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První srpnovou neděli jsme se napříč italskou pevninou vydali do Říma. Na střeše auta jsme 

vezli srolovaný velehradský transparent vypůjčený od Honzy Kunčara, který vedle velké fotografie 

papeže Františka klade tři otazníky za jméno Róberta Bezáka. Naším záměrem bylo využít příležitosti 

společné modlitby Anděl Páně na Svatopetrském náměstí, jíž se papež František účastní ze svého okna 

a promlouvá k poutníkům. Chtěli jsme při takové příležitosti připomenout Róberta Bezáka, vyjádřit 

své otázky a projevit podporu samotnému Františkovi v jeho úsilí o vymýcení zla v pokřiveném 

Vatikánu. 

S transparentem na ramenou a s dávkou vnitřní nejistoty jsme se ve čtyřicetistupňovém parnu 

počali prodírat nečekaně velkým davem poutníků, kteří se slévali pod Františkovo okno. Po pečlivém 

hledání místa výhodného tak, aby si v záplavě lidí František transparentu všiml a zároveň dokázal 

přečíst Bezákovo jméno, jsme s úlevou postavili dosud srolovaný transparent na zem. 

V zápětí se z okolního davu vynořil modrooký uniformovaný příslušník vatikánské policie a 

požádal, abychom transparent na zemi v plné šířce rozbalili. Poklekli jsme, slunce se nám opřelo do 

zad. Počali jsme unavenýma rukama pomalu rozvíjet rozpálené plátno na rozpálené dlažbě, policista 

nám mezitím pomáhal autoritou vlastní uniformy vytvořit mezi zvědavými poutníky prostor. Po chvíli 

jsme se zvedli ze země a mladý Ital v uniformě se ujistil, že byl transparent rozvinut do posledního 

centimetru. „Co to je ‘Robert Bezák‘?“ Lámanou italštinou jsme se snažili vysvětlit, kdo to je. Trochu 

jsme si snad porozuměli, policista do telefonu vyhláskoval slovenské jméno. Čekali jsme, slunce do 

všech nemilosrdně pražilo. Hluk davu nás obklopoval ze všech stran, tu a tam ho přehlušovala pouze 

italština z policejní vysílačky – strážníci se museli rychle domluvit, bylo potřeba takto prověřit 

všechny transparenty ještě před začátkem modlitby. 

Po dalším telefonátu nám mladý policista oznámil, že nám nebylo dovoleno transparent během 

modlitby rozvinout. Proč? Zakázala to kurie, řekl. Vzal si naše doklady a požádal nás, abychom 

transparent stočili a následovali ho. 

Před policejní strážnicí na začátku Berniniho kolonády jsme transparent na pokyn odložili. 

„Vždyť ten transparent ale není provokativní.“ Mladý strážník naznačil, že za dané situace, kdy byl 

Bezák Vatikánem odvolán, má transparent s jeho jménem a třemi otazníky na modlitbě se Svatým 

Otcem provokativní nádech, že to přece musím cítit i sama. Potom nás nechal čekat před otevřenými 

dveřmi strážnice tak, aby na nás zevnitř bylo neustále vidět. Za pár okamžiků nám křik a jásot 

poutníků prozradil přítomnost papeže. V tom okamžiku se v nás mísily smích a slzy, nadšení poutníků 

z papeže v okně v nás krmilo pocit bezmoci a absurdity celé situace. S myšlenkami na Róberta Bezáka 

a Františka jsme stáli a modlili se s davem a čekali.  

Pár minut po skončení modlitby a závěrečném požehnání jsme postávaje před dveřmi zahlédli 

své občanské průkazy v rukou nějaké policistky. Římské parno už dávno dobylo i stín slavné 

kolonády. Různí příslušníci vatikánské policie vcházeli a vycházeli dveřmi strážnice. Náš modrooký 

se občas taky objevil, potom zase zmizeli. Po chvíli jich společně s ním přišlo víc, opět jsme museli 

rozvinout transparent. Snad se přišel podívat nadřízený, kdo ví. Jeden z nich, možná právě on, znal 

jméno Róberta Bezáka, věděl o koho jde. Všichni s námi jednali slušně, vlídně a přívětivě. Opět 

transparent svinout, opět čekat. 

Potom nás náš mladý policista vyzval, abychom ho následovali do jeho kanceláře. Po 

prodírání se valícími se davy turistů nás čekalo další postávání před dveřmi, tentokrát v sídle 

vatikánské policie poblíž Svatopetrského náměstí. Nakonec si ještě ofotil naše občanské průkazy a pak 

nás propustil. Pořád jsme ale ještě nepochopili, proč přesně nemůžeme transparent Františkovi ukázat, 

říkáme. Zopakoval, že Bezák byl odvolán, a proto to není vhodné. Jak teda můžeme papeže 

zkontaktovat? Napiš pěkný dopis, řekl. S pochybami v hlase se ptám, jestli dopis přijde, jestli si ho 

papež přečte. Mladý policista pevným hlasem s upřímným výrazem odpověděl, že dopis Františkovi 

přijde. 

Vyprovodil nás ven a přísně nám zakázal vrátit se byť se srolovaným transparentem na 

Svatopetrské náměstí. Tak jsme šli na zmrzlinu.  


