Jak moc se tu život změnil a
co je naopak stejné?
Největší změna je, jak se mění lidé. Vedení koleje se změnilo už třikrát
i sester v komunitě se poměrně dost vystřídalo. A další proměna je
každý rok, protože se mění studenti, nikdy to není stejné. Každý rok je
jiná atmosféra. Jéje, to mi bylo smutno, když odcházeli první. Ale říkal
mi manžel od jedné pomocnice: „Neboj, ono to bude krásné. Jiné, ale
krásné…“ A samozřejmě se změnil i barák jako takový, je opravený.
A co je naopak to stabilní?
Vždycky bude ráno mše svatá, vždycky půjdeme v neděli na „kolejní
mši“, na adoraci… na to se můžeme spolehnout…
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Vždycky bude Mikulášská…
Jo, Mikulášská… Bohu díky. Jen jednou říkali, že nebude, byla to
taková výhružka. Tak jsme říkali: „Dobře, my nebudeme vařit a prát…“
A tak Mikulášská byla…
Do roku 2000 jsi byla převážně v ženských kolektivech. A teď jste vy
sestry v papežské koleji skoro jediný ženský prvek. Jak to vnímáš?
Je to hodně jiné, rozdílné. Pořád se to učím poznávat a vždycky jsem
něčím překvapená, jak je mužská komunita jiná než ženská. Ale vidím i
to, jak se vzájemně doplňujeme a jsme rádi, že jsme tu spolu. Mnohé
věci, které my řešíme, vy byste neřešili… posunutý příbor, šikmé stoly,
stáhnuté ubrusy, kytky v kapli… to jde úplně mimo vás… (smích)
Jak odpočíváš?
Když je čas, tak si jdu odpočinout
s motyčkou na zahradu. Ale když
ještě odpočívám, zvláště v neděli,
tak když je azzuro, tak si jedu
odpočinout k moři.

Ale ještě se zeptám, kde vznikla Tvá
vášeň pro hory?
To vzniklo až tady díky Jendovi Houkalovi. Když končil, tak říkal, že by
se nám rád za tu službu nějak odvděčil. Byl horal, rád na hory chodil, a
tak nás bral s sebou. První výšlapy jsme absolvovaly v takových skoro
kostelových botách, protože jsme nic jiného neměly. Těžko to
rozdýchával, byl asi půl hodiny potichu a my ťapkaly za ním a ani jsme
nedutaly. I Pavel Svoboda nás hodně bral na hory. Věděl, že
nekníkáme a jdeme… Vlastně i spolu jsme byli na Velinu, na Gran
Sassu. To bylo silné, jen jednou se nám povedlo dostat se nahoru,
protože jinak tam byl sníh. Pro mě to byla první zkušenost, že jsme
museli používat nohy i ruce. Jsem se tak podívala škvírou dolů a říkám
si: „Pane Bože, kdybych zahučela, tak strhnu všechny.“
Nezahučela jsi a my jsme za to rádi. Díky za rozhovor, a nejen za něj!
A já děkuji za pozvání k rozhovoru.
Rozhovor vedl Jan Pitřinec
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MÉNĚ ZNÁMÍ ČEŠTÍ
PATRONI
2. část
SV. PĚT BRATŘÍ

kupina svatých pěti bratří je širší katolické veřejnosti,
domnívám se, poměrně neznámá. Snad jen jediný z nich
– sv. Kristin – upoutá podle jména aspoň v olomoucké
arcidiecézi, mnozí si vybaví firmu Kristýn Služebník
nebo Pizzerii U Kristýna. Přitom český kalendář nabízí
nezávaznou památku bratří 25. srpna.
Písemných pramenů k životu pěti svatých bratří je málo. Omezují se
v podstatě na kronikářské záznamy a životopis sv. Brunona
z Querfurtu, který je osobně znal. O bratrech píše již Kosmas
v osmatřicáté kapitole, jejich smrt klade do roku 1004. Kosmas přidává
k pěti bratřím ještě šestého Barnabáše, jenž pravděpodobně nebyl
řeholníkem, ale zajišťoval styk malé komunity s veřejností. Barnabáš
také nebyl umučen, neboť byl zrovna mimo klášter. Kroniky
pocházející ze 14. století (Přibík Pulkava z Radenína, Kodex
třeboňský), již značně časově vzdálené od doby života bratří, je
ztotožňovaly s mnichy, které přivedl sv. Vojtěch z Itálie do
břevnovského kláštera roku 993. Časově nejbližším písemným
pramenem je bezesporu již zmíněná legenda Brunonova Vita vel Passio
sanctorum Benedicti et Iohannis sociorumque suorum sepsaná před
rokem 1009, která byla objevena až v roce 1882.
