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Editoriál 
 
Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie, 
časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve 
formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, 
které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní 
tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časo-
pisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsaho-
vat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě 
obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publiko-
vané výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 
2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě 
podle  dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků 
prezentovaných v elektronické podobě.  
Další číslo našeho časopis Dialog Evropa XXI, které dostáváte do rukou, 
shrnuje činnost naší organizace za rok 2017. Úvodním příspěvkem toho-
to čísla jsou rozhovory s novými olomouckými pomocnými biskupy 
Mons. Antonínem Baslerem a Mons. Josefem Nuzíkem, ve kterých  ho-
voří o povolání k této službě a jejím naplňování. Další příspěvek posky-
tuje vizi kooperace v obnově MSKA, kterým  se rozvíjí usnesení o 
směřování akademie. Přípěvek nastiňuje koncepci proměny organizač-
ních struktur k obnově a efektivní činnosti a funkční spolupráci 
s obdobnými organizacemi. 
Hlavní témata představují  tři významné akce letošního roku, které jsme 
zorganizovali či se na nich podíleli. První z nich, kterou MSKA pořádala 
v rámci akademických dnů je konference v Brně s tématem  210 let br-
něnského alumnátu a dva příspěvky uvádí osobnosti s ním spojené,  
zejména Františka Sušila a Emanuela Masáka.  
Druhou akcí byl mezinárodní seminář na Velehradě, organizovaný hnu-
tím Křesťan a práce na téma „Digitální svět práce, průmysl 4.0.“ 
Z tohoto semináře uvádíme výběr dvou příspěvků týkajících se práce a 
život v digitalizované společnosti -výzvy pro církev i víru a etika techniky 
a ekonomie. 
Třetí akcí byla bioetická konference v Olomouci na téma „Stáří v 21. 
století“, ze které uvádíme výběr dvou referátů jež se týkající 
problematiky stáří – stáří z pohledu současné gerontologie a aktuální 
výzvy v geriiatrii.  
V rubrice Studium nabízíme příspěvky k výročím a aktuálnímu dění. Jsou 
zde uvedeny příspěvky týkající se důležitých teologicko - společenských 
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témat – Maria a Fatima, Odkaz Memoranda za nápravu vztahů církve a 
státu a  triptich a aktuálně nejdůležitější je příspěvek - Migrace jako 
etický problém a velké téma. V rámci studií je uveden příspěvek nauky 
křesťanské meditace.  
Bohatá je rubrika popisování činnosti MSKA, jejich poboček i úkolu, kte-
ré před naší organizací stojí a které máme společně naplňovat. 
Přeji všem mnoho inspirace a sil ve vzájemné pomoci a spolupráci 
při obnově a rozvoji naší akademie. 
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Rozhovor s pomocným biskupem olomouckého arcibiskup-
ství Mons. Antonínem Baslerem 
 

1) Vážený otče biskupe Antoníne, Vaše jmenování pomocným biskupem 
olomouckým bylo oznámeno 5. července a biskupské svěcení se uskuteč-
nilo 14. října 2017. Jaký to má pro Vás význam a  jak se změnil Váš život 
od té doby? 

Vyvolení k biskupské službě, o kte-
rém jsem se dověděl 10 dní před zve-
řejněním, je pro mne veliký dar od 
Pána a zároveň velký úkol. Změna to 
pro mne byla docela podstatná - 33 
let jsem byl zvyklý na práci a vztahy 
ve farnostech se vším, co to obnáší – 
pravidelné bohoslužby, nemocní, dě-
ti, snoubenci, výuka náboženství, 
osobní vztahy, prostě přímý kontakt 
s lidmi všech stavů od zrození po 
smrt. To vše je najednou minulostí, 
ale krásnou; jejíž hodnota se v Božích 
očích neztrácí. V tyto dny mám za 
sebou 4 měsíce biskupské služby, te-
dy „začátečník“, a každou chvíli při-
chází něco nového, takže zatím stále ještě objevuji, co všechno toto no-
vé poslání obnáší. Služba v rámci diecéze je však neméně krásná, pře-
devším však je pro mne Boží vůlí, kterou jsem vždy ze všech sil chtěl a 
chci plnit, takže v tomto se nemění nic.  
 
2) Jaké máte biskupské heslo a co vyjadřuje Váš biskupský znak? 
Za biskupské heslo jsem si zvolil slova ze závěru eucharistické modlitby: 
„Skrze Něho, s Ním a v Něm“. Cítil jsem, že jsem k tomuto nějak během 
33 let kněžské služby dozrál, a tímto způsobem bych chtěl prožít i zbý-
vající část svého života jako biskup. 
Můj biskupský znak pak odráží moje nejdelší působení ve farnosti sv. 
Michala v Olomouci. Myslím, že plamenný meč a andělská křídla velmi 
dobře symbolizují archanděla Michaela (Zj 12,7) jako představitele a 
ochránce všech, kdo zápasí se zlem i Zlým. Hvězda v horní části znaku a 
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modrá barva štítu pak měly vyjádřit můj úzký vztah k Panně Marii. Právě 
tak je to ztvárněno v kostele sv. Michala na hlavním oltáři: v horní části 
„žena, oděná sluncem s měsícem pod nohama a korunou 12 hvězd ko-
lem hlavy“ (Zj 12,1), pod ní obraz archanděla Michaela, jak sráží satana 
do pekelné propasti. (kopie obrazu římského malíře Quida Reniho 
z kostela kapucínů na Piazza Barberini v Římě) 
Ta dvě křídla však pro mne od počátku také evokují krásnou a hlubokou 
myšlenku sv. Jana Pavla II. z encykliky „Fides et ratio“, kterou cituje i 
Benedikt XVI. v trilogii Ježíš Nazaretský: „Víra a rozum jsou dvě křídla, 
jimiž se lidský duch povznáší k nazírání pravdy.“ A tedy nutnost používat 
obojí, abychom se dostali k pravdě o Bohu i o člověku, protože jen tak 
může pomáhat jedno druhému, a korigovat se navzájem. Jedno křídlo, 
ať to či ono, prostě nestačí. 
 
3) Jaký má pro Vás význam vztah víry a rozumu a jak by se měl tento 
vztah rozvíjet v pastoraci a vzdělávací praxi? 
Už jsem to částečně naznačil v předchozí odpovědi. Víra a rozum pomá-
hají člověku k dosažení pravdy. Pravdy o Bohu, pravdy o člověku. Člověk 
svým věděním (rozumem) poznává funkční pravdu o člověku, dnes už je 
schopen dokonce číst i genetický kód, ale to není celá pravda. Kdo člo-
věk je sám v sobě, proč tu je a kam směřuje, to si tímto způsobem ne-
přečteme. Můžeme se ale na to zeptat někoho, kdo to ví a komu se dá 
věřit. Ježíš Kristus, Bůh a člověk v jedné osobě, je ten, který ví, jemu 
můžeme věřit. On je ten velký Vidoucí, o kterého je možno se opřít. 
Škrtnout z pravdy o člověku Boha, abychom zůstali u čistého rozumu, 
znamená škrtnout jedno křídlo. Každý si dokáže představit ptáka, který 
nemá jedno křídlo. Ačkoli je předurčen k pohybu ve výšinách, může tak 
nanejvýš „pochodovat“ po zemi. Je odsouzen k pohybu na horizontále, 
vertikála mu chybí. To je rozum bez víry. Opačný extrém by se snad dal 
odvodit z pohledu na náboženský fanatismus. Je to jakási zkreslená „ví-
ra“ bez používání zdravého lidského rozumu.  
Nepochybuji o tom, že církev vede člověka k rozvíjení obojího, poznání 
rozumového i poznání víry. Papežové posledních dob jsou toho zářným 
příkladem. Žel Bohu, většina lidí se spokojuje pouze s poznáváním 
funkčnosti (rozum) a nemají zájem o poznání víry, které odpovídá na 
otázku odkud, kam, jak a s kým. Nicméně i oni nezadržitelně spějí 
k bodu, kdy se s Bohem setkají tváří v tvář, poněvadž nevěra není 
schopna vytvořit jakousi neutralitu vůči Bohu. Bůh je původce člověka i 
jeho konečný cíl, a před jeho tváří, před jeho spravedlností jednou sta-



 8 

neme všichni, a buď cíle, pro který jsme stvořeni, dosáhneme, nebo jej 
mineme. 
 
4) Jaké máte ustanovení v rámci arcidiecéze. Jaké priority vidíte 
ve svěřených oblastech (liturgie, sakrálního umění a kultury? 
Liturgie je vrcholná činnost člověka, protože skrze ni odpovídá Bohu na  
Jeho lásku. Do účasti člověka na liturgii by měl být vtažen celý život člo-
věka, nebo jinak: celý život by měl být žit tak, aby mohl být součástí du-
chovního daru, který člověk na liturgii přináší. Proto si myslím, že to, co 
napomáhá prohloubení tohoto vztahu člověka s Bohem v souladu 
s tradicí církve, do liturgie patří, a pokud to působí rušivě, tak to tam 
nepatří. Totéž bych řekl o sakrálním umění. Je velmi dobré, že existuje 
komise, jako společenství lidí různých odborností, architektů, výtvarní-
ků, teologů, že hodnocení, které se potom nabídne ke schválení, není 
věcí názoru jednoho člověka, ale společným názorem skupiny. 
 
5) Za podpory arcibiskupství vznikla kancelář MSKA v Olomouci. Jaké po-
slání má mít? Kterým směrem by se měla  naše organizace rozvíjet a na 
jaké aktivity zaměřit? Co by měla církev od našeho akademického sdru-
žení očekávat? 
Zcela určitě se od ní očekává, že přispěje organizováním přednáškové 
činnosti ke vzdělávání a formaci veřejnosti směrem k Bohu. Proto je 
„křesťanská“, aby akademickému světu, ale i všem dalším zájemcům 
nabídla růst na nejrůznějších rovinách poznání, ale vždy s pomocí „obou 
křídel“, o nichž byla výše řeč. 
 
6) Co byste přál MSKA do další činnosti? 
Z celého srdce bych jí přál hodně nadšených 
spolupracovníků – spolupracovníků pravdy – jak 
říká sv. Pavel. I hodně posluchačů, žíznících po 
živé vodě pravdy. A také radost z toho, co o 
vzdělaných a vzdělávajících lidech říká prorok 
Daniel ve 12. kapitole: „Prozíraví budou zářit ja-
ko záře oblohy, a ti, kteří jiné učili spravedlnosti, 
jako hvězdy, navěky a navždy.“   
 
Za rozhovor děkuje šéfredaktor časopisu Dialog Evropa XXI. P. Jiří Koní-
ček 
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Rozhovor s pomocným biskupem olomouckého arcibiskup-
ství Mons. Josefem Nuzikem  
 
1) Vážený otče biskupe Josefe, Vaše jmenování pomocným bisku-
pem olomouckým bylo oznámeno 5. července a biskupské svěcení se 
uskutečnilo v říjnu 2017. Jaký to má pro Vás význam a jak se změnil Váš 
život od té doby? 
¨ 
Doba mezi jmenováním a biskupským 
svěcením byla pro mne důležitá 
v tom, abych zpracoval onu definitiv-
nost. Předtím jsem byl vždy pověřený 
dekrety ke službě v církvi – na určitou 
dobu s výhledem, že se kdykoliv mů-
že cokoliv změnit. Zatím co jmenová-
ní biskupem je napořád. 
  
2) Co nového mně přineslo toto 
jmenování?  
Z velké části se věnuji službě, kterou 
jsem konal už předtím 8 let jako ge-
nerální vikář. K tomu mi postupně 
přibývají nové úkoly. Naštěstí a díky Bohu vnímám také novou sílu, nové 
pohledy a vedení Boží, které má společného jmenovatele – síla svátosti 
svěcení.  
 
3) Jaké máte biskupské heslo a co vyjadřuje Váš biskupský znak? 
Jako biskupské heslo jsem si zvolil slova, která vycházejí z proroka Izaiá-
še: „Evangelium nuntiare“ – Hlásat radostnou zvěst. V těchto slovech 
vnímám aktuální potřebu pro sebe, ale i obecně pro dnešního člověka, 
aby do všech lidských slov pronikala slova radostné zvěsti evangelia. 
V mém znaku jsou prvky osobní – odkaz na mé rodiště Strání na okraji 
Bílých Karpat – to jsou ony tři vrcholky v moravských barvách, na můj 
původ ze zemědělské rodiny odkazují obilné klasy, lilie je připomínkou 
mého křestního patrona svatého Josefa. Obilné klasy vyjadřují také po-
dobenství o rozsévači, že radostná zvěst evangelia přináší úrodu. 
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4) Jak vnímáte svou biskupskou službu a své poslání?  
Stojím teprve na začátku, ale vnímám, že po-
sláním biskupa je více než u kněze být pastý-
řem; jsem pomocným biskupem a tak to mám 
jednodušší, že zásadní směr udává otec arcibis-
kup a my spolu s biskupem Antonínem mu po-
máháme.  
 
5) Jaké máte ustanovení v rámci arcidi-
ecéze? Jaké priority vidíte pro svěřené oblasti 
(ekonomická a personální)? 
Pokračuji už devátým rokem ve službě generálního vikáře, ale poté co 
se stal generálním vikářem i můj kolega pomocný biskup Antonín, ně-
které oblasti pastorační služby i organizace práce přešly na něho. Mně 
zůstala oblast personální a ekonomická, ve které je ještě dost toho, co 
se musí v této „porestituční“ době řešit a systematičtěji nastavovat, tak 
abychom zvládli finanční nezávislost církve na státu a stal se z nás dobrý 
hospodář i správce duchovních hodnot. 
 
6) Jako vicerektor jste se staral o bohoslovce a zajišťoval podmínky 
a zázemí pro jejich vzdělání a duchovní formaci. Budete v diecézi navště-
vovat vzdělávací instituce a pomáhat v jejich rozvoji? 
Vzdělávací instituce nespadají přímo do mé kompetence, ale rozhodně 
jim svoji podporu dávám, a pokud je to možné, rád se zúčastňuji růz-
ných návštěv a programů, které jsou nabízeny. Svět je plný informací a 
proto je nezbytný hlubší pohled, který vychází z osvědčené církevní 
nauky a lidské moudrosti.  

 
7) Vzdělávání má v programu i MSKA. Kterým směrem by se měla 
naše organizace rozvíjet a na jaké aktivity zaměřit? Co by měla církev 
od akademického sdružení jako je naše očekávat? 
MSKA má už určitě vypozorováno, které oblasti vzdělávání se osvědčily. 
Určitě je potřeba dál pokračovat v tématech z historie, bioetiky, teolo-
gie, filosofie… apod. Stále je třeba seznamovat s oblastmi, na které upo-
zorňují poslední dokumenty papežů.  
 
 
 



 11 

8) Jak může MSKA přispět k dialogu mezi církevním, akademickým 
a kulturním světem? 
Dnešní svět je propojen mediálně v jeden velký celek, ale pořád zůstává 
málo propojený svět vědy, kultury a denního života. Tak to bylo a tak to 
i bude – jsou to systémy v podstatě samostatné, jsou to jakési odlišné 
světy a jejich propojení se děje nikoliv systémově, ale právě aktivitami 
hnutí nebo organizací, jako je MSKA, jednotlivců a jednotlivými akcemi. 
V tom spatřuji přínos MSKA – konkrétní aktivní propojování skrze před-
nášky, jejichž účastníci tyto myšlenky nesou do svého prostředí. 
  
9) Jaký je Váš zájem a podpora MSKA, zejména v rámci arcidiecéze, a co 

byste přál MSKA do další činnosti? 
Arcibiskupství olomoucké dlouhodobě podporuje MSKA finančně i sys-
témově. S vděčností pozoruji různé aktivity, které se vydařily. Přeji Vám 
Boží vedení při výběru témat a akcí, narůstající zájem o připravené pro-
gramy, dobré spolupracovníky a rozšiřující se základnu členů i příznivců.  
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Vize kooperace v obnově a rozvoji MSKA 
P. ThDr. Jiří Koníček 

MSKA zaujala v oblasti křesťanského vzdělávání 
výrazné místo. Na své cestě dospěla do určitého 
stádia vývoje, kdy je potřeba se zastavit a hledat 
nové formy k překonání vážných krizových ten-
dencí (generační problémy, stagnace, pasivita, 
rezignace).  
Mezníkem v tomto vývoji se stalo valné shromáž-

dění MSKA, konané v Brně dne 25. 2. 2017, kde se rozhodovalo, jakou 
cestou se vydat: zda směřovat k integraci s Českou křesťanskou akade-
mií a tím ukončit samostatnou činnost MSKA nebo jít cestou samostat-
nosti s rizikem postupného útlumu činnosti. V této situaci byl mnou 
předložen návrh na kooperaci MSKA s ČKA při zachování samostatnosti. 
Tato partnerská solidární kooperace je šancí k zachování, proměně a 
rozvoji MSKA. Valné shromáždění schválilo základní usnesení MSKA v 
tomto znění: Valné shromáždění MSKA pověřuje předsednictvo jednat 
s ČKA o kooperaci s ČKA s tím, že k příštímu valnému shromáždění před-
loží konkrétní návrh v této věci. Valné shromáždění schválilo organizační 
a personální změny. Dosavadní předseda a předsednictvo bylo odvolá-
no a bylo zvoleno nové vedení v čele s novým předsedou MSKA, navr-
hovatelem kooperačního modelu. 
Zásadním zadáním nového vedení je naplňovat záměr o směřování 
MSKA kooperací s ČKA a dalšími institucemi k obnově a rozvoji MSKA. 
Vize kooperace a její realizace byla navržena předsedou a schválena 
předsednictvem. Kooperativní a dialogický model vychází z principů ne-
závislosti a samostatnosti, solidarity a subsidiarity v oblastech společ-
ného zájmu. Předseda zahájil přímé jednání s ČKA o kooperaci, které 
bylo potvrzeno Memorandem o kooperaci  mezi ČKA a MSKA, a  do-
hodnutím o spolupráci ve vzdělávání na základě otevřeného dialogu 
a akademického sdílení. Smyslem této spolupráce je rozvoj činnosti 
obou akademií a vzájemná inspirace a participace na zdokonalování je-
jich organizačních struktur. Pro partnerskou spolupráci s ČKA a jejími 
organizačními složkami je zapotřebí provést právní, organizační a struk-
turální změny MSKA. Vize vychází z aplikace principu kooperace ve 
všech organizačních strukturách obou akademií. Otevřenost ke spolu-
práci je nutná nejen ve vnějším vztahu k akademickým, církevním a spo-
lečenským institucím, ale také uvnitř akademie.  
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Model kooperace je cestou k překonání stagnace a izolace a má zásadní 
význam pro obnovu a rozvoj MSKA. Předsednictvo projednalo návrhy 
předsedy a schválilo Koncepci obnovy a rozvoje organizačních struktur 
MSKA pro realizaci usnesení o kooperaci. 
Reorganizace administrativních struktur MSKA 
Pro optimální a efektivní fungování MSKA je nutné upravit organizační a 
personální uspořádání. Předsedou bylo zajištěno nové administrativní 
centrum v sídle v Olomouci, které je dostupné v celém rozsahu působ-
nosti MSKA moravské církevní provincie a poskytuje optimální podmín-
ky pro spolupráci s církevními strukturami (zejména arcibiskupstvím 
olomouckým) a akademickými institucemi, zejména s CMTF. Adminis-
trativní centrum má poskytovat zázemí pro funkční  řízení a všestrannou 
pomoc organizačním strukturám MSKA. Administrativní struktury MSKA 
se postupně rozšiřují či mění na oblastní vzdělávací centra. Model koo-
perace je aplikován ve vztahu k administrativnímu centru ČKA formou 
vzájemné komunikace a spolupráce na centrální úrovni. 
Prioritním úkolem je obnova a rozvoj organizačních struktur, zejména 
regionálních poboček (RP) a rozšíření o vzdělávací střediska - kluby křes-
ťanské akademie (Klub MSKA) ve spolupráci s univerzitními a místními 
vzdělávacími institucemi (zejména s knihovnami). RP a Kluby MSKA by 
se ve spolupráci s podobnými  kulturně-společenskými organizacemi 
měly zaměřit na pořádání pravidelných vzdělávacích programů a ne-
formálních diskuzí.  
Pro oživení činnosti a funkční spolupráci je obnovena akademická rada 
MSKA se zástupci organizačních  struktur MSKA, která by se měla pravi-
delně scházet k projednání vzdělávacího programu a  způsobu realizace 
kooperace na regionální úrovni, zejména mezi pobočkami MSKA a ČKA 
působícími ve stejném místě.  Na podporu  rozvoje akademické činnosti 
má přispívat sbor poradců  a akademické kolegium MSKA (obdoba čest-
né rady ČKA), ve kterém jsou zástupci církevních a akademických insti-
tucí. Akademické kolegium se vyjadřuje k zásadní strategii a odborné 
profilaci MSKA.  
Úkolem je obnova  další základní organizační struktury a rozvoj její čin-
nosti - tematické sekce MSKA. Záměrem je  proměna odborných tema-
tických sekcí na centra, která zajišťují vzdělávací programy a kurzy 
nabízené regionálním pobočkám a zároveň poskytují servis při analý-
zách aktuálních církevně-společenských témat pro potřeby církevních 
subjektů. Pro obnovu tematických sekcí byli získání noví odborníci, pů-
sobící v akademické oblasti. Rozvinula se úzká spolupráce a vzájemná 
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pomoc mezi členy odborných sekcí ČKA a MSKA při pořádání společ-
ných akcí. 
 
Důležitá je obnova a rozvoj publikační činnosti MSKA. Úkolem je vytvá-
řet podmínky k rozšíření publikační činnosti členů MSKA a jejích spolu-
pracovníků o sborníky, studie, monografie. Důležitá je  obnova a rozvoj 
časopisu Dialog Evropa XXI a webu MSKA k prezentaci publikací v elek-
tronické verzi (možnost stažení), zajištění distribuce tištěných textů a 
vytvoření odborné knihovny. Předsednictvo MSKA převzalo a dále rozví-
jelo projekt elektronického časopisu a nového webu MSKA. Elektronická 
verze časopisu má mediálně komunikační charakter k diskuzi nad aktu-
álními problémy. Tištěná forma se víc zaměří na vědecké studie a nauč-
né články. Tematické sekce mají zajišťovat redakční práce pro časopis 
Dialog-Evropa XXI. Důležité je propojení nového webu MSKA 
s elektronickou verzí časopisu. Deklarovaná spolupráce mezi MSKA a 
ČKA by se měla promítnout i do spolupráce mezi redakcemi časopisů 
Dialog-Evropa XXI a Univerzum. 
Základní zadání jednat o kooperaci s ČKA byl rozšířeno a aplikováno jako 
princip pro jednání ve vztahu k vědeckým, společenským a církevním 
institucím. Model kooperace je aplikován také směrem dovnitř 
akademie při obnově jejích struktur, které mají být završeny schválením 
organizačních a právních úprav stanov a vnitřních dokumentů pro 
optimální fungování a rozvoj činnosti MSKA. Koncepce kooperace se 
stala začátkem nové etapy  ve vývoji MSKA a je potvrzením toho, že tato 
cesta vede od stagnace k dalšímu rozvinutí činnosti MSKA a obnovení 
jejího nezastupitelného místa v dialogu církevního a světského 
společenství.  
Děkuji předsednictvu a všem, kteří jakýmkoliv způsobem napomáhají a 
spolupracují na obnově a rozvoji MSKA. ThDr. ICLic. Jiří Koníček, 
předseda MSKA. 
 



František  Sušil jako vyučující na brněnském alumnátu 
PhDr.ThDr. Hynek Šmerda Ph.D. 

V letošním roce si připomínáme 150. 
výročí od úmrtí významného kněze 
brněnské diecéze, rousínovského 
rodáka P. Františka Sušila (1804 – 
1868), který je široké laické veřej-
nosti především znám jako sběratel 
moravských národních písní. 
V tomto příspěvku se však zaměřím 
na Sušila jakožto pedagoga v brněn-
ském kněžském učilišti, což byla jeho 
hlavní činnost vedle té badatelské, 
překladatelské a výchovné a která je 
nejenom v současné  době neprá-
vem zastřena sběratelskou činností.  
Bezpochyby největší vliv na kulturní 
moravský život nacházíme u Františ-

ka Sušila v jeho učitelském působení, vždyť „byl jeden z nejzářivějších 
zjevů brněnského teologického učiliště, který vzácně vynikal nejen 
v rozličných aktivitách mimo svůj obor, ale také jako biblista.“1 Na učitel-
skou stolici nastoupil po Antonínu Horském,2 který zde krátce suploval 
tento předmět po Jiřím Vrbovi,3 jenž se roku 1835 stal farářem a později 
děkanem v Kloboukách u Brna. Od jeho jmenování profesorem biblické-
ho bohosloví Nového zákona ze dne 20. února 1837 setrval ve svém 
úřadě až do své smrti, tedy celých 31 let. Po něm roku 1868 nastoupil 
rajhradský benediktin Arnošt Karel Gřivnacký,4 jenž brněnské bohoslov-

                                                 
1 CHAROUZ, J. Z. Brněnský alumnát. Výchova a vzdělávání duchovenstva v Brně v letech 
1807-1950, s. 45. 
2 Antonín Horský (nar. 1792 v Dubu) byl r. 1831 vysvěcen na kněze. V alumnátu byl jme-
nován suplentem r. 1836. Později se stal farářem v Dukovanech a roku 1851 v Letovicích. 
Vynikal obrovskou znalostí několika řečí, jakož i vzácným malířským a hudebním nadáním.  
3 Jiří Vrba (1797 Mutěnice – 1869 Klobouky u Brna) byl ordinován r. 1820 a profesorem se 
stal začátkem r. 1827. Roku 1835 se stal farářem, později také děkanem v Kloboukách u 
Brna. V r. 1867 byl jmenován čestným kanovníkem brněnské katedrální kapituly.  
4 Arnošt Gřivnacký (nar. 1836 Kolloredov na Moravě) vstoupil r. 1854 k benediktinům 
v Rajhradě a r. 1859 přijal kněžské svěcení. Profesorem byl jmenován r. 1869 a v tomto 
úřadě setrval až do konce školního roku 1907/08. Vedle své učitelské činnosti se věnoval 
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ce uváděl do hlubin novozákonní vědy až do konce školního roku 
1907/1908. Vztahy mezi bohoslovci a profesory byly vzhledem k dané 
době omezené – většinou pouze na přednášky, přičemž jejich povaha 
byla vytyčena předem stanovenou učební látkou, kterou musel vyučující 
dodržovat s byrokratickou přesností, chtěl-li nadále setrvat ve svém 
úřadě. Přesto u každého vyučujícího bylo možné vnímat jiné pedagogic-
ké a zvláště řečnické nadání. Právě toto specifikum přednesu poskytova-
lo i Sušilovi jistou svobodu a možnost působit na bohoslovce živějším 
způsobem než jen pouhým suchým a často těžkopádným „přednášením 
látky“.  
Z různých výpovědí a vzpomínek jeho žáků dobře víme, že Sušil neoplý-
val zvláštními řečnickými vlohami. Myšlenka u něho obyčejně předsti-
hovala a přemáhala slovo, takže mluvil rychle a posluchač běžně míval 
velké potíže se sledováním výkladu. Často také přeskakoval a odbočoval 
mezi jednotlivými myšlenkami a tématy k dlouhým exkursům, které ne 
vždy souvisely s probíranou látkou. O Sušilových přednáškách napsal 
jako první Beneš Method Kulda (1820 – 1903): „Někdy mluvil Sušil rychle 
jako bleskem; chtěl-li posluchač všechno sledovati a rozumem chápati, 
musil míti pozornost velmi napnutou; šlo to ráz na ráz a pádná myšlenka 
stihala myšlenku. Sušil má všechno, co se od professora našeho věku po-
žadovati může, i učenost věru hlubokou, či raději řekněme vědoucnost 
rozsáhlou, kterou však ještě nepojí jedno centrum. Či má se to připočísti 
poetičnosti ducha jeho mohutného, který si libuje v řeči jednoho 
k druhému předmětu poletovati, nucen a puzen jsa náramnou silou myš-
lenek v něm se hrkem rodícím, takže jedna druhou stíhá a tlačí? Láska 
k národu však jest jeho nejkrasší ozdobou, kterou plápolá a tak oživen 
jest, že se může říci o něm, že nosí celý národ v čistém svém a nezištném 
srdci.“5 A na jiném místě píše o Sušilovi Vladimír Šťastný (1841 – 1910): 
„Takým se jevil Sušil u věku již pokročilém též nám, když r. 1862 seděli 
jsme jako bohoslovci u jeho nohou. Týž zápal téměř mladistvý, táž 
hloubka myšlenek, táž živost, již výklady své protkával rozličnými exkursy 
– uchvacovala nás, když nám vykládal Písmo svaté, k němuž tenkráte již 
chystal svůj epochální výklad...“6 Halouzka hodnotí Sušilovy přednášky 

                                                                                                  
literární práci, napsal různé kritiky a pojednání do Mitteilungen aus dem Benediktiner und 
dem Cistercienser Orden. 
5 PROCHÁZKA, M. František Sušil. Životopisný nástin, s. 418-420. 
6 ŠŤASTNÝ, V. František Sušil. Obzor. roč. XXVII., č. 8, s. 113-114.  
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jako zajímavé, ale velmi promíchané: „Myšlenky se mu v hlavě bleskem 
rodily a křižovaly. I řeč jeho dle toho vypadala; mluvil z čerstva, přechá-
zel, tokem citů unesen, z jedné řeči do druhé. Přitom třel si čelo a hleděl 
utkvěle do výšky. Žákům svým jevil se stejně, neprokazoval žádnému ně-
jakých zvláštních výsad. Koho měl rád, ten se měl po pěti; na toho dolé-
hal mnohem přísněji nežli na jiné, aby prý se nezdálo, že Slovany 
protěžuje... Tento výtečný muž – považme – nebyl vyznamenán, kdežto 
jeho žáci už byli kanovníky! Nebyl za tehdejší poněmčené doby odstra-
něn z profesury, poněvadž byl přísně ortodoxní a Slovanem jen sám pro 
sebe, nic žádnému nekazil a do ničeho se tehdy netlačil.“7  
Sušilovy nedostatky v akademické vytříbenosti a uhlazenosti, jež postrá-
dal, vyvažovala oduševnělost a bezprostřednost jeho přednesu, kterými 
dovedl zaujmout své posluchače. Při svých výkladech slovanským alum-
nům často připomínal jejich budoucí kněžské povinnosti ve vztahu 
k národu: „Buďte především dobří a ušlechtilý křesťané, vzorní duchovní 
a pak buďte i horlivými a věrnými milovníky národa; nebo jedno bez dru-
hého ani obstáti nemůže, ana církev není mimo národy, nýbrž pro náro-
dy a v národech.“8 Poněvadž zcela právem pokládal znalost Bible za 
jednu z nejdůležitějších pro budoucí kněze, chtěl proto po svých poslu-
chačích, aby ji ovládali co možná nejdokonaleji. Matěj Procházka (1811 
– 1889) k tomu dodává: „Věda dobře, že česká biblická řeč jest vzorná, 
měl alumny slovanské k tomu, aby písmo svaté v jazyku českém pilně 
čítali a obsah kapitol jemu v témž jazyku odříkávali. Tím docílil dvojího: 
předně že se alumnové vědomostmi písmovými obohacovali a za druhé, 
že se vzdělávali v řeči, ve které příště kázati a vůbec vyučovati měli, která 
však tenkráte ve školách docela byla zanedbávána. U všech duchovních 
vůbec naléhal na to, aby písmo svaté pilně čítali, a kdykoli některý z jeho 
bývalých žákův jej navštívil, neopomenul tázati se ho, zdali už celé písmo 
sv. pročetl. I pokládal to za největší hanbu pro kněze katolického, vědo-
mostmi písmovými dáti se předstihnouti od leckteré staré ženy protes-
tantky.“9  Sušil tak důrazně vyžadoval, aby se jeho studenti pilně a 
soustavně učili zpaměti novozákonní kapitoly a obsah jednotlivých kapi-

                                                 
7 HALOUZKA, J. Pohledy do života církevního a vlasteneckého na Moravě. I. Před rokem 
1848, s. 708-709.  
8 PROCHÁZKA, M. František Sušil zemřel. ČKD, roč. 1868, č. 4, s. 294-295; srov. také ŠA-
LOMOUN, A. Sušil jako vychovatel kněžstva a spisovatel bohovědný. Museum, roč. 1904, 
s. 187.  
9 Tamtéž, s. 295.  
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tol. Což dobře charakterizuje také jeho povahu: „Poněvadž byl jako vět-
šina spekulativních a rozjímavých povah uzavřený a citlivý, působila mu 
úřední hodnost a styk s posluchači rozpaky, na něž reagoval obvyklým 
způsobem – jistou strohostí a odmítavostí, jež mohla snadno budit do-
jem povýšenosti, kdyby jeho upřímná prostota a nadšení, s nimiž plnil 
své povinnosti, nebyly přesvědčovaly o opaku.“10  
Při samotném zkoušení byl pak velmi shovívavý a mírný, byť nabádal 
způsobem nejdůraznějším ke čtení a ke studiu. Ve většině Sušilových 
životopisů se k tomu vypráví následující epizoda: „Stalo se, že přistihl 
několikrát jistého posluchače, že neuměl kapitolky. ´Pane, N. N.,´ pravil 
vážně Sušil, ´víte-li pak, do byl sv. Servulus? – Nevíte? – Povím vám to. 
Sv. Servulus byl žebrák. Neměl na knihy a nebyly by mu platny bývaly, 
vždyť ani čísti neuměl. Ale duše jeho prahla po slovu Božím, po Písmě 
svatém. – Víte co udělal? Za to, co si vyžebral, dával si od předčitatele 
čísti Písmo sv., až je celé poznal a mohl pak i jiných poučovati. – A vy, 
pane N. N., máte vše, čeho potřebujete, jste studovaný pán, knih máte 
dosti a jste tu proto, abyste se učil Písmu sv., byste jednou dovedl lidu 
hlásati slovo Boží. Jak pak vám bude,´ - a hlas Sušilův zněl přísně a dů-
razně – ´až jednou se octnete před soudem Božím se sv. Servulem? Ne-
bude vás hanba, on – žebrák, a vy, bohoslovec, a nedbáte o Písmo 

svaté!´“11 A dalším výmluvným příkladem, který dokládá Sušilovu pova-
hu, může být vyprávění o alumnech jistého ročníku, kteří se na začátku 
školního roku osobně vydali, aby se představili svým budoucím vyučují-

                                                 
10 VODIČKA, T. František Sušil, s. 83. 
11 ŠŤASTNÝ, V. František Sušil. Obzor. roč. XXVII., č. 8, s. 114.  
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cím. Sušil je přijal veskrze nemilostivě: „Nač to děláte? Je to zbytečná 
věc, takovéto představování. Však mne znáte všichni a já vás brzy po-
znám v koleji, co jste zač. Ano,“ usmál se a pak obrátil řeč: „kdybyste mi 
tak slíbili, že se budete rádi učit kapitolkám Písma svatého, to bych měl 
radost z vaší návštěvy.“ A bohoslovci odpověděli: „Ale, pane kanovníku, 
vždyť to se rozumí samo sebou, že se učit budeme!´ – ´A tak, to se rozu-
mí samo sebou,´ opakoval Sušil s milým svým úsměvem, ´to si budu pa-
matovat a vy si to pamatujte též!“12 A Sušil si to skutečně pamatoval, 
protože při každé příležitosti, jakmile někdo v kapitolkách uvázl, již se 
Sušil tázal: „Ale, ale, kdo pak to tenkráte řekl, že se cosi rozumí samo se-
bou? Vidíte, jak se zapomíná! Inu sliby, chyby!“13 I přes svou přísnost byl 
Sušil sám nejlepší pobídkou a zářivým příkladem k tomu, aby si studenti 
Písmo sv. zamilovali a pilně ho studovali: „... náš učitel sám, u něhož se 
zplna osvědčovalo: exempla trahunt. Kdo viděl a slyšel Sušila, jak u ně-
kterého místa zaplál jeho zrak, zmohutněl hlas, a z úst s podivnou ja-
kousi rhapsodickou výmluvností řinula se slova zplna skálopevné víry a 
horoucí lásky k božskému Spasiteli a učení Jeho, nemohl zůstati chlad-
ným a lhostejným. Když pak mluvil o horlivosti sv. Pavla, o lásce sv. Jana, 
o stálosti svatých apoštolů a otcův apoštolských – tu bezděky napadala 
člověku myšlenka: ´Dobře mluvíš, mistře náš, ale tys také jeden z nich, 
z těch apoštolů a vyznavačů Páně, tys sám také muž, jenž z víry žije a 
Pána svého nade všecko miluje; proto také slovům tvým tím ochotněji 
věříme.´“14 Podobně na něj vzpomíná jiný bohoslovec: „… při každé části 
měl, čím by oživil vyučování, ať již to byla vhodná reminiscence nějaká 
nebo vážný exkurs. Mluvil-li na příklad o panictví, neopomenul důrazně 
budoucí sluhy církevní jím vázané upozorniti na své často opakované: 
´Kněz budiž učený a pobožný!´ – ´Pilnými studiemi,´ dokládal, ´kněz neto-
liko se obohatí vědou, pro jeho stav potřebnou a čestnou, nýbrž vystříhá 
se také zahálky, matky všeliké nepravosti a polštáře satanova.´“15 A pak 
na další stránce dodává: „Podobalť se Janovi v něžnosti a vroucnosti lás-
ky ke Kristu, podobalť se Pavlu v hlubokosti, moudrosti a osvícenosti 
křesťanské, prohlídaje ve všem ke hloubi a výši, oběma pak snažil se 
upřímně připodobniti v čistotě a neúhonnosti jak těla tak ducha. Důraz-

                                                 
12 Tamtéž.  
13 Tamtéž. 
14 ŠŤASTNÝ, V. František Sušil. Obzor, roč. XXVII., č. 8, s. 114. 
15 ŠALOMOUN, A. Sušil jako vychovatel kněžstva a spisovatel bohovědný. Museum, roč. 

