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Michelangelo byl o dva roky 
mladší než já
Jak se žije nejmladšímu knězi v diecézi? Nepřišel po prvním 
roce kněžské služby o své iluze? A kde se vůbec vzalo jeho 
povolání? O tom všem vypráví P. Petr Soukal, mladý muž, 
který přestává být i přes své mládí neznámým panem 
farářem.

„ Máte za sebou první rok své kněžské 
služby. Z tepla domova a budovy semi-
náře jste však přišel na studenou faru 
v Havlíčkově Brodě, kde se topí v kam-
nech v každé místnosti, kde si dřevo mu-
síte nadělat, pokud nechcete zmrznout. 
Zkrátka, veškerý servis, na který jste byl 
dosud zvyklý, je pryč.

Upřímně, kdo strávil pár zimních mě-
síců v římském Nepomucenu, ten ví, že 
teplo v semináři není kdovíjak žhavé. Ale 
máte pravdu, šok opravdu nastal. Nikdy 
nezapomenu na pátek 30. června 2017, 
kdy jsem poprvé jako kněz vstoupil na 
havlíčkobrodskou faru. Přestože byly 
horké letní dny, po chvíli jsem šel hledat 
svetr. Ve druhém ročníku semináře jsem 
se v rámci praxe víkend Dobrého pastýře 
dostal z jara na faru právě v Havlíčkově 
Brodě. Uprostřed místnosti, kde jsem 
měl spát, byla vlažná akumulační kam-
na, takže zima a chlad, záchod stabilitou 
připomínal houpací křeslo, navíc žádné 
dveře, žádné závěsy, sprchový kout bez 
sprchového koutu, a po každé sprše vy-
tírání jezera na podlaze. Zděšení v mých 
očích se snažil zahnat tehdejší pan farář 
informací, že jde jen o rekonstrukci, že 
napříště už bude všechno hotové. 

„ Zřejmě nebylo.

Po mém příjezdu na první kaplanské mís-
to jsem zažil malé „deja vu“ (již viděno). 
Spal jsem ve spacáku, ve stejné místnosti 
jako před lety, v místnosti, která se vůbec 
nezměnila. V létě člověk chlad snáší lépe. 

Šok přišel v zimě, kdy chodby opanuje 
mráz – kdyby se nám tam rozlila voda, 
mohli bychom si obstojně zabruslit. 

„ Co vám pomohlo „přežít“? 

Především přístup pana faráře Oldřicha 
Kučery, který byl na faře rovněž nový. 
Jeho šok musel být ale daleko větší. Přišel 
ze Žamberka, ze skvěle zařízené fary po 
všech stránkách. Vzali jsme to ale spor-
tovně. Nakoupili dřevo a uhlí, pořídili 
i nová kamna. Zkušenosti, které každý 
nemá šanci zažít. 

„ … uměl jsem řezat pilou 
a sekat sekerou, zapálit 
oheň na jednu sirku bez 
použití papíru. Tenhle 
vklad jsem dostal od 
Pána Boha přes mé 
rodiče, takže mám rád 
přírodu i práci. Řezat 
s motorovou pilou mě 
naučil pan farář. 

„ Jste stále nejmladším knězem 
v diecézi. Vaše cesta ke kněžské službě 
byla tedy naprosto přímá, bez otálení 
a rozmýšlení?

Někoho myšlenka na kněžství napadne 
po střední škole, někoho třeba po deseti 

letech zaměstnání. Mě stejná věc napad-
la už na základní škole. Je to dar. Někdo 
si do semináře přinesl už i životní a pra-
covní zkušenosti, já jsem si s sebou při-
nesl jen to nadšení a elán mládí. Tím jsem 
taky ve všech seminářích, kterými jsem 
během studií prošel, stahoval věkový 
průměr. A jak se to stalo? Je to Boží po-
volání a jsem Pánu Bohu vděčný, že jsem 
opravdu mohl do semináře jít hned, jak 
to bylo možné. 