Kult pěti svatých bratří je úzce spojen s kultem sv. Vojtěcha. Český
kníže Břetislav I. odvezl jejich ostatky spolu s ostatky sv. Vojtěcha a sv.
Radima z Hnězdna po vpádu roku 1039 do Prahy. Za života se bratři
pravděpodobně se sv. Vojtěchem nikdy nesetkali.
Sv. Benedikt byl italského původu, pocházel z Beneventa a kolem roku
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1000 se stal benediktinským mnichem a poustevníkem u Ravenny.
Snad byl již jako velmi mladý vysvěcen na kněze. Sv. Jan byl rovněž
italského původu, jako poustevník žil v blízkosti Monte Cassina, na
jedno oko byl slepý. Oba mnichové se hojně navštěvovali, spolu poté
odešli do Říma. V roce 1001 si bratry vyžádal císař Ota III. na přání
polského knížete Boleslava Chrabrého do Polska, aby tam pokračovali
v misionářské činnosti započaté sv. Vojtěchem. Bruno z Querfurtu znal
oba řeholníky z Říma, chtěl jít s nimi na sever, ale povinnosti k císaři
mu to zakazovaly. Slíbil tedy, že alespoň vyjedná potřebný papežský
souhlas a s ním pak za nimi přijde do Polska.
Benedikt s Janem došli podle Brunona do Polska v zimě na přelomu let
1001/1002. Setkali se s knížetem Boleslavem Chrabrým, který jim
vybudoval malý klášteřík v Międzyrzeczi. Ke dvěma bratřím se přidali
další dva polského původu Matouš a Izák. K nim byl ještě přidělen laik
Kristin, který byl jejich kuchařem, a ještě jeden laik, jehož Kosmas
nazývá Barnabášem. Bratři žili svorně a chudě v nevelkém klášteře,
cizinci se učili slovanskému jazyku a čekali na Brunona, aby mohli
konečně začít hlásat evangelium polskému lidu. „Pokrmem jim byla

zelenina, vlastníma rukama vypěstovaná; chléb zřídka mívali, rybu
nikdy, luštěnin nebo jahel směli požívati jen o velikonocích; pívali
čistou vodu, a to jen s měrou. […] Jejich oděv byl drsný a hrubý,
utkaný z koňských žíní.“ (dle Kosmovy kroniky)
Bruno dlouho nepřicházel, a proto se Benedikt rozhodl, že mu půjde
vstříc a případně dojde až do Říma a obstará
papežské povolení sám. Na cestu dostal 10
hřiven stříbra; došel však pouze do Prahy,
která byla ve válkou zmítaných Čechách.
V Praze se obrátil a šel zpět do Polska.
Jelikož nenaplnil účel cesty, vrátil zbylé
prostředky knížeti. Mezitím se ale rozšířila
zpráva o bohatě dotované mnišské výpravě
do Říma, která neušla uším loupežníků. Ti
vtrhli 11. listopadu 1003 do kláštera a chtěli
po bratrech, aby jim vydali stříbro. Po
marném vymáhání pokladu loupežníci zabili
všech pět osadníků kláštera, šestý byl zrovna
mimo klášter, proto unikl smrti. Klášter
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nezůstal dlouho neobsazen, začala v něm působit nová komunita. Před
rokem 1008 na místo dorazil i Bruno z Querfurtu, který všechny
události, podle vlastních slov, pečlivě zapsal.
Bratři byli pohřbeni v klášteře, ale dlouho tam jejich těla nezůstala.
