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„Točíme se pořád okolo hříchu, ale otec v příběhu 
o marnotratném synovi objímá syna smrdícího po prasatech. 

Nečeká, až bude prosit o odpuštění, a jde mu vstříc.“





V E  J M É N U  O T C E  I  S Y N A  I  J E J I C H  R A D O S T I !

Věřím,ževětšinalidížasnenadsvětem,kterýpoznává.Věřím,
žejencitlivýčlověkpřijmezprávu:NeznámýAutorvesmíru
alidstvachcebýtnazývánOtcem.Věřím,žeJežíšjeKristem–
vyvoleným–abynámzvěstovalpravduonašemoslavení,tvrdě
zaplacenoujehoživotem.Věřím,žejehosmrtbylavrcholným
úkonemláskyknám.Věřím,žejehozmrtvýchvstáníjepotvrze-
nímskutečnéhoSynovstvíBožího.Věřímvčistémateřstvíjeho
matkyMarie,důkazuto,žejepravýčlověk,nášBratr.Věřím,že
jehoDomovjeinašímdomovem.Tamnásvedeznašehoexilu
církev,společenstvícitlivých.Věřím,ženášporušitelnýživot
vstupujedoneporušitelnostipravéavěčnéRadostiŽivotaOtce
iSyna.Amen.

TojemojeosobníKrédo
JanRybář
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Válečnédětství

Máš nějaké výrazné vzpomínky na dětská léta před válkou?
BydlelijsmenedalekoBrna.Půlhodinyodkonečnéstanice

tramvaje.Domasnámižilyidvěpratetyzmaminčinystrany.
Oběbylysvobodné.SloužilyjakozdravotnísestryvZemské
nemocniciusv.AnnyaproslužbuI.třídymuselyzůstatsvo-
bodnéatakémuselyumětdobřeněmecky–tehdybyloBrnoze
dvoupětinněmecké.Oběbylypoctivékatoličky.

Jednaznichměladíkyslužběutěžcenemocnýchhodnězná-
mýchmezikněžími,kteréknimvolala.Aměbralanatytocesty
někdyssebou.Takjsemsedostalidoklášterů,zvláštěaugusti-
niánského.Stálpoblížnemocniceatitokněžítamsloužilinej-
častěji.Alebylijsmestetouijinde.VBrnětehdybylodesetrůz-
nýchmužskýchřeholí.

Takže by se dalo říci, že jsi vyrůstal ve zbožném prostředí?
Toano, tatínekkaždýtýdendržívalhodinu„modlitební

stráž“předvystavenouNejsvětějšísvátostíubratříeucharisti-
ánů.Navelkécírkevnísvátkytatínektakévyvěšovalvatikán-
skouvlajku.Tatínekbylzbožněvychovaný.Babičkachtěla
býtpůvodnějeptiškou.Nevzaliji,protožesenedokázalanaučit
německy.TehdytobylavBrněpovinnost.Taksevdalaavstou-
pilaspolusdědečkemdotřetíhořádusv.Františka.Proprarodiče
bylKristusPánjakoslunkonanebi.Mělistrach,abybylavláha,
abynebylokrupobití,abynepřišlanemoc,abynebylaválka.
JejichvíraspočívalaveslovechPane,smilujse.Ocoradost-
nějšímůžebýtnaševíra,kdyžmůžemeříkatPane,mámeTěrádi.

Zažiljsemipradědečka.JmenovalseEmanuelanaVánoce
námnosívaljablka,hrušky,ořechy,křížaly.Vkuchynidomku
vKlepáčověměli ještěpodlahuzudusanéhlíny.Pradědeček

< S pradědečkem Emanuelem Rybářem, třicátá léta minulého století
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sedávalnasluníčkuamoctohonenamluvil.Jenmnehladíval
pohlavě.Jehosyn,můjdědeček,sedostalnešťastnounáhodou
jakoposunovačmezinárazníkyvagonů.Podvouletech,které
strávilnalůžku,zemřel.Babičkazůstalasamasesedmidětmi.
Mělaruceupracovanéjakochlapzprácevlese.Apřecesinašla
časnafrantiškánskýbreviář.Můjotecmuselodtřináctiletcho-
ditpracovatdotovárnyvzdálenéosmkilometrů…TetaAnnašla
vedvanáctidoslužbydoVídně.

Maminkabylasirotek.Všestiletechpřišlaorodičeidvasou-
rozence.Všichnizemřelinatuberkulózu.Vychovalajiteta,které
vosmnáctiletechamputovalinohu.

Maminkabylatakézbožná,snadještěvícnežtatínek.Ařekl
bych,žejejízbožnostbylazdravá.Zajímalaseoděnívcírkvi,
vzdělávalase,četlačasopisVývoj,kterývydávalpoválcePavel
Tigrid.Kvitovala,kdyžcisterciačkyvpadesátýchletechzrušily
hábityiklauzuru.Kdyžkomunistézavíralikláštery,jenechali
být–všechnychodilyvcivilu,mělyzaměstnání…Tobyljediný
klášter,kterýsenedrželnepodstatnýchvěcí.Maminkapřemýš-
lelaotom,jakbymělacírkevfungovatvaktuálnímprostředí.
Tomámponí.

Přirozeněknámchodiliněkdynanávštěvupánovévhábi-
tech.Mnohojsemodnichještěnepochytil,alecítiljsem,žebyli
vevážnosti.Obdivovaljsemje.Toprostředímnepřitahovalo.
Odtříletjsemříkal,žebuduknězem.Nikdyjsemojinémpovo-
lánínemluvil.

Vzpomeneš si, čím tě ti pánové v hábitech tehdy přitahovali?
Knámdomůchodívaliredemptoristé.Hořelitouhouobracet

lidinavíru.Vybavujisiiněkolikfarníchkněžízokolí.Bylichytří
avzdělaní,mluviliněkolikajazyky.Tomiimponovalo.Alemys-
lím,žemnesilněovlivnilaipoutnímístavokolí.Osmkilome-
trůodnásjsouKřtinyajenokousekdálVranovskýklášter.Tam
jsembyljakodoma.Byljsemšťastný,kdyžmnenepřehlíželi,
alebavilisesemnou,malýmministrantem.