„ Jak na vaše rozhodnutí reagovali 
vaši nejbližší?

Moji rodiče jsou hluboce věřící lidé, se 
kterými jsme do kostela chodili v pátky 
a neděle. Byli jsme se sourozenci vedeni 
k tomu, abychom ministrovali a zapo-
jovali se do života farnosti. Jezdili jsme 
na Vesmír, na setkání ministrantů, na 
vikariátní setkání mládeže apod. A velmi 
důležitá mně přijde skutečnost, že jsme 
se společně modlili ráno i večer, což, jak 
nyní v pastoraci zjišťuji, není vůbec běž-
né. V naší rodině nám to vydrželo do-
dnes. Samozřejmě, že se forma modlitby 
změnila. Pravidelně se třeba večer modlí-
me společně kompletář. 

Vyrůstal jsem v prostředí živé víry a k víře 
patří povolání. Přestože mám tak skvělou 
rodinu, byl jsem hodně nesvůj z toho, 
když jsem jim měl oznámit svůj záměr jít 
do semináře. Po střední škole jsem si ne-
podal žádnou přihlášku, protože do kon-
viktu se podává přihláška později. Stále 
jsem oznámení oné skutečnosti odkládal 
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a sbíral k tomu odvahu a dodnes vlastně 
nevím proč. Nakonec už to nešlo odklá-
dat. A rodiče mě překvapili tím, že nebyli 
překvapení. Řekli mně, že jsou rádi, že 
mě budou podporovat a že se za moji ces-
tu budou modlit a hlavně za to, abych byl 
šťastný. A to tedy vyšlo. 

„ Pocházíte přímo z Chrudimi, jste 
panelákové dítě. Co vám říká fyzická 
práce?

Evokuje mně to otázku, kterou jsem do-
stal v biskupské rezidenci při přijímacím 
rozhovoru. Bylo nás tenkrát devět žada-
telů, sedm bylo přijato. V komisi seděl 
biskup Josef Kajnek, tehdy generální vi-
kář Tomáš Holub a Mons. Josef Suchár. 
A právě Josef Suchár se mě zeptal, jestli 
bych raději přemýšlel nebo pracoval. Já si 
tehdy říkal, že když řeknu, že raději pře-
mýšlím, tak si oni řeknou, že jsem úplně 
levý, toho nebereme. A že když řeknu, 
že raději pracuji, tak si zase pomyslí, že 
jsem hlupák, a že mě taky nepřijmou. Tak 
jsem úplně zpocený pronesl, že se snažím 
u práce přemýšlet. A tenkrát se Tomáš 
Holub plácnul do kolen a okomentoval to 
směrem k Josefovi Suchárovi, že ta odpo-
věď je lepší než otázka. 

S prací problém nemám. Taťka nás bral 
do přírody, takže jsem uměl řezat pilou 
a sekat sekerou, zapálit oheň na jednu 
sirku bez použití papíru. Tenhle vklad 

jsem dostal od Pána Boha přes mé rodiče, 
takže mám rád přírodu i práci. Dodnes 
sám rád využívám při práci s mládeží 
zkušenosti, které jsem pochytil od mého 
tatínka. Třeba jak uvařit čaj z toho, co člo-
věk najde, nebo polévku z ničeho. Tako-
vé věci mají u dětí úspěch a já pak volám 
taťkovi, že zase bodoval. Ale některá vy-
sněná práce se mi splnila až v Havlíčkově 
Brodě. Řezat s motorovou pilou mě nau-
čil pan farář a bagr mi půjčil chlápek, co 
vytrhával kořeny na farní zahradě. 

„ Mám pocit, že Pán 
Bůh využil padajícího 
kostela k semknutí 
farnosti a k tomu, 
aby probudil zájem 
i ostatních lidí o dění 
kolem kostela. Jsem 
vděčný za to, že jsme 
společně už ledacos 
zažili. 

„ Znamená to tedy, že musíte na faře 
pořádně přiložit ruku k dílu?