Brzy po roce 1006 byla přenesena do hnězdenské katedrály, aby
spočinula po boku sv. Vojtěcha a jeho bratra sv. Radima, prvního
arcibiskupa hnězdenského. Tři z pěti bratří byli polského původu, byli
zároveň i prvními polskými světci. Úcta k nim však nikdy nedosáhla
úcty podobné sv. Vojtěchovi či Radimovi. Společně těla světců ležela
v Hnězdně až do osudného roku 1039, kdy český kníže Břetislav I. (se
souhlasem pražského biskupa Šebíře) vyloupil město a ostatky vyzvedl,
aby je převezl do Prahy. Tehdy se kult pěti svatých bratří rozšířil do
Čech. Bratři byli považováni za průvodce sv. Vojtěcha.
Kníže Břetislav ovšem musel pykat za násilná přepadení polských
měst, jako pokání mu bylo uloženo samotným papežem vystavět
klášter nebo kapitulu. Břetislav založil kolegiátní kapitulu ve Staré
Boleslavi a tamnímu chrámu sv. Václava věnoval část ostatků pěti
svatých bratří. Benediktinští mučedníci jsou uctíváni také na Moravě,
zvláště v olomoucké arcidiecézi. Na prvním místě mezi nimi však sv.
Kristin, neboť jeho celé tělo dostal darem olomoucký biskup Jindřich
Zdík pro nově vybudovanou katedrálu sv. Václava, před jejím
vysvěcením roku 1131. Pět svatých bratří se tedy největší úctě těší
v Polsku, ale také v Čechách a na Moravě. Jsou také uctíváni řádem
kamaldulských eremitů. Svátek bratří se dlouho slavil 12. listopadu
jako zasvěcený a 25. srpna se slavilo přenesení ostatků sv. Vojtěcha,
Radima a pěti bratří. Po liturgické reformě se slaví nezávazně už jen
srpnová památka.
Pět svatých bratří, tedy Benedikt, Jan, Matouš, Izák a Kristin, nám
můžou být vzorem i v dnešní době. Vzorem v horlivosti při hlásání
evangelia a také vzorem, že nemůžeme sloužit dvěma pánům, Bohu a
zároveň mamonu. Bratři si toho byli dobře vědomi. „Neboť kdo je

přítelem světa, bude učiněn nepřítelem Božím. Bohu se totiž protiví,
kdož jeho přikázání neostříhají. […] Zdaliž se nebude báti při zašustění
větru, kdo ponese zlato?“ (dle Kosmovy kroniky)

Jan Slepička
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KOUZELNÉ ZRCADLO

ám rád pohádky a tu jejich krásnou tajemnost. Příběhy,
ve kterých obyčejně vítězí dobro nad zlem a člověk má
možnost na chvíli se dostat do světa fantazie. Tenhle můj
příběh ale není pohádkou, je to příběh, který se možná
stal a možná je jen spojením náhodných událostí.
V seminární kapli v římském Nepomucenu visí na stěně sakristie
zrcadlo. Při prvním pohledu úplně obyčejné, jakých jsou po celém
světě tisíce. Každý den se do něj dívají desítky očí lidí, kteří kontrolují,
zda jsou správně ustrojeni přede mší svatou, adorací, požehnáním,
nebo jinou akcí, která se v naší koleji koná.
Když jsem to zrcadlo viděl poprvé, zalíbil se mi jeho čistý štíhlý tvar a
leštěný rám, který jako by při lepším pohledu byl snad vchodem do
tajemné komnaty někde za ním. Do komnaty minulosti Nepomucena i
minulosti lidí, kteří v něm žili a žijí. Protože když se teď podíváte do
zrcadla, za chvíli to už bude minulost a ten pohled si bude pamatovat
jen historie a zrcadlo. Je to stejné, jako si dům pamatuje lidi, kteří
v něm žili, tak si i zrcadlo pamatuje lidi, kteří se do něj dívají. Pamatuje
si radost i smutek, pláč i smích, dobro i zlo, pamatuje si originály i
kopie v něm viděné.

Někdy mám pokušení otevřít ten rám a vstoupit. Podívat se do časů,
které zrcadlo zažilo, zjistit, koho všeho vidělo a nabídlo mu útěchu, že
je jeho oblečení či účes v pořádku. Byly to stovky zajímavých osobností
církevního prostředí, ale i politického nebo úplně světského života.
Dívali se do něj třeba kardinálové Beran, Špidlík, Vlk, Tomko, mnozí
biskupové z Čech, Moravy a Slovenska, ale možná i jiných států světa,
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prezidenti, velvyslanci, řeholnice a řeholníci, stovky kněží, jáhnů a
bohoslovců. Co člověk, to jedinečný a originální životní příběh. Za
roky, kdy zrcadlo slouží svému účelu, to jsou příběhy jako z románu.
