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ky po celý tento nový den.
Dopoledne jsme se vypravili na procházku uli-
cemi. Naše první cesta nás samozřejmě vedla 
k Lateránské bazilice, která se pro několik dal-
ších dní stala bodem, kolem kterého se budeme 
vydávat na naše toulky po Římě, či se vracet 
ve večerních hodinách domů. Fotografování u 
“svatých dveří”, které se otvírají vždy v “milos-
tivém létu” jednou za padesát let, sochy apoštolů 
v nadživotní velikosti, relikviáře s ostatky hlav 
sv. Petra a Pavla nad hlavním oltářem a velko-
lepost průčelí chrámu, to vše člověka ohromí a 
přinese vědomí univerzality církve. Krátká za-
stávka naproti přes ulici u “svatých schodů” je 
však připomínkou, že tato všeobecnost je draze 
vykoupena Kristovou krví, která ulpěla právě na 
schodech z Pilátova domu převezených ze Svaté 
země. Za bazilikou sv. Jana z Lateránu se tísní 
malá cihlová budova, která má pro křesťany ne-
smírný význam. Je to baptisterium, místo křtu. 
Jeho osmihranný tvar připomíná, že Kristus náš 
sedmidenní časový cyklus prolomil v osmý den, 
který je dnem vzkříšení. Všímavému návštěv-
níkovi jistě neunikly malé mozaiky včel u paty 
sloupů. Jakoby právě ony vystavěly tento doko-
nalý tvar, který nám má připomenout věčnost. 
Po ulici sv. Jana Lateránského jsme se vypravili 
ke Coloseu. Než však naše kroky doputovaly k 
tomuto symbolu antického Říma, nemohli jsme 
minout zastávku v bazilice sv. Klimenta, která 
je pro Slovany obzvlášť důležitá, protože jsou 
v ní uchovány ostatky sv. Cyrila - našeho vě-
rozvěsta. Po cestě si člověk nemohl nevšimnout 
mnoha odpadků povalujících se po ulicích, tepa-
jícího římského provozu na silnicích a zdánli-
vého chaosu na křižovatkách. Avšak vše fungu-

den	první
Pondělní ráno začalo vysunutím 
rolety. Po útrapách poloviny osád-
ky, která z důvodu porouchaného 
auta skončila těsně před Florencií, 
to byl úkon v pravdě symbolický. 
Roleta doslova otevírala okno do 
jiného světa, ve kterém jsme se 
mohli po následujících několik 
dní procházet a nasávat atmosféru 
věčného města. Všechno bylo jiné 
než známe. Stačilo jen otevřít oči 
a vnímat. Kování na okně, důmy-
slný mechanizmus vytahování ro-
lety, římská splachovadla na WC, 
vysoké stropy v pokojích Nepomu-
cena - papežské koleje pro studen-
ty bohosloví. Ale hlavně vzduch, 
který sem proudil otevřeným ok-
nem z překrásné zahrady, jakoby 
člověka omámil. Za zdí zahrady 
sem pouze tlumeně doléhal z ulice 
Via Concordia hluk projíždějících 
aut, sirén policejních a záchran-
ných vozů.
A tak jsem znovu mohl spatřit 
nízké římské střechy, palmy, ci-
trusovníky a majestátné borovice 
– pinie, ve kterých dovádějí ba-
revní papoušci a sbírají piniová 
semínka. Kdesi v dáli se rozezně-
ly první zvony a pak se přidaly 
další a další a jejich zvuk jakoby 
připomínal spojení tohoto města s 
nebem, spojení nebe se zemí. Veď, 
Pane, moje myšlenky, slova i skut-



kteří všimli tváře Krista na rohu ulice. 
Někdo ji pohladil... Večerní slunce se 
opírá do všudypřítomných římských 

okenic. Po večeři 
ještě vycházíme k 
Sancta Croce, bazili-
ce, kde jsou uchová-
vány ostatky svatého 
kříže. Milá zastávka 
z českou stopou v 
Římě, protože právě 
tento kostel má na 
starost český kardi-
nál Miloslav Vlk. A 
pak už Nepomuce-
num. Zmrzlina, slad-
ká tečka, úsměvy, do-
jmy z prvního dne ve 
věčném městě. Dobrá 
zpráva: ještě večer 
dorazil téměř celý 
zbytek osádky polá-
maného auta.
Dobrou noc, Říme.