Nevlastníbabičkamnetakévodilakjezuitůmdokostela
PannyMarievBrně.Vkryptěuchovávalimumiipohublého
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Rodiče Jan Rybář 
a Štěpánka, rozená 
Freyová, 1929

S rodiči na výletě,  
třicátá léta  
minulého století
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Jedináček, 1931

páteraStředy.Tamlčenlivásiluetamněutkvělavpaměti.Něco
málojsemojezuitechvědělužjakodítě.(smích)

Ministroval jsi od malička?
Ano.ObdivovaljsemnašehopanafarářeFrantiškaPospíchala.

MělijsmeskupinuLegioAngelica.Totoministrantskésdružení
řídilP.Pavelka: mělosvůjvlastníčasopis.Chodilijsmenapra-
videlnéschůzky,pořádalysevýlety.Bavilomneto.Vdeseti
letechjsemnapsaldopispanubiskupoviWeberovi,kterýsesta-
raloministrantyvČechách.AčbylNěmec,umělperfektněčesky
anapsalmivlastnoručněodpověď.Slýchaljsem,žeodpověděl
všemministrantům,kteřímupsali.Doprotektorátuoficiálně
nesměl,alejezdilsem.Poheydrichiáděbylaodvahaitopsaní
dopisů,vždyťnakaždéobálcebyluvedenjakoodesílatel…Chtěl
jsempopřevratudopisvěnovatlitoměřickémubiskupství,ale
běhemtěchmnohastěhováníjsemhoztratil.
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Vyrůstal jsi jako jedináček mezi dospělými…
Matkapomémporoduužnemohlamítdalšídítě.Alekama-

rádůjsemmělhodně.Vetříděnásbylo39kluků.Měljsemblíž
ktěm,corádičetli,nasportjsemtoliknebyl.Našivěděli,žerád
čtuaknarozeninámisvátkůmjsemdostávalknížky.Inašepaní
učitelkamnevtomtaképodporovala.

S Bílovicemi jsou spojena jména mnohých osobností Janáček, 
Těsnohlídek, Neumann, Čapkové… Promítlo se to do atmo-
sféry obce?

Veliceneblazepůsobilioba,komunistickýbásníkS.K.Neu-
manniliberálRudolfTěsnohlídek.NeumannbydlelvŘečko-
vicích,odtudpocházela jehodruháženaBoženaHodačová,
jakomaléhomnehoupalanakolenouadávalamibonbony.On
sepakrozvedlaměldalšíženu.Mimochodemzačinnostproti
císařipánuaproticírkvihovyloučilizobce,aprotosepřestěho-
valknámdoBílovic.Způsobildostzla.Snažiliseoateistickou
osvětuařadulidíodvedliodvíry.RudolfTěsnohlídeksinako-
necvzalživotajehoprvníatřetíženataké.Maminkajevšechny
znalaavyprávělamito.

ZnalijsmeiČapkovy.KdyžHelenapřestavovaladům,bra-
tři,kteříkníjezdilinaprázdniny,dvělétabydleliunás.Jájsem
znaljenHelenu.

Zmínil jsi, že Brno bylo téměř z poloviny německé, ty pochá-
zíš z české rodiny?

Ano,aleještěbabičkasdědečkemmluviliněmecky.Obaměli
německéškoly.Kdyžbabičkapsaladopisčesky,občastambyla
inějakáhrubka.

V roce 1939 přišla válka. Vzpomínáš si na příjezd německé 
armády?

JeštěpředtímpřicházelidoBrnaskufryaranciČešivyhnaní
zpohraničí.Matkajimpomáhalasehnatubytování,chodila
pookolníchvsíchasnažilasepřemluvitmístní,abysije,kdo
mohl,vzalnabyt.Shánělajimpeřiny,záclony.
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S bílovickým panem farářem Františkem Pospíchalem,  
jako ministrant (první zleva), čtyřicátá léta minulého století
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Kdyžpřišliněmečtívojáci,tomibyloužosmlet.Patnáctého
březnatohorokumnemaminkavzbudiladřívnežjindy.Rozhlas
hlásil,ženašehranicepřekročilaněmeckáarmáda.Kolempůl
osméužněmeckékolonyprojíždělypodnašímkopcem.Pamatuji
si,jakjimtetahrozilaamaminkasestrachovala,žejiodstřelí.
Tonapětíjsmecítilyimyděti.Veškolesetendenneučilo.Náš
třídní,panučitelJosefZapletal,sedělzakatedrouspodepřenou
hlavou,abychomnevidělijehoslzy.

Nosilijsmepravidelnězemlýnamouku.Vlesebylytřimlýny.
Avědělose,žepolicejníhlídkydětinekontrolují, takjsmeji
voziliveškolníchbrašnách.„Pašoval“jsemtaktřebaizabijačku.
Nebojsemneslkrabicinakloboukyavníjsemproneslbandasku
smlékem.Matkaztohoradostnemělaaradějimikvůlitomu
koupilačepicihitlerjugend.Alejídlabylomáloalidésesnažili
pomáhatsi,jaksedalo.

Židénapříkladsmělinakupovatažvpěthodinodpoledne
amohlichoditjendojedinéhoobchodu.Pochopitelněčastouž
bylyjenprázdnépulty.Němcisestarali,abynebylonickdo-
stání.Myděti jsmeprotoŽidůmchodilynakupovat.Jakbyli
rádi,kdyžměličerstvérohlíky!Kdybysetoprovalilo,rodiče
byskončilivkoncentráku,alestejnějsmetodělali.Tobylanaše
klukovskábitva.

Rodiče o tom věděli?
Samosebou.Vědělotovíclidí.Dvaspolužácimělitatínky

učetnictva.Atinámdávaliecho,žebudoumítněmečtíčetníci
školeníahospodářskéhlídkybudouzajišťovatpouzeČeši.