Příběhy nuceného exilu za komunistického režimu, kdy mnozí
nevěděli, jestli se ještě vrátí domů do rodné země, příběhy studií na
papežských univerzitách, příběhy pracovní i ryze soukromé. Příběhy
plné všeho, co dívající se prožívají, plné naděje a touhy následovat
Krista, ale i příběhy pochybností, odhodlání a jistoty. A zrcadlo bylo
toho všeho svědkem, svědkem, který nepromluví a nevyzradí, co
vidělo. A tak když před ním stojím, dívám se velmi pozorně. Dívám se,
zda v odraze uvidím jen sebe, nebo i kousek minulosti, zajímavé
historie osobností, které se stejně jako já dívaly do zrcadla, které ale
jak určitě tušíte, kouzelné vůbec není. Je úplně obyčejné, není za ním
žádný tajný vchod ani komnata. Je v něm vidět lidství, které se přes
Ježíše dívá do budoucnosti. V zrcadle se totiž odráží i kříž, který stojí
na komodě proti němu. A tak můžeme vidět život každého z nás i
životy našich předchůdců ve znamení kříže našeho Spasitele. A možná
si při pohledu do zrcadla uvědomíme, že právě do nebe, do naší
budoucnosti, ale i do světa setkání s minulostí se dostaneme jen skrze
kříž. Zrcadlo, i když pěkné, je pouze objektem, který nám to
připomíná. A tak se při pohledu do něj zamyslete nad tím, co vidí. Zda
je to úsměv v našich očích i v srdci a veselá tvář, nebo temnota našich
smutků…
Věřím, že od této chvíle to bude většinou úsměv, protože
nezapomínejme, že to, co vidíme v této chvíli, bude za tu další už jen
minulostí. Minulostí, kterou přes zrcadlo s trochou fantazie uvidí zase
někdo jiný.
A ještě jedna pěkná myšlenka, kterou jsem kdysi slyšel. Lidé si
nezapamatují, co jsme měli při setkání s nimi na sobě, zapamatují si
ale, jak se s námi cítili. Dělejme proto všechno tak, aby se v naší
společnosti druzí cítili příjemně. To je cílem našeho bytí, to je správný
směr našeho života.
František Šary
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JEDNA MALÁ ŠLÉPĚJ PO
ALUMNU K. OTČENÁŠKOVI
roce, kdy, zvláště v hradecké diecézi, slavíme sté výročí
narození (a desáté výročí odchodu k Pánu) našeho
biskupa Karla Otčenáška, je milou náhodou, že jsme při
práci v knihovně narazili na malou stopu po tomto
bývalém významném alumnovi naší koleje. Jedná se o
kroniku Misijního kroužku, který zde Karel Otčenášek
roku 1943 založil a vedl, a jehož činnost a duchovní náplň on sám
zapisoval do konce svého studia v roce 1945. Seznamme se tedy na
stránkách Brázdy s tímto malým pozdravem z minulosti.
Předmět našeho zkoumání, stářím zažloutlý, ale dobře zachovalý,
historický manuskript, označený v naší knihovně signaturou 9/15
(vlastně je to obyčejný školní sešit) odkrývá sice jen střípek ze života
biskupa Karla, ale může nám posloužit především jako krásný doklad o
životě tehdejších alumnů. Z jeho stránek na nás dýchá atmosféra
papežské koleje čtyřicátých let, můžeme z něj pochopit, jakým
způsobem naši předchůdci prožívali svou formaci, jaké prostředky ve
svém volném čase volili k prohloubení své víry, rozdmýchání svého
zápalu pro apoštolát, rozšíření svých obzorů ohledně misijního
působení církve Kristovy. Vidíme, jak se snažili sami prospět církvi
v šíření radostné zvěsti a sjednocení církve společnou modlitbou a
vzděláváním nad rámec svých bohosloveckých povinností a jak vážně
uchopili výzvu tehdejších církevních dokumentů o misii a jednotě
křesťanů.
Na první stránce kroniky Karel Otčenášek píše: „O svátku sv. Josefa 19.