1904, s. 187.  
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ně zastával bezženství kněžské dle příkladu sv. Pavla dokládaje: ´A co 
pak dělati mají tisíce a tisíce vzdělaných a dobře zvedených ženštin, kte-
ré se provdati nemohou? Co dělati mají tisícové manželův, kteří žiti 
musejí v manželství, jakoby nebyli v manželství, poněvadž jedna strana 
manželská jest ustavičně chorá a nemocná? Nebylo-li by zrušení bezžen-
ství kněžského tolik, co hlásati nemožnost zdrženlivosti a oněm osobám 
dovolení dávati ku smilství a cizoložství, poněvadž kněz sám se zdržeti 
neumí a nechce? Jak ale hned pookřívá a tuží se srdce takových osob, 
vidoucích kněze neúhonného, an totéž jho zdrženlivosti a sebazapíravos-
ti stále a zmužile nese!“16 Tolik tedy alespoň pro přiblížení toho, co Sušil 
vkládal do svých přednášek a čím vším se snažil nejen intelektuálně, ale i 
duchovně obohatit a povzbudit své posluchače, budoucí kněze a vycho-
vatele.  
František Sušil také často rozmlouval o záležitostech církevních a národ-
ních, přičemž zajímavý postřeh týkající se jeho bázlivosti a s ní vrozené 
opatrnosti nacházíme v jeho vztahu k těm, kteří byli ze strany aristokra-
tických představených podezříváni z neortodoxního smýšlení. Příkladem 
tohoto jeho málo pevného a nedostatečně samostatného postoje byla 
obava z překonávání předsudků: Bál se navštěvovat Františka Matouše 
Klácela (1808 – 1882), „který od některých křiklounů podezříván ze 
smýšlení nekatolického, jen aby snad naň nepadl také stín podezření. 
Ach! Škoda, přeškoda!“17 A správně bohoslovec Kulda v kritickém duchu 
připojuje: „… nelze kolegům Klácelovým odpustiti tak lehce, že když vidě-
li Klácela tonouti, jej opustili a nechali utonouti. Tehdy právě měli takoví 
gigantové duchem, jakými byli Sušil a Panšab, všechnu svou dovednost i 
učenost i srdečnost vynaložiti, aby člověka taktéž učeného a jistě dobro-
srdečného zachránili!!“18 K celistvějšímu pochopení Sušilovy osobnosti 
je třeba uvést skutečnost, kterou Jan Halouzka dodává ve svém článku: 
„… nedovedu si bázlivost Sušilovu někdy vysvětliti, kdyžtě zase za jiných 
příležitostí zmužilostí zrovna hořel! Nikdo nesmí se odvážiti Sušila 
z titěrné podlízavosti viniti: byl příliš skromný. Dostalo-li se časem Sušilo-
vi jakéhosi uznání, byla toho příčinou jeho obdivuhodná učenost! Roz-
hodnost Sušilovu dokumentuje vlastnoruční list, který byl (několik let 

                                                 
16 Tamtéž, s. 295-296.  
17 HALOUZKA, J. Pohledy do života církevního a vlasteneckého na Moravě. I. Před rokem 

1848, s. 712.  
18 Tamtéž.  
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později) jako starosta ´Dědictví sv. Cyrillo-Methodějského´ jednateli B. 
M. Kuldovi zaslal.“19 Jedná se o dopis, v němž Sušil velmi důrazně rozka-
zuje jednateli, aby pro hraběte Silva-Taroucu (1816 – 1881) už konečně 
vystavil úpis na tisíc zlatých, které Dědictví slíbil darovat, aby nedošlo 
k opomenutí tohoto jeho dřívějšího slibu.20  
To, co vysvítá z těchto citovaných vzpomínek na Sušila jakožto profeso-
ra, je jednoznačně vyzdvihování jeho pozitivního vlivu. Zvláště starší au-
toři někdy až křečovitě zdůrazňovali kontinuitu těch, kdo za profil 
brněnského alumnátu nesli odpovědnost: Josef Pospíšil21 byl přece Suši-
lovým žákem, i když jeho přednášky stihl poslouchat stěží jen o něco 
málo déle než jeden semestr, a Karel Skoupý22 byl nejen žákem Pospíši-

                                                 
19 Tamtéž. A pokračuje: „Tak bláznovsky si častěji počíná, ovšem že se s ním každinký opět 
smíří, maje to štěstí v hodinu příhodnou k němu přijíti, kde on, jak učeného a velkého muže 
hodno v bratrské upřímnosti rozmlouvá o záležitostech církevních a národních. Anebo když 
s katedry rozplývaje se v citu myšlenkám svým v proudu básnického nadšení vyjeviti se dá, 
pak by ho posluchač zlíbal, ba ne, ale v šetrné úctě obdivuje a slaví mohutného jeho ducha, 
a zvelebuje v pokoře úctyplné šlechetnost jeho srdce, takže ani jeho nesamostatnost, jížto 
ku př. v bázlivém se vyhýbání mužům v nemilosti u vyšších jsoucím i na veřejné ulici (jako 
Klácelovi) na jevo dává, ani tato bázlivá nesamostatnost nedovede vyvrátiti překrásný po-
jem o něm nabytý.“ Tamtéž, s. 710-711. 
20 Tamtéž, s. 712. Tento zmíněný rukopis Sušilova dopisu je součástí Halouzkova příspěv-
ku. Fotokopie je uveřejněna na str. 714-715.  
21 Josef Pospíšil (1845 Oslavička u Velkého Meziříčí – 1926 Brno) byl r. 1870 vysvěcen na 
kněze a po dalších studiích dosáhl v r. 1874 doktorátu teologie ve Vídni. Od roku 1874 
působil jako profesor fundamentální teologie a dogmatiky na brněnském bohosloveckém 
učilišti, kde také začal přednášet filozofii. R. 1886 se stává ředitelem alumnátu a ve stej-
ném roce je jmenován konzistorním radou a přísedícím biskupské konzistoře; v r. 1894 se 
stal sídelním kanovníkem brněnské kapituly. V r. 1896 mu byla papežem Lvem XIII. uděle-
na hodnost papežského tajného komořího a jmenoval ho členem římské Akademie sv. 
Tomáše. Po vydání spisu o filozofii T. Akvinského se stává dopisujícím členem KČSN a ČA-
VU. V letech 1896-99 byl členem redakční rady Hlídky, v níž prosazoval větší důraz na uve-
řejňování filozofických pojednání. Zároveň také působil v Katolické politické jednotě 
brněnské a angažoval se i v Katolické národní straně moravské atd. Z popudu Aeterni pa-
tris Lva XIII. (1879) napsal Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského, jejíž první díl vyšel 
poprvé r. 1883 v Brně. Polemizoval s „moderní nevěreckou filozofií“: materialismem, pozi-
tivismem, panteismem, racionalismem a adresoval několik kritických poznámek i darwi-
nismu. T. G. Masaryk označil jeho Filosofii za „jeden z nejlepších spisů české filosofické 
literatury vůbec“. Byl přispěvatelem do Hlídky, ČKD a Obzoru. Srov. PECKA, D. České kato-
lictví 20. století v evropském kontextu. In: Katolická ročenka. NERADOVÁ, J. (ed.). Praha: 
Katolická charita, 1970, s. 68.  
22 Karel Skoupý (1886 Lipůvka – 1972 Brno) byl moravský teolog a 12. brněnský biskup 
(1946-1972). Po ročním působení v duchovní správě na jižní Moravě byl ustanoven nejpr-
ve prefektem chlapeckého semináře, později zároveň vyučoval novozákonní biblickou 
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lovým, ale i dědicem Sušilovy katedry! Nechtěli bychom přeceňovat, ale 
ani bagatelizovat tuto myšlenku kontinuity či další jí podobné myšlenky; 
jistě stojí za zamyšlení. Přesto však je neodmyslitelná pravda, že Sušil 
přednášel biblickou novozákonní vědu, tedy jeden z nejdůležitějších 
předmětů nejen v oblasti vědecké přípravy budoucích kněží, ale také 
jejich duchovního života, po dobu jedenatřiceti let. O jeho odborné 
průpravě i hluboké víře svědčí, vyjma již zmíněných vzpomínek jeho žá-
ků, především jeho komentář k vlastnímu překladu Nového zákona. Dal-
ším nezanedbatelným momentem bylo jeho vlastenectví, podložené 
bezúhonným osobním životem, a víra, která naplňovala Sušilovu každo-
denní praxi.23  
Pro větší přehlednost můžeme shrnout Sušilův vliv na bohoslovce do 
dvou hlavních oblastí: vědecké a národní. Jedná-li se o tu první, tak Sušil 
jistě plně uskutečňoval požadavky svého učitelského úřadu, avšak k naší 
velké lítosti nenašel se mezi jeho žáky nikdo, kdo by se mohl stát jeho 
pokračovatelem v oblasti biblické vědy. Tuto skutečnost bychom mohli 
přičíst k ryze praktickému zaměření tehdejšího teologického studia a 
pak nepochybně i k poměrům, v nichž žil kněz v polovině 19. století. 
Tehdejší postavení a poměry ve společnosti odvracely kněze snadno 
k nejrůznějším praktickým činnostem, a to i ty povahy, kterým nechybě-
la schopnost, nadání a píle pro vědeckou činnost.24 I z tohoto důvodu 
nabyla druhá stránka Sušilova vlivu převahy, tedy prosazování národní-
ho uvědomění mezi bohoslovci brněnského alumnátu. Příkladem dokla-
dujícím tuto Sušilovu neúnavnou činnost je svědectví Jana Ev. Bílého 
(1819 – 1888), který ve své autobiografii z roku 1877 píše: „V theologic-
kých studiích měl jsem před očima ponejprv tři úplně vyspělé karaktery, 
na něž nikdy nezapomenu, a k nimž velikou úctu, a k jednomu z nich nej-
útlejší lásku s sebou do hrobu vezmu. Jeden mi představoval vznikající 

                                                                                                  
vědu na teolog. učilišti a od r. 1923 byl regentem (rektorem) alumnátu až do svého jme-
nování biskupem 3. dubna 1946. Konsekrován byl 30. června t. r. Přes půl století aktivně 
ovlivňoval diecézi nejprve jako učitel a vychovatel budoucích kněží, později jako biskup. 
Kromě hlubokých znalostí byl pozoruhodný ve svém zanícení, s jakým učil své studenty. 
Jeho vliv nezmenšila ani osmnáct let trvající internace (1950-1968) nejprve v biskupské 
rezidenci, později na různých místech v diecézi i mimo ni. Srov. Katalog brněnské diecéze. 
Neproměnná část, s. 23. 
23 Srov. VYCHODIL, P. František Sušil, životopisný nástin, s. 331-333. 
24 Pro bližší poznání mnohých dalších všestranných činností tehdejšího kněžstva srov. 
ZLÁMAL, B. Příručka českých církevních dějin, Díl VI. Doba probuzenského katolicismu 
(1848-1918), s. 64-78.  
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pietismus (mystiku); druhý dubovou, žulovou povahu zarytého Němce, 
ve třetím ´Církev a Vlasť sestersky vládly ve ňádrech´ a to byl náš učitel, 
náš otec, náš miláček František Sušil, kterýž mne v druhém roku zcela 
upoutal k sobě, k Církvi a Vlasti, takže jsem milerád se oddal do boje, 
bych pod praporem tím prospěl podle sil svých, a slouže Bohu a Vlasti 
stal se líbeznou obětí Bohu svému...“25 
Mezi jeho posluchači nechyběli jednotlivci obdaření intelektuálními 
schopnostmi i vážností způsobu, jakým se připravovali na své budoucí 
kněžské povinnosti. Pozornost těchto studentů, jako byli například Jan 
Bílý, Jan Kalivoda, František Pojmon, B. M. Kulda a mnozí další, které 
později nazýváme Sušilovou družinou, byla obrácena k potřebám ná-
rodního života. Pro snazší pochopení této naší problematiky lze tuto 
dobu zjednodušeně vymezit na období trvající do padesátých let, kdy se 
hlavní úsilí soustřeďovalo na posílení národního vědomí a obnovu ná-
rodní pospolitosti. Od let padesátých se pak těžiště stále více přesouva-
lo do oblasti politické. Je proto evidentní, že pro jednoho člověka nebylo 
jednoduché se v plné míře angažovat v obou těchto oblastech, jak 
v činnosti intelektuální či vědecké, tak i v oblasti praktické. Podobně se 
vytvářel jakýsi poměr mezi Sušilem a jeho přáteli a žáky na základě „při-
rozené dělby práce“. Sušil se však v tomto „pohybu“ stává jednoznačně 
ideovým vůdcem moravských vlasteneckých kněží a nejvýznamnějším 
představitelem těchto obrodných snah.K nejvýznamnějším osobnostem 
náboženského a vlasteneckého dění na Moravě poloviny 19. století patří 
na prvním místě zcela právem František Sušil.26 Během svého dlouhole-
tého působení na brněnském teologickém ústavu vychoval mnoho žáků, 
kteří až nekriticky zbožňovali svého učitele.27 Sušil byl vskutku výraznou 
charismatickou osobností, která kolem sebe zakrátko vytvořila pozoru-
hodnou komunitu literárně i národopisně činných spolupracovníků, ne-
hledě na již zmíněný paradox: Ač Sušil nerad vystupoval na veřejnosti a 
svůj vliv uplatňoval raději v osobním působení na své přátele a žáky, na-
byl přesto mohutného vlivu. Působilo zde jednak kouzlo Sušilovy osob-
nosti, jednak jeho úctyhodné dílo. A tak ovlivňoval ne způsobem 

                                                 
25 Tamtéž, s. 712.  
26 Františku Sušilovi jakožto vlastenci se věnuje např. B. Slavík ve svém článku v Lidové 
demokracii. Srov. SLAVÍK, B. Vlastenectví moravského kněze Frant. Sušila. Lidová demo-
kracie. Ze dne 25. 2. 1951.  
27 Srov. TRAPL, M. České národní obrození na Moravě v době předbřeznové a v revolučních 
letech 1848-1849. Brno: Blok, 1977, s. 72. ISBN neuvedeno. 
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autoritativního vystupování, ani přílišnou organizační činností, ale pře-
devším charismatem své osobnosti, projevujícím se ve všech oblastech 
jeho života: v poctivé intelektuální práci, vysoké kreativitě, espritu du-
cha a v pedagogických schopnostech. Ty se projevily v jeho vstřícnosti 
k lidem, kteří mu chtěli naslouchat, a daly tak vzniknout družině, kterou 
dnes nazýváme Sušilova.28 Sušil tak vytyčoval směry, kterými se jeho 
spolupracovníci měli ubírat, v krátkosti řečeno „měl dar ukazovat cestu 
druhým“, jak o něm vzletně napsal Vladimír Šťastný: „... on byl tou svící 
(...), která na svícen postavena svítí všem, kteří v domě jsou. Tak i ta ti-
chá, však rozsáhlá a vydatná činnost Sušilova, jeho vznešený duch, a 
kněžský, svatý život sám sebou svítil a zářil všem, kdož ho poznali, ale 
vábil k sobě neodolatelným kouzlem všechny, kdož chtěli v šlépějích mis-
trových kráčeti a v tom neb onom oboru s ním pracovati na národa roli 
dědičné.“29  
Prostřednictvím „své družiny“ Sušil ovlivňoval podstatně širší dění na 
Moravě, a to v její české společnosti. Značný vliv měl i fakt, že k jeho 
nejbližším spolupracovníkům patřili zvláště vlastenečtí kněží, kterým je-
jich povolání umožňovalo tím nejlepším způsobem šířit myšlenky a ideje 
svého mistra ve vlastním prostředí, tedy mezi lidem. Na Sušilovu druži-
nu se ještě po letech vzpomínalo jako na sdružení kněží, „kteří pocho-
pivše ducha Sušilova, skupili se kol mistra svého a šířením a rozváděním 
jeho idejí, ať pérem, ať buditelským působením v životě veřejném, valnou 
měrou přispěli k obrodu lidu našeho v ohledu náboženském, národním i 
politicko-sociálním“.30Píšeme-li družina Sušilova nebo „sušilovci“, pak 
takto označujeme skupinu kněží soustředěnou okolo Františka Sušila, 
někdejších brněnských seminaristů, jejichž hlavním mottem bylo heslo 
„Církev a vlast!“.31 Aby této jeho myšlence mohli dostát co nejlépe, za-
ložili podle německého vzoru v říjnu 1848 Katolickou jednotu s tiskovým 
orgánem Hlas Jednoty katolické pro víru, svobodu a mravní ušlechtilost. 
Byl to významný počin, který byl veden sušilovskou ideou spojení vlas-
tenectví a katolického náboženství. Samotný název „družina Sušilova“ 

                                                 
28 ALTMAN, K. František Sušil a český národopis na Moravě. In: František Sušil (1804-
1868), odkaz a inspirace. Sborník příspěvků z konference pořádané městem Rousínov ve 
spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd České republiky, s. 35. 
29 ŠŤASTNÝ, V. František Sušil. Obzor, roč. 27, s. 149. 
30 WURM, I. Obzor, roč. 28, r. 1905, s. 212.  
31 ŘEPA, M. Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. stole-
tí. Brno: Doplněk, 2001, s. 66. ISBN 80-7239-084-8. 
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tedy není nikterak oficiální, šlo spíše o „neformální kolektiv“, vzdělance, 
kterým „Sušil nebyl autoritou ve smyslu organizátorském, nýbrž spíše 
vůdčím duchem“.32 František Sušil byl velmi plachý člověk, i když tuto 
svou charakterovou vlastnost občas zakrýval neurvalým a upjatým cho-
váním. V době prudkého rozvoje katolických aktivit v 50. až 60. letech 
19. století na Moravě je možné označit ho spíše za objekt než subjekt: 
„Hraje roli živého mýtu a erbovní spojující figury, frazerovského 
´kněžského krále´.“33 A nebylo toho ani třeba, vždyť schopných organizá-
torů, kazatelů, redaktorů a publicistů bylo v dané době poměrně dost. 
Skupina kněží, kterou nazýváme pod Sušilovým jménem v užším smyslu, 
se skládala právě z takto talentovaných osobností tohoto směru. Drtivá 
většina z nich vzešla z brněnského alumnátu. Jejich vlivem a zásluhou je 
naše Morava snad i v dnešní postmoderní a sekularizované době více 
religiózní než jiné regiony naší vlasti. Bohu díky za ně! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PhDr. ThDr. Hynek Šmerda, Ph.D. je knězem brněnské 
diecéze, farářem v Blučině a administrátorem farností 
Měnín, Přísnotice a Žabčice. Po základním kurzu na Pa-
pežské lateránské univerzitě v Římě studoval církevní dě-
jiny a sociální učení církve.   

                                                 
32 ALTMAN, K. České spolky na Moravě a lidová kultura (do roku 1918).  Národopisná re-
vue, r. 2003, roč. 13, č. 3, s. 123.  
33 PUTNA, C. M. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918, s. 222.  
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Rozhodnutí pro kněžství a vstup do alumnátu na přelomu 
19. a 20. století. Příklad moravských kněží Emanuela Masáka 
(1883–1964) a Dominika Pecky (1895–1981) Mgr. Petr Hu-
sák 
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P. EMANUE MASÁK 

Úvod Citát z Lukášova evangelia jsme použili jako uvedení do problema-
tiky kněžské vokace na přelomu 19. a 20. století. Tehdy se katolická cír-
kev v českých zemích ocitala v situaci, kdy její role ve společnosti byla 
do značné míry zpochybněna. Již v roce 1848 se v rodící se národní poli-
tické reprezentaci objevují některé náznaky budoucího rozdělení národa 
na liberalizující se většinu a postupně zmenšující se katolický tábor. Aniž 
bychom chtěli význam tohoto rozdělení jakkoli přeceňovat, je zřejmé, že 
obrazotvornost českého národního hnutí začaly stále častěji sytit nejen 
představy o nepříteli v podobě Vídně a rakouské monarchie, ale také 
v podobě katolické církve, Říma a kněží. Zejména kněží se stali reprezen-
tanty zpátečnictví a cizorodých sil. Daný vývoj lze považovat za mimo-
řádně paradoxní, když si uvědomíme, že k předním postavám národního 
hnutí od počátku 19. století náleželi 
zejména duchovní. Konkrétně na Mora-
vě dodnes zůstává v paměti osobnost 
Františka Sušila, který svým dílem, pasto-
rací, pedagogickým úsilím v brněnském 
alumnátu a autentickým vlastenectvím 
oslovil celé generace žáků a pokračovatelů. 
Stručně řečeno česká národní (kulturní, 
hospodářská i politická) identita byla 
nejpozději v 90. letech 19. století zabezpe-
čena, čímž padly poslední zábrany, které 
dosud mírnily skutečnost vnitřní diferenci-
ace české společnosti. Konec 19. století a 
začátek 20. století se tak nesl ve znamení 
bojů o mysl lidí a v prvé řadě mládeže. Po-
tenciální zájemci o kněžské povolání se tak zejména na středních ško-
lách potýkali s antiklerikálními výpady ze strany některých mladších po-
krokových pedagogů na jedné straně a s často bezradnou apologií 
katechetů na straně druhé. Tento kulturní boj nemohl zůstat bez dopa-
dů na problematiku volby kněžského povolání. Pokud dříve mladí muži 
mohli volit církevní dráhu v touze působit „mezi lidem“ jako národní 
buditelé a vůdci lidu, tak nyní se symbolicky řečeno ocitli v situaci, kdy 
se volbou kněžství spíše stávali nositeli „znamení, kterému se bude od-
porovat“ (Lukáš 2, 34–35). 
Nelze se divit, že tento moment vyvolával krizi identity, ale také touhu 
po obnově, po zacelení ran a po hledání nových forem pastorace. Nad 
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výše uvedeným se chceme zamyslet hlouběji, a to za využití biografic-
kého příkladu dvou významných kněží, kteří duchovně vzešli 
z brněnského alumnátu, působili zde výrazně jako redaktoři bohoslo-
veckého časopisu Museum, následně jako katecheté, pedagogové a spi-
sovatelé s vlivem na širší okruh věřících. Prvním z nich je Emanuel 
Masák (1883–1964), jenž do alumnátu vstoupil v roce 1903, a druhý 
Dominik Pecka (1895–1981), který totéž rozhodnutí učinil o jedenáct let 
později. Bude nás zajímat nikoli jejich pastorační působení, nýbrž spíše 
vše, co předcházelo jejich vstupu do alumnátu, tedy rodinné a sociální 
zázemí, zkušenost středoškolského studia, proces volby povolání a pro-
blematika různých motivací, jež vstup do alumnátu v dané době prová-
zely. Na příkladu těchto dvou zkušeností chceme také ilustrovat některé 
proměny náboženského, sociálního i politického života české společnos-
ti na přelomu 19. a 20. století. 

 
Sociální zázemí a vliv starších tradic 
Rodina, rodný kraj a sociální původ náleží k faktorům, které snad nejvíce 
ovlivňují a spoluurčují nejen povahové a charakterové vlastnosti, ale 
často i způsob myšlení dospívajícího člověka a nakonec mohou předur-
čovat i volbu životního povolání. Pohled do brněnských alumnátních ka-
talogů, kterými se zabýval Jindřich Z. Charouz,34 potvrzuje, že většina 
bohoslovců vstupujících do alumnátu od konce 19. století do roku 1918 
pocházela z moravského venkovského prostředí (až 80 %), jež tak lze 
považovat za jeden z nejpodstatnějších faktorů formujících kněžskou 
mentalitu ještě i na počátku 20. století. Do první světové války převažo-
vali v alumnátu bohoslovci zemědělského původu (rolníci, vinohradníci, 
zahradníci), následně ale jejich poměr klesal ve prospěch řemeslnických 
synků a ve 20. letech dokonce i ve prospěch bohoslovců z dělnického 
prostředí (obvykle více než 10 %) a později i potomků hostinských, do-
movníků, četníků, poštovních zřízenců a podobných profesí, což zname-
ná, že se postupně začala uplatňovat i povolání ke kněžství zformovaná 
v prostředích obecně církvi spíše nepříznivých. To je jednak dáno demo-
grafickým vývojem společnosti, kdy postupně dochází k urbanizaci vět-
šiny obyvatelstva, ale svědčí to také o rostoucím náboženském 
uvědomění katolické mládeže ve městech.  

                                                 
34 Charouz, Jindřich Zdeněk: Brněnský alumnát. Výchova a vzdělávání 
duchovenstva v Brně v letech 1807-1950. Brno 2007, s. 31-32. 
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Doplňme výše uvedené statistické údaje bezprostřední zkušeností dvou 
vybraných kněžských osobností, na něž jsme se rozhodli podrobně za-
měřit. Oba spadají do převažující skupiny bohoslovců pocházejících 
z moravského venkova. První z nich, Emanuel 
Masák, přišel na svět v rodině mlynáře 
v Lazinově u Letovic na Boží hod vánoční roku 
1883. Vyrůstal v chudém vrchovinném kraji 
Moravy v malé osadě, jejíž život svou prací 
utvářeli drobní rolníci. Početní domkáři museli 
za prací putovat do Letovic či ještě dále. Pří-
padně se nechávali najímat jako sezónní ze-
mědělské síly.35 Strukturu sociálních vazeb do-
kresloval latentní odpor vůči německy hovořící 
vrchnosti rodu Desfours-Walderode z blízkého 
křetínského zámku, která se s místním obyvatelstvem sžívala jen těžko. 
Emanuelovi rodiče patřili jako mlynáři k sociálně lépe situovaným oby-
vatelům osady. Fyzickou práci tedy dovedli skloubit se zájmem o knihy 
či drobné písmáctví, jež v rodině pěstoval už dědeček Antonín Masák.36 
Silné náboženské založení rodiny podtrhovala duchovní povolání někte-
rých příbuzných, zejména Emanuelova prastrýce Jana Fáborského, jenž 
náležel ještě ke generaci sušilovských buditelů a spoluzakladatelů Dědic-
tví sv. Cyrila a Metoděje. Hochův raný zájem o knihy dále posilovalo po-
vzbuzení ze strany učitele Františka Kuldy37 a faráře Antonína Bábka. 
Do krajiny Emanuelova dětského světa se tak nesmazatelně vryla úcta 
ke knihám, zbožnost rodičů, škola i kostel. Vzhledem k tomu, že jej dělil 
od ostatních sourozenců větší věkový rozdíl (na jedné straně starší sest-
ra Anna z prvního otcova manželství38 a na druhé straně mladší souro-
zenci Augustin, Antonín a Františka; ostatní sourozenci se nedožili 

                                                 
35 Viz Novotný, Pavel a kol.: Lazinov. Lazinov 2013, s. 1. 
36 Masák, Emanuel: Vzpomínkové záznamy I. Dětství a mládí. Rukopis 
v soukromém archivu rodiny Krmíčkovy, s. 13. 
37 Příbuzný sušilovského kněze a národního buditele Beneše Metoda 
Kuldy. 
38 První manželka Emanuela Masáka staršího Emilie zemřela v roce 1876 
při porodu dcery Anny. K dalšímu sňatku došlo na počátku roku 1833. 
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vyššího věku), rozvinul se u něj navíc sklon k samotářství.39 Ten se dobře 
snášel nejen s láskou ke studiu a knihám, ale předurčoval jej rovněž 
k duchovnímu povolání. Takto to vnímal učitel Kulda i farář Bábek, proto 
přesvědčili Emanuelovy rodiče, aby syna poslali do Brna na gymnázium. 
Že místní rodinné i církevní prostředí duchovním povoláním přálo, po-
tvrzuje dále fakt, že později se pro církevní kariéru rozhodla i mladší 
sestra Františka.40 Zdá se tedy, že od této chvíle o kněžské metě tiše ne-
snila jenom maminka, nýbrž i sám Emanuel. Přesto nelze tvrdit, že se na 
jeho cestě do alumnátu nevyskytnou závažné překážky, jež přinášely 
dobové společenské i rodinné poměry. Než se k nim ale dostane, za-
měřme pozornost na zkušenost Dominika Pecky. V 
Narodil se 4. srpna 1895 jako páté a poslední dítě v rodině bednáře 
v Čejkovicích na moravském Slovácku. Bohatá obec, pyšnící se rozsáhlou 
hospodářskou, kulturní a spolkovou činností i hluboko sahající templář-
skou a jezuitskou historií, čítala na konci 19. století lehce přes dva tisíce 
obyvatel. Drtivou převahou šlo o národnostně české obyvatelstvo kato-
lického vyznání, nechyběla však malá německá a židovská menšina.41 
Celkový ráz obce určovaly zemědělské práce, mezi nimiž vynikala péče o 
rozsáhlé vinohrady. Životní úroveň Peckovy rodiny se odvíjela od otcova 
výdělku, daného poptávkou po bednářských produktech, již určovala 
výše úrody v místních vinicích. Stejně jako Masáka i Dominika Pecku 
mohutně formovala především zbožnost rodičů, již dokládá mimo jiné i 
to, že se mu při křtu stal kmotrem přímo místní zasloužilý farář Eduard 
Keller.42  
Jak Emanuel Masák, tak Dominik Pecka tedy patřili mezi talentované, 
přemýšlivé žáky, proto přirozeným cílem jejich okolí bylo, aby se mohli 
nadále vzdělávat na některém z gymnázií. Oba tedy nakonec zakončili 
svá gymnaziální studia v Brně a právě zkušenost středoškolského vzdě-
lávacího systému tehdy patřila k důležitým obdobím v životě mladého 
člověka. Že takovou zkušeností nemohla zůstat nedotčena i jedna 

                                                 
39 Masák, Emanuel: Vzpomínkové záznamy I. Dětství a mládí. Rukopis 
v soukromém archivu rodiny Krmíčkovy, s. 31.  
40 Vstoupila do Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka. 
41 Jan, Libor – Štěpánek, Václav a kol.: Čejkovice 1248–1998. Čejkovice 
1998, s. 196. 
42 Pecka, Dominik: Starý profesor vzpomíná. Vlastní životopis. Praha 
1996, s. 17. 
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z nejhlubších rovin lidského života, rovina náboženská, rovina osobní 
víry v Boha, je nasnadě. Navíc je třeba si uvědomit, že v období dospí-
vání mladý člověk prožívá přerod víry určované dětskými představami a 
ideály ve víru zralejší, ve víru samostatně uvažujícího odpovědného čle-
na moderní společnosti. 
Na následujících stránkách nahlédneme do vnitřního světa dvou dospí-
vajících mužů, kteří se museli vyrovnávat s přechodem z venkovského 
prostředí do světa, v němž tradiční vzorce chování i náboženské praxe 
byly na jedné straně striktně vyžadovány a kontrolovány, ale na druhé 
straně zároveň nabourávány některými pokrokově a občas i otevřeně 
proticírkevně smýšlejícími pedagogy a také celkovým ovzduším liberali-
zující se a postupně i sekularizující se národní společnosti.  

 
Náboženské vzdělávání a výchova mládeže na přelomu 19. a 20. století 
Před rokem 1918 se náboženství na školách vyučovalo jako povinný 
předmět dvě hodiny týdně, což platilo nejen pro školy obecné, ale i pro 
gymnázia, reálky a reálná gymnázia. Vyučování vždy začínalo a končilo 
modlitbou.43 Povinné a školními orgány kontrolované byly také některé 
náboženské úkony: účast na nedělní a sváteční mši, zpověď, svaté přijí-
mání a velikonoční exercicie.44 Tato skutečnost ještě více zhoršovala 
problém tzv. náboženského formalismu a zvyšovala averzi vůči katolické 
církvi nejen mezi studenty, ale zejména mezi učiteli. V takové situaci se-
hrával často klíčovou roli kněz, který na dané škole působil jako kate-
cheta. Pokud dovedl navázat a následně udržovat dobré vztahy nejen se 
svými svěřenci, ale také s dalšími profesory, zásadně tak mohl zklidňo-
vat atmosféru střetu různých světonázorů a přesvědčení. Pokud naopak 
jeho působení na škole svědčilo o konfliktní či autoritativní povaze, kte-
rá se navíc sešla s některým ze sebevědomých, agilních pedagogů po-
krokového smýšlení, bylo o napjatou atmosféru ve věci náboženských 
otázek postaráno. Takový pedagog mile rád zpochybňoval církevní sta-
noviska k otázkám týkajícím se počátku a vývoje života na zemi, řádu ve 
společnosti, argumentoval poznatky moderní vědy a obtížné jistě nebylo 
ani problematizovat roli katolické církve v českých dějinách. Na druhé 

                                                 
43 Jančarová, Markéta: Právní úprava výuky náboženství v Českých ze-
mích v 19. a 20. století. Revue církevního práva 14, 2008, s. 41-42. 
44 Kadlec, Jaroslav: Přehled českých církevních dějin II. Praha 1991, s. 
228. 
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straně, pokud katecheta lpěl na obvyklých formulacích jako na nezpo-
chybnitelných pravdách, nabízel sám sebe jako snadný terč. 
Na tento problém totiž soustavně poukazovalo vícero osobností pochá-
zejících z různých prostředí, a nabízejících tak zajímavá svědectví. Napří-
klad v časopise Katolické moderny Nový život bylo opětovně 
poukazováno, že se církvi dlouhodobě nedaří oslovit mládež a inteligen-
ci s tím, že hlavní roli zde sehrávají právě katecheté, kteří ve svých rukou 
třímají nejvíce nástrojů k působení na mladé duše. Už na konci 19. stole-
tí tak můžeme narazit na následující stížnosti: „Znám katechetu, který 
nesnese u študenta širokého klobouku na hlavě, jiného, jemuž cvikr byl 
zrovna pohoršením, kytička v knoflíkové dírce pokleskem. Slyšel jsem o 
katechetovi, jenž hrubě spílal Vrchlickému, v době, kdy tento byl suveré-
nem českého Parnasu […]. Jak vidno, všelikým způsobem dovedli páni 
katechetové odciziti se naprosto vznětnému srdci svěřené mládeže. […] 
mládež zanevřevši jednou na svého katechetu bez zdráhání žene se do 
osidel náboženského indifferentismu.“45  
Náboženská výchova mládeže však nespočívala jen na bedrech kateche-
tů, důležitou církevní instituci v této oblasti totiž dále představoval chla-
pecký seminář, tzv. seminarium minor. V Brněnské diecézi jej založil 
biskup Antonín Arnošt Schaffgotsche na počátku 50. let 19. století. Se-
minář nejprve sídlil v prostorách bývalého alumnátu na Dominikánské 
ulici v Brně. Nová budova s názvem Seminarium Puerorum-Dioecezis 
Brunensis na Veveří byla využívána od konce 50. let. Zakládání těchto 
ústavů vycházelo z ustanovení Tridentského koncilu. Vznik brněnského 
chlapeckého semináře ve 2. polovině 19. století také dobře zapadal do 
představy církve o nutnosti uchránit dospívající chlapce a zároveň pří-
padné kandidáty duchovního stavu od nebezpečných, rozkladných vlivů 
moderní společnosti. Důležitější než argumentační výbava a výchova 
směrem ke schopnosti se samostatně vypořádat s novými podněty a 
zpochybňováním křesťanské víry, jež přinášela moderna, se ukázala 
snaha vytvořit pro mládež izolovaná, „nezávadná“ vzdělávací prostředí. 
Atmosféru chlapeckého semináře utvářel takřka všudypřítomný dohled 
představených a přísný denní řád s pravidelnými bohoslužbami a přesně 
určeným časem ke studiu, ke společným vycházkám či sportovnímu i 
kulturnímu vyžití. 