Nicméněmaminkabylaopatrná.Tatínkovizakázala,aby
vynášelzeZbrojovkysoučástkykezbraním.Dostbylonatom,
žesepřivýrobězbranívčeskýchtovárnáchsabotovalo.VAng-
liimajívmuzeunevybuchlébombyplnépísku.Kdyžsepři
kontrolemunicenaněcotakovéhopřišloadohledaliviníka,šel
dokoncentráku.

Bálijsmeseotátuipřináletech.Modlilijsmese,abypřiletec-
kémbombardovánínepřišeltatínekoživot.Někdyjsmesemod-
lily–samyděti–ukapličkysv.JanaNepomuckéhouřekySvitavy.
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Zbrojovka musela být dost pravděpodobný cíl…
Apřitomsejíbombyvyhýbaly!Okolníobytnéčtvrtibylyroz-

bombardovanéazbrojovkastálaavyrábělapořáddál.Prýproto,
žeakcievlastnilivlivnípodnikatelézeZápadu…

Zažil jsi válečné hrůzy zblízka?
BývaljsemčastounevlastníbabičkyvBrně.Nanástupiště

doBrnaobčaspřijelvlaksvěznineboŽidy,kteřívolali(marně)
povoděnebokouskujídla.Takésipamatuji,jaknádhernévily
opouštěližidovštímajiteléscelýmirodinamijensmalýmikuf-
říky…Apakjsmeviděli,jakŽidycpoudovagónů.

Mizeli takéněkteří tatíncispolužáků,buďdovězení,nebo
dokoncentračníchtáborů.Pozavražděníříšskéhoprotektora
Heydrichačeskýmiodbojářiroku1942námuprostředvyučo-
váníodvedlogestaponašehopanaučiteleZapletala.Užsenikdy
nevrátil.Jeponěmnazvánajednabrněnskáulice.

Jak jsi to vnímal?
Nejsilnějijsempociťovalbezmocanejistotu.Tonásvedlo

kekosteluakmodlitbám.

Jak se odrážela pohnutá doba v kázáních, v životě farnosti?
Vybavujisi,žepanfarářkázaltak,žejsmesitomohlivylo-

žitjakopovzbuzeníporobenéhonároda.Říkaltodvojsmyslně,
přecejendokostelachodilařadaNěmců,ikdyžtobylivětšinou
starousedlíci,odnichžnebezpečínehrozilo.Smnohasousedy
jsmevycházelislušně,ikdyžjakoNěmcimuselivyvěšovatříš-
skouvlajkuapodobně.Například,kdyžpoválcezatklivelitele
NSDAP,předložilvyšetřovatelůmbalíkudání,která„stopil“.
BylatosamáudáníČechůnaČechy!Tomuzachrániloživot
aodsedělsijenpětletvězení.

Nafařesetakéscházelzaúčastipanafarářeilegálnínárodní
výbor.Tehdyještěvšichnisvorněplánovali,cobudepoválce.
Farář, tehdejšístarosta,komunistéinekomunisté…Farářbyl
místopředsedou,předsedoubylnějakýsoudruh.Jehobratrbyl
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popravenříšskýmsoudemzaodbojovoučinnostaondíkytomu
požívalvobcirespekt.

Na konci války se pak přes Brno převalila fronta, jak jste tu 
dobu prožívali?

Bylijsmetřitýdnyvesklepě.Venjsmenevycházelianipro
jídlo.Tatínekještěstropvyztužilfošnamiasehnalnějaképotra-
viny.Ačekalijsme.Anirádiojsmetamneměli.

Co jste celé ty dlouhé hodiny dělali?
Cosepamatuji,takjsmesehodněmodlili.Apaknámhlídka

přišlaříct,žepřijeliRusovéaužjepovšem.Tobylaradost,úleva!
Polovinadomůvulicibylarozstřílená.Kostel,kterýstál

vevedlejšíulici,bylzlepoškozen.NavěžisiNěmciudělalipozo-
rovatelnuakosteldostalněkolikpřímýchzásahů.

Jak vzpomínáš na Rusy, s nimiž jste se setkali?
Bylitoruštívojáci.Námklukůmprodávalivojenskéodznaky,

kterésenámtuzelíbily.Sámjsemjesledovalsrespektemzpo-
vzdáli.Onisenaopakzajímalionáramkovéhodinky,budíky
nebojízdníkola.Podlerysůvjejichtváříchbylopatrné,žepři-
jelizdaleka.

BrzyseknámtakédostalyzvěstioRusech,kterénámnahá-
nělyobavy.Veškolejsmeměliučitele,kterýbývalpředválkou
profesoremnauniverzitěvUžhorodě,takéjsmeznalizubařku,
kteráknámuteklapředRusy.Varovalinás,říkali:Němcitubyli
několiklet,aleažpřijdou„naši“,budoutunadlouháléta.

Ještěpoválcetovypadalo,žesecírkevskomunistynemůže
nedohodnout,vždyťšpičkykléruikomunistůbylyspoluzavřeny
vkoncentrácích.Lidénadšeněsniliospolečnémbudovánívlasti.
Ale,kdochtěl,věděl,žetonebudejentak.Pamatujisinačlánek
vCyrilometodějskémkalendářisobrázkyruskýchsedlákůobě-
šenýchnastromech,kněžípřibitýchnavratakostelů.Dokumenty
bylykdispozici,alelidétomunevěřili.Nevěřilianivyprávění
očitýchsvědků…
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Správy věcí veřejných v obci se ujal ilegální národní výbor?
Ano,vněmbylistarostaobcezaprotektorátu,vedeníobce

plynulepřešlodonovýchčasů.Podobněkontinuálněfungovala
ipolicie,četnictvo.

Zažil jsi i následné vyhánění Němců?
Ano,bylotopodobněotřesnéjakotransportyŽidůavězňů

zaválky,akorát jenevezlinákladnímivagóny,alemuseli jít
pěšky.Byli to jenstaří lidé,ženyneboděti;mužiskončili
nafrontěčivzajetí.Tytolidihnalivzástupusměremkrakouské
hranicitaknelidsky,žetocelářadaznichnepřežilanebospáchala
sebevraždu.MajíspolečnýhrobvPohořelicíchuBrna.