března 1943 byl založen v naší koleji se svolením představených
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Misijní kroužek. Mons. rektor delegoval jako duchovního rádce P.
spirituála Aloise Storka S.J. a dovolil volbu výboru. Byli zvoleni:
předsedou ctp. Otčenášek, místopředsedou dp. Ryška a tajemníkem
ctp. Holub. (Tato volba byla mons. rektorem schválena.)
Pracovní program Misijního
kroužku se řídí návrhem
Mezinárodního Sekretariátu
dell’Unione del Clero a má tři
části:
1.
Duchovní
formace
misionářská: tu řídí P.
spirituál. Sestává z modliteb,
meditací, duchovního čtení
atd., všímá si vhodných
příležitostí liturgických nebo
např. Světové oktávy za Unii
atd.
2.
Kulturní
formace
misionářská,
která
má
obsahovati Misijní theologii,
dějiny misií a studium
misijních otázek. Jednou
z hlavních částí této kulturní
formace pro nás bude
studium otázky unijní.
3.
Formace
k misijní
spolupráci, jež má studovat
organizaci PP.OO.MM. a
vyzbrojit kněze vědomostmi
pro budoucí práci mezi
lidem, aby tato PP.OO.MM. byla v naší vlasti lépe organisována a více
podporována.
Též činnost našeho Misijního kroužku se řídí návrhy Mez. Sekretariátu
U.M.d.C. Bude to hlavně duchovní podpora misií a Unie.
Misijní kroužek každý rok v oktávu Zjevení Páně vykoná sbírku pro
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misie.“
Ano, už z těchto několika řádků vyplývá, že opravdu nelze tento
kroužek přirovnat ke kroužkům šachistů, modelářů či karatistů.
Bohoslovcům jde o více než o relax nebo koníček. Ačkoli stanovy a styl,
jakým jsou sepsány, na nás mohou působit pateticky až naivně,
vzhledem k tomu, že jde o nějaký bohoslovecký kroužek, který zakládá
dvaadvacetiletý alumnus, tak z následujících zápisů (v tomto díle
sešitové kroniky až do roku 1949) je zřejmé, že kroužek se měl k světu,
že své stanovy skutečně naplňoval. Misijní kroužek byl pro české a
slovenské bohoslovce účinným prostředkem, jak využít potenciál
Říma, srdce institucionální církve. Jeho členové chodili na přednášky
misionářů a misiologů, nebo je zvali jako hosty do koleje. Získávali si
kontakty s kněžími východního ritu na Orientálním ústavu, pořádali
odborné přednášky o misiích a ekumenismu s východními církvemi.
Na schůze, které obvykle začínaly a končily zpěvem hymnu nebo
žalmu, zavítal například spirituál Kongregace Propaganda fide, aby
přednášel o stavu misií v Indii, nebo cejlonský alumnus z téže
kongregace přinášející dobré zprávy o šíření víry a perspektivy pro
církev ve své zemi. Nejzajímavějším hostem byl zde asi kněz čínského
původu Li-Kuang-Hoa, který bohoslovcům taktéž zevrubně popsal
naděje i problémy spojené s rozvojem církve v Číně (těsně před
nástupem Mao Ce-tunga). Většinu přednášek si však členové chystali
sami. Karel Otčenášek taktéž zapisoval mnohé mše sloužené
(pravděpodobně) kněžími spolku, které byly obětované za Unii a misii.
Na stejné úmysly se konaly na misijní neděle a jiné příležitosti také
celodenní adorace.