                                                 
45 Svítil, Josef: Proč se inteligence odvrací od církve. Nový život 4, 1899, 
s. 271. 
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Na počátku 20. století byl regentem chlapeckého semináře v Brně usta-
noven Metoděj Marvan, jenž zde působil až do předválečného období. 
Seminář právě pod jeho vedením zažil i Dominik Pecka, který zároveň 
studoval na českém gymnáziu na Starém Brně. Pobyt v semináři se mu 
stal důležitou, nutno říci velmi negativní zkušeností, protože zde byl s 
náboženským formalismem konfrontován zcela bezprostředně. Svým 
vyprávěním tak potvrzuje skutečnost závažných deficitů dobové nábo-
ženské výchovy katolické mládeže. Modlitby byly předříkávány v latině a 
vedení chlapeckého semináře se dle něj zaměřovalo především na vy-
nucování poslušnosti: „Celá ta seminární výchova byla čirý puritanismus 
předpokládající, že každý student je bohapustý ničema, kterého je nutno 
ve dne v noci pozorovat a hlídat, nic mu nevěřit a ve všem ho omezovat. 
To však snesly jen povahy trpné, nevýbojné a nevyhraněné. Ostatní po-
vahy tím trpěly a znetvořovaly se.“46 Co se týče rozvíjení spirituální 
stránky osobnosti mladého člověka, doplňuje, že: „To byl konec modlit-
by individuální, přímého rozhovoru duše s Bohem, a nástup bezduchos-
ti.“47 
Pecka přiznává, že doba dospívání a hledání zralé víry pro něj díky cír-
kevním vzdělávacím institucím a dobové společenské atmosféře nedů-
věry vůči církvi nebylo nikterak jednoduché. Na druhou stranu ale nelze 
říci, že by toto období prožíval jako bolestivou konfrontaci zbožnosti, 
kterou znal ze svého dětství, s vlivy, s nimiž se musel setkávat jako stu-
dent gymnázia, které považoval za „školu pohanskou“48 a zcela pod vli-
vem ducha racionalismu.49 Dokonce přiznává, že právě duchovní základ 
získaný v rodné obci a zejména v rodině zůstával dlouho jediným pra-
menem, který udržoval jeho víru při životě, neboť chlapecký seminář 
nové spirituální zdroje nenabízel: „A tak jsme duchovně žili jen z toho, co 
nám vštípily naše matky a latinské modlitby složené většinou jen 
z žalmových veršů, kterým v překladu tak zvaném Italy nerozumí ani 
kněz – nepřispívaly nijak k rozhojnění zbožnosti. […] Žel, že časem se i 
smysl a pravá hodnota modlitby zatemňovala a modlitba nám přestáva-

                                                 
46 Pecka, Dominik: Starý profesor vzpomíná. Vlastní životopis. Praha 

1996, s. 41. 
47 Tamtéž, s. 37. 
48 Tamtéž, s. 42. 
49 Tamtéž, s. 57. 
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la být dechem duše…“50 Ve svém hodnocení úrovně náboženské výcho-
vy v chlapeckém semináři tedy kritikou nijak nešetřil. A co se týče role 
gymnaziálního učitele náboženství, oceňoval alespoň, že katecheta To-
máš Korec účast na exhortách, mších a zpovědi, která byla povinná, ne-
kontroloval: „snad si uvědomoval,  že vnější nátlak ve věcech 
náboženských je hrob víry a zbožnosti.51 Pociťoval však absenci osob-
nostního vzoru, který by dovedl uchvátit pro život z víry. Katecheta Ko-
rec na tento úkol nestačil. Ze zdravotních důvodů často absentoval a ve 
svých exhortách navíc líčil těžkosti kněžského života a občas dokonce 
studenty varoval, aby se tomuto povolání nevěnovali.52 „Ale to nebylo 
to, co jsme potřebovali,“53 uzavírá lakonicky Pecka. Konfliktní a necitlivý 
způsob péče o svěřenou mládež, který zažíval v chlapeckém semináři, 
nakonec zašel tak daleko, že byl na základě obvinění ze zesměšňování 
pedagogů a představených z ústavu dva roky před maturitou (1. února 
1912) vyloučen.54 Následně se tedy musel sám protloukat životem stu-
denta a přivydělávat si doučováním. 
Peckův pohled tedy vyznívá značně negativně. Abychom se však nedo-
pustili povrchního odsudku a dostáli povinnosti poctivě zhodnotit para-
metry náboženské výchovy ze strany církve (chlapecký seminář, 
středoškolští katecheté) i charakter gymnaziálního vzdělávání, je třeba 
pečlivě zvážit svědectví Emanuela Masáka tak, jak je nám dostupné 
z jeho korespondence z gymnaziálních let nebo ze vzpomínkových zá-

znamů, jež sepisoval na sklonku svého života. Je nutno předeslat, že 
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51 Tamtéž, s. 43. 
52 Tamtéž, s. 60. 
53 Tamtéž, s. 43. 
54 Tamtéž, s. 47. 
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Masákovo hodnocení života v chlapeckém semináři a dokonce i studia 
na I. českém gymnáziu vyznívá mnohem pozitivněji. Seminář okusil již na 
konci 19. století, kdy jej vedl přísný regent František Bulla. Zdejší ovzduší 
ale bezprostředně oživoval tehdy mladičký prefekt Jan Sedlák, jehož si 
Masák pro vstřícnost k chovancům zamiloval již při prvním setkání.55 
Sdíleli zájem o literaturu, přičemž Jan Sedlák se neostýchal zásobovat 
dospívajícího chlapce inspirativními (nejen katolickými) periodiky 
(Museum, Hlídka, Vlast nebo Časopis matice moravské a další) a nevadi-
lo mu ani, že jeho svěřenec začal odebírat Nový život a se stále větším 
zaujetím pronikal do světa Katolické moderny i do „vřavy různých pole-
mik a bojů, osobních i literárních, společenských i církevně reformních“.56 
I když je z Masákovy prázdninové korespondence se spolužáky zřejmé, 
že ne všem se seminární denní režim zamlouval,57 navíc nechyběly ně-
které ojedinělé příklady odchodů ze semináře s následným antiklerikál-
ním angažmá,58 sám si na přísné seminární regule nestěžoval. Patrně 
vyhovovaly jeho mírné povaze. Ve svých vzpomínkách tezi o tom, že by 
v semináři panovala cenzura nebo že by chovanci byli nuceni zvolit si 
následně kněžské povolání, jednoznačně odmítá. S nechutí sice vnímal 
občasné přednášky profesora Josefa Pospíšila, v nichž polemizoval 
s ideály Katolické moderny, číst básně katolických modernistů a jejich 
časopis mu tehdy nikdo nezakazoval. Naopak vzpomíná, že se mu a jeho 
přátelům dostalo dostatek prostoru k založení vlastního seminárního 
časopisu pod názvem Zora.59 

                                                 
55 Masák, Emanuel: Vzpomínkové záznamy I. Dětství a mládí. Rukopis 
v soukromém archivu rodiny Krmíčkovy, s. 112. 
56 Masák, Emanuel: „Nový život“ v brněnském alumnátě. Museum 59, 
1927/1928, s. 93. 
57 Archiv Moravského zemského muzea, fond Emanuel Masák, Kore-
spondence se spolužáky z gymnázia, Dopis Antonína Jahůdky Emanueli 
Masákovi z 28. září 1903, s. 1. 
58 Emanuel Masák znal příklad ze semináře vystoupivšího Theodora Bar-
toška, který se nakonec angažoval nejen ve volnomyšlenkářském hnutí, 
ale i v komunistické straně. Masák na něj vzpomíná i ve svých biografic-
kých poznámkách: Vzpomínkové záznamy I. Dětství a mládí. Rukopis 
v soukromém archivu rodiny Krmíčkovy, s. 137-8. 
59 Tamtéž, s. 151. 
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Jako klíčové se mu jeví setkání se dvěma výraznými osobnostmi přímo 
na půdě gymnázia. Prvním z nich byl katecheta Vladimír Šťastný (1841–
1910), v jehož osobě se Masákovi podařilo alespoň krátce čerpat z pra-
mene autentického sušilovského elánu. Ten ještě posiloval příklad přís-
ného třídního učitele Františka Jiřího Pavelky (1864–1943), který se 
v roce 1900 se svými studenty loučil tištěným projevem, v němž je pobí-
zel k vlastenecké práci i k životu ve víře v Boha.60 Navíc dle Masákových 
vzpomínek ani současníky vážený historik František Šujan v hodinách 
dějepisu nezneužíval svého postavení a nedopouštěl se protikatolických 
výpadů, byť sám byl spíše liberálního ražení. Na své učitele proto Masák 
vzpomíná v podstatě pozitivně, dokonce s některými zůstal v korespon-
denčním styku a svého někdejšího třídního pozval i na primiční mši sva-
tou.61 To vše ale neznamená, že si nebyl vědom zesilujícího kulturního 
boje o svěřené žáky, který panoval mezi staršími profesory a některými 
mladšími pokrokově smýšlejícími učiteli. S jejich narážkami směrem 
k církvi a víře si však zatím dovedl poradit nový katecheta Jan Sedlák, 
jehož Masák znal jako prefekta chlapeckého semináře: „Jeho hodiny 
apologetiky – a stejně tak i pozdější věrouky, mravouky a zvláště církev-
ních dějin v oktávě – byly skutečnými přednáškami, pečlivě připravenými 
a živě přednášenými. […] A dobře jsme si povšimli, jak bystře reaguje na 
názory nového ‚pokrokového‘ přírodopisce-suplenta, který se rád dotýkal 
církevních dogmat.“62  
Skutečnost, že Masák hodnotí svá seminární a gymnaziální léta a s tím 
související náboženskou formaci mnohem pozitivněji než Pecka, nelze 
vysvětlit pouze jeho nekonfliktní povahou či snahou křivdy minulosti 
v biografických poznámkách zahladit milosrdným perem v ruce stárnou-
cího kněze. Povahové rysy jistě svou roli sehrály, přesto se jako určující 
jeví dva jiné faktory. Pravděpodobně stačilo, že Masák ke gymnaziální-
mu studiu nastoupil o jedenáct let dříve než Pecka. V jeho případě je 
třeba počítat s tím, že kulturní boj na středních školách v prvním deseti-

                                                 
60 Tamtéž, s. 204. 
61 Archiv Moravského zemského muzea, fond Emanuel Masák, Kore-
spondence s bývalými profesory z gymnázia, Dopis Františka Jiřího Pa-
velky Emanueli Masákovi ze 14. července 1907, s. 1–2. 
62 Masák, Emanuel: Vzpomínkové záznamy I. Dětství a mládí. Rukopis 
v soukromém archivu rodiny Krmíčkovy, s. 236. 
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letí 20. století a těsně před první světovou válkou ještě zesílil.63 Navíc 
Dominik Pecka již nedostal příležitost zažít na gymnáziu sušilovské 
osobnosti typu Vladimíra Šťastného nebo nakonec do jisté míry i Fran-
tiška Pavelky, jejichž vliv (společně s rozumným přístupem některých 
dalších pedagogů) u Masáka do jisté míry překrýval skutečnost probíha-
jícího kulturního boje a zamezil tomu, aby období středoškolských studií 
prožíval jako moment zpochybnění víry, již si osvojil v dětství. Dominik 
Pecka projevy kulturního boje vnímal mnohem intenzivněji, a aby si 
svou víru zachoval, byl nucen hledat mocnější duchovní zdroje, než jim 
svým apologetickým a místy i rezignovaným přístupem nabízel kateche-
ta Tomáš Korec. Navíc je třeba si uvědomit, že oproti němu měl Masák 
ještě jednu výhodu. V malém semináři pobýval do roku 1903, tedy ještě 
v době před vypuknutím antimodernistické kampaně v roce 1907, a tak 
mu nikdo nebránil, aby ve svém zrání směrem k víře dospělého mladé-
ho muže využíval tehdy celkem populárních podnětů, jež do světa kultu-
ry i víry vysílali kněží z okruhu Katolické moderny. Vzhledem k tomu, že 
si jejich dílo vykládal v kontinuitě s působením kněží buditelů, jednalo se 
v jeho případě o významnou výzbroj v úsilí o vnitřní překonání námitek 
liberalizující se společnosti vůči katolické víře. 
 
Volba kněžského povolání a vstup do alumnátu 
V případě rozhodnutí pro kněžství se jedná o velmi specifický typ volby 
životního povolání, v němž sehrává důležitou roli celá řada různorodých 
faktorů. Původně šlo primárně o akt povolání biskupem ke konkrétní 
službě na konkrétním místě. Postupně však dochází skrze teologii k jisté 
spiritualizaci pojmu a k jeho následné diferenciaci. Tak lze rozlišit vnější, 
kanonické povolání (elementum ecclesiasticum), jímž je míněno přijetí 
kandidáta kněžského stavu jeho představeným. V případě světského 
kněze se tak děje skrze rozhodnutí místního biskupa, které formálně vr-

                                                 
63 Lukáš Fasora ve své práci Stáří k poradě, mládí k boji uvádí, že kulturní 
boj na školách gradoval v letech 1905–1914, přičemž počet drobných i 
větších konfliktů mezi učiteli a kněžími šel v tomto období do tisíců. Viz 
Fasora, Lukáš: Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace 
českých socialistů 1900–1920. Brno 2015, s. 100–101. 
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cholí vysvěcením.64 Nutným předpokladem je ovšem i vnitřní dispozice 
daného kandidáta prokazující přítomnost povolání (elementum divi-
num): objektivní způsobilost a deklarovaný záměr sloužit jako kněz. Do 
toho vstupuje ještě třetí aspekt: osobní přesvědčení o vyvolení ke kněž-
ství samotným Bohem, ačkoli dle ustanovení CIC z roku 1917 takový 
předpoklad není nutný a v žádném případě církev nijak nezavazuje 
k přijetí osoby s podobnou transcendentní zkušeností do kněžského sta-
vu.65 Přesto tento zážitek setkání s posvátnou, sakrální či transcendentní 
skutečností hrál často klíčovou roli, zejména pro konkrétního jedince, 
jenž se následně rozhodl podřídit mu celý svůj život. Irelevantní ovšem 
nezůstal ani pro představené v semináři, zvláště pro osobu spirituála, 
který svěřené kandidáty kněžství duchovně provázel. 
Podobná zkušenost je přirozeně velmi individuální, intimní a jedinečná, 
stejně tak cesty ke konečnému osobnímu rozhodnutí pro kněžské povo-
lání bývají značně různorodé a často ovlivněné i dalšími faktory, tužbami 
a motivacemi, jež na povrch vystupují různou měrou. Přesto v nich lze 
zachytit i některé obecnější rysy, jež mohou vykazovat jistý stupeň do-
bové podmíněnosti.  
Emanuel Masák přijal své povolání ke kněžství jako předem daný osud, 
jako cestu, o níž po maturitě v roce 1903 již příliš nepřemýšlel. Klíčový 
moment v jeho rozhodování totiž přišel mnohem dříve, a to již o prázd-
ninách před nástupem do tercie, které později nazval jako „osudné“.66 
Tehdy málem došlo k rodinné tragédii, když bouřkový příval rozvalil 
čerstvě rekonstruovanou hráz, jež sváděla vodu k mlýnu a zajišťovala 
jeho chod. Problém spočíval v tom, že nehoda způsobila otcovu rezig-
naci a přiměla ho k rozhodnutí ukončit provoz mlýna. Naštěstí se role 
hlavy rodiny ujala energická matka a pustila se do organizace oprav sa-
ma. Dospívající Emanuel vnímal tíži situace. Tehdy se rozhodl zanechat 
svých studií, aby se co nejdříve mohl stát mlynářem, čímž by ulehčil ro-
dičům. Ostatní sourozenci totiž nebyli na takový úkol ještě dostatečně 
zralí. Prožíval zároveň palčivý osobní zápas, kdy v něm soupeřilo vědomí 

                                                 
64 Forstner, Thomas: Priester in Zeiten des Umbruchs. Identität und Le-
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 39 

rodové odpovědnosti s touhou po studiu a případné kněžské kariéře. 
Jeho vnitřního neklidu si přirozeně všimla i maminka, a když jej posílala 
na jednu z posledních prázdninových mší, dodala: „A pomodli se napřed 
v kostele za osvícení Ducha svatého!“67 Emanuel pochopil, že je pro ni 
přednější naděje, že bude mít syna knězem, než záchrana mlýna. Navíc 
mlýn mohl později přece jen převzít některý z mladších bratrů. „Dotklo 
se mě to více než jakákoliv výtka a neodvážil jsem se promluvit o svých 
tajných plánech. V té chvíli jsem se vlastně již rozhodl. Na dlouhé cestě 
ke Křetínu počítal jsem sice ještě dle chlapeckého zvyku na vysokých to-
polech za mostem i na knoflících kabátu ‚mám – nemám‘ – ale když jsem 
pak v prázdném skoro kostele na svém osamělém místě pod kůrem sle-
doval šedivého pan faráře u oltáře, prosil Boha o vnuknutí a vzpomínal 
na všechny minulé dětské dny od chvíle, kdy mě tam poprvé maminka 
přivedla – vytanuly mně v mysli znovu její uslzené oči – a všechny po-
chybnosti rázem zmizely…“68 Role matky a její skryté přání se v jeho roz-
hodnutí jeví jako zcela zásadní. Ke kněžství jej nenutila, ale napomohla 
mu oprostit se od rodových závazků, jejichž tíže na něj jako na nejstarší-
ho syna silně doléhala. Od té doby se na pobyt v Brně znovu těšil a o 
svém rozhodnutí pro kněžství výrazněji nepochyboval. 
Přirozeně s přibývajícím věkem dovedl pozorovat vtíravé dopady velko-
městského způsobu života na své vrstevníky i dosah liberálně laděného 
ovzduší školy a veřejných čítáren, mocněji na něj však působil vliv osob-
ností, jež jsme jmenovali výše, a oslovovaly jej také myšlenky Katolické 
moderny publikované zejména v časopise Nový život, zvláště ideál církve 
otevírající své brány modernímu člověku, ideál církve inspirující široké 
vrstvy společnosti poselstvím nejen o spasení, nýbrž i o kráse umění.69 
Toužil stále silněji své kněžství těmto ideálům zasvětit, a proto se nene-
chal zviklat ani strachem z celoživotního rozhodnutí, jež ho přepadl těs-
ně před nástupem do alumnátu po prázdninách v roce 1903, kdy napsal 
jednomu ze svých bývalých spolužáků, že se „smiřuje“ se svým „osu-
dem“ a že ho „leká […] ta myšlenka“, že se již za několik dní za ním uza-
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vřou alumnátní brány.70 Později vysvětloval, že „leckterého z nás ideální 
zájem o náboženské a umělecké otázky, podnícený četbou ‚N. Ž‘ [Nové-
ho života – pozn. autora], přenesl snadněji přes onu zdánlivě tak hlubo-
kou propast, jaká se u mnohého rozevírala mezi maturitou a branou 
alumnátu…“71 Obavy mu ovšem mohla pomoci překonat i skutečnost, 
že pro stejnou životní cestu se v jeho ročníku rozhodlo z dvaceti jedněch 
seminaristů dalších sedm.72 Navíc k Másakovu stylu patřilo, že 
z nastoupené cesty uhýbal jen nerad. 
Na rozdíl od Masáka se Dominik Pecka jako nejmladší z pěti dětí nemu-
sel tolik zatěžovat otázkou, kdo převezme otcovu živnost, kdo bude pe-
čovat o hospodářství a vinohrady. Připustil si ji sice ve chvíli, kdy starší 
bratr dostal povolání k odvodu na frontu, ale případný pobyt doma 
v Čejkovicích by vnímal jako provizorní řešení a vlastně i ztrátu času.73 
Na druhou stranu s mnohem větší intenzitou prožíval negativní účinky 
antiklerikálních kampaní, s nimiž se v Brně seznamoval. V procesu volby 
povolání mu možná napomohly některé osobnostní rysy formované po-
vahovými vlastnostmi i prostředím moravského Slovácka s jeho přímo-
čarostí, selským rozumem, humorem a smyslem pro nadhled. Pecka se 
sice rozhodl pro kněžské povolání až těsně po maturitě v roce 1914, 
proces rozhodování však netrval dlouho. Přirozeně nebyl nikterak jed-
noduchý a promítaly se v něm všechny předchozí zkušenosti života ne-
jen v církvi, ale i ve stále více proticírkevně naladěné společnosti: „Kněz 
byl v očích tehdejších vzdělanců služebník vysoké hierarchie, která byla 
doménou německé, a tudíž Čechům nepříznivé šlechty, udržovatel zkost-
natělých tradic a planého, lidu nesrozumitelného obřadnictví, zpátečník 
vzpírající se pokroku, tmář myslící a žijící v rozporu s vítěznou vědou.“74 
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Povzbuzení se tehdy nedočkal ani u spirituála chlapeckého semináře, 
protože ten péči o své svěřence zanedbával: „Nikdy se o nás nezajímal, 
nikdy mezi nás nepřišel. A ani nás nezpovídal. Jednou za měsíc si pozval 
několik profesorů náboženství a ti nás vyzpovídali hromadně. A po prav-
dě řečeno právě on měl mít v rukou veškerou mravní výchovu studentů. 
Měl být duchovním otcem, k němuž bychom přicházeli s důvěrou, aby 
nám pomohl v nesnázích dospívání i v krizích víry. Nic takového.“75 Poz-
ději se Pecka svěřil, že tehdy nabýval dojmu, že „Církev nebylo společen-
ství všech se všemi v krvi Kristově, mystický organismus, jehož hlavou je 
Kristus a údy věřící, nýbrž hierarchie spolčená s mocí světskou, pouhá 
odnož světského panství…“76 A tak se v době rozhodování ani nestýkal 
s kněžími. Nečekal, že by tím mohl cokoli získat.77 
K volbě duchovního povolání jej nakonec přimělo setkání s inspiračním 
zdrojem, který vyrostl ve Staré Říši na Moravě kolem osoby Josefa Flori-
ana, jenž zde již od roku 1903 vydával kvalitní zahraniční literaturu 
zejména francouzského původu. Inspirující byl především postoj jím vy-
dávaných autorů (zejména Léona Bloye) k víře a zaujetí církví, které jim 
však nebránilo kritizovat negativní jevy, jež se v ní nacházely. Četba 
těchto autorů, kterou Peckovi doporučil učitel francouzštiny Louis Špa-
ček, jej přivedla k zájmu o službu v církvi a můžeme předeslat, že se k ní 
vracel po celý život.78 Pecka tedy náleží k těm kněžím, kteří se s Josefem 
Florianem sice nikdy osobně nesetkali a ani nepatřili do okruhu jeho 
přátel či obdivovatelů, ale v jejichž duchovním vývoji i kněžské spirituali-
tě zanechalo jeho dílo důležitou stopu. 
V neposlední řadě ale k Peckovým motivacím pro volbu kněžského po-
volání patřila paradoxně i samotná negativní zkušenost výchovy 
v chlapeckém semináři: „…bylo v tom i cosi lákavého, jít a zkusit, jak se 
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to všechno dělat má. I později, kdykoliv jsem byl tázán, odkud lze čerpat 
zásady pravého umění vychovatelského, odpovídal jsem: ‚Na prvním 
místě z vlastních vzpomínek. Dělejte, co se vám na vlastních vychovate-
lích líbilo, a co se vám na nich nelíbilo, nedělejte.‘“79 Z Peckova celoži-
votního snažení tak skutečně lze vyčíst snahu být právě takovou 
osobností, po jaké sám v mládí toužil. Navíc cítil, že je ke kněžství „tažen 
i nějakou vnitřní silou, která je mocnější než jakákoliv vnější zábrana.“80 
Proto se v létě roku 1914 rozhodl zaslat přihlášku ke studiu teologie 
v brněnském alumnátu. 
 
Závěr: proměna motivací provázejících volbu kněžského povolání  
Závažný trend, u něhož se musíme na chvíli zastavit, se týká problemati-
ky počtu bohoslovců. Když začneme procházet katalogy brněnských 
alumnů, všimneme si klesající tendence, datovatelné – s mírnými výkyvy 
v některých letech – již koncem 90. let 19. století.81 Otázka krize kněž-
ského dorostu sice na přelomu 19. a 20. století ještě nebyla pociťována 
tak palčivě jako ve 20. letech 20. století, avšak již v této době vedla zain-
teresované osobnosti k úvahám nad situací, s níž se museli potýkat ne-
jen ti, kteří měli k duchovním povoláním své svěřence pobízet, ale také 
samotní případní kandidáti kněžství. V tomto kontextu se vzhledem 
k otázce kněžské vokace jako nejpříznivější stále jevilo venkovské pro-
středí, odkud ještě na přelomu 19. a 20. století pocházelo nejvíce boho-
slovců. Kněžství zde nadále disponovalo značnou společenskou prestiží. 
Existenci příznivého klimatu navíc posilovala skutečnost vyššího počtu 
sourozenců, přičemž tam, kde bylo „postaráno“ o dědice hospodářství, 
je možné u mladších synů předpokládat, že k rozhodnutí pro církevní 
dráhu docházelo snáze. Klíčovou roli nepochybně sehrával náboženský 
život rodičů, zejména matky.82 Přirozeně ne vždy muselo být přání rodi-
čů vysloveno explicitně, a proto rozhodujícím způsobem působila také 
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intenzita jejich náboženského života, případně vztah k místnímu faráři, 
pokud zrovna nějaký kněz, prezentovaný dětem jako vzor křesťanského 
života, nepatřil k okruhu příbuzných. Silnou odezvu zanechávala i horlivá 
služba ministranta či v pozdějším věku záliba v četbě náboženské litera-
tury.83 
Když se podíváme na případ Dominika Pecky nebo Emanuela Masáka, 
dojdeme k závěru, že zde bylo splněno hned několik podmínek najed-
nou. Oba pocházeli z rodiny, kde byla víra každodenně intenzivně proží-
vána a praktikována oběma rodiči, kteří zároveň pěstovali dobré vztahy 
s místními kněžími. Dominik Pecka navíc pocházel z početné rodiny a 
jako nejmladší dítě se příliš netrápil starostí o převzetí živnosti a hospo-
dářství. U Masáka zase silněji než vědomí odpovědnosti za převzetí ot-
cova mlýna nakonec zapůsobilo implicitní, ale evidentně přítomné přání 
matky, aby se její nejstarší syn stal knězem. V neposlední řadě je jak u 
Pecky, tak u Masáka přítomen faktor zvýšeného zájmu o náboženskou 
literaturu, který nakonec zafungoval jako důležitý impulz.  
Pokud se zaměřujeme na téma motivací, které vstupovaly do života 
konkrétních jedinců uvažujících o kněžském povolání, nesmíme opomi-
nout zásadní skutečnost, kterou jsme výše opakovaně zmínili. Máme na 
mysli parametry vývoje českého národního hnutí, v němž se stále silněji 
začaly projevovat proticírkevně a antiklerikálně zaostřené linie. I když se 
vyskytovaly již od 60. let 19. století (ojediněle i dříve; na Moravě nejprve 
v menší míře a se zpožděním oproti situaci v Čechách), klíčový přelom 
představují zejména 90. léta, kdy se završilo budování české národní 
identity a nastalo období tvrdého soupeření nových identit.84 Výše jsme 
ukázali, že k důležitým kolbištím tohoto kulturního boje náležela škola, 
kde počet drobných i závažnějších konfliktů mezi kněžími a učiteli šel po 
roce 1900 dokonce do tisíců a jeho razance se v letech do první světové 
války ještě zvyšovala.85 Tlaku antiklerikálních narážek nebylo snadné 
uniknout. Nejpozději v období středoškolských studií se s ním potýkaly 
celé generace mladých. Nepříznivá situace však neskončila vítězstvím 
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ani pokrokového učitele, ani kněze, naopak přispěla ke zpochybnění 
tradičních autorit obecně a k triumfu indiferentismu, materialismu a 
touhy po konzumu, jak ve své práci Stáří k poradě, mládí k boji popisuje 
Lukáš Fasora.86 Tyto tendence následně umocnila a zradikalizovala zku-
šenost první světové války, což znamená, že se církev a pastorace po 
roce 1918 ocitly v naprosto odlišném kontextu oproti stavu před vypuk-
nutím světového konfliktu. 
Pro problematiku kněžské vokace přinesl tento trend zásadní moment. 
Ještě na konci 19. století finanční dostupnost studia teologie, prestiž 
kněžského stavu a s tím spojená představa o budoucím sociálním vze-
stupu či hmotném zajištění životní existence působily jako faktory 
usnadňující vstup do semináře,87 přičemž není nutné je vnímat jen 
v protikladu s idealistickými a nezištnými cíli, s nimiž mladí muži tuto 
volbu činili. Pro kněžské povolání se rozhodovali lidé z masa a kostí, zce-
la přirozeně proto mnozí z nich zvažovali i ekonomické a sociální dů-
sledky své volby. Samozřejmě tam, kde tyto aspekty převážily, bylo 
postaráno o budoucí krizi, jíž si daný jedinec musel projít. Jistě, ne každý 
musel své rozhodnutí takto racionálně promýšlet a nejeden jednal spíše 
na základě emocionálního prožitku, okamžitého nápadu či rady blízkého 
přítele, učitele nebo kněze. A k častým motivacím náležela i prostá tou-
ha po studiu. Na konci 19. století navíc účinkovaly i přitažlivé ideály suši-
lovských buditelů a celá řada budoucích kněží duchovní povolání 
vnímala jako vhodný nástroj k působení „mezi lidem“ v roli národních, 
kulturních a později i politických či sociálně a hospodářsky emancipač-
ních obroditelů společnosti. Žili představou, že kněz se má podílet na 
životě české národní komunity jako osoba vůdčí, byť stále častěji ve spo-
lupráci s dalšími příslušníky elit (učitel, lékař, starosta a podobně). 
Tuto motivaci nepochybně sdílel i Emanuel Masák, když v roce 1903 
vstupoval do semináře. Uvědomoval si ale kulturní, sociální a politické 
proměny, jichž doznala česká společnost od poloviny 19. století, tedy od 
doby počátku působení Františka Sušila a jeho žáků. Proto jej oslovovaly 
podněty Katolické moderny.88 Vnímal je totiž jako vhodný způsob, jak 
sušilovské cíle reformovat a naplnit novým obsahem, jak znovu otevřít 
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církev modernímu světu a nalézt cestu k ideálu kněze, který, když už 
není jediným vůdcem, tak alespoň dovede stát nad jednotlivými tábory 
jako nezbytný tmel celé národní společnosti, již inspiruje poselstvím o 
kráse víry, umění i vědy. 
Od přelomu století však význam právě uvedených motivací pro volbu 
kněžského stavu klesá. Modernizující a demokratizující se společnost 
nabízela mnohem snadnější a atraktivnější kariéry (žurnalistika, advo-
kacie, lékařství, učitelství, vědecká činnost, politika a podobně), v nichž 
mladí lidé spatřovali příležitost realizovat většinu z výše uvedených cílů 
(studium, formování veřejného mínění, výchova, utváření kulturního 
života atd.) bez nutnosti čelit antiklerikálním stereotypům v první linii. 
V kontextu právě popsaného vývoje je významný konkrétní příklad Do-
minika Pecky, protože nás poučuje o tom, že si kněžské povolání zvolil 
do značné míry jako cestu společensky alternativní, jako volbu proti du-
chu doby, která kněze začala vnímat jako symbol tmářství a reakce.89 
Tento moment lze považovat za fenomén, s nímž je třeba počítat jako 
s obecnějším jevem vyskytujícím se u generací kněží, jež se rekrutovaly 
z mládeže absolvující středoškolská studia v letech těsně před první svě-
tovou válkou. 
Stanovit přesněji, kdy k tomuto zlomu dochází, je obtížné. Jedná se na-
víc o výrazně individuální záležitost. Pokud bychom si ale na chvíli vypůj-
čili některé postřehy generačního přístupu k analýze parametrů 
moderních dějin,90 mohli bychom uzavřít, že co se týče vztahu 
k modernímu světu, je třeba Emanuela Masáka v okamžiku jeho volby 
kněžského stavu (vstup do alumnátu v roce 1903) vnímat jako osobu, 
jež je svou mentalitou blíže ke starší generaci, která se pro kněžství roz-
hodovala do značné míry ještě jako pro povolání se společenskou pres-
tiží a později se v rámci pastorační praxe musela vyrovnávat s tím, že se 
její představy začaly míjet s realitou. Pokud ale zvážíme skutečnost, že 
generační identitu formuje v prvé řadě konkrétní určující událost (tzv. 
generační zážitek), pak se nelze divit, že kupříkladu Emanuel Masák jako 
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by zůstal mezi jednotlivými generacemi.91 Věkově mu totiž uniklo pro-
gramové vystoupení kněží modernistů v 90. letech 19. století, k jejichž 
smýšlení měl nejblíže, zážitek kulturního boje na střední škole je u něj 
díky zajímavým osobnostem oslaben a zároveň zákazy modernismu (jež 
lze považovat za další významný moment aspirující na roli generačního 
zážitku) na své vydání teprve čekaly. Naopak Pecku zcela jednoznačně 
můžeme v souvislosti s hledáním postoje vůči moderně ve chvíli volby 
životního povolání (vstup do alumnátu v roce 1914) vnímat jako přísluš-
níka nové generace, která se pro kněžství rozhoduje už v jiném kontex-
tu. Za určující generační událost v jeho případě považujeme zkušenost 
zesilujícího kulturního boje (vyostřovaného jak z antiklerikálních pozic, 
tak i skrze apologetické a antimodernistické kampaně uvnitř církve sa-
motné), již zažíval během svých středoškolských studií. Čím silněji pří-
padný kandidát kněžství tuto zkušenost prožíval, tím více se zvyšuje 
pravděpodobnost, že si kněžský stav mohl volit jako alternativu 
k dobovým trendům. 
Tento vývoj na jedné straně usnadňoval formování vyhraněných typů ve 
vztahu k modernímu světu, jež se v pastoraci často stávaly oním provo-
kujícím „znamením, kterému se bude odporovat“, na druhé straně ale 
ztěžoval možnost působit v moderní společnosti v 1. polovině 20. století 
jako stmelující či vůdčí faktor, vyvolával krize a připravoval cestu kně-
žím, kteří většinou až po roce 1918, tedy v období nové fáze kulturního 
boje, církev opustili. Nesmíme však opomíjet ani ty, kteří o kněžství teo-
reticky mohli uvažovat, v atmosféře antiklerikálních kampaní se pro něj 
ale nedovedli rozhodnout. Tyto trendy se v brněnské diecézi, jež náleže-
la k těm nejvíce religiózním oblastem v Čechách a na Moravě, nerozvi-
nuly v takové šíři jako v jiných regionech. Přesto, když se podíváme na 
čísla bohoslovců v brněnském alumnátu, vidíme, že kupříkladu v 90. le-
tech se na kněžské povolání připravovalo zhruba 110 až 140 českých 
bohoslovců, v letech před začátkem první světové války kolem 90 boho-
slovců a počty se pak razantně snižují v období válečném a poválečném, 
přičemž nejníže klesly v roce 1918, a to na 22 bohoslovců. Příčinu tak 
výrazného výkyvu je třeba spatřovat nejen ve válečných ztrátách 
v mužské populaci, ale i ve výše popsaných sociálně-kulturních a politic-
kých trendech, protože klesající trend vykazoval trvalejší charakter a 

                                                 
91 Corsten, Michael: Čas generací. Sociální studia 4, 2007, č. 1–2, s. 59–
60. 
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kulminoval ve 20. letech, kdy bylo možné hovořit o krizi kněžského do-
rostu, kterou se alespoň částečně podařilo překonat až s počátkem 30. 
let.92 
 
 
 
 
Petr Husák pracuje jako doktorand na Historickém 
ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v 
Brně. Zabývá se moderními církevními dějinami, 
zejména problematikou proměn kněžské identity v 
19. a 20. století. Na toto téma pravidelně publikuje. 
Vedle monografie Osobnost Dominika Pecky. Vývoj 
pojetí kněžství v prostředí českého katolicismu ve 
20. století (CDK, Brno 2012) přispěl k poznání světa 
českých katolických kněží také několika studiemi. 
 

                                                 
92 Statistický vývoj početního stavu brněnských bohoslovců po roce 
1918: 1918/19 – 22, 1919/20 – 29, 1920/21 – 34, 1921/22 – 45, 
1922/23 – 48, 1923/24 – 52, 1924/25 – 45, 1925/26 – 44, 1926/27 – 45, 
1927/28 – 63 (studium rozšířeno na pět let), 1928/29 – 76, 1929/30 – 
70, 1930/31 – 86, 1931/32 – 132, 1932/33 – 145, 1933/34 – 162. Uvá-
děni jsou jen čeští bohoslovci. Viz Charouz, Jindřich Zdeněk: Brněnský 
alumnát. Výchova a vzdělávání duchovenstva v Brně v letech 1807-1950. 
Brno 2007, s. 85. 
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Práce a život v digitalizované společnosti                                    
-Výzvy pro církev i víru. 
Norbert Wichard  

 24. září se volí v Německu příští Spolkový sněm. Ve 
předvolební kampani je „digitalizace společnosti“ 
respektive „Práce 4.0“ téma, ale nikoliv emocionál-
ní. Digitální proměna našeho světa práce i života 
přichází bez společenského povyku. Já to vnímám 
spíše jako tichou revoluci, i když částečné aspekty 
jsou předmětem veřejné diskuze, například ochrana 
dat, resp. Big Data. Tento relativní klid asi vychází z 

toho, že německý pracovní trh, t. č. s nezaměstnaností asi 5,6 %, je rela-
tivně vyrovnaný. Pro titulky je potom téma pracovního trhu a digitaliza-
ce méně atraktivní. 

Velké strany v Německu samozřejmě vědí o přelomu, i když přesné 
změny ještě nejsou předvídatelné. Vyjadřují se ve svých aktuálních pro-
gramech velmi podrobně k volbě do Spolkového sněmu. V programu 
CDU/CSU se hodně mluví o „digitální politice“, za kterou má být v bu-
doucnu zodpovědný „státní ministr pro digitální politiku“. Takové poža-
davky, které najdeme i u jiných stran, svědčí o tom, že digitalizace na 
politické rovině je v průběhu doby vnímána jako průřezové téma, které 
se dotýká mnoha politických oblastí: práce, ekologické techniky, zdraví, 
obchodu, veřejné správy. Ve skutečnosti nelze digitalizaci společnosti a 
její četné následky jednoduše přehlédnout, na mnoha místech je nelze 
identifikovat. 

I. Digitalizace jako téma předvolební kampaně voleb Spolkového sněmu  
Ve svém příspěvku bych chtěl zmínit nejdříve oblasti napětí. Chtěl bych 
jako aktuální zdroj pro politický diskurz citovat programové výroky stran 
k volbě do Spolkového sněmu v Německu: CDU/CSU píše na téma práce 
v digitální éře: „Ve velkém počtu zaniknou dosavadní pracovní místa, ale 
vznikne několik milionů nových. Náš cíl je jasný: Na konci transformač-
ního procesu má mít Německo více pracovních míst než dnes.“ Zde je 
střízlivě formulováno, co mnozí očekávají: Pracovní místa zaniknou a 
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zcela nová vzniknou. CDU/CSU udržuje premisu, říká krátce: „Sociální je 
to, co vytvoří práci.“ Tím ale není řečeno, zda je to tentýž pracovník, 
který může staré pracovní místo zaměnit za nové, jiné. 

Strany sázejí na vzdělávání a další vzdělávání v digitální společnosti, aby 
se zachovala schopnost integrace pracovního trhu (CDU/CSU: „Digitální 
ofenzíva vzdělávání“; BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: „Postaráme se o to, aby 
se všem dostalo dobrého vzdělání – a to vzdělávání po celý život. Tak se 
nám podaří, aby se digitalizace stala přínosem pro naši zemi.“). Ideální 
bude, když pracovníci budou způsobilí pro nová digitální povolání. 

