
Římské setkání vědy a víry 

Návštěvu  kardinála  Dominika  Duky  na  sklonku  listopadu 

doprovázely  nejen  setkání  ryze  církevního  rázu,  jakým  byla 

například  účast  na  konzistoři  se  jmenováním  šesti  nových 

kardinálů a převzetí titulární baziliky sv. Marcelina a Petra 

nedaleko Lateránu, ale i akce, v nichž se v plodném souznění 

prolínala duchovní, duševní i akademická sféra. 

V pátek 23. listopadu byla například v prostorách koleje 

Nepomucenum  prezentována  kniha,  věnována  teologickým 

institutům Bohemicum a Nepomucenum, které byly založeny, aby 

sloužily  pro  výchovu  široké  palety  katolických  duchovních 

z českých zemí, a to jak Čechů, tak i Němců. Dějiny českých 

kolejí  v Římě navíc představují  zajímavý  fenomén  nejen 

v historii vzdělávání a duchovní formaci kněžských elit, ale 

v jejich historii se jak na projekčním plátně odrážely také 

politické,  sociální  i  národnostní  problémy,  a  to  nejen 

v českých zemích a posléze v československém státu, ale také 

na evropské a je možné říci i na světové úrovni. Toto téma 

tedy  nemohlo  být  zdaleka  vyčerpáno  jedním,  byť  zdařilým, 

zajímavým  a  velmi  podnětným  badatelským  setkáním. Debata  o 

„českých duchovních stopách ve věčném městě“ může být naopak 

dále rozvíjena i v rámci mezinárodní spolupráce i v kontextech 

širšího  interdisciplinárního  záběru,  kde  vedle  odborníků  na 

teologii a církevních dějin mohou participovat odborníci ze 

sféry  kulturních,  sociálních,  ideových  dějin,  sociologie  a 

dalších  oborů. K propojení  sféry  vědy  a  církevní  oblasti 

přispělo  i  setkání  Dominika  Duky  s  předsedou  AV  ČR  Jiřím 

Drahošem,  při  němž  byla  podepsána  dohoda  o  spolupráci  při 

výzkumu církevních a náboženských dějin mezi oběma instiucemi. 



O  den  později  se  v polském  kostele  sv.  Stanislava 

uskutečnila  další  debata  nad  další  zajímavou  publikací, 

tentokrát  nad  překladem  knihy  „Tradice,  která  je  výzvou“. 

Hovořili o ní jak spoluautor Tomasz Dostatni, známý církevní 

historik  Marek  Inglot,  vyučující  na  papežské  univerzitě 

Gregoriana, a také emeritní pražský arcibiskup Miloslav Vlk. 

Tématem večera byly vedle diskusí o knize i úvahy nad česko-

polskými  vztahy  v náboženské  oblasti,  zamyšlením  nad 

přetrvávajícími  vzájemnými  stereotypy  i  možnostmi 

oboustranných inspirací.      

Na  závěr  římského  pobytu  se  kardinálové  Duka  i  Vlk 

společně s dalšími českými a italskými hosty zúčastnili také 

vernisáže výstavy „Dikatura versus naděje“, která proběhla na 

prestižní papežské  univerzitě Santa Croce, kde  je možné ji 

také až  do konce ledna prohlédnout.  Expozice ukazuje nejen 

rozsah proticírkevní perzekuce a způsoby mocenských nástrojů, 

užívaných  k likvidaci  duchovního  i  náboženského  života,  ale 

také způsoby, jak se jí katolické společenství snažilo čelit. 

Výstava  připomíná  i  význam  kontaktů  mezi  československými 

katolíky  a  vatikánskými  kruhy,  které  překonávaly  železnou 

oponu.  Nezanedbatelný  význam  měly  v době  komunistické 

nesvobody i spirituální tradice, spojené především s úctou k 

českým světcům a dalším duchovním osobnostem. Mezi nimi má i 

podstatné  místo  i  cyrilometodějská  tradice,  která  sehrála 

důležitou  roli  jako  prostor  svobody  v době  komunismu.  Tato 

výstava je tak i připomenutím nastávajícího výročí 1 150 let 

příchodu christiniazační misie obou svatých bratří na Velkou 

Moravu.

Pobyt českého primase byl tak kromě jiného velkou možností 

a  příležitostí  k rozvíjení  dialogu  mezi  vědou,  kulturou  a 



vírou. Jednu z podob takové spolupráce nabízí i papež Benedikt 

XVI. v rámci „nádvoří národů“, které má rozvíjet ideu setkání 

světa  víry  a  rozumu  jako  způsobu  rozvíjení  humanistických 

hodnot, jež jsou společné lidem věřícím i ze sekulární sféry. 

  Jaroslav Šebek   