Tato malá šlépěj po alumnu Karlu Otčenáškovi v naší koleji nám tak
ukazuje, že naši předchůdci netrávili svůj volný v římském semináři
jen
nějakým
pokuřováním
doutníků
u
kulečníku
nebo
promenádováním se v klerice po městě, ale jejich formace byla
prosycena nadšením pro Boží království, pro smysluplné dílo
apoštolátu. Vyzbrojili se, jak je zmíněno v jejich stanovách, prostředky
pro misii mezi lidmi v naší zemi a plni elánu se vraceli na sklonku
války do Čech. Mnozí z nich ale strávili svá „nejlepší léta“
v komunistických vězeních nebo bez státního souhlasu. Může se tedy
zdát, že všechno úsilí nejen misijního kroužku, ale i hmotných a
duchovních investic jejich biskupů, modlitby věřících za nová povolání
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a celé formace přišlo nazmar. Devětadvacetiletý Karel Otčenášek,
kterému se dostalo výjimečné důvěry a péče jeho biskupa Mořice
Píchy, se stal 30. dubna 1950 novým hradeckým biskupem. Usednout
na svěřenou katedru u sv. Ducha však mohl až po dlouhých čtyřiceti
letech vyhnanství. Zmařili tedy vládce tohoto světa a jeho otroci, kteří
nepoznali ani Otce, ani jeho Syna (Jan 16), naději pro naši diecézi,
kterou jí Bůh poskytl v jejím mladém biskupovi? Nebo je Boží
prozřetelnost mocnější, i když její působení není zřejmé? Děkujeme
Bohu za kněze, kterého si povolal, za jeho pastýřskou péči a modlitbu
za jemu svěřenou diecézi. Děkujeme také za malou krásnou památku
na jeho působení v Nepomucenu, která může i po tolika letech
povzbudit naši horlivost pro Evangelium, které budeme hlásat Božímu
lidu i těm, kdo doposud čekají na osvobozující zvěst o vítězství našeho
Pána Ježíše Krista. Jemu Buď čest a chvála navěky.
Jan Pecháček
Poznámka na závěr: Karel Otčenášek, který roku 1939 maturoval na
jezuitském gymnáziu v Praze-Bubenči, nastoupil téhož roku do hradeckého semináře, kde pobyl pouze jeden měsíc, neboť byl záhy poslán biskupem Mořicem Píchou do Nepomucena. Strávil v Římě celých 6 let (1939–1945), během nichž na Lateránské univerzitě vystudoval základní kurz teologie a licenciát a byl zde také 17. března 1945
vysvěcen na kněze.
PP.OO.MM. = Papežská misijní díla
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Z IKONOGRAFIE KOLEJNÍ
KAPLE
ěkdy v loňském roce zpracoval otec Lukáš Jambor
historii naší kolejní kaple sv. Jana Nepomuckého a
ikonografii vyobrazení světců, která se v ní nacházejí.
Vznikla obdivuhodná brožura, jež bude v nejbližších
týdnech k dispozici na webových stránkách
Nepomucena (nepomucenum.it). Zde nabízíme jen
malou ochutnávku, co v ní můžete nalézt, některá témata rozvineme v
příštím čísle Brázdy.

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.
Lukáš Jambor
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Z DENÍKU VENKOVSKÉHO
ADMINISTRÁTORA
díl pátý : lidé jsou různí

dyž jsem byl v semináři, říkali nám různí učení a moudří
kněží, formátoři a vyučující na teologické fakultě, že
dobrý kněz by měl mít rád lidi, jinak by se minul
povoláním. Bohužel musím konstatovat, že jsem potkal
nemálo kněží, kteří se asi opravdu minuli povoláním, a
obdivuji víru jejich farníků, kteří navzdory všem
možným psychopatologiím svých duchovních správců dokáží v jejich
svátostném počínání vidět působit samotného Krista. O tom ale raději
nemluvme. Spíš jsem se s vámi chtěl tentokrát podělit o bohaté zážitky
s různými podivuhodnými lidmi patřícími k Božímu lidu. To je totiž
jedna z nejkrásnějších věcí na kněžském životě: potkáváte velké
množství lidí (pokud tedy pořád jen nesedíte zavření na nedobytné faře
nebo nejste věčně na cestách mimo farnost) a zažíváte s nimi věci,
které by ani ta nejkreativnější fantazie nedokázala vymyslet nebo
naplánovat.