je bez větších obtíží a Italové jsou skutečně 
dobří řidiči. Před svatým Klimentem je ještě 
cítit ranní kávu a pečivo z blízké restaurace. 
Vcházíme do starokřesťanské baziliky a vítá 
nás úplně jiná atmosféra než u svatého Jana. 
Pokora srdce, tichost, umírněnost, klid, nád-
herná mozaika Kristova kříže, který se stává 
stromem života, v jehož korunách hnízdí ptá-
ci, hrob sv. Cyrila s rozžatými obětinkami, 
atrium s kašnou uprostřed, která tě nutí omýt 
si tvář na tomto místě klidu a míru. A pak 
změna, Coloseum - sláva a pád, jak zpívá ve 
své překrásné písni slovenská zpěvačka Ma-
rika Gombitová. Tisíce lidí denně si příjdou 
prohlédnout toto místo, kde zahynulo čtyři-
statisíc křesťanů. Monument, který stavěli 
židovští otroci a položili zde své životy. Pro-
hlídka interiéru spíš umocní pocit nebetyčné 
zpupnosti vládců - císařů, kteří tuto arénu 
lidského rozmaru a krutosti nechali vystavět. 
Po cestě zpět na Lateránské náměstí si ně-



den druhý
Druhý den jsme si přivstali, abychom stihli 
ranní mši svatou přímo ve vatikánské bazilice 
sv. Petra. Bohoslužba měla být původně v pa-
pežských hrobkách u hrobu českého kardinála 
Berana, ale místo bylo rezervováno, tak jsme 
se přesunuli přímo do jedné z bočních lodí k 
oltáři našeho světce sv. Václava. Jak příznač-
né, že to bylo v den české státnosti 28.října. 
Svátek mučedníků Šimona a Judy způsobil, 
že se bazilika doslova červenala ornáty kněží, 
kteří zde sloužili u bočních oltářů mše svaté v 
různých jazycích. Naši českou, sloužil rektor 
Nepomucena, bývalý petrovský farář o. Petr 
Šikula, na jehož pozvání jsme Řím navštívi-



li. Po bohoslužbě jsme měli možnost pro-
hlédnout si chrám. Oltář svatého Václava 
a hrob kardinála Berana však není jedinou 
českou stopou v tomto chrámu chrámů. 
Tou nejkrásnější je zřejmě vitráž přímo nad 
hlavním oltářem, která zobrazuje holubici 
- Ducha Svatého, dílo českých sklářů. Ne-
šlo minout hrob Jana Pavla II. nebo Miche-
langelovu Pietu s něžnou tváří Marie plné 
bolesti nad ztrátou svého syna. Někteří z 
nás ještě vystáli menší frontu, aby pohladi-
li Petrův palec, který je symbolem návratu 
do Říma. A pak vzhůru na Michelangelovu 
kopuli za výhledy na věčné město.
Po krátké obědové pauze v Nepomucenu 
jsme chtěli navštívit Forum románum, další 
ze symbolů antického Říma. Bohužel jsme 
dorazili těsně před poslední možností pro-
hlídky. Proto jsme naše kroky nasměrovaly 
směrem ke Kapitolu - mocenskému středis-
ku tohoto města už od dob prvního senátu za 
římské republiky. Pozůstatek kamenné ces-
ty staré několik tisíc let, která je vydlážděna 
před Konstantinovým vítězným obloukem. 
Zvláštní pocit, když po ní jdeš. Po cestě na 
kapitolský pahorek jsme navštívili svatební 
kostel sv. Kosmy a Damiána s překrásným 
atriem s fontánou s koňskými motivy. Míjí-
me monstrózní památník Viktora Emanuel-
la II. - sjednotitele Itálie. Schody na Kapitol, 
bronzová socha Marka Aurelia a kapitolská 
vlčice. Pak už naše kroky zamířily ke svaté-
mu Petru v řetězech, kde je Michelangelův 
Mojžíš. Další den minul. Další dojmy. 
Zítra nashledanou.



den	třetí
Třetí den jsme museli opět vstát brzo, pro-
tože nás čekala audience u papeže Františka 
na svatopetrském náměstí před bazilikou. U 
zmrzlinárny na ulici Via Concordia sedělo 
asi sedm koček, které se po ránu líně roz-
hlížely kolem sebe a pozorovaly začínající  
ranní špičku města. Metro bylo úplně přepl-
něné, takže jsme se dostali až do další sou-
pravy, která nás jako sardinky dovezla až na 
stanici Ottaviano. A pak skoro indiánským 
během co nejrychleji k Berniniho koloná-
dě, kde nás s místenkami už čekali ti, kteří 
pro jistotu vyrazili dřív. Davy proudící na 
náměstí se slily v jednu lidskou řeku. Proč 
chtějí všichni vidět a slyšet Petra dnešních 
dní, proč mu podávají své děti, aby jim po-
žehnal? Proč ztrácí svoji důstojnost a stou-
pají si na židle, jen aby jej zahlédli? Koho 
je vlastně symbolem? A pak už přijíždí v 
otevřeném automobilu, František - ten dob-
rý papež, který je přirozeným a radostným 



a zároveň hlubokým člověkem. Čte se evange-
lium: “Duch Páně je nade mnou, proto mě po-
mazal, abych ohlásil radostnou zvěst chudým...” 
Slova Izaiáše, jež pronesl Ježíš na začátku svého 
veřejného působení. A dnes je tu papež. “Tues Pe-
trus” - Ty jsi Petr - Františku! Po audienci jsme 
se rozhodli jít do Vatikánských muzeí. Dlouhá 
fronta, ale stálo to za to. Sixtínská kaple na konci 
této bouře umění. Michelangelův Poslední soud. 
Všichni budou vzkříšeni, jedni k věčnému životu, 
druzí k věčnému odsouzení. Kam patřím, Pane, 
já? Ale poslední soud je už dnes. Každým dnem 
se odehrává, každý den se rozhoduji.
Někteří z nás pak míří k Andělskému hradu, přes 
most andělů a pak podél koryta řeky, minout zá-
tibeří, kam se ještě poslední den vrátíme. Přes 
Ponte Cestio na Tiberský ostrov do baziliky sv. 
Bartoloměje, kde je část ostatků našeho sv. Vojtě-
cha. Hejna ptáků na večerním nebi, slunce zapa-
dá. Ponte Fabricio - most z roku 67. př. Kr.! A pak 
přes Circo Massimo, kolem Caralakových lázní 
po Via Latina až do Nepomucena. 
Dobrou noc, Říme.