Ano. Na začátku to byl pro mě šok. Můj 
den se po mém nástupu na kaplanské 
místo začal skládat mimo duchovní život 

i ze škrabání plesnivých a vlhkých zdí. 
Střídal jsem montérky a kolárkovou ko-
šili. V tom všem je ale nesmírně důležitý 
přístup pana faráře. Nepřikazujeme si 
totiž, že musíme třeba naštípat dřevo. 
Jdeme na to ve chvíli, kdy na to máme 
chuť a kdy si u toho chceme odpočinout 
od jiných starostí. Tenhle přístup je moc 
důležitý, protože pak se nestává dřevo 
povinností, ale je to o radosti. 

„ Čemu byste se v kněžské službě rád 
více věnoval? 

Moje vnitřní nastavení koresponduje 
s postojem Panny Marie: „Zde jsem.“ 
Nebo Izaiášovo: „Pošli mě.“ Dal jsem se 
k dispozici pro službu. A co tato služba 
bude konkrétně znamenat, to člověk ni-
kdy neví. Chtěl bych být tam, kde bude 
pro církev užitečné charisma, které mi 
dal do vínku Pán Bůh. V tomto ohledu 
to máme my kněží lehčí i těžší zároveň, 
protože to, kde je naše místo, nám řekne 
biskup. Osobně bych rád sloužil  i svou 
hlavou, protože mi dělá radost, když 
mohu přemýšlet o kráse naší víry. A vy-
právět o této kráse věřícím i nevěřícím 
lidem. Líbí se mi model, kdy je kněz ve 
farnosti a zároveň přednáší na některé 
fakultě. Zkrátka mít den, kdy pracuju pro 
farnost, den pro fakultu a tak dále. 

„ Máte za sebou rok v kněžské službě. 
Co vám tedy dělá radost?

( Podívat se na věci z nadhledu je vždy dobré ( Kněžské svěcení 13. 5. 2017 ( Šlapanov, kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů
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Především společenství lidí, kteří mají 
rádi Boha a pak samozřejmě slavení  li-
turgie, zejména svátostí. A to i přes to, 
že je někdy ubíjející být s lidmi, kteří nic 
neočekávají ani od Pána Boha ani od slu-
žebníků církve. Radostí a povzbuzením 
je naopak to, když lidé po knězi chtějí, 
aby byl opravdu knězem. To znamená, 
že chtějí duchovní doprovázení, prosí 
o modlitbu, ptají se na věci víry. 

„ Zažil jste během uplynulého roku 
situaci, ke které se stále vracíte, která 
vás nenechává v klidu?

V jedné malé vesničce jsem měl novo-
kněžské požehnání. A já si uvědomil, že 
hodně lidí prosí o narození dítěte. A při-
šla i jedna paní se stejnou prosbou, za 
kterou jsme se spolu modlili. Po nějaké 
době za mnou přišla, aby mi prozradila, 
že je těhotná, že by byli rádi, abych jim 
miminko pokřtil a že se bude jmenovat 
po mně. Pro někoho, kdo žije v celibátu 

a dozví se, že po světě bude běhat chla-
peček, který bude nosit jeho jméno, je to 
silné svědectví o tom, že Pán Bůh naše 
modlitby nejen slyší, ale také vyslyší. 

„ Musel jste přehodnotit po roce 
služby své představy o kněžské službě 
a kněžském životě, protože byly naivní? 

Základem je duchovní život, spojení 
s Kristem. Aby kněz ustál všechno, co se 
kolem něho mění, musí žít kvalitně svůj 
vlastní duchovní život. A za tento dobrý 
základ vděčím semináři. Zajisté nejtěžší 
věcí je lhostejnost, se kterou lidé často 
přistupují ke svátostem. Lhostejnost, se 
kterou berou Pána Boha na lehkou váhu. 
To je největší kříž, který mi leží na rame-
nou. Studium teologie mě strhlo k nadše-
ní a úžasu. A čekal jsem, že ostatní lidé 
budou také bažit po poznání Boha a úža-
sem nad krásou naší víry. Nicméně se 
ukazuje, že lidé jsou jiní a já asi naivnější, 
než jsem se odvažoval doufat. 