***
Jedna rodina mne pravidelně zvala domů na návštěvy, které byly vždy
velmi milé. Po večeři jsme povídali, občas se hrálo a zpívalo, docházelo
i na hlubší témata nebo dotazy ohledně života z víry a učení církve…
končívali jsme modlitbou. Nutno podotknout, že téměř vždy se stalo
něco, co vyvolalo salvy smíchu. Velmi často za to mohl pán nebo paní
domu, kteřížto byli oba vysokoškolsky vzdělaní a velmi inteligentní
lidé, ale občas tak trochu roztomile roztržití zmatkaři, nebo prostě a
jednoduše jen velmi zaměstnaní manželé, kteří měli dost svých starostí
se zaměstnáním, čtyřmi dětmi a mnoha bližními, kterým ve svém
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volném čase pomáhali. Tedy, jednou se stalo, že jsem byl pozván krátce
poté, co celá rodina prožila velkou událost: maturitní ples jedné z jejich
dcer. Samozřejmě, že většina konverzace se točila kolem vzpomínání
na tento slavný den. Dozvěděl jsem se, že ještě v den plesu dcera
s matkou sháněly na poslední chvíli nějakou kosmetiku a podobné
záležitosti. Mimo jiné z nákupů v okresním městě dovezly i nějaký
drahý a kvalitní šampon značky lactovit. Pak si obě dámy daly koupel a
začaly se strojit a krášlit na ples. Tatínek mezitím dojel z práce a měl
pořádný hlad. Dámy se ale rozhodly, že nebudou večeřet, aby na plese
neměly „nafouklé břicho“. Proto se hlava rodiny rozhodla, že si ukuchtí
své oblíbené kovbojské fazole. Poté, co je hltavě spořádal, začal pán
domu pociťovat, že se mu v žaludku dějí zvláštní věci… a počínal se
obávat o to, aby vůbec byl schopen ples absolvovat, neřkuli provést
dceru a manželku po tanečním parketu. V zoufalství tedy začal
prohledávat rodinnou lékárničku, ale nemohl najít to, co právě
potřeboval. Až mu zrak padl na lahvičku, která stála na stolku u zrcadla
v předsíni. Zamžikal očima a vítězoslavně se jí chopil a dal si pořádný
doušek…
Ples nakonec proběhl dobře, i když manželka tvrdila, že když se svým
mužem tancovala, musela se červenat studem, protože prý neustále
vypouštěl hlasité větry. On sám mi pak sdělil, že to je proto, že si nedal
lactobacil nebo nějaký jiný lék na upravení zažívání, ale onen drahý
šampon lactovit, který tehdy našel u zrcadla a všiml si jen prvních pěti
písmen na obalu. Dcera to komentovala: „To jsem ráda, tati, že jsi při
tom plese nevypouštěl bublinky“.
***
Jindy jsme se u této rodiny opět sešli u stolu po náročném dni. Dámy
byly na večerní mši sv., tatínek opět přijel rovnou z práce. Byl doma
dřív než my, kteří jsme byli na bohoslužbě, a tak připravil večeři. Když
jsme ale vešli do obývacího pokoje, zamyšleně stál před krbem, v němž
plápolal hřejivý oheň, a koukal do plamenů. Manželka ho pozdravila a
políbila na tvář, ale on jen zamyšleně hleděl do krbu. Zeptala se ho:
„Co je, Franto, stalo se něco?“. On odvětil, jakoby duchem nepřítomen:
„Ale ne, drahoušku, nic“, z čehož mi hned bylo jasné, že se něco stalo.
Také manželka si tím byla jistá, a tak na něj začala naléhat, jak jen to
něžné pohlaví umí, aby jí to řekl, že nemá ráda, když jí takhle děsí. Tak

29

BRÁZDA 2/2020–2021
tedy hlava rodiny začala neochotně vyprávět, jak přijela domů,
připravila večeři a když si chtěla pustit televizi, rozsvítila světlo
v obývacím pokoji a praskla žárovka. Tento absolvent technicky
založené vysoké školy tedy zručně vyměnil žárovku, nicméně ve svém
věčném zadumání bezmyšlenkovitě umístil prasklou žárovku do
papírové krabičky od té nové, aby následně tuto krabičku automaticky
hodil do hořícího krbu. Teprve po chvíli mu to došlo, a tak vrhl na krb
svůj zoufalý a tázavý pohled v očekávání detonace… no a v tom jsme
právě přijeli my ostatní. Naštěstí žárovka nevybuchla a my tak po chvíli
čekání přešli k plnému stolu a věnovali se veselejším záležitostem.