den	čtvrtý
Dopoledne jsme od brány sv. Šebestiána 
vkročili na Starou římskou cestu. Krátká 
zastávka v kostelíčku Quo vadis, Domine? 
- v nás vzbuzuje otázky. Kam jsem došel já, 
Pane? Tolik se chci  ve svém životě vyhnout 
utrpení, ale bez kříže je život nesmyslná 
záhada. Znovu  kvetoucí oleandrovníky na 
cestě do Kalistových katakomb. Socha Do-
minika Savia. Sad stříbřitých olivovníků a 
Řím v dopoledním oparu. Tady to spíš vy-
padá jako na venkově než ve městě. A pak už 
katakomby jáhna Kalista. Loculi - místečka 

pro zemřelé v tomto cemetéliu - v místě spánku. 
Nápisy na zdech vtesané do tufu (sopečné horni-
ny): “jsem v pokoji, myslím na tebe, očekávám tě, 
žádný kdo žije neumírá.” Po návratu do Nepomu-
cena a obědě jsme se vypravili do Santa Maria 
Maggiore, abychom navštívili místo, kde naši Cy-
ril s Metodějem položili bohoslužebné knihy na 
oltář. Ostatky jesliček, ve kterých ležel Spasitel 
- a kdy se narodíš do mého srdce, Pane? A pak 
už do vnitřního Říma: Španělské schody, fonta-
na di Trevi, Panteon, fontana Čtyř řek, zmrzlina. 
Mňam :-)





které se procházely po nádvoří.
Metrem jsme se dopravili k Circo Massimo, 
starobylé aréně pro vozataje, ze které dnes 
zůstala pouze travnatá plocha téměř 300 
metrů dlouhá. Ještě než naše kroky znovu 
zamíří přes Tiberský ostrov, nakoukeme 
do starokřesťanské baziliky Maria in Cos-
medin se štíhlou zvonicí. Slunce se opírá 
do našich zad. Je 31. října a je 27˚C! Vstu-
pujeme do starobylé čtvrti Trastevere - Zá-

den pátý
Ráno jsme vyrazili do, dle mého 
názoru, nejkrásnější baziliky sv. 
Pavla. Metro nás dopravilo až na 
místo. Skoro celou jsme ji obešli 
a vstoupili do ní přes úchvatné 
nádvoří se sochou sv. Pavla. Být 
takovým rytířem víry jako byl 
on, to je přání, které rezonuje v 
srdci. Každého návštěvníka do-
slova ohromí obrovský prostor 
se 146 sloupy, které tuto bazi-
liku rozdělují na pět lodí. Papr-
sek světla vrhá svou sílu přímo 
na nádhernou mozaiku Krista - 
Pantokratora. Stačí se posadit a 
vnímat stále ještě skoro prázdný 
prostor této úchvatné baziliky. 
Po cestě ven nás upoutaly kavky, 



tibeří. Přivítaly nás úzké uličky této 
kouzelné římské čtvrti. Kostel sv. Ce-
cilie, bazilika Panny Marie v Zátibeří 
z prvokřesťanských dob s nádhernou 
mozaikou. Kopec Janikulus, na kte-
rý stoupáme přes místo ukřižování 
sv. Petra. Pohled na Řím, který se v 
odpoledním slunci barvil do okrova. 
Klesáme k Vatikánu, bazilika sv. Pet-
ra je v oparu. Poslední pohled na Ber-
niniho kolonádu. 
Nashledanou, někdy...



den šestý
Den cestování. Naposledy se projít v překrásné zahradě 
Nepomucena. Rozloučit se... Nasednout do aut a směr Assi-
si. Jeho úzké uličky a atmosféra Františkova městečka nás 
okouzlily. Návštěva hrobu tohoto muže, který se tak moc 
snažil podobat Kristu. Slzy. Na náměstí u sv. Kláry tancují 
okolo kašny mladí lidé a hrají při tom na kytary, bubínky 
a tamburíny. Je teplo, klid, pokoj, mír a radost. Chvíle pro 
díkuvzdání za celou cestu, modlitbu za rodinu, blízké a 
svěřené. Asi nejhezčí tečka za touto cestou. Cestou, která 
byla i přes některé nepříjemné situace požehnaná.
Bohu díky za ni. Plody z ní budou dorůstat a zrát ještě 
dlouhou dobu. Díky za všechny, kteří ji prožili.

Jonáš