Kdo zkraje po válce vyhánění organizoval? Národní výbory, 
policie, četnictvo?

Kdepakti,bylikolemtohojenlidéspáskouRGnarukávech,
příslušníciRevolučníchgard.

Obnovený kostel v Bílovicích
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Teprve dnes po více než sedmdesáti letech se o odsunu víc 
mluví, čím si to vysvětluješ?

Všimnisi,žejdeomladéhistoriky,kteří,kdyžseotomněco
dozvědí,cítíjistébezpráví.Tévnímavostisicením.Aledůvod
pročseotommluvíaždnesjejednoduchý–zakomunistůto
nešlo.JeštědnesjsousmířlivísudeťácizAckermannGemeinde
„podezřelí“.Bojímese,abyněkdonechtělněcovrátit.Alety
mladélidizajímá,žesestalakřivda,aneníjimtojedno.

Zdětstvísimnohonepamatuji,alesetkaljsemseslidmi,kteří
zažiliodsun,kdyžjsempůsobilvpohraničí.VMaléÚpěbyl
zaválkyjedinýfanatickýnacista–učitelvmístníškole.Všichni
sehobáli.Stačilojednošpatnéslovo,askončilivkoncentráku.
Zestrachuvyvěšovalifanglepodobnějakomyzakomunismu.
Kdonešelkvolbám,kdosidovolilnevyvěsitrudouvlajku?

VMaršověmělfarářvroce1938zvonitnapočesthenleinovců
aneudělalto.Ještětendenmuselutéctzfary,abyhoopilímla-
dícinezmlátili,apřišelomísto.FarářvHornímMěstěkázalproti
nacismu,askončilvkoncentráku.StarejSagassermezichlapy
vhospoděplácnul,žekdybyměljítzaHitleranafrontu,takto
seradšioběsí.ZapůlhodinytambylogestapozTrutnovaaptali
se,kdotořekl.Naštěstítovšichnipopřeliadostalihozmaléru.
Nakonecskutečněnafrontunešel.Asitřichlapižádalihraběte
Černína,abyjimdoložil,žejsoupotřebaprovítězstvíTřetíříše
vkrkonošskýchhvozdech,aprošlojimto.AnitenČernínnebyl
nacista,alemuselvystrčitfangli.Hákovékřížepovinněvlály
navšechkatolickýchfarách.

VÚpěivŽacléřijsemmívalvdevětašedesátémněmeckémše
vneděli,vTrutnověbylaněmeckámšepovolenajenvúterý.Tam
bývalopadesátisedmdesátlidí.VŽacléřitobývalipředevším
horníci,neodsunuli jepodobnějakodělníkyzporcelánky.Ti
chlapimiříkali:„Myjsmebylizaprvnírepublikysociálnídemo-
kraté,tobylozarajchušpatně,adnessenanáslidédívajíjako
nanacisty…Takyšpatně.“Velkáotázkaovšemje,jakbychom
stakpočetnoumenšinoupoválcevycházeli…
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Nacestěkjezuitům

Jak ses učil na základní škole?
Dobře,patřiljsemmezilepšížáky.Byljsemodmalavášnivý

čtenář.Atakémnebavilahistorie.Měljsemšestidílnouency-
klopediičeskýchamoravskýchhradůazámkůavtéjsempořád
ležel.Měljsemvztahkeklenbám.(smích) Všakmnepakokouz-
lilovelehradskégymnáziumsvojístarobylostí,baroknímkoste-
lemskryptou,vykopávkami…

Takže jsi mířil na střední školu?
Přihlásil jsemsenabrněnskéklasickégymnázium,abych

mohlbýtknězem.Tammnetaképřijali.Pakjsemsiúplnounáho-
doupřečetlnotickuvLidovéobrodě,ževčervencisekonají
naVelehraděexercicieprostředoškoláky.Ihnedjsemsepřihlá-
sil.Duchovnícvičenívedlmladýnovokněz, jezuitapodmani-
véhovzhleduiřeči,P.FrantišekMikulášek.Sympatickýchlap,
sugestivnícharizmatikplnýelánu,vyzrálývnacistickéinter-
naci.Dosudjsemsestakovýmknězemnesetkal.Byljsemjeho
přednáškaminadšen,stejněiprostředímvelehradskéhokláštera.

KdyžjsemseodJosefaKrásenskéhozBystřicenadPernštej-
nemdozvěděl,žebudenaVelehraděobnovenonacistyzrušené
gymnáziumTovaryšstvaJežíšova,přihlásiljsemseavyjednal
sipřestup.1.září1945mnedopravilirodičenaVelehradscelou
výbavou.

Jak se na tvoje rozhodnutí dívali rodiče?
Anislovemminebránili.Jenmatkasesmála,žemněléta

při trestáníslibovala,žeprvnídenpoválcepůjduzdomu.
(smích)Sodstupemčasusimyslím,žetoproněasinebylo
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jednoduché.Byljsemjejichjedinédítěavečtrnáctijsemchtěl
odejítzdomova.Sousedkasemipoletechsvěřila, jakměla
maminkaslzynakrajíčku,kdyžvyprávěla,jaksemivede.Rodiče
násmohlinavštěvovatanaVánoce,naVelikonoceioprázdni-
náchjsmebylidoma.

Vzpomeneš si po letech na některé z profesorů?
Jakpakbyne!Ředitelembylznámýpřírodovědecdoktor

Závadský.Znašichprofesorůsestalpozdějiasinejznámějším
kardinálTomášŠpidlík.Natomtogymnáziusejižodroku1916
učilaruština.Nicméněškolapodléhalastátnímpravidlům,státní
inspektořitakékontrolovalikvalituvýuky.Nadějepisnapříklad
chodiltakéinspektorprofesorZdeněkKalista.