Ekonomický tábor v Německu, strana FDP, sází na méně regulace: „Digi-
talizace je obrovská šance k vyššímu blahobytu, šance na práci, kterou si 
lidé budou určovat sami a šance mít méně komplikovaný stát“. V levém 
spektru panuje méně optimizmu. Vládne tam obava, že mnozí ztrosko-
tají: Strana DIE LINKE předvídá „digitální prekariát“: „ Stále poroste po-
čet digitálních nádeníků, kteří budou svou práci nabízet po internetu, 
velká většina bude vydělávat málo. Freelancer - osoby pracující na volné 
noze, nejsou většinou na dobu bez práce pojištěni a nepokračuje vyplá-
cení mzdy v případě nemoci .“ Také SPD, tedy Sociálně demokratická 
strana, si přeje od státu povinnost, aby reguloval svět práce 4.0 s ohle-
dem na všechny zaměstnané: „Pracovat 4.0 pro nás znamená: K využití 
šancí musí do sebe zapadat zákonné rámcové podmínky, regulace na 
základě tarifních smluv a podoba podniku. Ústředním cílem je, aby si 
lidé sami určovali podobu práce, což jim umožní práci lépe sladit se ži-
votem.“ Politické strany vidí tedy v digitalizaci šanci pro pracovní trh a 
rozdělují otázku regulace, kontroly a řízení tohoto nového trhu vždy na 
vztah ekonomiky a státu. Tak jako ani společnost vcelku nemá uzavřené 
a jednotné odpovědi, nemají je ani strany. 

II. Církev o digitalizaci 

Jak už bylo řečeno, jedná se v otázce digitalizace světa práce a života o 
téma, které jde napříč vším, které nespadá do jednoho jediného rezortu 
ani do oblasti církve. Stále jsou v pozadí účinné otázky sociální etiky, 
resp. sociálního učení církve; v praxi se často teprve hledají dobrá řeše-
ní. 
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Debata by měla být intenzivnější a i církev by se měla chopit své role. 
Předseda Německé biskupské konference kardinál Reinhard Marx, vy-
mezil terén už v roce 2015 v jedné přednášce na toto téma: vycházel z 
názoru, že digitalizace představuje hlubokou společenskou změnu a 
zdůraznil nutnost, aby církev a společnost na toto téma zahájila dialog. 
Rozhodující bude, o jaký obraz člověka se bude digitalizací usilovat. 
Marx vidí tento problém: „Když vidím, jaká role se člověku přisuzuje v 
aktuálních diskuzích v souvislosti s digitalizací, vidím, že člověk jako oso-
ba se ocitá pod tlakem“. Existuje velké nebezpečí, že člověk bude zre-
dukován na pouhého „user“ - uživatele. Individualita „já“a vztah k „my“ 
tvořící společně lidi, to by se mohlo vytratit. Potíž spočívá i v tom, že 
stát má v tomto dynamickém a ničivém prostředí stále méně možností 
zasahovat a regulovat. Kardinál Marx zde vidí určité napětí vzhledem k 
sociálnímu učení církve: Pokud je státní řád motivován čistě ekonomic-
ky, jak může být integrován v ekonomické logice tlaku na výkon i ten 
nejslabší člen společnosti? 

Digitalizací nesmí tedy dojít k další „globalizaci lhostejnosti“(EG 54), 
abychom použili výraz papeže Františka. V Evangelii Gaudium žádá Fran-
tišek (EG 203): „Je obtížné, když se mluví o etice, že je obtížné mluvit o 
celosvětové solidaritě, je obtížné, když se hovoří o rozdělování statků, je 
obtížné mluvit o ochraně pracovních míst, je obtížné mluvit o důstoj-
nosti slabých, je obtížné mluvit Bohu, který žádá zasazovat se o sprave-
dlnost”. 

František není proti technice: Říká na jiném místě (Laudato Si‘: 102): 
Můžeme se z nových technických možností, k nimž patří digitální revo-
luce, radovat a být jí nadšeni. To patří k věci, je to ziskem. „Technokra-
tické paradigma“ (František), které ovládá člověka, ekonomiku i politiku, 
vede ale také do slepé uličky; kdy je bráněno žít a pracovat důstojně. 

V Německu se církev účastnila procesu dialogu německé vlády na téma 
práce 4.0 a uplatnila tam svůj hlas. Za Německou katolickou biskupskou 
konferenci mluví v Berlíně katolický německý komisariát německých 
biskupů. V tomto procesu komentoval konkrétní politické úvahy a poža-
davky: Ústřední je přitom výpověď, že sociální standardy, vyvinuté v 
Německu, nejsou zastaralé, ale i v zásadě budou existovat i v digitální 
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společnosti. Na základě mobility pracovních míst je důležité téma oblas-
ti zrušení hranic mezi časem práce a volným časem, resp. časem tráve-
ným s rodinou. V německé diskuzi hraje velkou úlohu neděle trávená 
bez práce. Komisariát to formuluje takto: „Neděle je i v digitální éře den 
společného odpočinku, ochrana pracujících, symbol svobody a pro křes-
ťany den křesťanské bohoslužby pro kvalitu lidského života a spolužití 
den nenahraditelný. Patří k nejdůležitějším přínosům křesťanství kultuře 
naší společnosti. Pro katolickou církev je v digitalizovaném světě vzdělá-
ní a další vzdělávání rozhodujícím faktorem pro účast v pracovním svě-
tě; také církevní vzdělávací zařízení to musí brát vážně. Sekretariát 
Německé biskupské konference 2016 vydal na téma mediálního vzdělá-
vání a sociální spravedlnosti příručku. Jedná se o citlivé zacházení s daty, 
jde o dobrou kulturu komunikace na sociálních sítích, o sociální sprave-
dlnost u nových šancí atd. K tématu mediálního vzdělávání tam stojí: 
„Katolická církev se zasazuje o rozsáhlé a trvalé mediální vzdělávání. Tak 
mají všichni lidé nabýt schopnosti vyjadřovat se kreativně a podílet se 
na společenském vývoji (i) přes digitální media. Důsledkem toho je, že 
církev se proto rozhodně zasazuje o zprostředkování mediální výchovy 
provozovatelů církevních zařízení - od předškolních zařízení/školek, škol, 
přes mediální vzdělávání na vysokých školách, v učebních oborech, ja-
kož i při mimoškolních aktivitách až po nabídku v zařízeních pro dospělé 
i seniory“. 

Diakonická praxe v digitalizované společnosti závisí na tom, aby se lidé, 
motivovaní svou vírou, nadále často s velkým nasazením jako dobrovol-
níci zasazovali o sociální společnost. Velmi důležité přitom je, aby církev 
zůstávala u témat pracovního světa nezávisle na tom, co je nebo není 
momentálně předmětem veřejné politické diskuze. Přirozeně nesmí jít 
jen o to, aby se zveřejňovala pouhá stanoviska. Musí jít o viditelnou ve-
řejnou činnost: Například v biskupství v Cáchách mají relativně dlouhou 
tradici: Od roku 1980 jsou pastorálně zaměřeni na „Církev a pracující.“. 
Biskupství, svazy, iniciativy, obce a atd.: Mnozí spolupracují, aby pomá-
hali lidem v jejich světě práce. To znamená také, že místní církve mají 
možnost konkrétně spolupůsobit a podílet se na vedení dialogu. 
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III. Digitalizace a víra 

V poslední části mé přednášky bych chtěl tématizovat otázku: co může 
znamenat společenská proměna, digitalizovaná společnost, respektive 
změněný svět práce pro víru? I toto může být jen jakési přiblížení. 

Papež František spojuje v úvaze spiritualitu a práci v nadřazeném kon-
ceptu: „Chceme-li přemýšlet o tom, jaký je přiměřený vztah lidí k světu, 
který je obklopuje, potom vyplývá nutnost správného pojetí práce“ 
(Laudato Si‘: 125) František uvádí různé příklady, např. kláštery. Tady na 
Velehradě máme před očima spolupráci a spolužití cisterciáků podle 
benediktinských řeholí: ora et labora. Papež říká na pozadí této zkuše-
nosti: „Křesťanská spiritualita spolu s rozjímavým úžasem nad stvoře-
ným světem [...] vyvinula také zdravé, hluboké pochopení pro práci[...].“ 
V dnešní naší době to znamená: Práce nutně patří k lidskému bytí, je to 
prostor k rozvoji jeho schopností. A platí: Práce, která je v rozporu 
s obecným blahem, která slouží jen schopnosti konzumovat, je problé-
mem. 

Pracovat a žít je výrazem vztahu - dění - mezi Bohem a člověkem. I v di-
gitální společnosti jsou lidé šťastní, jsou smutní, cítí svůj vztah k Bohu 
nebo ne. Je důležitý pohled na svět a sociální prostředí pro život. Cír-
kevní výzkum prostředí se vždy zabýval různými oblastmi společnosti, 
jejími hodnotami, preferencemi estetiky, přístupem k víře atd. 

Nejde mně o to, abych vypracoval afinitu nebo rozporuplnost jednotli-
vých prostředí s ohledem na digitalizaci. Rozhodující je zde spíš pasto-
rálně-teologická zkušenost a postoj: Matthias Sellmann (Ruhr-
Universität Bochum) navrhuje chápat vydařenou životní praxi v různých 
oblastech života jako inspiraci. K tomu příklad: Mladé „expeditivní pro-
středí“ (Sellmann míří na tzv. „Sinus-Milieu) a jde rád až na hranice a s 
chutí experimentuje. (Pozn. překladatele „generace Z“ z vyslechnuté 
přednášky „expeditivní prostředí“ – část prostředí, mladí lidé ze 2/3 do 
30 let, vysoký podíl mužů, svobodní a singles). (Myslím, že mezi nimi ně-
kteří lidé mají k digitalizaci zásadně pozitivní postoj, tento si rádi sami 
osvojují a samozřejmě jej budou používat v profesním životě. Sellmann 
rozvádí, že „expeditivní“ jsou optimističtí, žijí s důvěrou v budoucnost. 
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Tento životní postoj staví do kontextu teologického chápání víry. Existují 
samozřejmě velké rozdíly mezi důvěrou v dobrý život a teologickým 
chápáním. Chybí například konkrétní vyznání víry v Ježíše Krista. Sell-
mann říká, že „víra“ má také jakousi dimenzi, která se vyjadřuje v kon-
krétní formě života. Dovozuje proto, že: „V každém případě 
„expeditivní“ představují se svou otevřenou zvídavou životní logikou pro 
pastoraci artikulační formu pro antropologický akt víry. Je na nich oby-
čejným způsobem zřejmé, kolik je možných inovací a změn, když mají 
lidé důvěru v realitu větší, než jak se jeví.“ 

Zdá se mi slibné vidět, kde jsou skryty „rezervy“ v digitalizaci pro víru a 
chápání církve. Digitalizace otevírá nejen pouze diakonickou perspektivu 
církvi. Mění spolužití a společenství, vznikají nové formy komunikace. 
Vyvíjí se nové formy práce. To všechno může spustit novou vlastní sílu, 
která je vždy specifická pro přítomnost Boží. To, co řekl někdejší biskup 
v Cáchách Klaus Hemmerle (1929-1994) kdysi o vztahu církve a mla-
dých, a to se často cituje, může platit i dnes u tématu života a práce v 
digitalizovaném světě:„Církev a ti, kteří ji zastupují, se nemusí stydět za 
to, že přinášejí něco, čemu je třeba se naučit: nepoužitelné poselství. 
Zrovna tak se nemusí stydět, že se sami musí učit. [...]: Dovol, ať tě po-
znám, tvé myšlení a tvou řeč, tvé otázky a tvé bytí, abych z toho nově 
poznal poselství, které ti mám předat.“ 
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Etika techniky a ekonomie  
prof. Lubomír Mlčoch 

1. Moje zamyšlení nad vztahem techniky a ekonomie 
je psáno z retro-pohledu ekonoma hlásícího se ke 
křesťanskému sociálnímu učení. Letos uběhlo 50 let 
od mé promoce, z toho cca 25 let v akademické a 25 
let v podnikové sféře. Luděk Rychetník (†) byl vedou-
cím mé diplomové práce, a otevřel mi svět západní 
ekonomie, v níž vládne jasná hranice mezi technikou 

a ekonomikou. Produkční funkce je funkčním předpisem, popisem 
transformace vstupů na výstupy. Je ekonomovi dána, on jen hledá op-
timální mix vstupy-výstupy, aby maximalizoval zisk, rozdíl výnosů a ná-
kladů, ekonomickou efektivnost. Technicky efektivní řešení ekonomie 
předpokládá. 

2. Docent Jiří Vackář (†) působil na katedře elektrických točivých strojů 
ČVUT, ale jako koníčkem se zabýval sociálním učením církve (i jako po-
radce †kardinála Vlka). Mne, už po návratu do akademické sféry, pře-
svědčoval, že „někdo by se měl začít zabývat etikou techniky“. Já v té 
době zaváděl předmět „etika a ekonomie“ na Fakultě sociálních věd UK, 
a na Jiřího volání jsem nereagoval, zdálo se mi, že je to už za hranicemi 
mého beztak širokého oboru. Teprve po letech jsem zjišťoval, jak moud-
ré to volání po etice techniky od docenta Vackáře bylo. Stále jasněji se 
ukazuje - naposled v encyklice papeže Františka Laudato si´, že technika 
a ekonomika jsou navzájem spojeny úzkými pouty vzájemného ovlivňo-
vání, které je z jedné strany ohrožováno „technologickou totalitou“ vy-
lučující etiku z vědeckého bádání vůbec – jak varoval kardinál Martino, 
emeritní předseda Papežské rady Justitia et pax, z druhé strany pak jed-
norozměrnou etikou utilitarismu ekonomie, „tyranií moci peněz“ 
v jazyce papeže Františka. 

3. Má diplomka měla název efektivnost hospodářského růstu. Před těmi 
50 lety u nás dominovalo téma extenzivního růstu; byl to eufemismus 
pro plýtvání zdroji. Cílovou funkcí podniků byla „hrubá výroba“, v níž 
vstupy byly jakoby oceněny nulovými cenami: místo o zisk, šlo o obje-
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mové ukazatele výroby. Nejen to: cenová kalkulace výrobků stála na ná-
kladech vstupů, takže čím vyšší byly náklady, tím vyšší cena, a tím snad-
nější plnění „plánu hrubé výroby“. Ekonomická motivace byla 
iracionální, a motivovala i techniky k neracionálním technologiím, plýt-
vavým postupům. „Intenzívní růst“ byl za této motivace pouhou ideolo-
gií. Zdálo se, že „zakopaný pes“ je v systému, který je třeba opustit. 
Filosof Radovan Richta už tehdy psal o „civilizaci na rozcestí“, a ta i přes 
marxistický původ budila zájem i na Západě. Ukazovalo se totiž, že plýt-
vání zdroji je i na Západě - má jen jinou podobu, ale je také vážné.  

4. Ekonomie jako věda se sama pasovala na „strážce racionality“, a tím 
strážcem měl být ekonomický kalkul nákladů a cen vytvářející trvalý tlak 
na technickou i ekonomickou efektivnost. Joseph Schumpeter přispěl 
k teorii hospodářského cyklu. Zatímco ve statice je „produkční funkce 
dána“, v dynamice je tlak na inovace, který si vynucuje nové technolo-
gie, produktivnější zařízení a postupy. “Tvořivá destrukce“ je Schumpe-
terovo klíčové slovo: krize a deprese vede k bankrotu podniků s méně 
efektivními technologiemi, staré stroje jdou do šrotu, a přicházejí nové, 
produktivnější, a s nimi se dostavuje oživení a nová konjunktura. Toto 
byl zjednodušeně modus operandi dokonale konkurenčního kapitalismu 
„ve středním období“. Tématem našeho semináře je však průmyslová 
revoluce a to už „čtvrtá“!? Je však tato periodizace technického pokroku 
jako „jedné revoluce za druhou“ vědecky opodstatněná, nebo je spíše 
ideologií? 

5. Má generace znala ještě jen jednu průmyslovou revoluci, spojenou 
s nástupem kapitalistické tržní ekonomiky. Ta se připravovala už dlouho 
předtím, ale teprve přechod od rukodělné manufaktury ke strojové vý-
roby, od dílny k továrně, znamenal „revoluci“. Pro „revoluční periody“ 
02, 03 a 04 v dnešním pojetí jsou charakteristické tři věci:  
 - a/periody jsou vágně definovány co do jejich revolučních technických 
změn, liší se autor od autora, a časově se často překrývají 
 - b/periody se stále zkracují: 01 se připravovala už od počátku novově-
ku a trvala řekněme 100-150 let, 02 už jen 50 let, 03 dvě dekády, a 04 se 
objevila před 4 roky. 
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 - c/jedno je však společné pro celá ta dvě století civilizačního vzestupu 
Západu co spojuje ony 4 „revoluce“: stále převažuje technický pokrok 
„práci šetřící“. Snaha nahradit práci kapitálem, strojem parním, benzi-
novým, číslicově řízeným, kybernetickou továrnou. 
Encyklika Laudato si nabízí hlubší pohled, a klade otazník zásadnější po-
vahy: nad samotným civilizačním vývojem za posledních 200 let. V č. II 
Globalizace technokratického paradigmatu (čl. 106) papež František 
ukazuje, že jde o mylné pojetí člověka ke Stvoření a ke světu vůbec: po-
stoj techniky vlastnění, nadvlády a transformace. Jakoby, člověk byl ne-
omezeným vládcem a nikoliv jen správcem Božího díla jemu Bohem 
svěřeného. Kardinál Charles Joseph Chaput z americké Filadelfie tento 
postoj popisuje takto: Kultura, která používá rozum a jeho vedlejší pro-
dukty – vědu a techniku, kterým ale chybí víra, uzavřela faustovský ob-
chod s ďáblem, který může skončit jenom v beznaději a v sebezničení“. 
Problémem nás všech - v té části světa, která materiálně nesmírně zbo-
hatla díky této vědě a technice - je však to, že na dobro tohoto pokroku 
techniky jsme si už zvykli. Jsme na něm závislí a „čertovo kopýtko“ toho-
to vývoje, ten dlužní úpis ďáblovi, zaplašujejme a vytěsňujeme z mysli – 
vždyť ještě nepřišla jeho hodina (?). 

6. Papež František říká, že lidstvo si naši plantu Zemi zaneřádilo – za po-
sledních 200 let jako nikdy předtím. A nejen Zemi: už musíme řešit i na-
léhavý problém- úklid odpadků ve vesmíru, kam už naše technické 
paradigma dosáhlo. “Ekonomika přijímá každý technický pokrok s cílem 
profitovat, aniž by věnovala pozornost eventuálním negativním důsled-
kům pro člověka“ říká papež František v Laudato si /čl.109/. Na Ostrav-
sku řešíme problém nezaměstnanosti ohrožující dělníky starých odvětví, 
hornictví a hutnictví, a na druhé straně se nedostává kvalifikovaných 
pracovníků, kteří už by měli řešit úkoly fyzikálně-kybernetické, infor-
mační technologie, robotizaci a aplikovanou umělou inteligenci. Co tam 
zůstává, jsou „laguny“, staré ekologické zátěže nejen za 40 let komu-
nismu, ale často ještě z Rakousko-Uherska. Přichází podzim, a s ním 
téměř každodenní problém smogu... Za těch posledních 25 let žijeme 
blahobytněji než kdykoli předtím, ale pořád se necítíme být dost bohatí 
na to, abychom platili dluhy vůči přírodě a našemu zdraví, dluhy za ně-
kolik generací... 
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7.  Ekonomika však nejen těží z každého technického výzkumu, bádání, 
vynálezu - z „exploration“, ale i z „exploatation“, z vykořisťování. A 
k tomu vytváří tlak i motivaci pro techniku, aby sloužila bůžku mamonu. 
Závislost je tedy oboustranná. Uveďme pár příkladů: a/ „marketizace“ 
produktu, jeho navrhování, design, balení, životnost, skladování, se musí 
podřizovat potřebám trhu. V konzumní společnosti si sítě a řetězce su-
permarketů na potravinářských technologiích vynucují prodlouženou 
životnost produktů. Je už více než 200 druhů konzervantů (drobná éčka 
na obalech studují jen nemnozí). V odděleních pro domácí mazlíčky na-
cházíme granulovaná krmiva: jak asi dopadnou pejsci ve čtvrté, páté,... 
desáté generaci, která byla krmena už jen granulemi. A jak dopadnou 
naše vnoučata a pravnoučata pokud bio-produkty nebudou zase tím, 
čím byly ještě za mého dětství: tedy samozřejmostí. Lékař alergolog 
řekne: žijeme v nepřirozeném prostředí, paleta alergenů se stále rozši-
řuje. 
b/  Jist se musí denně, ale jsou jiné produkty, které kupujeme jen po le-
tech. A tady si trh pomáhá naopak „plánovaným zastaráváním“. Vývojáři 
a konstruktéři domácích spotřebičů jsou tu a tam motivování či nuceni 
k záměrnému zkracování životnosti výrobků: stačí, když selže jedna sou-
částka, oprava „nestojí za to“- buď není vůbec možná, nebo je předra-
žená. Papež František mluví o kultuře „použij a vyhoď“. V Německu 
výzkum prokázal, že za posledních 10 let se zkrátila doba životnosti do-
mácích elektrospotřebičů o jeden rok (ze 162 měsíců na 150 měsíců).  
c/ „Ideální“ produkty pro TRH jsou takové, jejichž spotřeba sama vyvo-
lává novou poptávku. Tedy produkty produkující závislosti. Alkohol, ci-
garety, samozřejmě drogy. Ale i nápoje nealko, po nichž je stále větší 
žízeň. Hrací automaty. Ale už i počítačové hry, internetové sítě, pseudo-
komunikace. Závislosti na lécích rostou exponenciálně: pokud kapitál 
ovládá nejen farmaceutický trh, ale i samotné zdravotnictví, potřebuje 
pro své zhodnocování pacienty, kteří potřebují léky nejlépe trvale, a po-
kud možno ve stále větších dávkách. Zbraně se spotřebovávají ve válce, 
a ve válce se také nejlépe ověřují ničivé účinky nových generací zbroj-
ních systémů. Naše civilizace se stává závislou na válkách. Na nedávném 
veletrhu těchto produktů, o jejichž démonické povaze lze sotva pochy-
bovat, si reklamní agenti zbrojařů pochvalovali válku v Sýrii; pomohla 
odchytat nedokonalosti v „účinnosti“ vraždění. 
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8.  Již Tomáš Kempenský, autor „Následování Krista“, vyslovil toto tvrze-
ní: moudrost bez lásky činí vychytralým. Moudrost bez lásky není ani 
moudrostí, ale pro vědu, techniku a ekonomiku Kempenského výrok 
platí beze zbytku. Jest se obávati, že racionalita Západu od samotného 
počátku trpěla tímto deficitem. První průmyslová revoluce měla 
v kritickém pohledu filosofů i teologů 19. století dvě klíčová slova, 
„alienace“- odcizení, „exploatace“- vykořisťování. 1. světová válka pro-
kázala démonickou povahu naší civilizace (Mahátma Gándhí), technikou 
nového, strojního a chemického zabíjení. Douglass North, nositel Nobe-
lovy ceny za ekonomii (za teorii institucionální změny), vyslovil tvrzení, 
že samotný technický pokrok se v celých našich dějinách ubíral vždy 
nejprve cestou zdokonalování zbraní. Karel Čapek krátce po této strašné 
zkušenosti jedné generace (1920), ve své hře R.U.R. (Rossums universal 
robots) přišel s vizí „umělých dělníků“- „laborů“ – robotů. Norbert 
Wiener, otec kybernetiky, už po té 2. světové válce (1948), smutně spo-
jené s průmyslovým vyvražďováním celých ras a „sociálně nepřizpůsobi-
vých“, a zakončené prvním použitím atomové bomby, otevřel cestu 
k naší dnešní „digitální revoluci“, tím že odhalil mechanismy řízení a sdí-
lení informací v živých informacích a strojích. Je příznačné, že poslední 
díla tohoto vědce- matematika jsou věnována otázkám filosofickým a 
teologickým (Bůh a Golem, The Temptor-Pokušitel). 6 let po jeho smrti 
(1964) byl již založen specializovaný vědecký časopis Artificial Intelligen-
ce. „Umělá inteligence“ se od počátku zaměřuje na informační systémy 
a algoritmy vykazující známky inteligentního chování. Dnešní digitální 
revoluce je po těch už skoro 50 letech nová jen tím, že průmyslové apli-
kace umělé inteligence rychle expandují do dalších a dalších sfér lidské 
společnosti. 

9.  Omlouvám se za dosud příliš chmurný obrázek technického pokroku; 
papež František varuje před jednostranným pesimismem, a říká: dosud 
není všechno ztraceno! Varování je však nutné. Jde totiž o naše civili-
zační „obrácení“, o metanoiu či konverzi, a to jak „technologického pa-
radigmatu“, tak paradigmatu ekonomie. Jde o jedinou skutečnou 
revoluci, která se musí odehrát v našich srdcích a myslích. Technický 
pokrok přinesl samozřejmě mnohé úžasné vynálezy a znásobil naše lid-
ské možnosti. Máme již několik let „chytré telefony“, firmy nabízejí nám 
občanům dálkové ovládání našich domů (smart houses), a našim komu-
nálním politikům i státníkům projekty „chytrých měst“ (smart cities) a 
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„chytrého vládnutí“- ovládání celých společností. Robotika začíná nabí-
zet „domácí asistenty“ či sluhy, roboty jsou schopny vykonávat některé 
medicínské operace. „Digitální revoluce 4.0“ přichází již s vizí celých to-
váren řízených převážně fyzikálně-kybernetickými systémy, soustavami 
robotů. Tím ovšem „technický pokrok práci šetřící“ dosahuje své mety!? 
A co bude s lidmi? Papež František říká: Je třeba hájit práci! Problémem 
našeho světa je nedostatek „pracovních míst“ v celých regionech a čás-
tech kontinentů a v důsledku toho „nadbytečných lidí“, které TRH nepo-
třebuje, jsou překážkou, odpadem. „Vyspělé vojenské technologie“ 
nejsou „řešením“ tohoto problému. „Cestou do pekel“ jsou návrhy 
„útočných robotů“, jako produktů specializovaného technického pokro-
ku „šetřícího práci“ v zabíjení nepřátel. 

10.  Racionální složka v člověku slaví své triumfy a otevírá netušené 
možnosti v rychlém získávání a vyhodnocování informací z nejrůznějších 
sfér života. S triumfy rozumu rostou současně pro člověka hrozby odlid-
štěného světa, v němž namísto rozumu vládne vychytralost. Zákazník 
odvažujicí se reklamovat služby u mocného mobiliního operátora může 
narazit na neprůstřelnou hradbu algoritmizovaného odbývání a vědecky 
promyšleného vnucování nového „produktu“; ještě jedná s člověkem, 
ale o skutečný rozhovor už nejde, ten druhý je placen za předem pro-
myšlenou manipulaci. Rezultátem takového pseudo-rozhovoru je pocit 
bezmoci a ztráta důvěry v pokrok. Chytrost, ale pro koho. „Digitální zabí-
jení na dálku“ v „přímém TV přenosu“ útočného dronu na druhém konci 
zeměkoule odsouvá někdejší křesťanský koncept „spravedlivé války“ do 
starého železa. „Umělá inteligence“ může nabýt podoby racionálního 
zločinu. 

Jde o pojetí člověka. Inteligence v běžném slova smyslu zahrnuje i „soci-
ální inteligenci“. Manažer potřebuje i určitou empatii, v cítění se do si-
tuace zaměstnance a zákazníka. Něco z toho lze jistě i vpravit do umělé 
inteligence robota. Uvedu jen dva pozitivní vzory, které dokládají, že 
technika naší doby má lidskou stránku (nejen tu démonickou): 
  Známý podnikatel a inovátor Dalibor Dědek přišel svého času 
s myšlenkou „mobilů pro seniory“, mobilních telefonů přátelských vůči 
těm, jimž už učení a adaptace na stále nové a stále častější změny dělá 
potíže, kteří mají problémy s očima a s motorikou prstů. A ukázalo se, že 
Jablotron objevil velice ziskovou „mezeru na trhu“, dokonce na tom tr-
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hu globálním.  V celosvětové soutěži 54 týmů „Imagine Cup“ organizo-
vané Microsoftem, v americkém Redmondu, zvítězila trojice českých 
studentů ČVUT, a to za projekt věnovaný naopak dětem. Bezbateriový 
glukometr X.GLU v podobě kreditní karty spolu s chytrým mobilem po-
máhá dětem s diabetem, s cukrovkou. 

Díky Bohu a díky všem vědcům, technikům, manažerům a podnikatelům 
za takové pozitivní příklady. Ale i u vědomí této vděčnosti za technický 
pokrok mějme na paměti, že člověk jako „Imago Dei“- Obraz Boží, je ne-
nahraditelný a nenapodobitelný. „Žádný automat neodslouží mši svatou 
a hříchy se neodpouštějí stisknutím správného tlačítka. Tablety proti ni-
čemnosti nebudou vynalezeny, protože darebáky obrací k dobrému jen 
moc nezištné Lásky a nezištně milovat může jen někdo, ne něco“ říká sv. 
Jan Pavel II. v novéně k Panně Marii Pomocnici křesťanů, v letech hrozby 
proměny studené války ve válku skutečnou. 
Tehdy jako dnes. 
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Staří z pohledu současné gerontologie  
Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.  

 
Úvod – demografická východiska 
Stáří se na přelomu tisíciletí stalo jednou z nejdelších etap lidského živo-
ta. Je i etapou poslední. Za jeho počátek stále považujeme sedmou de-
kádu lidského věku, arbitrárně věk 65 let. V současné době je 18,3% 
obyvatel České republiky starších 65 let a 4 % starších 80 let. Zejména 
toto procento se bude v příštích desetiletích významně zvyšovat až na 
vcelku neuvěřitelných 10% lidí starších 80 let v roce 2060. To přinese 
samozřejmě změněné nároky na systém zdravotní péče. Naděje dožití 
dosahuje nyní 81,5 let u žen a u mužů představuje 75,8 let. Významně 
(o deset let) se zvýšila zejména v průběhu posledního čtvrtstoletí (1). 
Přestože se střední délka života posunula k osmdesátce, naděje dožití 
ve zdraví zůstává u šedesáti let. Znamená to, že žijeme a budeme žít 
déle než kterákoli předchozí generace, ale ne všichni se budeme těšit 
dobrému zdraví a soběstačnosti (2).  
 
Pohled na stáří a jeho stereotypy: 
Mezi šedesáti a sedmdesáti lety získávají lidé nárok na důchod a jiné vý-
hody, jako například slevy jízdného, vstupu na kulturní a sportovní akce. 
Tyto výhody či zdánlivé výhody jsou však kompenzovány tím, že se 
vyššímu věku, respektive lidem, kteří v tomto věku žijí, a to již po šede-
sátce, podsouvá určitá ztráta či redukce autonomie, zodpovědnosti a 
schopností, a to jak fyzických, tak psychických. Tento postoj je přímo 
institucionalizován například v povinnosti preventivních prohlídek star-
ších řidičů, byť zpravidla nejsou takovým nebezpečím silnic jako mladí 
odvážní a nezkušení řidiči. Také mnohé pracovní pozice jsou omezeny 
věkem, do žádostí o zaměstnání, o různé granty a projekty je zatím (u 
nás) stále zapotřebí vyplnit datum narození, ke kterému se mnohdy při-
hlíží více než ke kvalitě životopisu či projektu. Naše společnost stáří stále 
stereotypizuje jako chudé (přestože nyní již i u nás žije mnoho bohatých 
starších lidí), choré (přestože mnoho lidí seniorského věku se těší velmi 
dobrému či výtečnému zdraví), nemohoucí, šedé, nezajímavé, asexuální 
a vcelku všeobecně politováníhodné. Tomu odpovídá také stále převa-
žující mediální obraz starších lidí, včetně reklamy výrobků a služeb, které 
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jsou jim nabízeny, kromě prostředků na poruchy kontinence, erekce, 
bolesti kloubů, zácpu, zubní protézy či jejich správnou fixaci také různé 
typy pobytových zařízení pod lákavými názvy jako například senior-
parky či Alzheimer-parky. Není v tom mnoho radosti, co starším lidem 
naše společnost podsouvá. V nedávném šetření na Slovensku se 
v anketě ptali lidí, co si myslí, že si s sebou vezme senior do lázní.  Mezi 
nejčastější odpovědi patřily: berle, dioptrické brýle a zubní protéza.  
Přestože se jednalo o pouhou mediální akci, zkratku pro účely pořadu 5 
proti 5 ve slovenské televizi, i to dokresluje pohled na seniory v naší 
společnosti (vycházím z toho, že česká a slovenská společnost jsou si 
dosud velmi blízké a podobné). Na druhou stranu je zapotřebí říci, že na 
vytvoření tohoto obrazu u nás mají významný podíl starší lidé sami, a to 
svými postoji a chováním, které mnohdy postrádá vstřícnost a porozu-
mění jiným. To vše je navíc ještě deformováno stále přežívajícím poje-
tím důchodového věku, jako věku odchodu z aktivního života, 
„zaslouženého odpočinku“, jak bylo po mnohá minulá desetiletí dekla-
rováno. Nikoli jako prosté změny životního programu doprovázené urči-
tým finančním zajištěním, kdy se od lidí zpravidla očekává další angažmá 
v rodině, obci či jiné komunitě, která je jim blízká. Jsem však přesvědče-
na, že i tyto postoje se v současné době rychle mění a budou se měnit 
zejména v budoucích letech s novými, moderní dobou a světem pouče-
nějšími generacemi lidí vyššího věku.  
 