***
Coby kaplan jsem často doprovázel svého faráře na návštěvy
k nejrůznějším lidem. Byla to velká farnost a do kostela chodily snad
všechny společenské třídy a profese v daném městečku. Zvali nás na
návštěvu milionáři i důchodci, kterým stěží stačil jejich důchod. Právě
k jedněm takovýmto manželům jsme jednou zamířili na oběd. I když
peněz neměli zrovna nazbyt, považovali si za čest pozvat kněze na oběd
a byl to pro ně jeden z největších projevů zbožnosti (a to nemyslím
vůbec ironicky). Byli to krásní lidé, oba už dost nemocní a sešlí věkem
a různými životními ránami. Posadili jsme se tedy a paní postavila na
stůl hrnec s polévkou. Byl to dost upatlaný, oprýskaný a začerněný
hrnec. Z oblemcaných vnějších stěn kastrolu bylo na první pohled
vidět, že kuchařce polévka poněkud přetekla. Aby řeč nestála, zeptal se
pan farář (jelikož manželé měli jen dvě kuchyňské židle a nás posadili
do hlubokých křesel, takže jsme nemohli vidět obsah hrnce,
maximálně tak jeho okraje potřísněné zhusta zbytky jakési zelené
hmoty): „To jste uvařila… ehm… hráškovou polévku, paní XY?“. Dáma
odvětila překvapeně: „Kdepak, pane faráři, bude hovězí bujón“. V tu
chvíli jsem si všiml toho, že faráři se při pohledu na kastrol udělalo
lehce nevolno, a tak jsem ho popíchl slovy pronesenými tak potichu, že
je slyšel jen on: „hrášková byla včera“.
***
Chodil nám do farního kostela ministrovat jeden důchodce, který si za
minulého režimu hodně vytrpěl (říkejme mu třeba pan Novák). Nebyl
to ale žádný zahořklý a zlomený člověk, naopak: jeho oči neustále
poťouchle jiskřily a nikdy jste nevěděli, co právě provede. V ruské
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pravoslavné církvi mají pro podobná individua označení „jurodivý“ a já
jsem si na ně často vzpomněl. Jeho manželka si s ním, chudák, hodně
užila – jak za bolševika, tak i teď. Když prý provokoval soudruhy,
plakala a bála se, jakým způsobem se rodině zase pomstí. Tento pán
měl svoji velmi jednoduchou životní filosofii, která by se dala shrnout
do jedné věty: za všechno můžou komunisti. I stalo se jednou, že po
mši sv. jeden malý šestiletý ministrant navlékal svou kleriku na
ramínko a, jak spěchal, ramínko se mu rozpadlo v rukou. Pan Novák si
toho všiml, v očích se mu blýsklo, a hned byl u chlapce a řekl mu:
„Vidíš, to ramínko se rozbilo. A víš, kdo za to může?“. Chlapec
ministroval teprve krátce, a tak nemohl znát správnou odpověď. Už
začal natahovat v domnění, že pán chce naznačit, že je to jeho chyba.
Pan Novák ale zařval na celou sakristii, takže to muselo být slyšet i
v kostele: „Za to můžou komunisti, protože komunisti jsou svině! To si
pamatuj chlapče! Určitě to ramínko vyrobily ty svině komunistický!“.
***
Jak je dobrým zvykem na venkově, vikariátní/děkanátní konference se
konají pokaždé v jiném kostele. Jelikož pořádající farář/administrátor
má v našich končinách obvykle na starosti hodně kostelů, snaží se,
abychom – když na něj vyjde řada jako na organizátora konference –
měli mši sv. pokaždé v jiném z jeho chrámů. I stalo se, že jsme se
jednou shromáždili v kostelíku, o kterém nám tamní duchovní správce
občas vyprávěl. Tvrdil, že v něm má pod kůrem surikatu. My ostatní
jsme dlouho nechápali, dokud jsme daný kostel nenavštívili. Surikatou
totiž mínil jednu starší farnici, která seděla v poslední lavici pod kůrem
a vždy, když někdo přišel do kostela, otočila hlavu na stranu způsobem,
který je typický pro toto malé zvířátko, aby se důkladně podívala, kdo
to je. Náš pak vikář/děkan tuto ženu již delší dobu znal a dumal nad
tím, proč sedává vždy až úplně v poslední lavici, přestože už moc
neslyší a v kostele je tolik volných míst vepředu. Po této vikariátní/
děkanátní mši sv. si tedy na tuto paní počkal a pak se jí decentně
zeptal, proč sedí až vzadu. Ona mu řekla: „No, že jste to vy, pane
vikáři/děkane, tak já Vám to teda řeknu… já tu mám lepší přehled o
lidech“.
P. Josef Bláha
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