Jak běh školy ovlivňovalo prostředí velehradského kláštera?
Pronásmladébylozajímavé,žejsmemohlipotkávatjezuity

zblízka.Darebové,jakojsembyljá,jsmevěděli,cosekdešustlo.
Alenepamatujise,žebychomkdyvyslídilinějakounepravost,
nějakýprůser,tichlapiměliživou,zraloumorálku.Protosenás
takétolikrozhodlovstoupitdořádu.Znašítřídytobylanejméně
čtvrtina.Jájsemvdětstvípokukovalpokapucínech,ještěvroce
1949měrektorposlaldoOlomouce,běžseknimpodívat,když
chceš.Mluviljsemskvardiánem,byltosympatickýchlap,ale
nebylotoono.Necítiljsemsetam.Podvoudnechjsemmazal
zpátky.Kdyžjsemtovyprávělmamince,smálase:„Nepřežila
bych,kdybyschodilpoBrněbosýasdlouhýmplnovousem!“
Toažvpadesátémrocenássoudruzizglajchšaltovalidojed-
nohořádu.

Historickývelehradskýareálsečtyřminádvořímibylplný
života.Bývalotamsedmdesítekřeholníků!Veškoleavinternátu
bylpřísnýřád,skorojakovklášteře,toano.Spalijsmevespoleč-
nýchložnicích.Teplouvodunaumytíjsmemělijednouzatýden.
Tehdytobylajinádoba.Sprchytambylyvybudoványteprvepřed
válkou.Alebyltamtakévelkýbazén,sportoviště.Mělijsmepří-
stupdoobrovskéknihovny.Většinavyučujícíchmělazkušenosti
zdlouhodobéhopobytuvzahraničí…
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Na skautském táboře, po úspěšném složení tří orlích per, 1945  
(v první řadě třetí zprava)

O tom se dnešním gymnazistům může jen zdát!
Všichnijezuitépovinněstrávíčástformacevzahraničí.Anám

setosamozřejmělíbilo!Kdyžsemezinámiobjevilimladíkněží,
kteříjakoLangpřijelizLondýnaneboJaníčekčiŠpidlíkzMaas-
trichtu,hltalijsmekaždéjejichslovo.Těšilijsmese,žebudeme
takétakstudovat,poznávatsvětapracovatprocírkev…jakjsme
bylinaivní.(smích)

TihletřisepoÚnoru1948užnevrátili.Ti,kdosevrátili,
poctivcijakoOtoMádrneboBohumilKolář,skončilivbase.

Našel jsi mezi jezuity přátele?
Jakogymnaziálnístudentijsmekjezuitůmmělirespekt.Blíž

jsmemělikbratřím,tiseporannímšipřevléklidomontérek
apustilisedopráce.Bylojichasidvacet,mezinimitruhlář,pekař,
kovář,zdravotník,zahradníci,kuchaři,dvapracovalivzemě-
dělství.Bylizemití.Věděli,žesepodílejínaněčemvelkém,
apřecevsoběmělipokoruaupřímnost.Tyjsmemělinejraději.
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Když jsi v roce 1949 zvažoval kněžství a řeholní život, tušil jsi 
už, že to nebude jednoduché?

Toužsevědělo,ževšechnopůjdedoháje.Rodičenámříkali:
„Lezetedosmyčky.“ProfesorUrban,češtinář,miříkal:„Dejsi
pozor.Nečekávásnicdobrýho.“

Projevilosetoužpřimaturitě:Páteři,kteřímnezkoušeli
umaturity,užnebylistátemuznaní,jakořádnívyučujícíazkou-
šející.Praktickymojematuritnízkouškaplatilajenuvnitřřádu.
KdyžjsempoletechmohlstudovatteologiivInnsbrucku,nemohl
jsemsezapsatjakořádnýstudent,alejenjakomimořádný,pro-
tožetamníjezuitskáteologickáfakultajesoučástístátníuniver-
zity,kdebylanezbytnoupodmínkoustátnímaturita…

Komunistickýrežimbrzypopřevratuuzavřelvšechnycír-
kevníškoly.Předvolbamiovšemkomunistéslibovali,žebudou
zachovány.Ještěrokpředtím,nežbylyzrušeny,siprezident
GottwaldpovolalředitelecírkevníchškoldoPrahyaslíbiljim,
žeškolyrušenynebudou!

V té době jsi již byl rozhodnutý, že se chceš stát jezuitou?
Víceméněano,dojezuitskéhonoviciátunáspřešlajistěčtvr-

tinamaturitníhoročníku.Začalijsmevsrpnu1949asebralinás
vdubnu1950.

Jak vzpomínáš na noviciát?
NovicmistrembylP.FrantišekKučera,rodákzTřebíče.Byl

tosvatýmuž,duchovníosobnostkaždýmgestem,každýmpohle-
dem.Každéhoznásmělpřečteného.Pravda,tonebylozasetak
nečekanévzhledemknašemupředchozímupobytuvareálu
kláštera,myslím,žeonásmělprovinciálzprávyzgymnázia,už
kdyžnáspřijímalidonoviciátu.Jehopomocníkem–sociem–
bylP.JanFormánek.

Co myslíš tím, když říkáš, že to byl svatý muž?
Zářilaznějduchovnostadobrota.Alenebyltoslaboch.Mlu-

vilkvěci,jasně,bezokolků.Toseprostěpozná.Zažiljsemtouž
jakochlapec,kdyžjsemsesetkalspateremDominikemPeckou.
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Jehochováníiknámdětembyloprodchnutérespektem.Bylo
tojinačí,nežjsmebylizvyklíodjinud.NapoutíchveKřtinách
usv.Michalakázal jinýskvělýmuž,SilvestrBraito.Tobyly
promluvy!Mělitalskýtemperament.Všaksvatostseprojevuje
ivosobitosti.SršeloznichzaujetíprověcBoží.