Stáří a zdraví 
Žádné onemocnění nevzniká jen v důsledku stáří, ale mnohá onemoc-
nění a syndromy jsou ve stáří častější, častá je také multimorbidita.  V 
důsledku toho, že se nyní daleko více lidí dožívá vyššího věku (a tedy i ve 
vyšším věku umírá), narůstá potřeba péče o chronicky a nevyléčitelně 
nemocné a o pacienty vyššího věku všeobecně (3). Velká část lidí, kteří 
potřebují zdravotní péči, jsou starší lidé. Mezi hospitalizovanými pacien-
ty představují naprostou většinu. Mnozí z těchto lidí žijí s různými chro-
nickými onemocněními a geriatrickými syndromy, z nichž mezi 
nejvýznamnější patří demence a křehkost (frailty), které významně 
ovlivňují mnoho faktorů souvisejících s hospitalizací, včetně hrozících 
komplikací, horší prognózy, potřeby zvláštních opatření k prevenci 
komplikací, vyšší náročností na ošetřovatelskou péči a rehabilitaci, důra-
zu na včasnou mobilizaci a podobně (4). Tyto skutečnosti uznává i Svě-
tová zdravotnická organizace, která vyzvala své členské země, aby 
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těmto měnícím se potřebám stárnoucí populace přizpůsobily své sys-
témy zdravotnictví. V současné době už naštěstí daleko častěji než dříve 
slyšíme o paliativní péči a paliativní medicíně, jejíž rozvoj je nesmírně 
potřebný. Ne všichni staří lidé jsou však adepty paliativní péče, mnoho 
z nich má ještě velký potenciál při adekvátní léčbě, doléčení a rehabili-
taci. S tím souvisí potřeba nejen geriatrie, ale zejména geriatricky pou-
čené medicíny, ošetřovatelství a péče, které se více než na řešení určité 
diagnózy zaměřují na kvalitu života člověka v dané konkrétní situaci, na 
jeho návrat do normálního života a návrat či kompenzaci soběstačnosti 
a s tím související autonomie dospělé lidské bytosti. Stárnutí nepochyb-
ně přinese mnohé změny společnosti a medicína v nich může a nepo-
chybně bude hrát rozhodující roli. Zcela vyléčit či zastavit progresi 
například demence, frailty a dalších významných syndromů, to nepo-
chybně patří k velmi těžkým úkolům, které před sebou lékařské vědy 
mají. Věřme, že ještě naše generace bude svědkem pokroku v jejich lé-
čení. Do té doby ale musíme spoléhat na dosavadní poznatky o jejich 
zvládání, které máme - a využívat je v praxi.  
Kromě onemocnění přicházejících ve vyšším věku častěji jsou pro paci-
enty vyššího věku významné a život i jeho kvalitu limitující geriatrické 
syndromy: somatickou stránku zdraví nejvíce ovlivňuje syndrom frailty a 
psychickou stránku zdraví pak syndrom demence. Významný dopad na 
celkové zdraví má také sociální zdraví (5,6). Co jsou geriatrické syndro-
my? Jde o komplexní situace související s poruchami zdravotního stavu, 
které se vyznačují nejen klinickými projevy onemocnění, ale také ovliv-
ňují soběstačnost a mají významné dopady sociální. Typickými geriatric-
kými syndromy jsou demence nebo křehkost (frailty) (4). 
Demence vzniká nejčastěji jako důsledek neurodegenerativních a vasku-
lárních onemocnění, která společně způsobují 90% všech případů de-
mence. Její prevalence se s věkem výrazně zvyšuje. Demence je 
syndromem zahrnujícím kognitivní deterioraci, další psychické poruchy 
a změny chování, postupné zhoršování soběstačnosti a související změ-
ny v sociální oblasti. Některá onemocnění způsobující demenci (Alzhei-
merova nemoc) jsou diagnostikovatelné již v preklinickém stadiu. Pod 
pojmem demence ale máme na mysli syndrom, tedy klinickou mani-
festaci výše uvedených onemocnění s jejími sociálními souvislostmi.  
Alzheimerova nemoc je nejčastější příčinou syndromu demence, v čisté 
formě či ve formě smíšené (nejčastěji s vaskulárními poruchami) je zod-
povědná asi za dvě třetiny všech případů demence.  Rozvíjí se zpravidla 
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postupně po mnoho let, a to nejprve asymptomaticky (10 i více let) a 
později již za projevů kognitivní poruchy a dalších příznaků demence 
(dalších zpravidla více než 10 let), kdy dochází v některých oblastech 
mozku (typicky zejména ve spánkové a temenní oblasti) k ukládání beta 
amyloidu a k tvorbě amyloidových plaků, klubek „tangles“ tau proteinu, 
k postupnému úbytku neuronů a synapsí.  Celkově tak dochází k úbytku 
mozkové tkáně. Alzheimerova nemoc se typicky projevuje poruchami 
paměti, charakteristická ve srovnání s jinými formami demence je poru-
cha vštípivosti. Člověk s demencí při Alzheimerově nemoci má problém 
se zapamatováním nových informací (co měl k obědu), zatímco si po 
dlouhou dobu relativně dobře pamatuje informace staré (například kde 
měl svatbu).  Kromě paměti jsou také zpravidla časně postiženy tzv. 
exekutivní funkce: schopnost plánovat, řešit problémy. Dochází 
k poruchám dalších kognitivních funkcí: kromě paměti je postižena i ori-
entace, schopnost soustředit se, vyjadřování, postupně i rozumění řeči, 
schopnost vykonávat některé činnosti – apraxie. Postupně se stav zhor-
šuje, omezuje soběstačnost nejen v tzv. instrumentální aktivitách (ná-
kup, vaření, zacházení s penězi, jízda dopravním prostředkem), ale také 
v základních sebe obslužných činnostech (člověk je postupně odkázán 
na péči druhých při koupání, toaletě, hygieně, stává se inkontinentním, 
zhoršuje se hybnost, schopnost samostatně sníst připravený pokrm). 
Kromě typických forem demence u Alzheimerovy nemoci, které jsou 
nejčastější, se mohou vyskytovat také formy atypické, které jsou poně-
kud vzácnější a zpravidla bývají u pacientů mladších než výše popsaná 
forma Alzheimerovy nemoci.  U tzv. frontální varianty nebývají prvními 
příznaky zpravidla poruchy paměti, ale vyskytují se nejprve změny cho-
vání, osobnosti a myšlení.  Může také docházet nejprve k horšímu vyja-
dřování, hledání slov – při tzv. logopenické progresivní afázii a konečně 
při tzv. posterokortikální variantě dochází ke zhoršenému optickému 
vnímání (tzv. Bensonův syndrom), kdy činí zejména potíže vnímání růz-
ných piktogramů.  
Naděje dožití lidí se syndromem demence zpravidla nepřesahuje 10 let 
(záleží na typu demence). K diagnóze demence dospějeme na základě 
anamnézy, testů kognitivních funkcí (MoCA, MiniCog, MMSE, Clock). Ke 
stanovení stadia například dle strategie P-PA-IA (lehká-rozvinutá-těžká 
demence), která vychází z Reisbergovy klasifikace Global Deterioration 
Scale (7)  
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Frailty je také komplexním geriatrickým syndromem, který  je podmíněn 
akcelerovanými degenerativními změnami postihujícími zejména 
muskuloskeletální systém (sarkopenie, osteoporóza), metabolický stav 
(zpravidla hypalbuminémie) a sníženou adaptabilitou na veškeré událos-
ti  (interkurentní onemocnění, úrazy, sociální změny, psychologické fak-
tory). Probíhá progresivně a výrazně zhoršuje prognózu pacientů jak 
akutně (řetězci komplikací, rozvojem deliria při akutních onemocně-
ních), tak chronicky postupnou deteriorací celkového stavu. Její prognó-
za je podobně závažná jako prognóza demence a dosud není známo, do 
jaké míry se jedná o stav reverzibilní.  
Jak jsem již uvedla výše, žádné onemocnění není důsledkem výhradně 
stáří, nicméně prevalence mnohých onemocnění ve stáří je vyšší a dů-
sledkem tohoto faktu je multimorbidita. Jedná se o přítomnost více než 
pěti diagnóz u jednoho člověka. To však ještě nemusí mnoho vypovídat 
o funkčním stavu. Funkční stav a prognóza daného člověka jsou zpravi-
dla determinovány nejzávažnějším (nejvíce progredovaným) onemoc-
něním a modifikován dalšími, kdy dochází k sumaci efektu. 
S multimorbiditou souvisí také polypragmázie – více než pět různých 
léků, které odpovídají (či neodpovídají) diagnózám nemocného. 
S počtem léků narůstá pravděpodobnost interakcí a nasazení každého 
dalšího vyžaduje revizi farmakoterapie s ohledem na interakce, ale i be-
nefit a potenciální škodlivost jednotlivých léků. S určitou nadsázkou lze 
říci, že užívané léky mnohdy ovlivňují zdravotní stav daného člověka ješ-
tě více než některé diagnózy z často dlouhého seznamu diagnóz. 
S počtem léků se zvyšuje i pravděpodobnost jejich interakcí a nežádou-
cích účinků, které mohou být velmi závažné, a je všeobecně známo, že 
za značnou částí (až desetinou) hospitalizací starších lidí stojí právě ne-
žádoucí účinky léků (8).  
 Soběstačností člověka rozumíme schopnost žít normálně v běžném pro-
středí a vyrovnat se s jeho nástrahami vlastními silami bez pomoci dru-
hých. Soběstačnost je třeba považovat za velmi komplexní pojem, 
přičemž jednotlivé úkony soběstačnosti nazývané aktivity denního živo-
ta (Activities of Daily Living) jsou zpravidla rozděleny do dvou skupin, a 
to na aktivity instrumentální (IADL – Instrumental Activities of Daily Li-
ving) a na aktivity základní (BADL – Basic Activities of Daily Living nebo 
také ADL – Activities of Daily Living) (9). Funkční stav lidí vyššího věku je 
velmi heterogenní: zatímco někteří podávají stále mimořádné výkony 
v duševní i tělesné oblasti, které jsou srovnatelné s daleko mladšími je-
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dinci (elitní senioři), jiní jsou stále velmi aktivní, pracují, podílejí se na 
životě rodiny a společnosti (aktivní senioři), většina žije samostatně a 
stará se o své záležitosti a ovlivňuje a zařizuje je dle svých potřeb (auto-
nomní senioři), žije v tomto věku také mnoho lidí, jejichž zdravotní stav 
je křehký, trpí onemocněními a geriatrickými syndromy, které velmi 
omezují jejich funkční zdatnost a adaptační schopnosti (křehcí senioři), a 
dále také mnoho těch, kteří pro svůj život potřebují pomoc či dokonce 
péči svého okolí, svých blízkých či profesionální služby (nesoběstační 
senioři).  Soběstačnost je ovlivněna mnoha faktory, které přímo souvise-
jí se zdravím: jde o zdravotní stav, přítomná onemocnění a stav jejich 
kompenzace, farmakoterapii a její vliv na stav pacienta, komplikující pří-
znaky, zejména bolest, stav výživy, stav svalstva (s ohledem na sarko-
penii- úbytek svalové hmoty), stav senzorických funkcí, úroveň mobility, 
stabilitu, sklon k pádům, psychický stav včetně stavu kognitivních funkcí, 
exekutivních funkcí, depresivity a motivace, schopnost komunikace a 
další faktory, které jsou podmíněny zdravím a které mohou být ovlivně-
ny kompenzačními pomůckami či prostředím, ve kterém člověk žije. 
Z výše uvedeného (ne ještě úplného) výčtu faktorů ovlivňujících soběs-
tačnost vyplývá, že hodnocení stavu vychází nejen z lékařského vyšetře-
ní, ale respektuje také názory a výsledky odborníků dalších potřebných 
oborů (fyzioterapie, ergoterapie, sociální práce, ošetřovatelství).  
 
Diferencovaná a aktivní péče o geriatrické pacienty 
Co pod tímto pojmem rozumíme? Jde o vytvoření systému služeb tak, 
aby lépe reagovaly na potřeby stárnoucí populace a poskytly odpověď 
na otázky, co potřebují starší lidé od systému zdravotnických (a sociál-
ních) služeb a co potřebují geriatričtí pacienti. Hovořit o celém systému 
služeb není možné, i když jsou starší lidé nejčastějšími klienty-pacienty-
uživateli převážné většiny různých služeb. Geriatrickým pacientem není 
automaticky každý starší člověk, za geriatrického pacienta považujeme 
člověka vyššího věku (zpravidla nad 80 let), jehož onemocnění je kom-
plikováno dalšími významnými onemocněními ovlivňujícími  diagnostic-
ký proces, terapii i rehabilitaci a který je ohrožen zhoršením či ztrátou 
soběstačnosti, kvalitativními poruchami vědomí a dalšími geriatrickými 
komplikacemi a syndromy (10). 
Z výše uvedeného je zřejmé, že geriatrický přístup je komplexní a jed-
ním ze základních úhlů pohledu je právě soběstačnost. Funkční geriat-
rické hodnocení (9) je možné charakterizovat jako multidimenzionální 
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interdisciplinární diagnostický proces zaměřený na stanovení zdravot-
ních, funkčních a psychosociálních schopností a problémů lidí (zpravidla 
geriatrických pacientů) s cílem vypracovat celkový plán pro léčení, pod-
poru a dlouhodobé sledování. Je zaměřeno holisticky, nesoustřeďuje se 
zpravidla pouze na jednotlivé dílčí činnosti. V tom se zásadně liší od 
funkčního hodnocení určitých specifických typů zdravotního postižení či 
následků poranění zejména u mladších lidí.  
Závěrem: Současná společnost velmi rychle stárne, doba našeho života 
přesáhla dobu života lidí všech předchozích generací. Tato skutečnost 
přináší a v brzké době bude přinášet změny, na které budou muset rea-
govat nejen systémy zdravotní péče. Skupina lidí vyššího věku se bude 
výrazně zvětšovat a nejvíce se zvětší zejména procento lidí v nejvyšších 
decenniích života (nad 80 let). Mnozí tito lidé se budou těšit dobrému 
zdraví a jejich funkční stav jim bude umožňovat samostatný život. U 
mnoha dalších se zejména ke sklonku jejich života rozvinou geriatrické 
syndromy, z nichž demence a frailty patří mezi nejvýznamnější. Nicmé-
ně i tak by jejich život měl být kvalitní díky vstřícnosti společnosti, vytvo-
ření přátelského prostředí a službám, které budou odpovídat jejich 
potřebám.  
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Aktuální výzvy v geriatrii z pohledu pacienta.  
MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. 

 
Zkušenosti z Fakultní nemocnice v Olomouci 
(oddělení geriatrie Fakultní nemocnice v Olomouci) 
 
„Správný přístup ke stáří je asi tento: realismus, který není rezignací, a 
optimismus, který není iluzí“ (Clément Pichaud) 
Jaká je současná realita života ve stáří? V Olomouci s celkovým počtem 
obyvatel  100 378 žije 15 056 seniorů starších 65 let. Stoupá  naděje na 
dožití u mužů 75,6 roků a u žen 84 roků, ale jaká je současná realita ži-
vota ve stáří?  Prodlužuje se sice délka života, ale ne ve zdraví, nýbrž v 
nemoci v závislosti. Průměrný Čech onemocní v 61 letech a následné 
stráví 17 let svého života s nemocí. Průměrný Švéd onemocní v 70 le-
tech a v nemoci prožije pouze deset let života. Švédové vykouří o polo-
vinu méně cigaret, vypijí o polovinu méně alkoholu a zkonzumují 
dvakrát více ovoce a zeleniny.  
Pohled na nemocného starého člověka - geriatrického pacienta je mož-
ný ze dvou úhlů: z úhlu člověka jako lidské bytosti a z úhlu zdravotníka. Z 
pohledu člověka život ve stáří není snadný, čelí mnoha ohrožením, zdra-
votním problémům, osamělosti, nepochopení, ztrátě smysluplnosti a 
soběstačnosti. Z pohledu zdravotníka u nemocných dominuje multi-
morbidita (výskyt několika chorob u jednoho pacienta), polyfarmakote-
rapie (užívání velkého množství různých léků), křehkost a závislost na 
pomoci druhé osoby. Z charakteru chorob a jejich počtu se nabízí i 
možnost „testování multimorbidity“ ve vztahu k prognóze pacienta. Ko-
lik diagnóz se obvykle vyskytuje u jednoho nemocného seniora? Z dat 
ambulance olomouckého oddělení geriatrie vychází v průměru 18 dia-
gnóz na jednoho pacienta. Na léčbě takového pacienta se podílí až dva-
náct lékařů různých odborností. Není jednoduché najít konsensus, 
zlatou střední cestu. Pacient má diář naplněn termíny lékařských kon-
trol. Lékaři jsou významnou součástí života seniora a přes všechny pro-
blémy způsobené zdravotním stavem a disabilitou nemocných je 
důležité, aby se na další návštěvu těšili. Medicína stáří přináší jiný po-
hled na jednotlivé choroby: jsou chronické a mají atypický průběh. 
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Očekávání seniora je komprese chronických potíží, eliminace komplikací 
a zlepšení kvality života. Vztah chronicky nemocného pacienta k lékaři je 
kvalitativně odlišný od vztahu, který pozorujeme u akutně nemocných 
pacientů. Důraz je kladen na důvěru a porozumění. Je nutné získat ne-
mocného ke spolupráci a přinést naději do jeho životní situace. Senior je 
vystaven nepřetržité kumulaci a kulminaci zátěžových situací; úkolem 
lékaře je minimalizovat toto závaží. 
Další specifikou je chronická medikace, která s narůstajícím počtem 
chorob nabývá na významu. Pět léků denně užívá 40 % seniorů, deset 
nebo více léků užívá 12-20 % seniorů. Ze zdrojů Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv byl zveřejněn případ pacientky, která několik let užívala 
současně 37 léků. Pacienti olomouckého oddělení geriatrie užívají prů-
měrně 8 druhů léků. Přitom starší nemocný by měl podle doporučení 
geriatrické společnosti užívat maximálně 5 druhů léků denně.  
Tak zvaná geriatrická křehkost typická pro seniory se definuje jako rozdíl 
mezi fyziologickým stárnutím a patologickým rozvojem křehkosti vzta-
ženým k nepřiměřenému poklesu potenciálu zdraví. Jedná se o pomysl-
nou šikmou plochu vyznačující se snížením zdatnosti, odolnosti, 
adaptability a kritickým poklesem funkčních rezerv. Tento stav je zatíže-
ný nepříznivou prognózou, ztrátou soběstačnosti, závažnými komplika-
cemi (imobilitou) a spolu-podmiňujícím výskytem některých chorob 
(infekce) i úrazů. Syndrom geriatrické křehkosti je definován třemi z ná-
sledujících pěti příznaků:  
1. nechtěný úbytek tělesné hmotnosti alespoň o 4 - 5 kg za rok 
2. subjektivně vnímaná únava, vyčerpanost 
3. svalová slabost, nízká hodnota stisku ruky (handgrip) 
4. pomalá rychlost chůze 
5. nízká fyzická aktivita (hypomobilita) 
Příčinu tohoto stavu křehkosti je možné označit jako multikauzální a in-
dividuálně variabilní se vzájemným potencováním různých faktorů, 
z nichž k nejvýznamnějším patří biologická involuce, multimorbidita, ne-
žádoucí účinky léků a nevhodný životní způsob (dekondice, atrofie z 
inaktivity, malnutrice, psychosociální faktory, náročnost prostředí 
s bariérami, genetická predispozice). 
Je pravdou, že tento syndrom představuje vyšší riziko jednoroční morta-
lity a je citlivým prediktorem nepříznivé prognózy. Je nutné aktivně 
zkoumat jeho příčiny, zejména proto, že je stavem potenciálně reverzi-
bilním. Součástí prevence geriatrické křehkosti je rehabilitace, nutrice, 
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léčba bolesti, deprese a suplementace vitaminem D. Pacienta je obvykle 
třeba především „rozjíst, rozchodit a zmotivovat“. 
 
1. rozjíst 
Strava starých osob bývá obvykle nevyvážená, mívá vysoký obsah ener-
gie a nadbytek tuků, ale nedostatečný podíl kvalitních bílkovin, který 
může vést k atypickým příznakům malnutrice. Obecně platí, že preva-
lence podvýživy se zvyšuje s věkem. V geriatrické populaci je podvýživa 
velmi rozšířená, v diagnostice bývala často podhodnocena a v terapii 
málo zohledněna. V běžné populaci 70–80letých se podvýživa vyskytuje 
v 8 – 11 procentech případů, u osob nad 80 roků je její výskyt ještě o 
něco vyšší (až 15 procent). Z hlediska podvýživy jsou senioři jednou z 
nejrizikovějších skupin. Je tomu tak zejména kvůli vazbě na řadu mož-
ných komplikací: zhoršení hojení ran, zvýšení náchylnosti k infekci, zpo-
malení rehabilitace nemocného, prodloužení hospitalizace, zvýšení 
nákladů na léčbu či zhoršení kvality života. Riziko spojené se stavem vý-
živy je nutné včas verifikovat. V praxi jsou zavedeny screeningové me-
tody, které slouží k posouzení stavu výživy u seniora. Zvláštní problém 
představuje dehydratace. Platí, že senior by měl vypít 2 – 2,5 litru teku-
tin denně a vymočit 1,5 litru; moč by měla být světlá. 
 
2. rozchodit   
Pohybová aktivita dokáže zpomalit až zastavit negativní věkové změny. 
Aktivní cvičení pomáhá zastavit úbytek aktivní svalové hmoty. Hospitali-
zace může vést k dekondici seniora. Velmi důležitý je vstupní potenciál, 
ten má pro úspěch léčby zásadní význam. Anesteziologové v souvislosti 
s předoperačním vyšetřením seniorů upozorňují na fakt, že funkční 
zdatnost představuje úroveň tolerance fyzické zátěže. Schopnost tole-
rovat zátěž je jedním z prediktivních faktorů peri- a pooperačních kom-
plikací, zejména kardiálních. Za určitých okolností je tato schopnost 
důležitější než kritérium věku. Jednoduchým orientačním klinickým tes-
tem je tolerance chůze do schodů. Neschopnost vyjít dvě patra je 
známkou významně snížené tolerance. Zvláště u křehkých seniorů s níz-
kým potenciálem zdraví, s omezenou adaptační kapacitou a s poruchou 
regulačních mechanismů se z dekondice velmi rychle vyvíjí  hypomobili-
ta a imobilita s často fatálními následky. Návrat do původní kondice je 
časově, ale i osobnostně velmi náročný. Vyžaduje vůli a motivaci ne-
mocného. U zdatných seniorů se doporučuje každodenní intenzivnější 
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činnost v délce 20 minut, ideálně chůze v intenzitě zapocené chůze, 
„severské chůze“ nebo cvičení na rotopedu. Inspirací mohou být fit par-
ky se speciálními cvičícími prvky pro osoby se sníženou schopností po-
hybu. U geriatrických pacientů s nízkou tělesnou zdatností lze doporučit 
rotoped, běhátka, chodítka, šlapátka, motorické dlahy. Mobilita je jed-
ním z důležitých aspektů kvality života všech, nejen starších lidí. Výstiž-
ně to vyjádřil profesor Claude Pichard: „Postel je pro seniora stejně 
nebezpečná jako ferrari pro teenagera.“        
 
 3. zmotivovat  
Je důležité dodržovat princip autonomie. Přes všechna chronická one-
mocnění a zdravotní peripetie musí mít člověk možnost vlastního roz-
hodnutí; jinak hrozí, že člověk bude vytržen ze svého sociálního 
prostředí. Reakcí může být rezignace, pocit zbytečnosti, opuštěnosti. 
Nemožnost volby dělat si, co chci, vede k zhoršení fyzického stavu a zvý-
šenému riziku nemoci. Vážným problémem je rovněž samota a umístění 
do ústavu. Je zřejmé, že senioři jsou nejméně spokojenou skupinou po-
pulace; tím spíš je třeba respektovat starého člověka jako osobnost, ne-
podlamovat jeho důstojnost a podporovat jeho zájmy. Ideálem je péče 
ve vlastní rodině s tím, že bude brán zřetel na uspokojení všech potřeb 
seniora. Důležité nejsou jen fyziologické potřeby (jídlo, pití, spánek), ale 
také potřeby psychologického charakteru (pocit bezpečí, udržování 
vztahů, nezávislost, smysl života). Touha nezná věk, potřeba lásky je tr-
valá. Důležité je začlenit seniora do společenství, aby měl pocit, že ně-
kam, k někomu patří, projevovat mu lásku a vzbuzovat jeho důvěru. 
Darovat si vzájemně svůj čas je vždy obohacující pro obě strany. Samota 
může být nedoceněnou přítelkyní, když s ní umíme žít a když máme 
možnost ji kdykoliv přerušit. Může však být i smrtící nepřítelkyní, která 
se na člověka přilepí a brání mu v kontaktu s druhými lidmi. Důsledkem 
bývá pocit opuštěnosti a vyřazení z lidské společnosti. Podstatu problé-
mu dobře postihl známý český pediatr Josef Švejcar: „Stáří je ztráta pro-
gramu. Starý jste, když přestanete plánovat.“  
Může být chronicky nemocný člověk šťastný? Štěstí chronicky nemoc-
ného člověka nejsilněji koreluje s pocitem dobrých mezilidských vztahů, 
s pocitem potřebnosti, ocenění a kladného přijímání v rodině i společ-
nosti. Důležitou sociální podporu představuje partnerské soužití.  Dobrá 
geriatrická péče je nejlepší prevencí nemocničních pobytů seniorů s po-
třebou dlouhodobé péče. Zaměřuje se především na efektivní řešení 
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akutních onemocnění, komorbidit, medikamentózních vlivů, na elimina-
ci interakcí a nežádoucích účinků a na korekci postižených orgánů 
a procesů. Lékař se snaží aktivně zapojit pacienta do léčby. Důležitá je 
dobrá komunikace mezi lékařem a pacientem vyznačující se partner-
ským přístupem a vzájemnou důvěrou, edukace a kontrola v rámci 
zpětné vazby; svou nezastupitelnou úlohu má rovněž psychoterapeutic-
ká a spirituální péče. Přitom ve všech směrech je třeba brát ohled na 
zachování důstojnosti seniorů. 
Závěrem připojuji několik rad, jak zachovat zdraví seniorů, jak žít kvalitní 
a nezávislý život co nejdéle, respektive jak prodloužit život člověka ve 
zdraví a nikoliv v závislosti na nemoci.  
1. Pohyb, chůze, více sportu 
2. Pravidelná strava: celozrnné pečivo, vícezrnný chléb, žitný chléb, 

eliminovat bílou mouku; ovoce a zeleninu konzumovat pětkrát den-
ně (tři neoloupaná jablka, která obsahují látky působící proti oxidač-
nímu stresu, mrkev, dva citrusy, pět vlašských nebo para ořechů 
obsahujících cenný arginin zvláště pro jeho vliv na prevenci proti ra-
kovině, stroužek česneku, lžíce ovesných vloček, cibule, zelí, rajče, 
fazole, které mají více antioxidantů než citrusy, hroznové víno, 
aspoň dvakrát týdně ryby, bílé maso, mléko pro obsah vápníku, 
zejména mléčné zakysané výrobky a kozí mléko, vejce, jehož žloutek 
obsahuje fosfolipidy, esenciální mastné kyseliny. Doporučuje se za-
chovávat střídmost v jídle. Strava by měla obsahovat méně cukru a 
soli, měla by být méně kalorická a pestrá. Zcela vysadit by se měly 
produkty vázané na škodlivé tuky (chipsy).  

3. Půst má pozitivní účinek u seniorů bez léčebných diet, nelze ho za-
řadit u diabetiků. 

4. Doporučuje se užívat vitamín D, z něhož senioři mohou profitovat. 
Prevalence deficitu vitaminu D je mnohem vyšší, než se přepokláda-
lo. V Evropě trpí nedostatkem vitaminu D 25 % obyvatel v běžné po-
pulaci, u seniorů je ohroženo až 50 % a u seniorů imobilních, zvláště 
s malnutricí je procento ještě daleko vyšší. Vitamín D disponuje 
komplexním účinkem na mnoha úrovních lidského organizmu; je lé-
kem s velkou perspektivou. Dalším benefitem jsou také poměrně 
nízké ekonomické náklady této léčby.   

5. Doporučuje se zhubnout: index tělesné hmotnosti (BMI) by neměl 
překročit hranici 25, obvod pasu 85 cm u žen a 95 cm u mužů. 
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6. Tekutiny je třeba střídat. Doporučuje se zelený čaj, alkohol projek-
tivně. 

7. Veselá mysl. Pozitivně myslet, je vhodné trénovat mozek, proti stre-
su pomáhají zvířata, studie s oxytocinem prokazují velký význam 
prožitku pocitu blaha, radosti, lásky a důvěry. 

8. Kvalitní spánek zvyšuje odolnost proti nemocem, pomáhá ukládání 
naučeného, regeneruje tkáně a reguluje imunitní funkce. 

9. Pěstovat přátelství a být bez velkých dluhů 
10. Smát se 
Staří lidé budou vždy potřebovat pomoc. Mnohdy to nejsou lidé fyzicky 
krásní, nejsou přitažliví ani výkonní, přesto však mají svou hodnotu, 
vnitřní bohatství a potřebují lidské pochopení, porozumění a pomocnou 
ruku. 
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Fatimský triptich. Neposkvrněné Srdce Panny Marie jako 
„srdce“ fatimského zjevení Štěpán Filip ThD. 

 „Bůh chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci“ 

Zjevení Panny Marie ve Fatimě, jehož sté výročí jsme oslavovali vloni,  je 
obsahově velmi bohaté.93 Plným právem bylo řečeno, že „mezi moder-
ními zjeveními je Fatima bezpochyby zjevením nejvíce prorockým.“94 
Tato bohatost fatimského zjevení může vést a skutečně vedla jeho znal-
ce k různým názorům ohledně toho, co je jeho jádrem. Přes tuto růz-
nost názorů nakonec jasně vysvítá, že středem Fatimy je Neposkvrněné 
Srdce Panny Marie. O tom pojednává následující úvaha.  

 

 

Různé názory o jádru fatimského zjevení 

                                                 
93 Základním pramenem pro poznání Fatimy jsou čtyři vzpomínky sestry Lucie, které se-

psala ve 30. a 40. letech minulého století z příkazu Mons. Josého Alvese Correia da Silva, 
biskupa v Leirie (k nim se ještě připojují pátá vzpomínka o Luciině otci a šestá vzpomínka o 
její matce, které Lucie sepsala až v letech 1989 a 1993 na žádost Mons. Luciana Guerry, 
rektora fatimské svatyně). Srov. kritické vydání těchto vzpomínek: LÚCIA DE JESUS, 
Memórias, ed. Cristina Sobral, Fátima: Santuário de Fátima 2016 (čes. vyd.: Sestra Lucie 
hovoří o Fatimě: Vzpomínky sestry Lucie, 2. vyd., Fátima: Secretariado dos Pastorinhos 
2007). K nim můžeme připojit důležitý soubor dokumentů KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, 
Fatimské poselství, in Enchiridion Vaticanum 19: Documenti ufficiali della Santa Sede 
2000, Bologna: Edizioni Dehoniane 2004, č. 974-1021: s. 524-569 (čes. vyd.: Praha: Sekre-
tariát České biskupské konference 2000). Z velmi bohaté druhotné literatury o Fatimě 
vybíráme alespoň následující tituly: Antonio BORELLI MACHADO, Fatima: Poselství tragédie 
nebo naděje?, Roma: Luci sull´Est 2003; Casimir BARTHAS, La Virgen de Fátima, 13. ed., 
Madrid: Rialp 2009; Andrew APOSTOLI, Fatima for Today: The Urgent Marian Message of 
Hope, San Francisco: Ignatius 2010; Manuel Fernando SILVA, Pasáčci z Fatimy, Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2012; CARMELO DE COIMBRA, Um caminho sob o olhar de 
Maria: Biografia da Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, O. C. D., 2. ed., 
Marco de Canaveses: Edições Carmelo 2017; Luciano Coelho CRISTINO, As aparições de 
Fátima: Reconstituição a partir dos documentos, Fátima: Santuário de Fátima 2017; João 
Scognamiglio Clá DIAS, Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà, Mira (Venezia): Associ-
azione Madonna di Fatima 2017; Yves CHIRON, Fatima: Vérités et légendes, Paris – Perpig-
nan: Artège 2017.   
94 Srov. Tarcisio BERTONE, „Presentazione,“ in KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, Fatimské posel-
ství, č. 974-985: s. 524-531 [zde č. 976: s. 524] (čes. vyd.: s. 3-8 [zde s. 3]): „Fatima è senza 
dubbio la più profetica delle apparizioni moderne.“ 
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Jak bylo právě zmíněno, na otázku, co je jádrem fatimského zjevení, se 
nabízejí různé odpovědi: Není jím modlitba posvátného růžence? Vždyť 
Maria při každém svém zjevení ve Fatimě vyzývala k modlitbě růžence a 
při svém posledním zjevení 13. října 1917 se přímo představila jako 
„Královna růžence“ (Senhora do Rosário).95 K růženci se také vztahovala 
tři vidění, kterých se dostalo Lucii, Františkovi a Hyacintě, třem fatim-
ským pasáčkům a vizionářům, na konci tohoto říjnového zjevení: nejpr-
ve vidění Svaté rodiny odkazující na radostný růženec, pak vidění 
bolestné Panny Marie a Krista vztahující se k bolestnému růženci a na-
konec vidění Panny Marie Karmelské spojené se slavným růžencem.96 

Nejsou jádrem Fatimy oběti přinášené za obrácení hříšníků a na smír 
hříchů proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie? Je to opět Maria, kte-
rá k nim ve svých zjeveních tak naléhavě vyzývala, a již předtím tak činil 
při svých zjeveních v roce 1916 anděl strážný Portugalska. Samotné děti 
pak k těmto dvěma úmyslům obětí ještě připojili úmysl další, totiž za 
Svatého otce. Není jím pokání? Vzpomeňme na důrazná slova anděla 
v rámci tzv. třetího fatimského tajemství při třetím zjevení 13. července 
1917: Pokání! Pokání! Pokání!97 Není jím vidění pekla, jež je obsahem 
tzv. prvního fatimského tajemství v rámci téhož červencového zjevení?98 
Nejsou jím proroctví týkající se rozšíření komunistických bludů Ruskem 
či vypuknutí II. světové války, předpověděná v tzv. druhém fatimském 

                                                 
95 Srov. „Vzpomínku čtvrtou,“ II, 8, in LÚCIA DE JESUS, Memórias, s. 235 (čes. vyd.: s. 175). 
Luis Kondor SVD, původní editor vzpomínek, je rozdělil a jejich příslušné části označil řím-
skými a arabskými číslicemi. My se tohoto dnes již klasického rozdělení, přítomného i 
v českém překladu, budeme držet, i když v kritickém originálním vydání, na něž odkazuje-
me, se nenachází.  
96 Srov. ibid., s. 236 (čes. vyd.: s. 175-176). Řečeno přesněji, jen první vidění viděly všechny 
tři děti, zatímco druhé a třetí vidění viděla pouze Lucie: srov. např. A. BORELLI MACHADO, 
Fatima, s. 76; C. BARTHAS, La Virgen de Fátima, s. 109. I sestra Lucie v uvedené „Vzpomínce 
čtvrté,“ II, 8, v případě prvního vidění užívá plurál: „spatřili jsme“ (vimos), zatímco 
v případě druhého a třetího vidění užívá singulár: „spatřila jsem“ (vi) a „zdálo se mi, že 
vidím“ (parceu-me vêr). 
97 Srov. text tohoto třetího tajemství in KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, Fatimské poselství, č. 
989: s. 538-545 (čes. vyd.: s. 17). 
98 Srov. text tohoto prvního tajemství ibid., č. 987: s. 532-537 (čes. vyd.: s. 11-12). Je to 
přetisk ze „Vzpomínky třetí,“ 2, in LÚCIA DE JESUS, Memórias, s. 186-187 (čes. vyd.: s. 119). 
Sestra Lucie líčí toto první tajemství také ve „Vzpomínce čtvrté,“ II, 5, in ibid., s. 232 (čes. 
vyd.: s. 171). 
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tajemství stále při zjevení v červenci 191799 a s nimi spojené poselství 
míru? A určitě bychom mohli v tomto výčtu ještě pokračovat.100  
Všechno, co jsme právě zmiňovali, je jistě důležitou součástí Fatimy a 
v žádném případě nechceme umenšovat jeho význam. Avšak nemálo 
fatimologů – a mezi nimi zaujímá bezesporu první místo španělský teo-
log, klaretián Joaquín María Alonso (1913-1981)101 – poukazují na to, že 
zmiňované prvky jsou jistě pro Fatimu základní, ale že vycházejí jako pa-
prsky ze slunce z něčeho ještě základnějšího a podstatnějšího, a tím je 
Neposkvrněné Srdce Panny Marie, respektive zasvěcení tomuto Srdci. 
Fatima – fatimské zjevení Panny Marie, fatimské poselství – má tak své 
„srdce“ (nebo podle J. M. Alonsa svou alma – „duši“102) a tím je srdce: 
Mariino Neposkvrněné Srdce a zasvěcení se tomuto Srdci.             
 
 
 

Trojí zjevení anděla v roce 1916  

                                                 
99 Srov. text tohoto druhého tajemství in KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, Fatimské poselství, č. 
988: s. 536-537 (čes. vyd.: s. 12). Je to opět přetisk ze „Vzpomínky třetí,“ 2, in LÚCIA DE JE-

SUS, Memórias, s. 187 (čes. vyd.: s. 119-120). Sestra Lucie líčí toto druhé tajemství znovu i 
ve „Vzpomínce čtvrté,“ II, 5, in ibid., s. 232-233 (čes. vyd.: s. 171-172).  
100 Srov., jak podává přehled těchto různých názorů o jádru Fatimy Stefano DE FIORES, Il 
segreto di Fatima: Una luce sul futuro del mondo, Cinisello Balsamo (Milano): San Paolo 
2008, s. 57-59. Autor zde podává shrnutí různých pohledů na toto téma, jak zazněly na 
kongresu „Fenomenologie a teologie zjevení“, uspořádaném ve Fatimě ve dnech 9. – 12. 
října 1997 u příležitosti 80. výročí zjevení. Srov. také edici akt tohoto kongresu: Fenome-
nologia e teologia das aparições: Actas do Congresso internacional de Fátima (9-12 de 
outubro de 1997), Fátima: Santuário de Fátima 1998. 
 101 O J. M. Alonsovi srov. především: Domiciano FERNÁNDEZ, „R. P. Joaquín María Alonso, 
CMF (†), insigne mariólogo y apóstol del Corazón de María,“ Ephemerides Mariologicae, 
32 (1982), s. 273-285; Luciano Coelho CRISTINO: „Alonso, Joaquín María (1913-1981),“ in 
Carlos A. Moreira AZEVEDO – Luciano Coelho CRISTINO (eds.), Enciclopédia de Fátima, Esto-
ril: Princípia 2007, s. 25-28; Miguel RUIZ TINTORÉ, „«Toda la belleza de la hija del rey está en 
el interior» (Sl 44,14 Vg): Fundamentos de la teología del Corazón de María en la obra del 
P. Joaquín María Alonso, C.M.F,“ Ephemerides Mariologicae, 64 (2012), s. 505-516.  
102 Srov. jeho významný článek „El Corazón Inmaculado de María, alma del mensaje de 
Fátima,“ Ephemerides Mariologicae, 22 (1972), s. 240-303; 23 (1973), s. 19-75. V jiném 
své díle, totiž v knížce La Gran Promesa del Corazón de María en Pontevedra, 3. ed., Mad-
rid: Cor Mariae Centrum 1977, s. 19, J. M. Alonso toto své vyjádření rozšiřuje a říká, že 
Srdce Panny Marie je vzhledem k Fatimě „jejím středem, její duší a jejím duchem“ (su cen-
tro, y su alma, y su espritu). 
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To, že Mariino Neposkvrněné Srdce je „srdcem“ fatimského zjevení, 
můžeme průkazně doložit, když se hlouběji zadíváme do jeho obsahu. 
Na Neposkvrněné Srdce Panny Marie poukazovalo již trojí zjevení andě-
la míru neboli anděla strážného Portugalska v roce 1916, které jsme už 
výše zmiňovali a jež připravovalo na zjevení Panny Marie v roce 1917.103 
Tak anděl již své první zjevení na jaře 1916, při němž naučil děti smírnou 
modlitbu, ukončil slovy: „Tak se modlete. Srdce Ježíšovo a Mariino vaše 
prosby vyslyší.“104 Při svém druhém zjevení v létě 1916 anděl především 
řekl: „Modlete se, hodně se modlete! Nejsvětější Srdce Ježíšovo i Marii-
no mají s vámi plán milosrdenství.“105 Co se pak týká posledního zjevení 
anděla na podzim 1916, můžeme připomenout, že další smírná modlit-
ba, kterou anděl tehdy naučil děti a jež byla tentokrát zaměřena na od-
činění hříchů proti Nejsvětější svátosti, končila slovy: „A pro nekonečné 
zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina tě 
prosím za obrácení ubohých hříšníků.“106  

 

 Dva cykly zjevení Panny Marie ve Fatimě 

V následujícím roce se naplnil plán 
milosrdenství, který podle andělo-
vých slov mělo s Lucií, Františkem a 

                                                 
103 O zjevení anděla srov.: „Vzpomínka druhá,“ II, 2, in LÚCIA DE JESUS, Memórias, s. 150-152 
(čes. vyd.: s. 76-79); „Vzpomínka čtvrtá,“ II, 1, in ibid., s. 225-228 (čes. vyd.: s- 163-166); J. 
M. ALONSO, „El Corazón Inmaculado de María, alma…,“ (1972), s. 241-243, 292-303; A. 
BORELLI MACHADO, Fatima, 35-40; C. BARTHAS, La Virgen de Fátima, s. 55-60; A. APOSTOLI, 
Fatima for Today, s. 20-42; M. F. SILVA, Pasáčci z Fatimy, s. 115-132; CARMELO DE COIMBRA, 
Um caminho sob o olhar de Maria, s. 33-44; L. C. CRISTINO, As aparições de Fátima, s. 9-22; 
J. S. C. DIAS, Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà, s. 19-28; Y. CHIRON, Fatima, s. 11-
30. Zjevení anděla je také zasvěcena celá kniha Roberta ALLEGRIHO, Come il vento tra gli 
ulivi: Le apparizioni dell’angelo a Fatima, Milano: Ancora 2017. Dovolujeme si také odká-
zat na svůj článek „Fatima: Zjevení anděla,“ RC Monitor, 14, č. 10 (2017), s. 6-7. 
104 „Vzpomínka druhá,“ II, 2, in LÚCIA DE JESUS, Memórias, s. 152 (čes. vyd.: s. 77): „Orai as-
sim, os Corações de Jesus e Maria estam atentos á vós das vossas suplicas.“ 
105 Ibid.: „Orai, orai suito; os Corações Santíssimos de Jesus e Maria, teem sôbre vós dizig-
nios de miséricordia.“ 
106 Ibid., s. 153 (čes. vyd.: s. 78): „E pelos meritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do 
Coração Imaculado de Maria, peçovos a conversão dos pobres pecadores.“ 
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Hyacintou Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Mariino a zjevila se jim Panna 
Maria. Jak je dobře známo, jedná se celkem o šest zjevení na místě zva-
ném Údolí míru (Cova da Iria),107 ne daleko od vesnice Fatimy, z nichž 
první proběhlo dne 13. května 1917 a poslední dne 13. října 1917. Těch-
to šest mariánských zjevení můžeme rozdělit do dvou cyklů: na první 
cyklus tři prvních zjevení, která obsahují samotné Mariino poselství, a na 
druhý cyklus tří zbývajících zjevení, při nichž Panna Maria sice nepřestá-
vá mluvit, ale jež jsou spíše nebeským zpečetěním tohoto poselství.108 
Proto je příznačné, že první cyklus vrcholí 13. července 1917 odhalením 
trojího fatimského tajemství a druhý cyklus 13. října téhož roku velkým 
slunečním zázrakem. 