„ Jste velmi mladý muž, který se vlast-
ně teprve rozhlíží po světě, a přitom už 
máte ambice vydat knihu.

Tak v první řadě nechápu, jak jste se to 
dozvěděl. A za druhé se může stát, že 
můj elaborát nikdo ani nevydá. Jak to 
vzniklo. V semináři jsem zpracovával 
Starý zákon a nemohl jsem se zbavit 
pocitu, že jsem našel klíč, kterým by šly 
přečíst celé dějiny spásy. A tím klíčem 
není nic jiného než válka. Ta je přítomná 
od prvních stránek Bible až po Zjevení 
a jen se mění kulisy. 

Není tomu tak, že už v ráji dostal Adam 
od Boha za úkol zahradu nejen obdě-
lávat, ale také střežit? Už na začátku je 
mezi řádky přítomen někdo, před kým se 
člověk musí mít na pozoru. Bible dále vy-
práví o válkách, kdy více než Izrael bojo-
val sám Hospodin. Přečtěte si například 
takovou desátou kapitolu knihy Jozue…  
Jenže časem se změní kulisy a válka jako 

( S rodinou po kněžském svěcení
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taková již není „za Hospodina“, ale spíše 
za toho, kdo zrovna mává zlatým žezlem. 
Válka již není nástrojem, kterým Bůh 
zachraňuje vyvolený národ, a proto pro-
roci začínají válku kritizovat a mluví 
o trpícím služebníku. Skutečná moc se 
obléká do hávu bezmoci a zachraňuje 
všechny. A podobně lze „válku“ najít 
i v Novém zákoně. Třeba evangelista Lu-
káš de facto popisuje válku, která začí-
ná pokušením na poušti a vrcholí smrtí 
na kříži. A díky tomu, že jsem snad na-
šel jakýsi interpretační klíč dějin spásy, 
mohu lidem říci mnoho krásných věcí 
o Bohu, Bibli a duchovním životě. Je to 
příležitost vyložit texty, kterým se v Bib-
li rozumí jen obtížně. Uvidíme, ještě na 
tom dělám a třeba se časem najde i na-
kladatel. 

„ Jakým stylem je vaše práce napsa-
ná?

Podle těch, kterým jsem to dal přečíst, 
bych neměl moc počítat s tím, že lidem 
dojdou věci, které nejsou řečeny polopa-
tě. Ti nejupřímnější mi opatrně naznači-
li, že možná chybí něco jako pointa nebo 
třecí plocha s životem. Ok, válka! Ale co 
já s tím? Prý jsem napsal vědeckou prá-
ci populárně naučnou formou, takže se 
vlastně neví, pro koho to je. Vědychtivé 
budou zajímat fakta, ale bude je otravo-
vat žoviální styl. A mladé lidi třeba zau-
jmou moje vtípky, ale nudit je budou ci-
tace. Prostě jsem to namířil přesně mezi. 
Takže se nad formou i cílovou skupinou 
čtenářů musím ještě zamyslet. 

„ Někdo by mohl říct, že to hraničí 
možná až s drzostí, že chcete, sotva po 
dokončení studií, publikovat, poučovat 
ostatní?

Kdybych servíroval vlastní zkušenost 
nebo smyšlenky, tak by to bylo troufa-
lé, trapné a drzé. Ale já tam nemluvím 
o sobě, chci nabídnout, co jsem mohl pro-
modlit, prostudovat a promyslet. V semi-
náři jsem na to měl čas, který je převzác-
nou komoditou lidského života. A taky 
si uvědomuji, že ne každý, kdo by rád 
studoval teologii, si může počíst v cizích 
jazycích. A ty knihy, ze kterých jsem čer-
pal, zatím povětšinou přeloženy nejsou. 