Jak vypadal den v noviciátu?
Násnovicůbylodevětatřicet.Staršíznásanovicové,kteříjiž

bylikněžími,mělisvépokoje.Mymladšíjsmebydlelinachodbě.
Bylatoslepáčástchodby,oddělenázávěsy,kdejsmemělikaždý
postelaskříňku.Podpostelíjsmemělilavornaumýváníadžbán
svodou.Tehdytamještěvodovodnebyl.Muselijsmesidojítpro
studenouiteplouvoduapoumytíjiodnéstnazáchod.

Vstávalijsmevpěthodinráno,následovalorannírozjímání,
mšesvatá,snídaně,práce.Zametalijsmechodby,myliokna…
Předpolednembylapřednáška,nejčastějioduchovnímživotě,
apooběděbylaopětpřednáška,četbaasamostudium.Každý
znásmělvestudovněsvůjstolek.Poměrněbrzy,vdevěthodin,
sechodilospát.

Sám bez rodiny, na gymnáziu 
na Velehradě, 1945

Maturant, 1949
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Čtvrtekbyldenvolna.Muselijsmepovinněnacelýdendopří-
rody.ChodilijsmenaBuchlov,naSuchývrch.Velehradjepolo-
ženvlesíchvChřibech,jetohezkémístonaprocházky.Takto
bylozavedenéužoddobIgnácových.Alezasesobotabylaběž-
nýmpracovnímdnem.

Poroce1990sedonoviciátupřihlásilodoceladostlidí,ale
kdyžzažilivnoviciátěobyčejnoupráci,brzyodešli.Práceaurčitý
řádktovaryšstvupatří.Vnoviciátusimáčlověkvyzkoušet,žeje
ochotnýudělatvšechno,comuprovinciálporučí.Takétimohou
říct,tynebudešknězem,ale„jenom“bratrem.

Bylo pro tebe těžké poslouchat?
Ačjsemraženíneposlušného,měljsemdobrouvůli.Měljsem

silnouvůlistátseknězem.Azametáníminevadilo.(smích)

Jak vás, novice, brali starší spolubratři?
Myjsmesmnohýmiznichnepřišlidokontaktu,anisbratry.

Hovořilijsmesvyučujícími,mohlijsmesivyžádatkonzultaci
kestudiuneborozhovorspředstaveným,snímžjsmetakéobčas
něcožehlili.Třebakdyžjsemnechalspolunoviceodevzdatmoji
kompoziciasámjsemvyužilčas,abychmujimezitímopra-
vil.Alejinakjsmebylitaktrochuizolováni.Myslím,žetobylo
iproto,žemezijezuitybylimužovérůznýchnázorůanáschtěl
novicmistrochránit.Tojsmesedozvěděliažpozdějivinternaci.

Jak se na Velehradě v noviciátu projevil komunistický tlak 
na církev a její představitele?

Vnoviciátějsmetohomnohonevěděli,anito,žezavřelipro-
vinciálaakomunistéuspořádalivelkýmonstrprocessdeseti
představenýmiřeholí,známýjakoMachalkaaspol.Samozřejmě
ženámobčasněkdozbratřílaikůřekl,žejeto„vPrčicích“,že
půjdemedokriminálu.Alenemluvilijsmeotom.Představeníse
snažiliuchránitnásodtoho,dokudtojenšlo.
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Opravdu jste nemluvili o stále nepřátelštějším politickém pro-
středí?

Samozřejmějsmeněcotušili.Alenenapadlonás,jakdůkladně
tosoudruziprovedou.DoklášterapřišelzmocněnecStátního
úřaducírkevního,usadilsedrzevbytěrektoradomuP.Ševely.
Bylotopodobné,jakokdyžzaválkymělišlechticinapanství
dozor.Atakjsmesimysleli,žetonejdáldojdeprávěkněčemu
podobnému–žebudememítvklášteřejakýsiekonomickýdozor,
aležesetoduchovníhoživotanedotkne.Bylijsmenaivní.

FrantišekKučeranámpřipomínal,žebudemežítvnepřed-
vídatelnýchpodmínkách,azdůrazňoval:„Aťužsedostanete
dojakýchkolisituací,aspoňsepomodletekaždýdenZdrávas
Maria,nebodesátekrůžence.Prosilnás,doslova,aťužsedosta-
nemedojakýchkolinesnází,nikdynemámenadseboulámathůl
avžádnémpřípadě,opravduvžádnémnepodepisovatspolupráci
seStátníbezpečností.Hříchjeslabost,aletotojezradanavěci.
Tojepronásnemožnávěc.PáterKučeravěděl,očemmluví,
studovalspátery,kteříuteklizLitvy…

Opakovaljsemsitosedmatřicetlet,comnenutiliestébáci
kespolupráci.

Proč je spolupráce s tajnou policií pro tebe tak zásadně nepři-
jatelná?

Víš,celibátsedánařídit,aleživot jepestrý,dostanešse
doblízkostidruhéhopohlavíatělovzplane.Alejakápolehčující
okolnostmůžeučinitpřijatelnoukolaboracisnásilnickýmreži-
mem?Tojsemsinedovedlpředstavit.

PropáteraKučerubylaspolupráceskomunistickoutajnou
policiízradouKrista.Ajájsemtobraltakétak.Jakonaprosté
znevěrohodněnívšeho,cojsmedělali,všeho,oconámšlo.

Jak jsi prožíval obsazení Velehradu a odvoz do internace?
Přišlotobezvarování.Ažzpětněnámdošlo,žetřidnypřed

tímsirodičepřijeliprodvanoviceaodvezlijepryč.Možnáse
něcodoslechli.Tenčtvrtek13.dubna1950jsmevečerulehli
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jakokaždýjinýden.Opůldvanácténásprobudilosvětlovlož-
nici.Ukaždéhoznásstáluniformovanýozbrojenýpříslušník
Veřejnébezpečnosti.„Oblečtese,sbalteprádloaosobnípotřeby!“
Doposluchárny,kdejsemmělhodinkyadokladyvpsacímstolku,
mnenepustil.Shromáždilinásdorefektáře–jídelny,krásné
baroknísíně.Civilněoblečenýsoudruhnámsdělil,žebudeme
přemístěnidocentralizačníhokláštera,abysezabrániloproti-
státnímpiklům.