První zjevení Panny Marie 13. 5. 1917 

Z toho, co bylo právě řečeno, je patrné, že s odkazy na Neposkvrněné 
Srdce Panny Marie se setkáváme především v prvním cyklu prvních tří 
zjevení. Je tomu tak hned při prvním zjevení Matky Boží dne 13. května 
1917?109 Na první pohled se zdá, že nikoliv. Jak uvádí sestra Lucie ve 
svých pamětech, Panna Maria se dětí tehdy výslovně zeptala: „Chcete 
se obětovat Bohu a snášet všechna utrpení, která na vás sešle, na smír 
za hříchy, jimiž je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?“110 Nej-
světější Panna zde tedy mluvila jenom o smíru za hříchy, kterými je urá-

                                                 
107 Nebo se může také hovořit o Údolí Ireny, a to podle sv. Ireny (Iria), portugalské mu-
čednice VII. století. Srov. Joaquim Ferreira Roque ABRANTES, „Cova da Iria,“ in C. A. M. 
AZEVEDO – L. C. CRISTINO (eds.), Enciclopédia de Fátima, s. 155-158. 
108 Srov. José María BOVER, El mensaje de Fátima y la consagración al Inmaculado Corazón 
de María, Barcelona: Balmesiana 1943, s. 11, 15. 
109 O prvním zjevení Panny Marie srov.: „Vzpomínka druhá,“ II, 4, in LÚCIA DE JESUS, 
Memórias, s. 155-157 (čes. vyd.: s. 81-83); „Vzpomínka čtvrtá,“ II, 3, in ibid., s. 229-231 
(čes. vyd.: s. 167-169); J. M. ALONSO, „El Corazón Inmaculado de María, alma…,“ (1972), s. 
243-250; A. BORELLI MACHADO, Fatima, s. 41-46; C. BARTHAS, La Virgen de Fátima, s. 61-71; 
A. APOSTOLI, Fatima for Today, s. 43-50; M. F. SILVA, Pasáčci z Fatimy, s. 135-148; CARMELO 

DE COIMBRA, Um caminho sob o olhar de Maria, s. 48-56; L. C. CRISTINO, As aparições de 
Fátima, s. 23-36; J. S. C. DIAS, Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà, s. 31-43; Y. CHI-

RON, Fatima, s. 33-39. Dovolujeme si také odkázat na svůj článek „Fatima: První zjevení 
Panny Marie,“ RC Monitor, 14, č. 11 (2017), s. 6-8. 
110  „Vzpomínka čtvrtá,“ II, 3, in LÚCIA DE JESUS, Memórias, s. 231 (čes. vyd.: s. 169-170): 
„Quereis ofrecer-vos a Deus para suportar todos os sufrimentos que Êle quizer enviar-vos, 
em acto de reparação pelos pecados com que Êle é ofendido e de suplica pela conversão 
dos pecadores?“ Srov. také „Vzpomínku druhou,“ II, 4, in ibid., s. 155-156 (čes. vyd.: s. 81). 
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žen samotný Bůh, a nezmiňovala smír za hříchy proti svému Neposkvr-
něnému Srdci.   

Avšak portugalský jezuita, biblista a historik Fatimy Luiz Gonzaga Ayres 
da Fonseca (1878-1963) v třetím vydání svého známého díla Divy Fatimy 
(Le meraviglie di Fàtima),111 publikovaném v roce 1939, uvedená slova 
Panny Marie uvádí v poněkud pozměněné a především rozšířené podo-
bě – a byl v tom následován dalšími autory – : „Chcete přinášet oběti a 
rádi snášet všechna utrpení, která na vás sešle Pán, na smír za mnohé 
hříchy, jimiž je urážen Boží majestát, pro dosažení obrácení hříšníků a 
na čestné odčinění rouhání a všech urážek učiněných Mariinu Neposk-
vrněnému Srdci?“112 Zde se tedy smír za hříchy proti Mariinu Neposkvr-
něnému Srdci výslovně objevuje, ale je to Fonsecova interpolace 
původního textu,113 a to vědomá interpolace. 

Je ovšem zajímavé, že sestra Lucie proti této interpolaci nic nenamítala: 
Četla velmi pozorně druhé brazilské vydání Fonsecova díla114 a ve své 
čtvrté vzpomínce učinila jeho mnohé opravy.115 Slova Panny Marie 
z jejího prvního zjevení podle Fonsecovy úpravy však nekorigovala. Na-
víc v roce 1956 portugalský jezuita předložil sestře Lucii různé body 
(punti) k objasnění. Jeden z nich se týkal toho, kdy Panna Maria poprvé 
žádala smír za urážky proti svému Neposkvrněnému Srdci a zda odpoví-
dá pravdě, co napsal ve své knize, tj. že tomu bylo již při prvním zjevení. 
A sestra Lucie odpověděla kladně. 

                                                 
111 I když byl Fonseca Portugalec, strávil svůj život v Římě, kde byl profesorem na Papež-
ském biblickém ústavu. Proto jeho dílo o Fatimě, které bylo poprvé publikováno v roce 
1931 a pak se dočkalo mnoha dalších přepracování, vydání a překladů, bylo původně vy-
dáno v italštině. 
112 Le meraviglie di Fàtima, 3. ed., Casale Monferrato: Propaganda Mariana 1939, s. 14: 
„Volete voi offrire dei sacrifizi ed accetare volentieri tutte le pene che vi manderà il Signo-
re, in riparazione di tanti peccati, con cui si offende la Divina Maestà, per ottenere la con-
versione dei peccatori, ed in ammenda onorevole delle bestemmie, e di tutte le offese 
fatte all´Immacolato Cuor di Maria?“  
113 Nejedná se samozřejmě a ani se nemůže jednat o interpolaci textu ze čtvrté vzpomínky 
sestry Lucie, která byla sepsána až v roce 1941, ale o interpolaci textu z její druhé vzpo-
mínky z roku 1937. 
114 Nossa Senhora da Fátima, Petropolis: Vozes 1939. 
115 Srov. „Vzpomínku čtvrtou,“ IV, in LÚCIA DE JESUS, Memórias, s. 238-245 (čes. vyd.: Sestra 
Lucie hovoří o Fatimě: Vzpomínky sestry Lucie, Fátima: Secretariado dos Pastorinhos 1994, 
s. 176-182 [v druhém čes. vyd., na které obvykle odkazujeme, tento text uveden není]). 
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Jak můžeme tyto reakce sestry Lucie vysvětlit? Zřejmě jedině tím, že 
Maria již při svém prvním zjevení vyzývala ke smíru hříchů proti svému 
Neposkvrněnému Srdci. Tato výzva mohla být méně výslovná  a symbo-
lická a více implicitní a intuitivní než při následujících zjeveních v červnu 
a v červenci 1917, ale již zde přítomna byla. „Jsme tedy přesvědčeni, že 
ve Fatimě nebyla nikdy výzva ke smíru soustředěná na Boha a Krista, 
která by nebyla doprovázena smírem Mariina Srdce.“116 Vždyť smír za 
urážky Mariina Srdce se nezastavuje u sebe samého, ale jde dále a v po-
sledku je zaměřen na usmíření Boha. Na druhé straně je smír za hříchy 
proti Bohu a Kristu vždy spojen se smírem Panny Marie, jak to odpovídá 
Mariině spolupráci na díle spásy.117   

Druhé zjevení Panny Marie 13. 6. 1917 

To, co je v prvním zjevení jen naznačeno, je pak náležitě rozvinuto 
v následujících zjeveních. Při svém druhém zjevení dne 13. června 
1917118 nejsvětější Panna odhalila vizionářům jejich budoucí osudy: za-
tímco František a Hyacinta brzy zemřou, Lucie má zde na zemi žít dlou-
ho, aby naplnila své poslání apoštolky úcty k Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie.119 Maria Lucii v tomto smyslu přímo oznámila: „Ježíš chce, 

                                                 
116 J. M. ALONSO, „El Corazón Inmaculado de María, alma…,“ (1972), s. 247: „Estamos, pues 
convencidos de que en Fátima nunca hubo una invitación a una reparación, ni teocéntrica 
ni cristocéntrica, que no fuera acompañada de la reparación cordimariana.“ 
117 Zapojení Panny Marie do díla spásy není nutné absolutně, ale je dáno svobodným Bo-
žím úradkem. Proto i smír za urážky Mariina Srdce není něčím nutným absolutně, nýbrž 
nutným na základě uvedeného Božího úradku o Panně Marii. Při napsání toho, jak je Ma-
riino Srdce (implicitně) přítomno již v prvním zjevení, jsme vycházeli z J. M. ALONSA, „El 
Corazón Inmaculado de María, alma…,“ (1972), s. 243-250. 
118 O druhém zjevení Panny Marie srov.: „Vzpomínka druhá,“ II, 4, in LÚCIA DE JESUS, 
Memórias, s. 155-157 (čes. vyd.: s. 81-83); „Vzpomínka třetí,“ 5, in ibid., s. 190-191 (čes. 
vyd.: s. 123-124); „Vzpomínka čtvrtá,“ II, 4, in ibid., s. 229-231 (čes. vyd.: s. 167-169); J. M. 
ALONSO, „El Corazón Inmaculado de María, alma…,“ (1972), s. 250-252; A. BORELLI MACHA-

DO, Fatima, s. 46-48; C. BARTHAS, La Virgen de Fátima, s. 72-78; A. APOSTOLI, Fatima for 
Today, s. 50-54; M. F. SILVA, Pasáčci z Fatimy, s. 149-157; CARMELO DE COIMBRA, Um cami-
nho sob o olhar de  Maria, s. 56-60; L. C. CRISTINO, As aparições de Fátima, s. 37-48; J. S. C. 
DIAS, Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà, s. 45-49; Y. CHIRON, Fatima, s. 39-43. 
Dovolujeme si také odkázat na svůj článek „Fatima: Druhé zjevení Panny Marie,“ RC Moni-
tor, 14, č. 12 (2017), s. 6-7. 
119 Část druhého zjevení Panny Marie, která se týkala budoucích osudů dětí, bývá někdy 
nazýván „malým fatimským tajemstvím“, a to vzhledem k „velkému fatimskému tajem-
ství“, sdělenému při následujícím zjevení. I když Panna Maria nepřikázala o něm mlčet, 
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aby mě lidé poznali a milovali, a ty mu máš při tom pomoci. Chce zavést 
ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.“120 A když  Lucie na to 
s bolestí řekla: „Zůstanu zde sama?“, Panna Maria ji utěšovala: „Mé Ne-
poskvrněné Srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede 
k Bohu.“121  

Pak nebeská Paní stejně jako při svém prvním zjevení otevřela své dla-
ně, z nichž vyšlo Boží světlo.122 Zatímco Boží světlo při prvním zjevení 
vlilo dětem mystické poznání samotného Boha, samotné Nejsvětější 
Trojice,123 tentokrát bylo hlavně zacíleno k tomu, aby vlilo dětem mys-
tické „poznání a zvláštní lásku k Neposkvrněnému Srdci Panny Ma-
rie“.124 Maria tehdy své Srdce dětem také ukázala, a to ovinuté trním, 
symbolizujícím naše hříchy.125 

 

 

Třetí zjevení Panny Marie 13. 7. 1917 

 Při svém třetím zjevení dne 13. července 1917126 Matka Boží vyzvala: 
„Obětujte se za hříšníky a říkejte často, zvláště když přinášíte nějakou 

                                                                                                  
děti to pochopily z vnuknutí Božího. Bylo tak odhaleno sestrou Lucií až v její čtvrté vzpo-
mínce z roku 1941. Srov. C. BARTHAS, La Virgen de Fátima, s. 74-75. 
120 „Vzpomínka čtvrtá,“ II, 4, in LÚCIA DE JESUS, Memórias, s. 231 (čes. vyd.: s. 170): „Jesus 
quer servir-se de ti para me fazer cunhecer e amar. Êle quer establecer no mundo a de-
voção a Meu Imaculado Coração.“ 
121 Ibid.: „O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até 
Deus.“ 
122 Sestra Lucie řekne prostě, že samotný Bůh byl tímto světlem. Srov. „Vzpomínku čtvr-
tou,“ II, 3, in ibid., s. 230 (čes. vyd.: s. 168). 
123 Srov. ibid.. 
124 „Vzpomínka třetí,“ 5, in ibid., s. 190 (čes. vyd.: s. 114): „[…] um conhecimento e amor 
especial para com o Imaculado Coração de Maria […].“  
125 Srov. „Vzpomínku čtvrtou,“ II, 4, in ibid., s. 231 (čes. vyd.: s. 170).  
126 O třetím zjevení Panny Marie srov.: „Vzpomínka třetí,“ 2, in ibid., s. 186-187 (čes. vyd.: 
s. 119-120); „Vzpomínka čtvrtá,“ II, 5, in ibid., s. 231-233 (čes. vyd.: s. 170-172); J. M. 
ALONSO, „El Corazón Inmaculado de María, alma…,“ (1972), s. 252-261; A. BORELLI MACHA-

DO, Fatima, s. 48-68; C. BARTHAS, La Virgen de Fátima, s. 79-86; A. APOSTOLI, Fatima for 
Today, s. 55-94; M. F. SILVA, Pasáčci z Fatimy, s. 158-181; CARMELO DE COIMBRA, Um cami-
nho sob o olhar de Maria, s. 58-68; L. C. CRISTINO, As aparições de Fátima, s. 49-60; J. S. C. 
DIAS, Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà, s. 51-53, 87-101; Y. CHIRON, Fatima, s. 
43-54. Dovolujeme si také odkázat na své články „Fatima: Třetí zjevení Panny Marie,“ RC 
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oběť: Ježíši, dělám to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za 
hříchy proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu.“127 

Pak Maria znovu otevřela své dlaně a nechala z nich zazářit Božímu svět-
lu, které tentokrát odhalovalo vizionářům již zmiňované trojí fatimské 
tajemství. Toto trojí neboli velké fatimské tajemství je prorocké vidění 
dějin světa. V duchu biblické knihy Apokalypsy můžeme mluvit o knize o 
třech pečetích.128 Neposkvrněné Srdce Panny Marie je pak hlavní náplní 
toho, co je uzavřeno pod druhou pečetí, tedy druhého tajemství. V něm 
Matka Boží v návaznosti na první tajemství, které obsahovalo, jak již by-
lo uvedeno, hrůzné vidění pekla, sdělila: „Viděli jste peklo, kam přichá-
zejí duše ubohých hříšníků. Aby se zachránily, chce Bůh zavést ve světě 
úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Budou-li lidé dělat to, co vám 
řeknu, zachrání se mnoho duší a bude mír.“129 Tím také ukázala na smy-
sl vidění pekla: toto vidění nemá důvod ani v sobě samém a ani v tom, 
aby vzbuzovalo strach, ale má připomenout důležitou pravdu naší víry a 
především vést k úctě k Mariinu Srdci jako prostředku spásy.130 

                                                                                                  
Monitor, 14, č. 13 (2017), s. 6-7; „Fatima: Třetí tajemství I,“ RC Monitor, 14, č. 14 (2017), 
s. 6-7; „Fatima: Třetí tajemství II,“ RC Monitor, 14, č. 15 (2017), s. 7-8. 
127 „Vzpomínka čtvrtá,“ II, 5, in LÚCIA DE JESUS, Memórias, s. 232 (čes. vyd.: s. 171): „Sacrifi-
cai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum 
sacrificio: Ó Jesus é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos 
pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria.“ 
128 Srov. J. M. BOVER, El mensaje de Fátima, s. 12. 
129 „Vzpomínka třetí,“ 2, in LÚCIA DE JESUS, Memórias, s. 187 (čes. vyd.: s. 119): „Vistes o 
inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores, para as salvar Deus quer estabele-
cer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, sal-
var-se-ão muitas almas e terão páz.“ 
130 Srov. J. M. ALONSO, „El Corazón Inmaculado de María, alma…,“ (1972), s. 256. 
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V rámci druhého tajemství nejsvětější Panna také prorocky 
předpověděla vypuknutí II. světové války a dodala: „Abych tomu zabrá-
nila, přijdu a budu žádat zasvěcení Ruska svému Neposkvrněnému Srdci 
a o smírné přijímání o prvních sobotách. Budou-li má přání přijata, Rus-
ko se obrátí a bude mír; když ne, bude šířit své bludy po světě, bude vy-

volávat války a pronásledování Církve“.131  Ukončila však toto tajemství 
optimisticky, totiž svým slavným příslibem:132 „[…] nakonec mé Neposk-
vrněné Srdce zvítězí. Svatý Otec mi zasvětí Rusko, to se obrátí na víru a 
světu bude dopřána doba míru.“133 „Je důležité zdůraznit, že tento pří-
slib je nepodmíněný.“134 

                                                 
131 „Vzpomínka třetí,“ 2, in LÚCIA DE JESUS, Memórias, s. 187 (čes. vyd.: s. 120): „Para a em-
pedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a Comunhão repa-
radora nos primeiros sabados. Se atenderem a meus pedidos, a Russia se converterá e 
teram paz, se não espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e presseguições 
á Igreja […].“ 
132Vincenzo SANSONETTI, Inchiesta su Fatima: Un mistero che dura da cento anni, Milano: 
Mondadori 2017, s. 122, neváhá tento příslib nazvat „«firemní značkou» Fatimy“ (il «mar-
chio di fabbrica» di Fatima).  
133„Vzpomínka třetí,“ 2, in LÚCIA DE JESUS, Memórias, s. 187 (čes. vyd.: s. 120):  „[…] por fim 
o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Russia que se con-
verterá e será consedido ao mundo algum tempo de páz.“ 
134 Roberto de MATTEI, „Fatima 100 Years later: A Marian call for the whole Church: The 
historical framework of the Message of Fatima,“ https://rorate-
caeli.blogspot.com/2017/10/de-mattei-fatima-100-years-later-marian.html [zveřejněno 
13. 10. 2017, cit. 23. 11. 2017], s. 2: „It’s important to emphasize that this promise is un-
conditional. “ 
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Fatimský triptych. Právě jsme citovali slova Panny Marie z 13. července 
1917, kde přislíbila, že bude žádat o smírné přijímání o prvních sobotách 
a o zasvěcení Ruska svému Neposkvrněnému Srdci. A Matka Boží ne-
mohla tento svůj slib nesplnit, avšak jen samotné Lucii: František a Hya-
cinta podle Mariina proroctví mezitím v mladém věku zemřeli a odešli 
do nebe.135 Zatímco k splnění prvního příslibu o prvních sobotách došlo 
dne 10. prosince 1925, kdy Lucie pobývala jako postulantka do kon-
gregace sester sv. Doroty v klášteře těchto sester ve španělském, re-
spektive galicijském městě Pontevedra, splnění druhého příslibu o 
zasvěcení Ruska se uskutečnilo v noci z 13. na 14. června 1929,136 kdy 
Lucie již jako sestra dorotejka žila v klášteře sester v opět galicijském 
městě Tuy. 

Kardinál Angelo Roncalli, tedy budoucí papež sv. Jan XXIII., když 13. 
května 1956 slavil ve Fatimě pontifikální mši sv. u příležitosti 39. výročí 
zjevení a 25. výročí zasvěcení Portugalska Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie, mluvil ve své homilii o obrazu triptychu: centrální obraz je zde 
představován mariánskými zjeveními v roce 1917, první obraz zjeveními 
anděla v roce 1916 a poslední obraz tím, co následovalo po roce 1917, 
tedy především zjevením v  Pontevedra a viděním v Tuy.137 Budoucí Jan 
XXIII. tím velmi vhodně poukázal na neoddělitelnou a harmonickou jed-
notu onoho trojího: jsou-li andělská zjevení spojena se zjeveními Panny 
Marie jako jejich příprava, jsou pro změnu Pontevedra a Tuy sjednoceny 
s Fatimou jako splnění příslibu se samotným příslibem.138 Jak rád zdů-
razňoval J. M. Alonso, Boží prozřetelnost tím také spojila vjedno Portu-
galsko a Španělsko, jako je již dříve sjednotila v evangelizaci světa.139  

                                                 
135 František zemřel dne 4. dubna 1919 ve svém rodném domě v Aljustrelu a Hyacinta dne 
20. února 1920 v v nemocnici Donna Estefânia v Lisabonu. 
136 Jednalo se o noc ze čtvrtka na pátek, kdy se sestra Lucie s dovolením svých představe-
ných a zpovědníka modlila v kapli svatou hodinu.  
137 Srov. „Luminosa apostolica esortazione nella fulgente luce dell´Immacolata: 13 magio 
1956: Il futuro Sommo Pontefice al Santuario di Fatima,“ L´Osservatore Romano, 16. 9. 
1959, s. 3. Srov. také Y. CHIRON, Fatima, s. 164-166. J. M. Alonso rozlišuje mezi „zjeveními“ 
(apariciones) v Pontevedra a „viděním“ (visión) v Tuy: srov. „El Corazón Inmaculado de 
María, alma…,“ (1972), s. 262. 
138 Toto spojení Fatimy s Pontevedrou a Tuy zvláště zdůrazňuje J. M. ALONSO, La Gran Pro-
mesa del Corazón de María, s. 7-21. 
139 Srov. např. ibid., s. 21, 78. 



 87 

Týž autor140 také podtrhává, že dvojí obsah třetího obrazu triptychu, to-
tiž žádost o smírné svaté přijímání o prvních sobotách a žádost o zasvě-
cení Ruska Mariinu Srdci, je vzájemně propojen: Smírné přijímání je sice 
primárně zaměřeno na osobní spásu, ale je také určitě zacíleno k tomu, 
aby se na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie dosáh-
lo zasvěcení a obrácení Ruska. Navíc dává tomuto zasvěcení hlubší du-
chovní obsah, totiž to, že se má jednat o obřad zasvěcení, který je 
doprovázen obrácením lidských srdcí. Tím se na druhé straně nechce 
oslabovat takřka svátostný charakter smírného přijímání i zasvěcení 
Ruska: jako svátostná znamení (např. voda v případě křtu) neudílejí mi-
lost na základě své přirozené síly, nýbrž jedině z Kristova ustanovení, tak 
i tyto prosté prostředky nabízejí z Božího ustanovení a z poslušnosti 
k němu jistou a jednoduchou cestu spásy.  

 
Zjevení v Pontevedra 
Zmiňovanou jednotou Fatimy s pozdějšími zjeveními je dáno, že i v nich 
nechybějí důležité odkazy na Mariino Neposkvrněné Srdce. Co se týká 
zjevení v Pontevedra,141 samotná Lucie o něm píše následujícími slovy 
(přičemž o sobě mluví v třetí osobě): „Dne 10. prosince 1925 se jí 
v Pontevedra zjevila nejsvětější Panna a vedle ní v zářícím oblaku dítě. 
Nejsvětější Panna jí položila ruku na rameno a v druhé ruce jí ukázala 
srdce ovinuté trním. Dítě přitom řeklo: «Měj soucit se srdcem nejsvětěj-
ší Matky, jež ovíjejí trny, jimiž je nevděční lidé neustále probodávají, a 
nikdo nekoná smírné skutky, aby je odstranil.» Potom řekla nejsvětější 
Panna: «Podívej se, má dcero, na mé srdce ovinuté trním, jímž je ne-
vděční lidé svým rouháním a nevděčností stále probodávají. Alespoň ty 

                                                 
140 Srov. např. „El Corazón Inmaculado de María, alma…,“ (1972), s. 259-261; La Gran 
Promesa del Corazón de María en Pontevedra, s. 35-42.  
141 O zjevení v Pontevedra srov.: „Texto da grande promesa do Coração de Maria, na apa-
rição de Pontevedra (Espanha),“ in Memórias da Irmã Lúcia I, 13. ed., Fátima: Secretaria-
do dos Pastorinhos 2007, s. 191-194 (čes. vyd.: „I. dodatek: Velké zaslíbení Srdce Panny 
Marie (zjevení v Pontevedra),“ in Sestra Lucie hovoří o Fatimě, s. 185-188); J. M. ALONSO, 
„El Corazón Inmaculado de María, alma…,“ (1972), s. 261-289, (1973), s. 19-56; IDEM, La 
Gran Promesa del Corazón de María en Pontevedra; A. BORELLI MACHADO, Fatima, s. 92-93; 
A. APOSTOLI, Fatima for Today, s. 147-158; M. F. SILVA, Pasáčci z Fatimy, s. 304-311; CARME-

LO DE COIMBRA, Um caminho sob o olhar de Maria, s. 167-174; L. C. CRISTINO, As aparições 
de Fátima, s. 101-116; J. S. C. DIAS, Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà, s. 83-85; Y. 
CHIRON, Fatima, s. 96-106. Dovolujeme si také odkázat na svůj článek „Fatima: Zjevení 
v Pontevedra,“ RC Monitor, 14, č. 20 (2017), s. 6-7. 
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se snaž mne potěšit […].»“142 Potom Maria dala svůj velký příslib (Gran-
de promesa) spásy těm, kdo o pěti po sobě jdoucích prvních sobotách 
vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se pět desátků růžence a 
budou patnáct minut rozjímat o některém z patnácti tajemství růžen-
ce.143 

Vidění v Tuy 

Při vidění v Tuy144 se sestře Lucii v kapli kláštera vedle Nejsvětější Trojice 
ukázala Panna Maria, která ve své levé ruce držela své Neposkvrněné 
Srdce: Lucie výslovně poznamenává, že se jednalo o Pannu Marii 
z Fatimy. Ta jí především řekla: „Přichází okamžik, kdy Bůh žádá Svatého 
otce, aby v jednotě se všemi biskupy světa vykonal zasvěcení Ruska 
mému Neposkvrněnému Srdci. Slibuje, že je tímto zachrání.“145  

Závěr: prvenství lásky 

                                                 
142 „Texto da grande promesa do Coração de Maria…,“ s. 192 (čes. vyd.: s. 186): „Dia 10-
12-1925, apareceu-lhe a SS. Virgem e, ao lado, suspenso em uma nuvem luminosa, um 
Menino. A SS. Virgem, pondo-lhe no ombro a mão e mostrando, ao mesmo tempo, um 
coração que tinha na outra mão, cercado de espinhos. Ao mesmo tempo, disse o Menino: 
«Tem pena do Coração de tua SS. Mãe que está coberto de espinhos que os homens in-
gratos a todos os momentos Lhe cravam sem haver quem faça um acto de reparação para 
os tirar.» Em seguida, disse a SS. Virgem: «Olha, minha filha, o Meu Coração cercado de 
espinhos que os homens ingratos a todos os momentos Me cravam, com blasfémias e 
ingratidões. Tu, ao menos, vê de Me consolar […].»“ Jedná se o text, který sestra Lucie 
sepsala pro svého spirituála P. Josého Aparicia da Silva SJ v prosinci 1927. 
143 Srov. ibid. 
144 O vidění v Tuy srov.: „Texto do pedido da Consagração da Rússia,“ in Memórias da Irmã 
Lúcia I, s. 195-196 (čes. vyd.: „II. dodatek: Prosba o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému 
Srdci Panny Marie,“ in Sestra Lucie hovoří o Fatimě, s. 189-190); J. M. ALONSO, „El Corazón 
Inmaculado de María, alma…,“ (1973), s. 56-75; IDEM, Fátima ante la Esfinge: El mensaje 
escatológico de Tuy, Madrid: Sol de Fátima 1979; A. BORELLI MACHADO, Fatima, s. 102-112; 
A. APOSTOLI, Fatima for Today, s. 159-179; M. F. SILVA, Pasáčci z Fatimy, s. 311-314; CARME-

LO DE COIMBRA, Um caminho sob o olhar de Maria, s. 197-208; L. C. CRISTINO, As aparições 
de Fátima, s. 117-122; J. S. C. DIAS, Alla fine, il mio Cuore Immacolato trionferà, s. 151-153; 
Y. CHIRON, Fatima, s. 106-113. Dovolujeme si také odkázat na svůj článek „Fatima: Zjevení 
v Tuy,“ RC Monitor, 14, č. 21 (2017), s. 6-7. 
145 „Texto do pedido da Consagração da Rússia,“ s. 195-196 (čes. vyd.: s. 190): „É chegado 
o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os Bispos 
do Mundo, a Consagração da Rússia ao Meu Imaculado Coração, prometendo salvá-la por 
este meio.“ Původní text o vidění Tuy, který sestra Lucie sepsala zřejmě 13. května 1936, 
se nezachoval. Zachoval se však přepis tohoto textu, který v roce 1941 ručně učinil její 
tehdejší zpovědník P. José Bernardo Gonçalves SJ. 
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Citované texty fatimského zjevení jasně ukazují a dokazují, že Neposkvr-
něné Srdce Panny Marie je opravdu středem a „duší“ tohoto zjevení. 
Jedná se o první krok úvahy o Mariině Srdci jako „srdci“ Fatimy: krok, 
který odpovídá auditus fidei neboli pozitivní části teologie. Ještě by 
mohl a měl následovat další krok, odpovídající intellectus fidei čili speku-
lativní části teologie, totiž úvaha o tom, co se vlastně chápe jako Marii-
no Neposkvrněné Srdce a v čem spočívá zasvěcení tomuto Srdci.146  

Avšak i tento první, základní krok v úvaze o podstatě fatimského posel-
ství ukazuje na jednu důležitou skutečnost, totiž na to, že první nejsme 
my a naše aktivita, ale že první je Bůh, Kristus a Panna Maria: první je 
Boží láska, která se ukazuje a projevuje v Nejsvětějším Srdci Ježíšově a 
Neposkvrněném Srdci Mariině. My určitě odpovídáme a máme odpoví-
dat na tuto božskou lásku svou lásku – a modlitba růžence, pokání a 
oběti jsou vyjádřením této lásky – ale opravdu jen odpovídáme na Boží 
lásku a tato naše odpověď je omou Boží láskou nesena. Obdobně je vý-
znamné, že v naší odpovědi na božskou lásku je kladeno na první místo 
zasvěcení Mariinu Neposkvrněnému Srdci, protože to upřednostňuje 
naši lásku jako kořen a cíl veškeré naší činnosti. Řečeno stručně, Nepo-
skvrněné Srdce Panny Marie a zasvěcení se jemu mluví jasně o prvenství 
Boží i naší lásky.  
 
PhDr. ThLic. Štěpán Maria Filip, Th.D., ¨ 
je členem české provincie dominikánského řádu. 
Vyučuje dogmatickou teologii jako odborný asis-
tent na Cyrilometodějské teologické fakultě 
v Olomouci, jako pozvaný profesor (professore invi-
ato) na Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského 
(Angelicum) v Římě a jako lektor na domácím stu-
diu trapistického kláštera Matky Boží v Novém Dvoře. Byl prvním před-
sedou a je členem České christologicko-mariologické akademie.   

                                                 
146 Pro tuto další úvahu si dovolujeme odkázat na své články „Zasvěcení Neposkvrněnému 
Srdci Panny Marie,“ RC Monitor, 9, č. 22 (2012), s. 10-14; „Útočiště a cesta, která vede 
k Bohu: Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie jako «srdce» fatimského posel-
ství,“ Immaculata, 26, č. 3 [151] (2017), s. 6-8.  
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Migrace jako etický problém a velké téma, 
prof. ThDr. Josef Dolista ThD. 

 
1. Vztah domácího obyvatelstva a imigrantů musí normovat spravedlnost. 
Migrace se v posledních desetiletích stala všeobecným jevem, jehož dů-
vodem mohou být chudoba, nedostatek pitné vody, politické pronásle-
dování, náboženská víra, války na daném území, obchody se ženami i 
dětmi, etnické konflikty, nacionalistické spory a přírodní katastrofy. Mo-
derním tématem se stala enviromentální migrace, protože lidé zbaveni 
domovů prostřednictvím nehostinného podnebí si jsou jistí, že 
v některých oblastech naší země se již nedá žít.  
Lidé hledají ze jmenovaných důvodů nový domov, jejich počty jsou vy-
soké a čítají mnoho milionů. V měsíci říjnu je připomínám Mezinárodní 
den uprchlíků, aby si lidé na celé zeměkouli uvědomili, že uprchlíci jsou 
především lidé v nouzi, kteří se svými rodinami hledají domov, popř. 
jsou odloučeni od svých rodin a domovů. Mnohá současná města (např. 
Londýn, Berlín, Paříž, Vídeň), kde před několika lety bylo obtížné potkat 
cizince jako „domácího“ obyvatele, nalézáme dnes směsici barev pleti a 
mnohá města i obce se stávají směsicí různých kultur. Přistěhovalci se 
často neřídí „našimi“ zvyky, mají své, které si přivezli odjinud, na které 
můžeme nahlížet jako na něco, co nás obohacuje, ale současně také ja-
ko na něco, co si nepřejeme a pod vlivem nových příchozích kultur zá-
pasíme pak o vlastní zvyky, obyčeje, vlastní kulturu. Cizinci, kteří neznají 
dobře domácí jazyk, se cítí ztraceni a vyděděni a jsou často zneužívání. 
Kritériem humánní společnosti je ale pohostinská vstřícnost vůči těmto 
lidem, kteří přišli s bolestí na duši a potřebují pomoc státu i soukromou 
pomoc jednotlivých občanů. 
Základním přístupem k migrantům by měla být úcta k lidské důstojnosti, 
přijetí každého, kdo nepřichází z důvodů pouhého prospěchu a zločin-
nosti. Migranti by měli být pro nás „pacienti“, kteří požadují léčbu du-
cha i materiální nouze. Etika tedy hovoří v pojmech solidarity, která se 
projevuje schopností „dělit se“, neizolovat se od těchto trpících lidí. Pro-
jevem solidarity jsou všechny projekty, které se týkají integrace uprchlí-
ků na domácím území. Tyto projekty solidarity jsou tvořené všemi 
vyspělými společnostmi. Humanitární organizace „Charitas“ je reálným 
projevem duchovního a etického smýšlení o uprchlících. Je zřejmé, že 
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prokázat solidaritu vůči lidem nevzdělaným, zanedbaným po stránce 
výchovné, hygienické, zdravotní, vzdělaností i kulturní není žádnou 
snadnou záležitostí. Proto by mělo být téma migrace zařazeno i do 
vzdělávacích soustav, aby se tak učinila prevence proti všem projevům 
rasismu a xenofobie.  
Imigranti mají také etické povinnosti. Je to především úcta k zemi a je-
jím obyvatelům, kde žádají o azyl. Nová země, kam vstoupili, se má stát 
jejich novým domovem, proto jsou povinni respektovat zákony, kulturu 
a tradice daného národa, který je přijal. Pokud imigranti jednají neod-
povědně a nikoli v duchu úcty, pak se nelze divit, že dochází k narušení 
sociální harmonie. Imigranti se pak uzavírají do svých skupin, nekomuni-
kují, hostující národ na ně pohlíží spatra a integrace zůstává 
v nedohlednu. Imigranti by neměli zapomínat, že cesta k jejich přijetí 
domácím obyvatelstvem je obtížná, protože jejich kultura a jejich tradi-
ce nejsou domácímu obyvatelstvu čitelné a snadné k pochopení. Stačí 
tedy i malý špatný čin jednotlivého imigranta, aby způsobil odmítnutí 
celé kultury a náklonnosti k pohostinství.  
Setkání různých kultur může být něčím velmi obohacujícím. Dialog o 
kulturách vzbuzuje zájem o jejich pochopení a také touhu naučit se no-
vým jazykům. Imigranti mohou být příčinou zájmu o jejich zemi a podní-
tit touhu u domácího obyvatelstva navštívit tyto nové země a tak jim i 
ekonomicky pomáhat. Multikulturalita je novým jevem ve společnosti, 
která prožívá globalizační procesy, požaduje toleranci, úctu a mravnost. 
Přehnaný nacionalismus lze již dnes označit jako za překonaný fenomén, 
který nemůže mít budoucnost. Přehnaný nacionalismus vede moderní 
společnost zpět, neguje moderní trendy a škodí humánním postojům, 
které podporují procesy pozitivní multikulturality. Současně ale musí být 
sděleno, že multikulturalita bývá imigranty nesprávně pochopena. Jed-
ná se o to, že imigranti vznášejí jen požadavky ve jménu tzv. humanity, 
ale nepracují na sobě, nevzdělávají se, využívají solidarity nového do-
mova v nejrůznějších finančních podporách, ale nepřinášejí žádné hod-
noty, ani snahu přispět v nové společnosti na svůj život.  Etický 
pluralismus také není jasnou podmínkou demokracie. Kdyby např. mus-
limové požadovali uzákonit ve své nové zemi mnohoženství, pak by  
nemohli zaštítit své požadavky demokracií. Nelze za každou cenu 
v moderní společnosti jen ustupovat novým kulturním postojům, které 
by narušily nebo dokonce zničily evropské hodnoty a její kulturu. Multi-
kulturalita má své hranice a svá omezení, které  imigranti nesmějí pře-
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kročit. Etika umí rozkrýt i falešnou toleranci v případě, kdy by se měl 
měnit demokratický a právní stát měnit podle přání imigrantů. O pro-
blémech států, ve kterých žijí neintegrovaní imigranti, veřejnost má 
značné informace ze sdělovacích prostředků. Lze uvažovat následkem 
značné imigrace do Evropy o pokusech narušit nedotknutelnost lidské-
ho života a způsob sociálního chování. Lze také zdůraznit ve značných 
problémech s imigrací, že etika požaduje sociální ochranu nezletilých, 
osvobození dětí a mládeže od moderních forem otroctví jako je užívání 
drog a nucená prostituce.147 Pronikání islámu do evropských zemí je již 
realitou. Na straně jedné je třeba ctít svobodu svědomí a právo na volbu 
náboženského vyznání, na straně druhé se žádné náboženství nesmí 
stát prostředkem k politickému vydírání a náboženských střetů. Právem 
píše papež Benedikt XVI. v encyklice Deus caritas est, že je důležité žít 
v dimenzi spravedlnosti. Píše: „Spravedlivé uspořádání společnosti a stá-
tu je ústřední úlohou politiky. Stát, který by nebyl spravován podle zá-
sad spravedlnosti, by se proměnil v bandu zlodějů, jak to kdysi řekl 
Augustin: ‘Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?‘ 
“148 Imigranti by měli respektovat, že spravedlnost je vnitřním měřítkem 
politiky, protože její původ i cíl spočívají v tématu spravedlnosti, která 
má etickou povahu. Z. Bauman oprávněně napsal, že žijeme v době, kdy 
humanita je v pohybu.149 Zde uvádí, jak je spravedlnost nedoceněna, 
když konstatuje, že „uprchlíci ztělesňují lidský odpad“, jsou „nechtění a 
je jim to otevřeně dáváno najevo“. Právem upozorňuje na ekonomické 
faktory, které hrají významnou roli v pohledu na uprchlíky. Silnými slovy 
Bauman poukazuje na tvrdost života migrantů, když stojí v době soutě-
žení o zaměstnání, kterého se nedostává ani domácímu obyvatelstvu. Z. 
Bauman popsal dramatičnost současné doby nejen směrem 
k imigrantům, ale také vůči nám všem, protože poukázal na procesy, 
které lze nazvat nehumánními. A není jich v současném světě málo. 
Např. poukazuje na stav, kdy se nepodařilo zastavit ekonomickou imi-
graci. Uvědomuje si, že miliony lidí žije v bídě, utrpení a zoufalé situaci. 
 