Paknássoudruzivybídli,žemůžemeodejítdomůazapojitse
dobudovánísocialismu.Alenikdoznássedmdesátineodešel.
Vzalijsmenasebenejistoubudoucnost,všechno,conásbude
čekat,spoluspátery.Rázemjsmebylidospělejší.Atakéjsme
bylirázempostaveninaroveňstaršímspolubratřím.

Nastoupilijsmesesvýmikufříkydopřipravenýchautobusů.
Studentícinaprotiklášteruvprelátskémtraktumělitmu.Ukáz-
ňovalojetammnohopolicistů,příslušníkůVeřejnébezpečnosti.
Kroměnichtupobíhalaspoustacivilů,tajnápolicie.Studenty
pakdruhýdenodeslalikrodičům.Nászatímvezlidoneznáma.
Ponějakéhodinějízdyjsmevolalipozastávce…Dovolilinám
vyjítdotmy,dopole,abychomsiulevili.Žádnýznástohonevy-
užil,nikdoneutekl…ZasvítáníautobusyzastavilyvBohosu-
dově.Tambylorovněžcírkevnígymnáziumakonvikt,vedené
jezuity.Nyníjižbylovševystěhované,jenpřipravenéslamníky
aslámakjejichnaplnění.

NejstaršímdeportovanýmznásbyldevadesátiletýbratrFran-
tišekDvořák.Zadesetdní,23.dubna1950vBohosudovězemřel
smutkempomilovanémVelehradě.NejmladšíbylnovicAntonín
Vedral,měl15rokůačtyřiměsíce.

Podvoutýdnechpřivezlidalší„klášterníky“,františkány
aminority.

Zmiňuješ, že nikdo vaše společenství neopustil, ani po opako-
vaných nabídkách a sílící nejistotě. To byla úctyhodná odvaha!

Ažpozdějisetolámaloaněkteřízvolilijinoucestu.Napří-
kladnámnabídlijítdopražskéhosemináře.Tenovšemtehdy
biskupovéodmítali,kvůli jehodosazenémuvedení.Aledva
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spolubratřitostejněvyužili.Jiní,kolikráttinejhorlivější,šlistu-
dovatúplnějinouškoluasoudruzijenechali.Proněbylodůle-
žité,abyopustiliřád.

Alebylytotakéchvíle,kdyserodilaopravdovápřátelství.
SJosefemJakubcemjsmeseděliveškolnílaviciaodtédoby
jsmebylivkontaktu.Vosmdesátémdevátémhozvolilivhra-
deckédiecézigenerálnímvikářem.Tainternacemisvýmzpů-
sobempomohlaprohloubitkřesťanství.Jezuitémajínormálně
vrámcinoviciátuměsíc,kdymusíopustitklášteraživitse,jak
topůjde,říkásetomuexperiment.Amyjsmetentoexperiment
dostalinacelýživot.Někdovydrželvnastoupenécestě,někdo
serozhodlpodvlivemokolnostíprojinou.Toplatiloipronovice
zjinýchřeholníchspolečenství,snimižjsmebyliinternováni.
Mnohdyti,kdosenejurputnějibránilivysvlečenízřeholních
rouch,pakjakoprvnířádopouštěli.

Bylo takových lidí hodně?
Bylojichdost,nevidělipředseboužádnourozumnouřádo-

vouperspektivu.Odcházelivdobrém,legálně, jakonovicové
natoměliplnéprávo.My,jezuitémámeslavnédefinitivnísliby
ažpodlouhédobě.Dotohookamžikujemožnéčlenstvívřádu
ukončitvelmirychlejakzestranyřádu,takijednotlivce.Moudře
tomajízavedenéiusestervincentek.Svéslibykaždoročněsou-
kroměobnovujípřispolečnébohoslužbě.Zároveňtakostatní
vidí,kdomínípokračovatvzasvěcenémživotě.Kdonedorazí,
odchází.Nepotřebujížádnéparagrafycírkevníhopráva,nemusí
psátžádostidoVatikánu.

Takéjsemjednésestřičcetakovýdopispsal,adresovalijsme
hoSvatémuotcislovy:„VrhámsekVašimnohám,Svatýotče…“,
myslím,žejejpapežnikdynečetl.Jestlinenímoudřejší,abyse
podobnézáležitostiřešilymezidotyčnou,jejípředstavenouabis-
kupem.Nešťastnýcentralismus.

Nás,kteříjsmevytrvaliazůstalivřádu,aleprovinciálchrá-
nilpředpýchou.Ironickyříkával:„Vždyťvyjstenicnedostu-
dovali,čímbysteseživili?Vámnezbylonicjinéhonežvytr-
vat…“(smích)
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UPomocnýchtechnickýchpraporů

Jak vypadala internace v Bohosudově?
Bylijsmetamdrženidoléta1950.VzářínásodvezlidoHájku

uPrahy.Byltomalýfrantiškánskýklášter.Sbíralijsmebrambory
achystalipronásubikace,abychommohlipracovatnastavběpře-
hradyKlíčavavlánskéoboře.Napřehradějsmepakpracovaliaž
doamnestie9.května1951.„Ochrannávazbapředhněvemlidu“,
jakseúředněnazývalnášpobytzamřížemi,poroceskončila.

KroměšéfaBrodského,tobylestébák,tonastavběnebylo
takšpatné.Hlídalinásprvorepublikovípolicisté.Bylitoslušní
chlapi,vnedělisnámichodilidokosteladoZbečna.Františkáni
dokoncejednohoznichpřesvědčili,abyšelkceloživotnízpovědi.