                                                 
147 Srov. J. Chmelík a kol., Mravnost, pornografie a mravnostní kriminali-
ta, Praha, Portál 2003, s. 52-67. 
148 Benedikt XVI, Deus caritas est, encyklika ze dne 25.12.2005, čl. 28.  
149 Srov. Z. Bauman, Tekuté časy. Život ve věku nejistoty, Praha, Acade-
mia 2008, s. 33-55. 
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2. Ohrožení Evropy následkem migrace v pojetí W. Laqueara. 
V r. 2006 nakladatelství Lidové noviny vydalo knihu W. Laqueura 
s názvem „Poslední dny Evropy… Humanistická Evropa nebo islamistická 
Eurábie?“.150 Autor se narodil v r. 1921, dětství prožil v polské Vratislavi, 
s rodinou uprchl před Hitlerem a nyní žije v Americe a v Evropě. Působil 
jako profesor historie na mnoha amerických univerzitách v USA a Izraeli 
a publikoval řadu knih a odborných článků o evropských, ruských a ně-
meckých dějinách, nacismu, sionismu, antisemitismu, holocaustu, tero-
rismu a dalších problémech moderní doby. W. Laqueur byl od r. 1965 
do r. 1994 ředitelem Ústavu soudobých dějin a Wiener Library 
v Londýně a od r. 1969 byl členem a pak i ředitelem až do r. 2000 insti-
tuce s názvem International Research Council CSIS ve Washingtonu. Au-
tor se v knize věnuje problémům současné i budoucí Evropy: migraci v 
zemích západní Evropy, islamofobii a euroislámu, islamistickému násilí, 
cestě k evropské jednotě, problémům se sociálním státem, Rusku a se-
lhání integrace Evropy. V úvodu publikace autor konstatuje, že Evropa 
směřuje ke značným změnám, jsou to změny demograficko-kulturní a 
politicko-společenské, kulturní a sociální. Evropa se nestala mravní vel-
mocí, je v ní patrný úpadek, nedaří se jí soutěžit s Čínou a s Indií a ne-
předstihla Ameriku. Evropa není vzorem mezinárodních ctností a 
společenství hodnot a sítí vztahů mezi lidmi. Je to kontinent, který stojí 
na křižovatce dějin. V první kapitole W. Laqueur s názvem „Zmenšování 
Evropy“ poukazuje na její stárnoucí obyvatelstvo a pokles počtu obyva-
telstva díky poklesu porodnosti ve srovnání s jinými kontinenty. Sleduje 
příčiny těchto změn a stanoví překvapující údaje. Podle údajů OSN 
s ohledem na migraci bude zapotřebí v Evropě v období 1995-2050 
nejméně 700 milionů přistěhovalců. Tento počet může být zajisté relati-
vizován,  podobně jako další jevy v Evropě.  
V kapitole s názvem „Migrace“ W. Laqueur popisuje situaci imigrace, 
příčiny a důsledky (drogy, prostituce, krádeže, islamizace, růst agresivi-
ty). Do Evropy přicházejí od II. světové války lidé z Karibiku, Pákistánci, 
Indové, lidé ze severní Afriky, Turecka, bývalého Sovětského svazu, 
z Afghánistánu, Čečenska, Albánie a také ze zemí bývalé Jugoslávie. Au-
tor knihy se zamýšlí nad religionistickou problematikou imigrantů ve 

                                                 
150 Srov. Walter Laquer, Poslední dny Evropy…Humanistická Evropa nebo 
islamistická Eurábie?, nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006. S. 182. 
ISBN 80-7106-829-2. 
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Francii, v Anglii a v Berlíně. Chudoba a nezaměstnanost nejsou jedinými 
příčinami růstu násilí radikálních příslušníků islámu, protože usvědčení 
teroristé měli vzdělání a bídou netrpěli. Je těžko vysvětlitelná skuteč-
nost, proč nigerijští muslimové v r. 2006 po zveřejnění dánských karika-
tur zabili velké množství nigerijských křesťanů. V hloubce problematiky 
je i zápas o náboženskou hegemonii v Evropě. Víra v násilí v Evropě exis-
tuje. Počty muslimských společenství v Evropě z r. 2006 jsou následující: 
Francie - asi 5 milionů; Německo - asi 3,6 milionů; Velká Británie - 1,6 
milionů; Nizozemsko - 1 milion; Švédsko - 400 000; Dánsko - 200 000; 
Itálie - 90 000; Španělsko - 1 milion; Řecko - 500 000; Belgie - 400 000; 
Rakousko - 400 000; Ruská federace - 15 až 10 milionů.151 Podle dalších 
odhadů je v Evropské unii 60 milionů imigrantů, tj. 12 procent populace. 
30 procent z nich pochází z Afriky.  
Nábožensky jsou muslimové velmi ortodoxní, dodržují náboženskou 
praxi a do evropské společnosti se neintegrují. Pouliční bouře v Paříži 
v r. 2005 ukázaly, že islámská mládež, pokud není vedená politickými 
zájmy, věří v násilí pro násilí samo. 
Text „Dlouhá cesta k evropské jednotě“ bezprostředně reaguje na od-
mítnutí evropské ústavy v r. 2005 a hodnotí předcházející roky sjedno-
cujících snah zemí Evropy. Tato kapitola prezentuje současné dějiny 
evropského snažení o sjednocení a poukazuje na různorodá i antagonis-
tická smýšlení jednotlivých států o této jednotě. 
W. Laqueur v kapitole s názvem „Potíže se sociálním státem“ poukazuje 
na nízký ekonomický růst zemí Evropy. Silná sociální péče o občany Ev-
ropské unie požaduje silnou ekonomiku a nezbytnou reformu. Evropané 
mají těžkosti s liberalizací obchodu a s výstupy ve vědě. Evropané chtějí 
zachovat sociální zázemí nezaměstnaným, důchodcům a dalším posti-
ženým lidem bez silného ekonomického růstu. Stávající sociální stát se 
může stát za několik let antisociálním státem z toho důvodu, že nesplní, 
co ideově by splnit chtěl. Jak bude vypadat sociální stát za několik let, na 
který už dnes země Evropské unie nemají? V této kapitole pak nalezne-
me analýzy, problémy a  ohrožení v Německu, Anglii, Francii, Itálii a 
Španělsku. 
W. Laqueur v kapitole s názvem „Rusko – falešné svítání?“ poukazuje na 
skutečnost, že cesta Ruska ke svobodě a demokracii bude dlouhá a sví-
zelná. Komunisticky myslet je hluboce zakořeněno v myšlení význam-

                                                 
151 Srov. tamtéž, s. 31-32. 
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ných politiků i prostých občanů. Mnoho  obdivovatelů má Stalin ještě 
dnes, to je nepochopitelné pro občany demokratických zemí Evropské 
unie. Deficit demokratického smýšlení v Rusku je značný. Stínová eko-
nomika země bují a pro mnoho občanů Ruska je život v prosperitě 
v nedohlednu. Prezident Putin je velmi komplikovanou osobností, která 
se snaží o hegemonii vlivu v Evropě, zejména na Ukrajině a na Kavkaze. 
Kapitola „Selhání integrace a budoucnost Evropy“ s vůdčí myšlenkou je 
neplánovaná a nekontrolovaná imigrace muslimů do Evropy. Evropu 
provází morální a kulturní relativizmus a Laqueur se dotazuje, co za-
nedlouho z Evropy zůstane s její vnitřní zadlužeností a úbytkem jejího 
obyvatelstva.  
V předmluvě autor knihy píše: „A závidím těm, kdo v posledních letech 
psali o evropské zářivé budoucnosti: přál bych si, abych mohl sdílet je-
jich optimismus. Mám však podezření, že to bude skromná budoucnost, 
a  doufám, že z Evropy zbude víc než jen muzeum.“152. Autor se při-
mlouvá za nutné reformy v četných oblastech Evropské unie, mají-li být 
za několik let Evropané spokojeni. Bez realizace nutných reforem celé 
Evropské unie právem autor vidí Evropskou unii bez šancí. Evropa je sla-
bá v bezpečnostní politice, v energetické a sociální  strategii i zahraniční 
politice. W. Laqueur nevidí žádné vyhlídky na rychlý pokrok v pozitivním 
směru a současnou evropskou politiku nazývá pštrosí a dětinskou.153 
Jeho studie končí výzvou: „Úpadek je výzvou, na kterou se má nějak re-
agovat, dokonce i když není jisté, zda se to podaří. (…) Ale i když je dnes  
úpadek Evropy nezvratný, není žádný důvod, proč by se z něj měl stát 
krach. Je však nutné splnit nepříjemnou podmínku – konečně se posta-
vit tváří v tvář skutečnosti, udělat to, co se v mnoha částech Evropy do-
dnes ještě odkládá. Debata by se měla vést o tom, které evropské 
tradice a hodnoty se stále ještě dají uchovat, a ne o Evropě jako zářném 
příkladu pro celé lidstvo a mravní velmoc 21. století. Věk iluzí už pomi-
nul, a pokud někomu ještě nějaké zbývají, ať se vydá s průvodcem do 
Neukölnu, La Courneuve nebo do Bradfordu. Nejsou to ani nejhorší mís-
ta, je to podoba věcí příštích“.154 
 
 

                                                 
152 Srov. tamtéž, s. 5. 
153 Srov. tamtéž, s. 159. 
154 Srov. tamtéž, s. 176. 
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Výročí Memoranda za nápravu vztahu státu a církví v ČR 
v aktuálním dění. ThDr. Jiři Koníček 

  
Aktuální dění po parlamentních volbách 2017 odráží dramatický nárůst 
vlivu komunistů a další  levicové útoky proti způsobu narovnání vztahů 
státu a církví  požadavku zdanění církevních náhrad. V nové aktuálnosti 
zaznívá odkaz petiční iniciativy Memoranda za nápravu vztahů církve a 
státu v ČR předložené politickým činitelům před deseti lety 2007.  
Memorandum připomíná, že komunistickým režimem byly rozvráceny 
poměry mezi státem a církvemi, především omezováním a likvidováním 
činnosti církve, konfiskací církevního majetku a nerespektováním mezi-
národních práv a smluvních závazků. Po pádu komunismu, při obnově 
demokratického systému, došlo k odstranění represivního a diskrimi-
načního poměru státu k církvím, ale nedošlo k úplné nápravě vztahů 
církve a státu. Vyjadřovala se nespokojenost nad tím, že byla přijata no-
vela zákona o církvích omezující kompetenci církví k zřizování svých in-
stitucí a posiluje se dozor nad církvemi, že je odkládána majetková 
náprava a odmítána ratifikace smlouvy Mezi ČR a Svatým stolcem. Me-
morandem se vyjadřuje zájem věřících občanů, aby byla zjednána ná-
prava ve vztazích státu a církví v souladu se standardem demokratických 
států a mezinárodních závazků, především se jednalo o novou právní 
úpravu o postavení církví, která by zajišťovala plný a svobodný rozsah 
jejich činností, provedení ekonomické a majetkové úpravy k nezávislosti 
církví a aby byla smluvní úprava mezi ČR a Svatým stolcem a mezi ČR a 
ostatními církvemi v souladu s přístupem demokratických států, upravu-
jící vzájemné poměry formou přátelské kooperace.  
Cílem bylo zangažovat křesťanské laiky jako věřící občany  ve společen-
ských problematických otázkách a jejich řešení podle učení církve. Re-
forma vztahů církve ke světu a státu je obsažena v nauce 
II. vatikánského koncilu, kde jsou dány nejen nové principy, ale také se 
rozšiřuje zodpovědnost za jejich úpravu na všechny křesťany. Společnost 
pro dialog církve a státu a Moravskoslezská křesťanská akademie při-
chází s občanskou iniciativou Memoranda věřících občanů k ústavním 
činitelům za nápravu vztahu státu a církví v České republice. Chce tak 
vyjádřit zájmy věřících občanů o dialogický, přátelský a kooperativní 
poměr církve a státu.  
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Veřejné ohlášení Memoranda se uskuteční na konferenci „Zločiny ko-
munismu“ v břevnovském klášteře v Praze dne 16. 4. 2006. Předpoklá-
dané předání Memoranda bylo vzhled ke komplikovaném politickému 
vývoji po parlamentních volbách 2006 bylo plánováno až po ustanovení 
a řádném fungování ústavních orgánů. Během této doby proběhlo oslo-
vení křesťanské veřejnosti s možností vyjádřit podporu svým podpisem 
na petičních listech. Během tohoto období probíhala veřejná diskuze o 
reformě vztahů církve a státu. 
 
MEMORANDUM K ÚSTAVNÍM  ČINITELŮM ZA NÁPRAVU VZTAHU STÁTU 
A CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 
My, občané České republiky z křesťanských a občanských iniciativ obra-
címe se na Vás, ústavní činitelé, tímto Memorandem, abychom vyjádřili 
nespokojenost s dosavadním stavem nápravy poměru státu k církvím 
v České republice a projevili naléhavý zájem na úpravě vztahů státu 
a církví formou přátelské kooperace. 
Připomínáme, že komunistickým převratem byl nastolen represivní a ne-
přátelský poměr státu k církvím. Důsledky zakusily miliony věřících dis-
kriminací, vězněním a mnozí ztrátou života, zejména z řad katolické 
církve. Po pádu totalitního režimu demokratický stát zjednal zásadní ná-
pravu. Církve tak mohly začít svobodně a v celém rozsahu vyvíjet svoji 
činnost v pastorační, školské a charitativní oblasti. 
Služba církví je poskytována nejen věřícím, ale všem lidem nacházejícím 
se v nejrůznějších podmínkách a obtížích života. Pozitivně je přijímána 
služba v armádě a vězeňství. Církve svou činností ve školství a v péči 
o mládež přispívají k duchovnímu a mravnímu rozvoji mladé generace. 
Významné je poslání církví pro charitativní a sociální službu lásky všem 
lidem v zachovávání lidského života a jeho důstojnosti. Církve se svou 
kulturně-uměleckou činností a péčí o památky se podílejí na zachování 
kulturního dědictví a v mediální oblasti přispívají ke kultivaci společnosti. 
Plnému rozvoji činností církví ve službě společnosti a harmonické spolu-
prácí však brání skutečnost, že nedošlo k  úplné nápravě vztahů státu 
a církví. Vyjadřujeme nespokojenost nad tím, že byla přijata novela zá-
kona o církvích omezující kompetenci církví k zřizování a rušení svých in-
stitucí a posilující dozor státu nad činnostmi církví, že je odkládána 
majetková náprava a odmítána ratifikace smlouvy ČR se Svatým stol-
cem. Máme zájem, aby byly napraveny poměry mezi státem a církvemi 
dialogem, partnerským jednáním a smluvními úpravami. Náprava vzta-
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hu státu a církví v České republice může být uskutečněna na základě tří 
zásadních podmínek:  
I. Provedení nové úpravy zákona o svobodě náboženského vyznání a o 
církvích a náboženských společnostech, která bude poskytovat plnou 
svobodu a nezávislost v celém rozsahu jejich působení v souladu s mezi-
národními a ústavními právy dle zásady ochrany práv a svobod nábo-
ženského vyznání. 
II. Provedení majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi v souladu se 
zásadou nezávislosti, na základě kterého si každá církev bude moci vy-
tvořit svůj vlastní ekonomický model. Majetková náprava státu vůči 
církvím je projevem spravedlnosti a podpory jejich veřejně prospěšných 
činností. 
III. Provedení ratifikace Smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stol-
cem a smluvní úpravy s ostatními církvemi. Smluvní úpravou se vyjadřuje 
přátelský poměr k 2 750 000 občanů katolického vyznání a ochota státu 
ke spolupráci s církvemi v oblastech společného zájmu k prospěchu celé 
občanské společnosti.  naplnění těchto podmínek je základem k uskuteč-
nování úpravy vztahů státu a církví formou přátelské a harmonické koo-
perace odpovídající standardu demokratických států. Naše občanská 
a církevní angažovanost v školské, charitativní a kulturní službě společ-
nosti vychází z naší víry a příslušnosti k církvi. Křesťanská a občanská 
zodpovědnost nás vede k tomu, abychom nemlčeli a vyjádřili svůj hlas a 
dali svou důvěru těm, kteří respektují a naplňují naše zájmy, které vám 
tímto memorandem připomínáme.  
Přejeme všem občanům bez rozdílu vyznání a přesvědčení svobodu 
k rozvíjení toho, co potřebují a na co mají právo. Přáli bychom si toleran-
ci ze strany občanů a respekt ze strany ústavních činitelů k rozvíjení to-
ho, co potřebujeme a na co máme právo k naplňování svého vyznání.  
Přejeme všem ústavním činitelům v působení na tak odpovědných mís-
tech zdar v úsilí o přátelský a kooperativní poměr státu k církvím a po-
kojné spolužití všech občanů v našem státě. V tomto smyslu, jak nás učí 
naše víra, Vám vyprošujeme pokoj a dobro od Boha, Otce všech lidí. Pod 
záštitou ARCIBISKUPA MONS. THLIC. KARLA OTČENÁŠKA PAEDDR.h.c. ZA INICIATORY  

MORAVSKOSLEZSKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE  A SPOLEČNOST PRO DIALOG CÍRKVE A STÁ-

TU ZA PODPORY KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ A MATICE CYRILOMETODĚJSKÉ 
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Předání Memoranda a setkání s církevními a ústavními činiteli se usku-
tečnilo v Praze v úterý 20.2.2007.  
Memorandum za nápravu vztahu státu a církví v České republice bylo 
předáno  při krátkém  setkání  s jednotlivými  záastupci ústavních a cír-
kevních činitelů. Přijetí a předání se uskutečnilo na aricibiskupství praž-
ském audienci u kardinála M. Vlka, prezidenstské kanceláři, na 
Ministerstvu kultury,  v Senátu a Poslanecké sněmovně, kde byl tiskový 
brífink. Celá akce byla mediálně provázena a prezentována ve zpravo-
dajství České televize, protože byl aktuálně překvapivé znovuotevřen 
sporu státu a katolické církve o katedrálu svatého Víta, která neměla 
bezprostřední souvislost, i když mediálně bylo Memorandum vztahová-
no k nápravě vztahu ke katedrále  

Media uváděla, že Memorandum za nápravu vztahu státu a církví 
v České republice vzniklo v prostředí Moravskoslezské křesťanské aka-
demie. Toto dobrovolné sdružení se hlásí k výchovné a vzdělávací čin-
nosti v duchu křesťanských hodnot. Katolická církev aktivitu svých 
věřících přivítala ústy pražského kardinála Miloslava Vlka: "To neřešení 
trvá už vlastně 17 let. A je to trochu skandální. Takže není divu, že 
i širokým vrstvám věřících to není lhostejné a že dělají kroky - zatím ne 
třeba demonstrace na Václaváku nebo jinde, zatím jen peticí. Je to nor-
mální reakce zdravých lidí na tyto průtahy, které jsou prostě neúnosné."  

Zástupci věřících předali Memorandum s téměř 11 tisíci podpisů prezi-
dentské kanceláři a vedení obou parlamentních komor. Hrad odpověděl 
už ve středu: "V našich silách bylo a je křivdy minulosti pouze zmírnit, 
nikoliv plně odstranit," napsal prezident Václav Klaus.155  
Do jaké míry budou postoje svého čestného předsedy sdílet poslanci, 
senátoři a ministři Občanské demokratické strany, je podle prvních ná-
znaků otevřenou otázkou. Jejich menší vládní partner, křesťanští demo-
kraté, sice nabízí ochotu, a podle místopředsedy Sněmovny Jana Kasala 
i optimismus: "Jsem přesvědčen o tom, že nejen ta stávající vládní koali-
ce, ale i ta sestava v Poslanecké sněmovně je způsobilá ty věci v tomto 

                                                 
155 (Radio Praha) Peter Gabaľ 22-2-2007 – záznam reportáže¨. Ve společnosti, kde byli 

v nějaké míře všichni postiženi komunismem, jsou podle něj nereálné požadavky různých 
skupin na úplný návrat do majetkových poměrů před tím či oním datem. A dohodnutý text 
smlouvy s Vatikánem hlava státu považuje za nepřijatelný pro český stát. "Rovněž soudím, 
že ji věřící ke svému duchovnímu životu nepotřebují," dodává Klaus ke smlouvě.  
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volebním období vyřešit." Ale ještě složitější, než ve vládním táboře, mů-
že být hledání spojenců mimo něj. Levicová opozice složená ze sociál-
ních demokratů a komunistů v minulosti prosadila právě kritizovanou 
podobu církevního zákona a KSČM je navíc pevná i v odmítání smlouvy 
s Vatikánem.  

Preziden Václav Klaus po převzetí  Memo-
randa reagoval dopisem, ve kterém se vy-
jadřuje k požadavkům petentů. Prezident 
mimo jinénapsal:  
„Vážení členové Koordinačního výboru 
„Memoranda za nápravu vztahů státu a 
církví v ČR“, obdržel jsem Vaše memoran-
dum i Váš průvodní dopis a dovolte mi, abych Vám poděkoval za důvěru, 
s níž jste se se svou výzvou obrátili i na mě, přestože jste si vědomi, že 
jejím primárním adresátem jsou vláda, parlament a politické strany, ne-
boť jim v prvé řadě náleží právo o Vašich požadavcích rozhodovat. (...) 
Dobře rozumím tomu, že máte velmi jasnou, až kategorickou představu 
o požadovaných změnách ve vztazích státu a církví a chápu také to, že 
se Vás stále bolestně dotýká perzekuce, jíž byli církve a věřící vystaveni 
za dlouhá léta komunistického režimu. Alespoň zmírnit křivdy, které 
v období totality nepostihly pouze církve, ale prakticky celou naší společ-
nost, bylo a je cílem naší obnovené demokracie po roce 1989. Jsem 
přesvědčen, že pouze vzájemná důvěra, ochota si naslouchat a pochopit 
argumenty druhé strany nám může pomoci nalézt řešení, která budou 
jak ku prospěchu církví a jejich věřících, tak celé společnosti. K vytváření 
takové atmosféry a usnadnění dialogu jsem vždy připraven napomoci. Se 
srdečným pozdravem Václav Klaus, V Praze dne 21. února 2007156 

                                                 

156 Odpověď prezidenta republiky na Memorandum za nápravu vztahů státu a církví v ČR 

Viz.  DOKUMENTY, 21. 2. 2007 www.klaus.cz: !Souhlasím s Vámi, když píšete,, že „po pá-

du totalitního režimu demokratický stát zjednal zásadní nápravu. Církve tak mohly začít 
svobodně a v celém rozsahu vyvíjet svoji činnost v pastorační, školské a charitativní oblas-
ti.“ Jsem přesvědčen, že toto je pravdivá charakteristika postavení církví v naší současné 
společnosti. Ve světle toho cítím nemalý rozpor Vašich výše uvedených slov 
s kategorickým požadavkem na „nápravu poměrů“ mezi státem a církvemi v podobě ma-
jetkového vyrovnání, ratifikace smlouvy se Svatým stolcem a změny novely zákona o cír-
kvích, které prezentujete jako chybějící základní podmínku ochrany práv a svobod 
náboženského vyznání. 

https://www.klaus.cz/dokumenty/
http://www.klaus.cz/
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Reakce kardinála Miloslava Vlka na V. Klause a obhajoba Memorand  

Prezident Klaus ve svémvyjádření adresované koordinačnímu výboru 
podrobil požadavky  velmi důkladnému rozboru a kritice.  Pan kardinál 
Mislova Vlk na kritické  prezidentovo vyjádření reagoval  rozborem 
a obhajobou Memoranda. Pan kardinál  na svém webu  uvedl: „Ze 
sdělovacích prostředků je dobře známo, že v závěru měsíce února bylo 
různým ústavním a církevním činitelům předáno „Memorandum za ná-
pravu vztahů státu a církví v ČR.“ Jejími tvůrci jsou zástupci Morav-
skoslezské křesťanské akademie. Je to akce „zdola“, ze širokých vrstev 
věřících a podepsalo ji asi 15 tisíc signatářů. Je výrazem toho, že ani 
obyčejným věřícím není stav vztahů mezi církví a státem lhostejný, a pro-
to apelují na příslušné činitele, aby se konečně zasadili za řešení dávno 
neřešených problémů, které se samozřejmě i jich dotýkají. 
Prezident Václav Klaus, kterému bylo Memorandum také předáno, na ně 
ihned odpověděl. Jeho odpověď obsahuje řadu nepřesností, nesprávností 
a různá překroucení pravdy, proto si dovoluji se Memoranda zastat. 
V úvodu textu Memoranda se konstatuje, že „po pádu totalitního režimu 
demokratický stát zjednal zásadní nápravu…“ v oblasti náboženské 
svobody. Prezident napsal, že cítí „nemalý rozpor Vašich výše uvedených 
slov s kategorickým požadavkem na ´nápravu poměrů´mezi státem a 
církvemi…“. Kdo je dobrým znalcem situace, nemůže s takovouto formu-
lací pana prezidenta souhlasit. „Zásadní náprava“ spočívala ve vydání 
zákona č. 308/1991 Sb. o svobodě náboženské víry a postavení církví a 
náboženský společností, který deklaroval onu nápravu. Stejně i fakt, že 
ze zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společ-
ností státem - č. 218/1949 Sb. byl škrtnut paragraf č. 2 o tzv. státním 
souhlasu, který zakládal zotročení kněží v jejich službě. (Ten byl použit v 
době komunismu i proti mně). Po pádu totality byl škrtnut. Avšak mnoho 
problémů zůstalo nevyřešeno, zvláště majetkové narovnání, bez kterého 
církve zůstaly na státu závislé. Jestliže Memorandum kategoricky poža-
duje „nápravu poměrů“ mezi státem a církví, je nutno se jasně podívat 
na skutečnost 90. let minulého století. 
Během těchto dlouhých let nebyla dostatečná politická vůle vládních 
garnitur, v nichž Václav Klaus hrál rozhodující roli, řešit otevřené, ne-
vyřešené otázky.157 Bohužel na tomto pokusu o deformaci se podílel, i 

                                                 
157 Viz. Obhajoba Memoranda – kardinál Miloslav Vlk www.kardinal 5. 3. 2007 

http://tisk.cirkev.cz/z-domova/memorandum-za-napravu-vztahu-statu-a-cirkvi-v-ceske-republice.html
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/memorandum-za-napravu-vztahu-statu-a-cirkvi-v-ceske-republice.html
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/memorandum-za-napravu-vztahu-statu-a-cirkvi-v-ceske-republice/
http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=QEc5vWJxla8j
http://www.kardinal/
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přes naše upozornění, sám Václav Klaus, když podepsal zákon, jehož pa-
sáže byly protiústavní a následně byly Ústavním soudem zrušeny. Zdá se, 
že rozpor je spíše v paměti pana prezidenta než ve slovech Memoranda. 
Činnost Ministerstva kultury ČR v těchto sedmi letech, popsaná v 
mém článku, potvrzuje oprávněnost formulací tohoto Memoranda a ne-
oprávněnost námitek prezidentovy odpovědi. 158  
Ve svých postojích vycházím z vlastních zkušeností za doby komunismu, 
kdy jsem se i v nebezpečí, které tehdy hrozilo, zastával práva a spravedl-
nosti. Můj postoj je také v linii, kterou šli moji předchůdci kardinál Beran 
a kardinál Tomášek.“ 159 
Stanovisko České biskupské konference k "Memorandu“ přijaté na svém 
plenárním zasedání ve dnech 17.–18.4.2007 v Hejnicích. V společné 

                                                                                                  
Česká biskupská konference vydala v r. 2001 brožurku „Přehled jednání mezi státem a 
církvemi v letech 1990-2000“, v níž je dostatečně dokumentována ona politická neochota 
k řešení těch problémů. Jsou tam uvedeny doklady a citace činů i výroků politiků, i dnešní-
ho prezidenta, které jsou velmi výmluvné a nelze je přehlédnout. Už politická nečinnost 
tohoto období (10 let) je dostatečnou inspirací k petici za „nápravu“. Memorandum má na 
mysli zvlášť posledních sedm let, kdy se objevily pokusy „zásadní nápravu“ zvrátit, a to 
bylo hlavním silným motivem k petici. (Popis této situace jsem dosti jasně vykreslil na 
svém internetu v článku Komentář o vztahu církví a státu.  Stačí jen připomenout snahu o 
zúžení prostoru svobod církví daných ústavou a výše citovaným zákonem č. 308/1991 Sb. 
ve formulaci č. 3/2002. 
158 Pan prezident dále mluví o požadavcích „na absolutisticky chápaný návrat do majetko-
vých poměrů…“, na „kategoricky nastolený požadavek fyzického navrácení církevního ma-
jetku“. Také tyto silácké formulace jsou neoprávněné, poněvadž diecéze takovéto 
požadavky nestavějí (srov. výše cit. “Přehled jednání mezi církvemi a státem…“, kde jsou 
uvedena rozhodnutí biskupské konference), byla tu naopak řada jiných řešení. 
Odpověď na námitku, že jsme prezidentovi neadresovali své požadavky, si dal v úvodu své 
reakce na Memorandum sám, když napsal, že „primárním adresátem jsou vláda, parla-
ment a politické strany…“ 
159 V závěru svého dopisu vypočítává některé „představitele katolické církve se kterými 
mluvím velmi pravidelně", “kteří by k tomu měli dost příležitostí“, aby ho informovali, jako 
například strahovský opat Pojezdný, (který jako zástupce řádů žádá naturální restituci). Že 
by si toho pan prezident nevšiml? Nebo teolog Skalický, který ostatně není žádným zá-
stupcem církve u nás a necítí potřebu ani kompetenci o takových věcech mluvit. (Pan pre-
zident tentokrát z představitelů katolické církve vynechal pana arcibiskupa Otčenáška, pod 
jehož záštitou Memorandum vznikalo). Kromě toho se zřejmě všichni domnívali, že prezi-
dent není „primárním adresátem“ takových otázek, jak sám říká, a proto mu o tom neříka-
li. Prezidentova patetická a poněkud populistická otázka: “Jsou snad menšími katolíky než 
Vy?“ (kádrování?) prozrazuje, že opravdu nechápe smysl petic vůbec, ani strukturu církve 
a kompetencí v ní, ani svobodu věřících pozdvihnout hlas v různých otázkách podle vlast-
ního svědomí. 

 

http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=76
http://www.kardinal.cz/res/archive/002/000276.rtf?seek=1173096749
http://www.kardinal.cz/res/archive/002/000276.rtf?seek=1173096749
http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=76
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stanovisku se uvádí: „ Česká biskupská konference obdržela text Memo-
randa, ve kterém se celá řada občanů naší vlasti a dalších subjektů ob-
rací k odpovědným veřejným činitelům a institucím s naléhavou výzvou, 
aby byla dokončena náprava křivd, které v letech 1948 až 1989 
na věřících, křesťanských a dalších náboženských institucích páchal tota-
litní režim. 
Česká biskupská konference oceňuje, že text Memoranda vystihuje stá-
vající nedostatky, kterými se vztah státu k právnímu, institucionálnímu a 
materiálnímu rámci náboženské svobody v naší vlasti dosud vyznačuje. 
Memorandum je občanským vyjádřením toho, k čemu již v minulosti do-
spěl Ústavní soud ČR a totiž, že aktivity církevních a náboženských insti-
tucí se přirozeně neredukují pouze na prezentaci náboženské víry, nýbrž 
svojí činností navenek, překračující omezení na pouhý výkon nábožen-
ství, vyzařují do celé společnosti a představují tak i nezbytný předpoklad 
fungování občanské společnosti. 
Česká biskupská konference konstatuje, že Memorandum nechce zpo-
chybňovat to, čeho bylo při obnovování náboženské svobody v ČR již do-
saženo, ale chce upozornit na to, co dosud vyřešeno nebylo, a to 
navzdory legitimním zákonným nárokům, základním právům a svobo-
dám a mezinárodním závazkům. Česká biskupská konference děkuje ini-
ciátorům a všem, kteří Memorandum podpořili, za tento projev jejich 
osobního zájmu a vědomí odpovědnosti. 

Česká biskupská konference poděkovala iniciátorům a signatářům Me-
moranda, které vystihuje nedostatky, kterými se vztah státu k právnímu, 
institucionálnímu a materiálnímu rámci náboženské svobody v Česku 
dosud vyznačuje. 
Memorandum je podle biskupů občanským vyjádřením toho, že aktivity 
církevních a náboženských institucí se neredukují pouze na prezentaci 
náboženské víry, ale že svou činností navenek, která překračuje omeze-
ní na pouhý výkon náboženství, vyzařují do celé společnosti; představují 
tak i nezbytný předpoklad fungování občanské společnosti. 
 
Projednání Memoranda při veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně  
Veřejné slyšení k Memorandu proběhlo ve středu 16.5.2007 v 15.00 
hodin v budově Poslanecké sněmovny (Sněmovní 4, Praha 1, zasedací 
místnost č. 106). Na jednání jsou pozváni zástupci předkladatelů Memo-
randa, ministr kultury Václav Jehlička, ministryně pro lidská práva Dža-
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mila Stehlíková, ministr a předseda Legislativní rady vlády Cyril Svoboda, 
zástupci dalších ministerstev a zástupci církví.160 
Zástupce předkladatelů "Memoranda za nápravu vztahu státu a církví v 
České republice" P. Jiří Koníček nejprve představil iniciativu a zdůraznil, 
že jde až o její druhý krok, poté co akademická a osvětová činnost ne-
přinesla větší odezvu. Iniciátoři Memoranda podle něj považují za nepři-
jatelné, "aby se vztah mezi církví a státem zakládal na pravidlech 
vyjadřujících vzájemný nepřátelský postoj." Církev přitom neusiluje o 
získání výhod, ale pouze o možnost svobodného působení, dodal. 
Na slova prof. Pavlíčka, který citoval biskupa Dominika Duku a jeho slova 
o tom, že "církev nikdy neměla větší svobodu", reagoval biskup Ladislav 
Hučko a upozornil, že garantování svobody na jedné straně a nevrácení 
všech prostředků nutných a potřebných k plné činnosti na straně druhé 
stěží možno považovat za plnou svobodu. "I když mají zákonem zaruče-
nu volnost, nemají všechny materiální podmínky k tomu, aby mohly 
svou činnost v plné míře provozovat či rozšířit."161 
Arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, zmínil 
otázku smlouvy s Apoštolským stolcem a podotkl, že právě tato smlouva 
upravuje, kdo bude legitimně v jednotlivých otázkách za celou církev v 
ČR jako takovou vystupovat. "Smlouva určuje jednotlivé kompetence, 
protože pověření jednat za celou církev nikdo v naší zemi nemá," objas-
nil. 
Poslanec František Laudát (ODS) pak připomenul, že otázka narovnání 
vztahů má dvě dimenze – morální, tedy mravní povinnost napravit spá-
chané křivdy, a praktickou – umožnit církvi působit, a to i ve prospěch 
společnosti. "Církev je pro stát partnerem, který upozorňuje na existen-

                                                 
160 Dnes (16.5.2007) v 15.00 hodin začalo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR veřejné 

slyšení k "Memorandu za nápravu vztahu státu a církví". Kromě předkladatelů Memoran-
da a některých poslanců se jej zúčastnili i představitelé rezortů kultury, zahraničních věcí, 
financí a zemědělství i zástupci České biskupské konference a Ekumenické rady církví 
(ERC) a další pozvaní hosté. Veřejné slyšení svolala poslankyně Hana Orgoníková (ČSSD), 
místopředsedkyně petičního výboru parlamentu. 
161 O majetkovém vyrovnání hovořili ve svých příspěvcích i zástupci jiných církví. Joel 
Ruml, druhý místopředseda ERC, upozornil na to, že v otázkách církevních restitucí nejde 
pouze o navrácení majetku, kterým se stát chtěl obohatit: "Komunistický stát zabavil 
církvím majetek proto, aby je zbavil možnosti působení a tak zničil." Referent Komise cír-
kev-stát při ERC Karel Fojtík zase připomenul, že majetkové vyrovnání je i v zájmu státu, a 
zmínil četné stížnosti obcí a měst, jimž blokace církevního majetku brání v rozvoji. 
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ci mravních hodnot," dodal. Biskup Jednoty bratrské Jaroslav Pleva pak 
zdůraznil, že církvím nejde o "nadstandard": "Jsme součástí společnosti 
a chceme být považováni za rovnocenné partnery." Veřejné slyšení k 
Memorandu bylo dialogem zástupců státu i církví, při kterém se předlo-
žily pohledy zúčastněných stran a mnohé bylo objasněno. "Setkání se 
může stát základem pro pokračování v dialogu, ve kterém je stále vidět 
značný deficit vzájemné pokojné a konstruktivní komunikace," zhodnotil 
jednání biskup Hučko. 
Iniciativa vedal MK k zřízení komise pro řešení otázek Memoranda 
Na ministerstvu kultury se má narovnáním vztahu mezi státem a 
církvemi a náboženskými společnostmi zabývat komise, o jejímž zřízení 
bude příští týden jednat vláda. Tento zvláštní tým by měl zřejmě připra-
vovat případnou ratifikaci již navržené, ale parlamentem v roce 2003 
neschválené mezistátní smlouvy s Vatikánem, o které hovoří i koaliční 
dohoda nynější vlády ODS, lidovců a zelených. Signál z ministerstva kul-
tury, že by vláda byla v budoucnu zřejmě ochotna uvažovat o rentě vy-
plácené církvím za státem nevrácený majetek, přijali církevní 
představitelé v březnu s nadějí. 
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Týdenní nauka křesťanské meditace 

Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh 
Podstatě a historii této cesty modlitby se věnuje článek časopisu Dialog 
Evropa XXI číslo 3-4/2015. V internetové verzi časopisu byly od října 
2017 publikovány týdenní naukové vstupy, které připravuje britská ředi-
telka mezinárodní školy křesťanské meditace, bývalá vedoucí katedry 
moderních jazyků, Kim Nataraja. 
Křesťané inspirováni i dálným východem se vracejí ke svým kořenům 
tiché modlitby bez slov, obrazů a konceptů. Druhá polovina dvacátého 
století vedla k rozkvětu takovéto modlitby (Griffith, Lasalle, Jalics, De 
Mello, Merton, Keating, Kopp a další). Křesťanská meditace je cesta 
modlitby objevená v křesťanské tradici benediktinským mnichem 
Johnem Mainem. Main kladl důraz na pravidelnou disciplínu meditace 
ráno a večer o délce minimálně 20 minut. Meditace v jeho pojetí pros-
tým opakování slova (doporučuje modlitební slovo raných křesťanů Ma-
ranatha 1Kor 16,22), ke kterému se meditující vrací vždy, když v 
myšlenkách odešel/a někam jinam, do svých konceptů, obrazů, před-
stav, pocitů apod. Tato praxe je prostá, nikoli však jednoduchá (simple 
but not easy), možná právě pro svoji prostotu. 
Proto jako důležitou součást této praxe doporučoval a praktikoval John 
Main pravidelné setkávání ve skupinách s meditaci společnou. Začal to 
praktikovat v benediktinském klášterech v Londýně a pak v Montrealu, 
kam jednou týdně přicházeli věřící k meditaci. To se rozšířilo po celém 
světě. V roce 2016 bylo takovýchto registrovaných meditačních skupin 
ve světě 2570. Kromě toho v poslední době vznikly i skupiny setkávají ke 
společné meditaci online. Takto se mohou virtuálně sejít lidé z různých 
konců světa například ve virtuální místnosti Jana Kasiána přes program 
Zoom. 
Pro meditační skupiny každý týden ze školy meditace přichází nový nau-
kový podnět. Nový cyklus této nauky začal od velikonoc a snažil se o ná-
vrat k počátkům – k pouštním otcům a matkám, dále k mnichu 
Origenovi, Evagriovi, Janu Kasiánovi a Oblaku nevědění. Byly pojednány 
oblasti dějin křesťanské spirituality, které mají pro meditaci důležitost. 
Koncepty ze života v poušti o samotě či ve společenství, se díky týdenní 
nauce stávají vysoce aktuálními i pro současného člověka, který v životě 
usiluje o disciplínu modlitby. 
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V časopise Dialog – Evropa jsme začali uveřejňovat tuto týdenní medi-
tační nauku až od října, kdy se v nauce pojednávalo téma propojení 
křesťanské meditace s myšlením a dílem dominikánského mystika mis-
tra Eckharta. Právě ticho rodí Krista v nás, překlenuje propast mezi 
přesažným Bohem a zároveň Bohem přítomným v srdci člověka. Křes-
ťanská meditace se snaží skrze opakování slova odpoutat od obrazů, i 
od obrazů jakkoli nábožných. Tím má blízko k Eckhartovu: „Proto se 
modlím k Bohu, aby mě osvobodil od Boha...“ Jakýkoli popis, obraz či 
před-porozumění o Bohu nemůže pravého Boha vystihovat. Eckhart ve-
de k odmítnutí „vynálezů vlastní mys-
li,“ osvobození se od konceptů a před-
stav. 
Křesťanská meditace se snaží pomocí 
opakování posvátného slova odstoupit 
od zaměření na sebe a vstupovat do 
ticha, klidu, jednoduchosti a pokory. 
Postupně se rozvíjí návrat k vlastnímu 
středu – k Bohu, základu duše... 
Poté, co se Kim zabývala křesťanskými 
kořeny tradice modlitby bez obrazů, 
myšlenek a idejí, snažila se popsat pře-
kážky, které této jednoduché cestě 
modlitby brání. Jako jednu z nich ozna-
čuje Newtonsko-Descartesovský pohled na svět a tím pádem vzdálení se 
od postoje sjednocení. Lidská mysl je nahlížena jako cosi odděleného od 
těla a zbytku vesmíru. Pak je myšlenka propojení mezi člověkem a Bož-
skou skutečností čímsi těžko představitelným. 
Od dob Alberta Einsteina ovšem vyrůstá nová cesta přemýšlení o vesmí-
ru a světě. Cituje se jeho výrok: "Intuitivní mysl je posvátným darem a 
racionální mysl je věrným služebníkem. Vytvořili jsme společnost, která 
ctí služebníka a zapomněla na dar." Tento nový myšlenkový směr se 
svým „principem nejistoty“ se odklání od mechanistického a redukcio-
nistického pojetí a zdůrazňuje, že vše je ve vztahu závislosti jednoho na 
druhém. Meditace poskytuje cestu zakoušení právě celistvosti a vzá-
jemného propojení. Uvádí nás do vlastního středu, abychom mohli za-
koušet jednotu s ostatními, se stvořením, s Bohem. 
Autorka navrhuje chápání prvotní viny jako odklon od vyšší roviny – in-
tuitivního vědomí a pád do roviny redukcionistického, vlastnického a 
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individualistického ega. Meditace může být v tomto pojetí vystižena slo-
vy „pamatovat si svůj Božský původ pomocí duchovní disciplíny...“ ane-
bo „uvědomovat si svůj Božský Počátek a úplnou Jednotu Všeho.“ 
Autorka meditační nauky také upozorňuje na nebezpečí toho, že i sa-
motnou meditaci může uchopit ego se svou potřebou vlastnit a zaměřit 
se na „výdobytky, dosažené výsledky, popř. Blahodárné účinky“ medita-
ce… Meditující se učí, že nemůže dosáhnout výsledků pouhým vlastním 
úsilím, protože by to odporovalo odpoutání, onomu ‚nechat odejít...‘ 
svoje neustále se vynořující myšlenky, koncepty, představy a obrazy. 
V posledním naukovém vstupu roku 2017 Kim uvádí biblické citáty, kte-
ré podepírají ducha křesťanské meditace. Seřazuje je podle hesel ticho, 
niternost, chudoba ducha, neustálá modlitba, důležitosti samoty, 
bdělost, přítomný okamžik, utišení myšlenek, pokora, důvěra, sjednoce-
ní s Bohem i ostatními. Nauka týdne ovšem nekončí ani posledním 
dnem roku, ale bude nadále nabízena i v roce 2018. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Mgr. Jindřich Kotvrda, PsL, PD, MTh (1963): kněz brněn-
ské diecéze, studoval na Catholic Institute of Sydney pas-
torální teologii, na Fordham University Bronx NY duchov-
ní doprovázení a v Římě na Gregoriánské univerzitě psy-
chologii s psychoterapeutickým výcvikem. Věnuje se pas-
torační službě, psychologickému a duchovnímu doprová-
zení. 
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Recenze - Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření 

 Marek Vácha: Věda, víra, Darwinova teorie a 
stvoření podle knihy Genesis, Brno: Cesta 
2014, s. 215, ISBN 978-80-7295-184-0  
Autor knihy o vědě a víře je naší veřejnosti 
znám jako spisovatel i popularizátor přírod-
ních věd, ale také jako skaut, katolický kněz a 
vysokoškolský učitel. 
Někdy mám pocit, že Marek Vácha je mak-
roskopický kvantový úkaz, který se dokáže rozdvojit ba i roztrojit, pro-
tože se s jeho stopami setkávám všude, kam se v této zemi, ale i na ji-
ných kontinentech, sám vrtnu. 
Byl skutečně už nejvyšší čas, aby se z jeho pera dostala čtenářům do ru-
kou kniha o velkém tématu současného vztahu přírodních věd a křes-
ťanské náboženské víry. Česká veřejnost je totiž v tomto směru mírně 
řečeno zvláštní. Může za to přemíra předsudků, které mezi námi kolují 
už snad dvě staletí a mají – navzdory změnám, kterými zmíněný vztah 
během té doby prošel – opravdu tuhý kořínek. 
Autorův jazyk je barvitý a poetický, ale současně se nikde nevzdává 
potřebné přesnosti, pokud jde o vědecká, ale též teologický témata a 
jejich vzájemné vazby. Možná, že leckterého čtenáře překvapí, že mezi 
vědou a náboženskou vírou nezeje hluboká propast, jas si mnozí lidé 
myslí. Dnes už spíše jde o dva navzájem se doplňující úhly pohledu, tak 
jako když vidíme v kinosále díky polarizačním brýlím trojrozměrný film. 
V průběhu minulého století zaznamenaly základní přírodní vědy úžasný 
pokor, který způsobil, že jsme schopni v současné době vnímat podivu-
hodný příběh vývoje vesmíru (včetně časové stupnice), který se před 
námi vynořil díky propojení poznatků astronomie, fyziky, chemie, geolo-
gie a biologie. Souběžně s tím se proměňuje i křesťanská teologie. Jeli-
kož autor je odborně vzdělán v obou oblastech, je mimořádně připraven 
svými názory oslovit a poučit naši veřejnost, která ve své většině zůstává 
v zajetí představ o vědě a náboženství, jež ani zdaleka neodpovídají sku-
tečnosti. Přitom díky svému čtivému literárnímu stylu nabízí čtenářům 
poutavý příběh o vývoji vesmíru, v němž hraje fenomén lidstva tak 
podivuhodnou úlohu.    Autor: Jiří Grygar 
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Spolupráce a Memornadum o kooperci mezi MSKA a ČKA 
ThDr. Jiří Koníček 

Podnětem k zahájení jednání o vzájemné spolupráci bylo usnesení VS 

MSKA ze dne 25. 2. 2017, které zavázalo předsednictvo k jednání o 

kooperaci mezi ČKA a MSKA. Na základě toho předseda MSKA zaslal list 

prezidentu ČKA s návrhem formy spolupráce. V odpovědi prezident ČKA 

uvítal navázání spolupráce a  tedy možnosti vzájemně si pomáhat a 

komunikovat. Sdělil, že návrh bude projednán na schůzi prezidia a na 

valné hromadě ČKA s předpokladem vydání podobně vstřícného 

usnesení a následném uvedení do praxe v následujícím akademickém 

roce. Předsednictvo MSKA na svém jednání dne 30. 10. 2017 v 

Olomouci projednalo předsedou předložený návrh a schválilo text 

Memoranda o kooperaci mezi ČKA a MSKA. Návrh Memoranda byl 

projednán a schválen prezidiem ČKA a termín podpisu byl staven na 16. 

12. 2017 v Praze při příležitosti Diskusního fóra k 30. výročí Desetiletí 

duchovní obnovy národa. Memorandum potvrzuje vůli obou stran k 

vzájemné spolupráci a stvrzuje dosavadní jednání. 

Cílem tohoto Memoranda je vytvoření základní platformy pro rozvoj 

spolupráce výše uvedených institucí. Účelem této spolupráce je pak 

rozvoj akademií a jejich organizačních struktur, ve kterém se setkávají 

členové institucí za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních 

a volnočasových aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i 

společnosti jako celku. Spolupráce se rozvíjí formou dialogu na základě 

principů nezávislosti, solidarity, subsidiarity a kooperace v oblastech 

společného zájmu. 

Spolupráce na základě tohoto memoranda zahrnuje: A. pořádání 

přednášek a panelových diskusí pro veřejnost, odborné semináře. B. 

pořádání kolokvií pro vybrané zájemce a konferencí dle možností a 

vzájemných potřeb. C. Vytváření podmínek a zázemí pro působení 
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organizačních struktur akademií k neformálním společensko-

vzdělávacím setkáváním otevřené pro širokou veřejnost a společenský 

dialog. D. užívání prostor a organizačních struktur obou institucí pro výše 

uvedené účely. E. Rozvoj dalších forem spolupráce mezi zúčastněnými 

stranami; zaměření činnosti a spolupráce má přispívat k rozvoji vědy, 

umění a vzdělání, k rozvoji odpovědnosti za uplatňování křesťanských 

hodnot ve společnosti a k formování společenského dialogu a kultivaci 

společenských vztahů. F. Rozvoj dalších forem spolupráce mezi 

zúčastněnými stranami. V závěrečném ustanovení se mimo jiné uvádí: 

Toto memorandum je základem k vypracování dohody pověřenými členy 

předsednictev MSKA a ČKA, ve které budou formy spolupráce 

konkretizovány. 

Memorandum o kooperaci mezi ČKA a MSKA je základem k rozvoji 

akademické a partnerské tvůrčí spolupráce v křesťanském vzdělávání a 

osvětě, k akademickému sdílení, ke společenskému dialogu a 

vzájemnému pokojnému soužití ve společnosti. 
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Setkání s MSKA s katolickými akademiky Rakouska 
v Olomouci. 

V rámci studijní cesty v ČR se uskutečnilo ve čtvrtek 21. září 2017 Setká-
ní s katolickými akademiky Rakouska se zástupci MSKA v arcibiskupském 
paláci v Olomouci. Cestu a setkání organizoval generální sekretář spolku 
katolických akademiků Rakouska (Katholischer Akademikerverband 
Österreich – KAVÖ) Dr. Petr Slouk. Setkání v Olomouci připravil předse-
da MSKA ThDr. Jiří Koníček v hlavním sále Arcibiskupského paláce. 
Cílem setkání obou partnerských organizací KAVÖ a MSKA bylo bližší po-
znání, představení činnosti obou spolků, vzájemná výměna zkušeností, 
diskuse o aktuálních otázkách církve a společnosti. Rakouské hosty za 
MSKA přivítal předseda ThDr. Jiří Koníček. Historické jubilea a spojitosti 
s akademiemi nastínila ve svém vystoupení PhDr. Jiřina Štouračová, kte-
rá připomněla mnohé styčné body naší země a Rakouska. Dotkla se ak-
tivit společné panovnice Marie Terezie a významu Olomouce v celém 
soustátí. Společné odpoledne moderoval PhDr. Roman Zaoral, předseda 
olomoucké pobočky, který se také přimlouval za obnovení „středoev-
ropských sympozií“ 
Rakouskou skupinu asi 20 akademiků vedla místopředsedkyně paní 
Mag. Magda Krön, která ve svém vystoupení představila činnost aka-
demického sdružení. Připomněla dávné počátky setkávání katolických 
akademiků jak v Německu (cca od 1909) a v Rakousku od 1947. V Ra-
kousku dal podnět k založení spolku katolický kněz, sběratel umění a 
mecenáš Otto Mauer. Nejdříve kolem sebe Otto Mauer shromáždil ka-
tolické akademiky ve Vídni. Následně se v rámci spolkového Rakouska 
vytvářely spolky katolických akademiků v jednotlivých diecézích, kromě 
nich pak je tu zastřešující a koordinační spolek KAVÖ. Paní místopřed-
sedkyně hovořila aktivitách, jak jednotlivých silných diecézních spolků, 
tak i aktivity centrálního spolku. K těm patří především dlouholeté vydá-
vání časopisu Quart. Zeitschrift des Forums Kunst-Wissenschaft-
Medien. Časopis vychází jako čtvrtletník a přináší články a studie k aktu-
álním tématům politiky, kultury, vědy a církve. V čísle 2/2017 se jednot-
livé osobnosti spolku ohlíží na 70 let činnosti spolku a vytyčují hlavní 
úkoly pro další léta (Quart 2/2017, s. 11-20). 
V akademické části rozhovorů předseda MSKA ThDr. Jiří Koníček před-
stavil tematickou prezentaci o současné situaci církve u nás a roli MSKA 
a její služba v dialogu církve a státu. Příspěvek vycházel z přednášky 
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Mons. Tomáše Holuba o bolestech a radostech církev u nás. Největším 
problémem a bolestí církve je omezenost a problémy v komunikaci a 
církevního společenství se společností v sekularizovaném prostředí. Role 
MSKA je přispět pořádáním odborných diskuzí a vzdělávacími programy 
ke vzájemnému dialogu uvnitř církve a ve vztahu ke společnosti a státu. 
Setkání akademiků se zúčastnil a shromáždění pozdravil olomoucký ar-
cibiskup Mons. Jan Graubner, metropolita moravský. Při této příležitosti 
bylo za akademii vyjádřeno poděkování za trvalou podporu a podněty 
pro činnost MSKA a akademici popřáli panu arcibiskupovi k jeho 25. vý-
ročí arcibiskupské služby v čele olomoucké arcidiecéze. Předmětem dis-
kuze byly i úvahy o možnosti obnovení společných aktivity, které by 
rozvíjely naše vzájemné setkávání. 
Ve společenské části Setkání akademiků zazněl koncert Konzervatoře 
Evangelické akademie, které bylo završeno přípitkem číše vína z arcibis-
kupských zámeckých vinných sklepů, při níž mohli jednotliví účastníci 
hovořit spolu navzájem. Neoficiálně setkání a rozhovory ještě pokračo-
valy při společné večeři v příjemném prostředí restaurace U Kristýna 
poskytující prostory nejen k pohoštění, ale přednáškovou místnost pro 
vzdělávání. 
 

Přehled aktivit RP MSKA Olomouc v roce 2017 

PhDr.  Roman Zaoral PhD. 

 

Přednášková činnost: Cílem přednášek bylo poskytnout informace a 

podnítit diskusi k aktuálním problémům v současné vědě a společnosti. 

Většina akcí probíhala v Arcidiecézním muzeu, s nímž MSKA Olomouc 

dlouhodobě spolupracuje, jednu jsme uspořádali ve Vlastivědném mu-

zeu a jednu v Arcibiskupském paláci. K nejúspěšnějším jednoznačně pat-

řila přednáška Věry Sosnarové o jejím nuceném pobytu v gulagu, kterou 

jsme pro velký zájem zorganizovali dvakrát, v obou případech ve spolu-

práci s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc. Průměrná ná-

vštěvnost se pohybovala kolem 50 osob, životní výpověď Věry 

Sosnarové si dvakrát po sobě přišlo vyslechnout více než 200 lidí, pře-

vážně studentů Univerzity Palackého.  
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V jarním cyklu se konaly celkem tři přednášky. Zdeněk Vojtíšek předsta-

vil křesťanské církve působící dnes na území České republiky, Jaroslav 

Franc se v kontextu mezináboženského dialogu zabýval životem a dílem 

Aloise Musila a Pavel Titz poutavým způsobem seznámil posluchače s 

výsledky nedávného archeologického výzkumu v Pompejích, na němž se 

sám podílel.  

V podzimním cyklu bylo prezentováno pět přednášek. Redaktor České-

ho rozhlasu Adam Drda přiblížil projekt Příběhy 20. století mapující ži-

votní osudy lidí v totalitních režimech na základě jejich osobních 

výpovědí. Pavel Gábor, významný astronom z Vatikánské observatoře se 

sídlem ve Spojených státech, se zabýval exoplanetami a uvažovaným 

životem ve vesmíru. Biblista Ladislav Tichý zdařile přiblížil život a dílo 

Edith Steinové vyznačující se konverzí od judaismu ke křesťanství. Sku-

tečný vrchol pak představovalo vystoupení – svědectví ženy, která přeži-

la gulag, Věry Sosnarové spojená s prezentací knihy Krvavé jahody 

sepsané na základě jejího životního příběhu. Pro mimořádný zájem byla 

akce  uspořádáná dvakrát, v arcidiecézním muzeu a  v arcibiskupském 

paláci, pokaždé v naplněné kapacitě sálů a velké účastí  studentů. 

Konference: Na sobotu 7. října 2017 připravila MSKA Olomouc ve spolu-

práci s Etickou komisí Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty 

UP, Muzeem umění a Arcibiskupstvím olomouckým v pořadí již XVIII. 

Bioetickou konferenci na téma STÁŘÍ Z POHLEDU 21. STOLETÍ. Úvodní 

přednášku na téma Hodnota stáří přednesl P. MUDr. Mgr. Lukáš Fošum, 

OP. Na příkladu starozákonního krále Davida ukázal, že na stáří a i smrt 

je nutné se připravit, tedy nezkoumat jak stárnout, pečovat o sebe nebo 

shromažďovat majetek, ale s čím stárnout. Ředitelka Gerontologického 

centra Praha, proděkanka Fakulty humanitárních studií UK doc. Iva 

Holmerová, Ph.D. prezentovala téma Stáří z pohledu současné geronto-

logie. Fundovaně shrnula aktuální otázky gerontologie, pramenící 

z praxe a výuky tohoto oboru na vysoké škole. Zakladatel a emeritní ře-

ditel Odborného léčebného ústavu neurologického a gerontologického 

v Moravském Berouně MUDr. Jiří Podivínský přednesl sdělení Zapomí-

nání pohledem neurologa. Zaměřil se hlavně na Alzheimerovu chorobu a 
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zmínil centrum Pamatováček, o.p.s. Olomouc v péči o takové nemocné. 

O funkci AGE centra v Olomouci, nového projektu ambulantní péče o 

staré osoby, hovořila MUDr. Dagmar Malotová.  

Zkušenosti z pracovišť, na kterých je péče o staré osoby hlavním anebo 

častým úkolem, prezentovali autoři z Fakultní nemocnice Olomouc. 

Vrchní sestra Mgr. Lenka Šeflová a MUDr. Lukáš Daniš (oba II. interní 

klinika FNO) připravili příspěvek nazvaný Křehký senior v akutní péči, 

v němž na třech kazuistikách z vlastní klinické praxe poukázali na selhání 

zdravotnického personálu a rodinných příslušníků v péči o seniory. Mgr. 

Libuše Danielová, vrchní sestra oddělení geriatrie FNO, pojala svůj refe-

rát z historické perspektivy. Věnovala se proměnám v náplni práce sest-

ry od 19. století do současnosti a vyzdvihla specifika geriatrického 

ošetřovatelství. Na závěr promluvila MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D., 

primářka oddělení geriatrie FNO, na téma Aktuální výzvy v geriatrii, kte-

rá upozornila na tři důležité aspekty v léčbě geriatricky křehkých senio-

rů, jež představují výživa, pohyb a motivace.  

Ze všech sdělení vyplynulo, že sice bez ekonomického zázemí nelze ade-

kvátní péči poskytovat, nicméně bez lidského přístupu s notnou dávkou 

altruismu není taková péče vůbec možná. Bohatá diskuze ke všem refe-

rátům svědčila o aktuálnosti zvoleného tématu. Konference představuje 

v olomouckém regionu vítanou součást celoživotního vzdělávání pra-

covníků ve zdravotnictví, jako každoročně byla akreditována u České 

asociace sester. Zpráva o konferenci byla publikována na webových 

stránkách Žurnálu UP a v online verzi časopisu MSKA Dialog – Evropa 

XXI. 

Exkurze: Na závěr letního semestru 2017 MSKA Olomouc uspořádala 

tradiční exkurzi, jíž se zúčastnili zájemci z Olomouce a Prostějova. Cílem 

cesty byl nedávno renovovaný špitál v Kuksu, farmaceutické muzeum a 

Braunův Betlém v okolí. Prohlídku doprovodili výkladem Roman Zaoral, 

předseda pobočky, a Filip Hradil z Vlastivědného muzea v Olomouci.    

Spolupráce se zahraničím: V neděli 29. července 2017 proběhlo 

v Olomouci setkání členů MSKA s účastníky týdenní odborné exkurze Po 

stopách Edith Steinové ve Slezsku organizované partnerským spolkem 
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Katholischer Akademikerverband (KAV) Wien. Členové olomoucké po-

bočky Roman Zaoral a Ladislav Tichý zajistili pro hosty přednáškové pro-

story v budově bývalého Německého gymnázia (dnes Cyrilometodějská 

teologická fakulta UP), které navštěvoval Edmund Husserl, nejvlivnější 

učitel Steinové, a na bývalé Vojenské akademii v Hranicích na Moravě, 

kde Steinová působila za první světové války ve vojenském lazaretu. Na 

obou místech účastníci vyslechli zasvěcené přednášky profesorky vídeň-

ské univerzity Hanny-Barbary Gerl-Falkovitz a hlavního organizátora ex-

kurze Remberta Schleichera.  

 

Zpráva o akcích pořádaných RP MSKA Brno 

Zuzana Bartošíková 

 
RP Brno v roce 2017 uspořádala několik zajímavých akcí. Protože 
v loňském roce jsme si připomněli výročí založení brněnského alumná-
tu, tak MSKA  pod záštitou brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho 
uspořádala akademickou konferenci s názvem „Brněnský alumnát a je-
ho 210 let stará historie“. 
Během tohoto přednáškového dopoledne se svými příspěvky vystoupili 
ThDr. ICLic. Jiří Koníček, PhDr. Jindřich Charouz, Th.D., Opraem., Mgr. 
Tomáš Parma, Ph.D., ThDr. Hynek Šmerda, Th.D. Témata cyklu byla vě-
nována odkazu, historii a současnosti, studentům alumnátu a také Fran-
tišku Sušilovi, se kterým je alumnát spjat. Přednášky doplnila 
komentovaná výstava Mgr. Lenky Klaškové. Konference se konala 
v budově bývalého alumnátu, v bývalé kapli, jež dnes slouží jako aula 
rektorátu VUT v Brně. 
Významnou akcí, byla přednáška paní Věry Sosnarové s názvem „Krvavé 
jahody. Příběh ženy, která přežila gulag.“ Paní Věra velmi emotivně vy-
právěla o svém životě. Vyprávěla o tom, jak a proč se dostala do sovět-
ského pracovního tábora na Sibiři, co všechno v táboře zažila a také co 
prožívala po návratu do vlasti. 
Poslední přednáška loňského roku patřila PhDr. Jiřině Štouračové, která 
se zamýšlela nad tématem „Stýkání a potýkání křesťanství a islámu 
v Evropě“. Přednáška posluchačům přiblížila vzájemné kontakty a střety 
křesťanů a muslimů z historického hlediska.  
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Přehled činnosti RP MSKA Prostějov v roce 2017 

PaedDr. Karel Kotyza 
 
Uspořádali jsme 5 přednášek, kterých se zúčastnilo 210 posluchačů. 
Přednášky se konaly v budově Cyrilometodějského gymnázia, Komen-
ského ul. Č. 17 v Prostějově. 
15. 2. 2017 nás P. Jindřich Holeček seznámil s historií i současností řádu 
dominikánů, která je stará více než 8 století. 
1. 3. 2017 hovořil církevní historik P. Miroslav Herold, Lic., SI na téma 
„Sv. Jan Nepomucký, jeho odkaz pro současnost“. Toto téma je pro his-
torii Prostějova zvláště zajímavé, protože ve městě je 5 soch tohoto 
světce a nádherný barokní kostel světci postavený. 
22. 3. 2017 se mezi nás dostavil Doc. Petr Chalupa, Th.D.  z olomoucké 
univerzity s tématem „Apoštolská exhortace Amoris Laetitia“. 
20. 9. 2017 hovořila pro 55 pozorných posluchačů paní Mgr. Hana Čiž-
mářová z muzea Prostějovska na téma „Keltové na Moravě, obchodní a 
výrobní centrum v Němčicích nad Hanou“. Jde o nový a velmi významný 
objev prostějovských archeologů, který řadí tuto lokalitu 
k nejvýznamnějším ve střední Evropě. 
18. 10. 2017 vystoupila před zcela naplněnou posluchárnou PhDr. Jiřina 
Štouračová z Masarykovy univerzity v Brně s aktuálním tématem „Stý-
kání a dotýkání křesťanství s islámem“. Zde byla velmi živá závěrečná 
diskuze. 
Naše činnost je podporována dotací Městem Prostějovem.  
 

Zpráva o činnosti RP Zábřeh za rok 2017  

Josef Klimek 
 
Moravsko-slezská křesťanská akademie je dobrovolným sdružením 
osob, které organizuje a vyvíjí osvětovou, vzdělávací a výchovnou čin-
nost. Činí tak za účelem interpretace aktuálních poznatků ve vědě, 
technice a umění v duchu křesťanských duchovních a mravních hodnot. 
Pro naplnění těchto cílů MSKA připravila i oblastní pobočka v Zábřeze 
v průběhu roku 2017 celou řadu akcí. 
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První akcí roku 2017 byla v pondělí 30. ledna přednáška Ing. Jaromíra 
Maštalíře přibližující nejnovější znění daňových předpisů. Dne 14. břez-
na jsme v Katolickém domě přivítali redaktora Českého rozhlasu Olo-
mouc Mirka Kobzu, autora rozhlasových pohlednic z kraje mezi 
Pradědem a Hanou. Ten nás ve své přednášce provedl „Zábřežském po 
historických cestách“. V úterý 25. dubna jsme přivítali paní Věru Sosna-
rovou. Ta se nejprve se studenty místního gymnázia a v podvečerních 
hodinách pak se širokou veřejností podělila se svými životními zážitky 
při přednášce nazvané „Přežila jsem GULAG“. Poslední akcí jarního se-
mestru byl v úterý 30. května autobusový zájezd s návštěvou význam-
ných sakrálních památek Hostýn a Štípa. 
V podzimním semestru byla poté plánována pouze jediná akce. V úterý 
12. prosince jsme přivítali velmistra Řádu sv. Huberta Jana Františka Vo-
tavu. 
Uspořádáním výše uvedených akcí tak i oblastní pobočka v Zábřeze při-
spěla k naplňování cílů MSKA. Jednotlivé akce byly návštěvníky hodno-
ceny velice příznivě. Jejich pochvalná vyjádření jsou pro nás 
povzbuzením a motivací k další činnosti. 
 
Vznikla nová RP MSKA v Křenovicích. 

Křenovice je obec nedaleko od Brna, se zhruba 2 tisíci obyvateli. Jsou 
také obcí z bohatou kulturní minulostí a náboženskou tradicí. Zhruba od 
poloviny šedesátých let minulého století zde skupina iniciativních jedin-
ců programově pořádá různé kulturní akce, od divadelních večerů a ve-
čerů poesie, přes hudební Klubové večery , po improvizované besedy, 
až po nejrůznější příležitostné společenské akce. V různých dobách tyto 
podniky -aby se daly veřejně prezentovat –také zastřešovaly různé ofici-
ální organizace. Po roce 1989 pak se z oficiálních akcí stávaly také akce 
soukromé, polosoukromé, a pod.  
Po seznámení se s MSKA tu organizátoři spatřili možnost mít pro své 
iniciativy konečně jednotné smysluplné zastřešení organizací, s jejímiž 
ideály i cíli byli by ve své většině ve shodě. Spatřili tu i možnost rozšířit 
své vlastní aktivity o akce, které nabízí MSKA, což je jistě zajímavé. Také 
jako věřící křesťané uvítali možnost tímto způsobem propagovat 
společný světonázor, což bylo i důležitým motivem pro založení RP pří-
mo v místě, i když víme, že existuje RP MSKA i v blízkém Slavkově u Br-
na. 
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V našem případě se tedy prakticky nejedná a vytvoření nové struktury, 
ale o zastřešení stávajícího. Samozřejmě všechny nutné oficiality jsme 
absolvovali, a rádi budeme  dále pokračovat v započatém díle pod křídly 
MSKA.  
Od založení RP v říjnu 2017 se uskutečnily: 
4.11.    v prostorách Římskokatolické fary přednáška sr.Františky Eleny 
Sebíňové  s Kongregace Sester Těšitelek BSJ v Rajhradě,s názvem Chari-
tativní a dobročinná činnost moravské šlechty před rokem 1918.  
Dne 16.11. Klubový večer v sále místního Divadla AV s místním hudeb-
ním uskupení Poletnice a herci Ladou Jelínkovou a Václavem Vese-
lým, s názvem Poletnice a jiné nepříjemnosti návštěva 60 posluchačů.  
V roce 2018 je zatím připraveno: 1.3. Přednáška PhDr.Jiřiny Štouračové 
v prostotách OÚ Křenovice s názvem Stýkání a potýkání křesťanství a 
islámu v Evropě.14.4.  V sále místního divadla Klubový večer se skupi-
nou Poletnice a akčním vystoupení Břetislav Jelínka. Jiří S.Pospíšil 
 
Obnovená činnosti regionální pobočky MSKA v Uherském Brodě 

Tato pobočka vyvíjela činnost v letech 2004 až 2012, kdy pravidelně po-
řádala průměrně šest přednášek ročně. Z důvodu vyššího věku předsedy 
a neochoty členů RP převzít vůdčí roli předsedy pobočky byla na konci 
roku 2012 činnost pobočky přerušena. Z iniciativy kaplana farnosti 
Uherský Brod P. Jindřicha Peřiny byla v listopadu 2017 svolána schůzka s 
předsedou RP panem Ing. Zdenkem Hanzelkou, CSc. a paní PhDr. Hanou 
Všetečkovou a na ní bylo dojednáno, že regionální pobočka MSKA v 
Uherském Brodě opět začne vyvíjet činnost. Současně bylo dojednáno, 
že prostřednictvím P. Jindřicha Peřiny zažádá o dotaci z města Uherský 
Brod. Dotace má pokrýt především náklady spojené s výrobou, tiskem a 
vylepováním plakátů, a také náklady spojené s pronájmem prostor, kde 
budou přednášky pořádány. O schválení dotace budeme informováni v 
průběhu dvou měsíců.  
Na období do letních prázdnin letošního roku máme v plánu uspořádat 
tři přednášky: v dubnu přednášku ISLÁM - výzva nebo ohrožení P. Jana 
Pacnera; v květnu přednášku otce arcibiskupa Jana Graubnera Zkuše-
nost a perspektiva hospodaření církve; v červnu přednášku Mariana 
Jurečky Křesťan a politika. Doufáme, že obnovená činnost naší regionál-
ní pobočky poslouží k posílení a prohloubení křesťanského povědomí 
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všech posluchačů, kteří si udělají čas a námi pořádané přednášky na-
vštíví. P. Jindřich Peřina  
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SETKÁNÍ PŘEDSTAVITELŮ MSKA A SPOLKU KATOLICKÝCH AKADEMIKŮ 
RAKOUSKA KÝMI AKADEMIKY V KTERÉ SE USKUTEČNILO 21. 9. 2017  

V ARCIBISKUPSKÉM PALÁCI V OLOMOUCI, (foto Z. Bartošíková) 
 