Jak jsi internaci snášel?
Našipříbuzníčetlivnovináchovytvořenícentralizačních

„klášterů“,lečnetušili,kdekdoje.Nepamatujisiuždetailyčiepi-
zody,alejednuvěcsipamatujidobře.Popsaljsemjiužvknížce
„Musíšvýš“podnázvem„Dítěroku1950“:Jednohodnenásdva
novicevedldozorcedotzv.velitelskézahrádky,kdeodpočívali
našinadřízení.Vtédobětamsedělanalavičcejenmanželkanej-
vyššíhosoudruha,paníVavroušková.Dostalijsmezaúkolporýt
kousektrávníku.Máprácezajímalaasitříletéděťátkomanželky
velitele.Motalosekolematahalozasebounašňůrcevozíček.
Ahle–vtomvozíčkuleželkámenapodnímobálkasmýmjmé-
nem,rukopismématky.Buďklidný,psala,vímeotobě.–Popro-
puštěníjsemsedozvěděl,žematkamanželkyvelitelenakupuje
vestejnémkrámějakomojematka–atřiženskásrdcenicnedbala
nastrachaninastátnítajemství…Taksestaloděťátkovelkého
soudruhaposlíčkemsvětlavtemnotách.

< Ve „službě vlasti“ u Pomocných technických praporů, 1952
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Jakjsemtosnášel?Vlastnědoceladobře,mámdobroupovahu.
Nestrachovaljsemse,cobude.Neměljsemosebestarost,jakou
mělipředstaveníarodiče…

Studovali jste neformálně dál?
Ano,bylijsmetamspolečněsestaršímispolubratry.Příprava

naslibypokračovalapokudmožnonepozorovanědál,alepopůl
rocejsmezůstalipohromadějenmynovicové.Jedinýknězmezi
námibylKarelBříza,aletohovzalibrzynavojnu.

Večeryjsmemělivolné.Bylijsmesami,mohlijsmesidělat
vlastníprogram,alenikdostaršínásneformoval.Četlijsmenábo-
ženskouliteraturuanavzájemsepovzbuzovali.

Taksestalo,žejsemmohl14.srpna1951tajněsložitprvní
řeholníslibyvkostelesv.RodinyvBrnězazavřenýmidveřmi
usesterfrantiškánek.Zdejšísestřičkypracovalyvnemocnici
adoktořisijichvážiliasnažilisejevnemocniciudržet,alebrzy
potombylitentoklášterzlikvidován.

To už bylo ovšem po amnestii…
Ano,poamnestiijsemsevypravildomůkrodičůmdoBílo-

vic.VBrněbylaspousta„našich“,pobývalzdeipaterHnilica,
tehdyjsemnevěděl,žejetajněvysvěcenýbiskup.Bylonásasi
patnáct,cojsmesescházeli.

SlibyjsmeskládalidorukoujezuityKarlaŠupy.Ovšem
nebylotojentak.Ještěpředslibysemuselopožádatosouhlas
představené,kteříbyliinternovánivŽelivě.Alejaktoudělat,aby
dotazpochopilijentipraví?Mladésestřičkytehdynapodobily
balicípapíratotak,žepopsalycelýarchpapírudrobnýmipís-
menypetitprimavota(žádáoprvnísliby).Grafickytovypadalo
podobnějakonázevsušenek,kterýmseříkalopetitky.Dotoho
zabalilybuchtuaposlalyjidoŽelivi.Apakpřišelsouhlas.Dnes
námtopřijdelegrační,PánJežíšurčitěnenítakrigorózní,aby
vyžadovaldodržovánívšechpravidelkonstitucevtakvýjimeč-
nýchsituacích,aletahlemoudrostanáhledpřišlyažpozději.

Přijmoutnásmohlten,kdomělslavnésliby,pověření,ataké
odvahu.Nešlopřitomjenosamotnésliby.PaterBrynych,
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premonstrát,natodoplatil.Stačilo,ženěkdoznovýchspolubratří
promluvilašelnadlouhodobasy.Takovýchpřípadůbylacelá
řada.Provalilosetřeba,žeHnilicajetajnýbiskup.Rizikorostlo
spočtemlidí.Jedinábezpečnákonspiracebylamezičtyřma
očima,aletovždyckynešlo.Násnovicůvnašískupiněbylojen
sedm.Nikdonicneřekl.Jezuitétehdymělicelkovědevětatřicet
noviců,nejvícezevšechřádů.

Ve svých vzpomínkách na tuhle dobu, mj. píšeš: Období pade-
sátých let bylo ještě obdobím nadšení, zvláště mladých. Dob-
rodružství ilegálních zkoušek, slibů a svěcení bylo pro některé 
zážitkem…

Nikdonetušil,jakdlouhobudetatotěžkázkouškatrvat.Prof.
Eisnervroce1950předpovídaldobutrváníkomunistickévlády
nadobunedelšínežpětlet.Byltvrděumlčenoptimisty:začala
válkavKoreji,budebrzykonecrudédiktatury!Protonepova-
žovalizasprávnéjítdo„komunistického“seminářeanafakultu,
kdepodlejejichsmýšleníbylipouzeslabošiazrádcinašívěci.

Jaké jsi měl další plány?
Bohuželsedostlpělonadosavadníchpravidlechatanešla

dodržovat.Lidévstupujícídořádůmělivelminejasnoupřed-
stavu,covůbecbudemožnédělatajakbudeřádovýživotvypa-
dat,aprotočastoodcházeli.Nikdojimnebylschopenříci,tohle
nastudujabudešjáhnem,toatoktomuzachovávejabudeškně-
zem…Zdominikánůapremonstrátů,snimižjsmebylivinter-
naci,odešli,myslím,všichni,zesalesiánůpolovina.

Vtomtoohleduseukázalojakovelmiprozíravérozhodnutí
slovenskéhoprovinciálaRudolfaMikušeSJ,kterýpřemluvil
rožňavskéhobiskupa,abyvysvětilPavolaHnilicunabiskupa
atenpředútěkemzBrnavjednapadesátémvysvětildalšíjezu-
ityKorce,Kalatu,Dubovského.

NašiseshánělipopravidlecharozhodnutíchaMikušjednal.
Pozdějijsmemuvkrimináluzatoděkovali.Vždyťbiskupové
ztétovětvevpadesátýchletechsvětilinašelidi.–Zatímcočeští
tajníbiskupovézvůleVatikánumuselizůstatvnaprostéilegalitě,



36