Proto nabízím to, co jsem sám dostal, 
když mě pan biskup poslal studovat do 
zahraničí. Je to moje gesto vděčnosti. 
Přece, když do někoho něco vložím, oče-
kávám, že z něho taky něco „vypadne“. 
Možná to opravdu přijde někomu trou-
falé, ale kdy udělal Michelangelo pietu? 
Byl o dva roky mladší než já. Pro mě bylo 
důležité, že jsem mohl tvořit, přemýšlet 
a dávat své vizi konkrétní tvar. Zkrátka, 
pro mě samotného to rozhodně užiteč-
né bylo, i kdyby z toho nebylo vůbec 
nic. Pokud ten můj osmdesátistránkový 
elaborát skončí v propadlišti dějin, nic 
se nestane, na světlo Boží ať vyjdou jen 
dobré věci. 

„ Zajisté nejtěžší věcí je 
lhostejnost … se kterou 
lidé berou Pána Boha 
na lehkou váhu. To 
je největší kříž, který 
mi leží na ramenou. 
Studium teologie 
mě strhlo k nadšení 
a úžasu. A čekal jsem, 
že ostatní lidé budou 
také bažit po poznání 
Boha a úžasem nad 
krásou naší víry.

„ Šlapanov. První farnost za kterou 
zodpovídáte.

Mám to štěstí, že jsem hned po vysvě-
cení dostal svoji farnost excurrendo, 
menší a nepříliš známou obec. Takže 
nyní mám odpovědnost nejen za spásu 
obyvatel, ale také za to aby náš kostel ve 
Šlapanově stál. Záhy po příchodu jsem 
zjistil, že kostel je v neutěšeném stavu, 
že má rozjetý krov a že je to de facto ha-
varijní stav. Já po škole, bez technických 
zkušeností… Začali jsme tedy společně 
na kostele pracovat v rámci sobotních 
brigád. Vyhostili jsme letitý nepořádek, 
vyvezli několik kontejnerů sutě a na 
půdě jsme se zbavili nánosu holubího 

trusu.  Vykáceli jsme náletové dřeviny, 
opravujeme ohradní zeď a to všech-
no za pomoci věřících i nevěřících lidí. 
Myslím, že málokterý farář má takový 
přehled o inventáři svých farníků. Už 
vím, kdo má traktor, kdo bagr, kdo může 
přivést míchačku… Společná práce nás 
všechny dala dohromady. 

Pravda, začátky nebyly jednoduché. Ale je 
skvělé, že se vše s Boží pomocí posunuje 
kupředu. Na začátku si zastupitelé obce 
s akčním farářem asi moc nevěděli rady, 
ale dnes máme solidní spolupráci. Obec 
nám pomohla se zaplacením projektové 
dokumentace, a když s prosíkem zavolám, 
že dochází písek, tak už je na cestě. Mám 
pocit, že Pán Bůh využil padajícího koste-
la k semknutí farnosti a k tomu, aby pro-
budil zájem i ostatních lidí o dění kolem 
kostela. Jsem vděčný za to, že jsme společ-
ně už ledacos zažili. A pro mě osobně to je 
příležitost k doplnění teologického vzdě-
lání o psaní žádostí, lovení dotací a po-
dobně. Do začátku jsem si lepší farnost 
ani nemohl přát. Do zaběhlé farnosti musí 
nový kněz naskočit a už se veze (nebo je 
vláčen). Ve farnosti, která se rozjíždí, je 
možnost zvolit tempo i směr. 

„ Stal jste se tedy stavebním techni-
kem, finančním poradcem atd. 

Snad. Ale nepřestal jsem být knězem. 
Právě naopak! A ve všem, co je těžké, je 
důležité mít kamarády kněze, kteří po-
radí a podrží. Nepostradatelný je dobrý 
duchovní život a bezpečné zázemí vlastní 
rodiny. A jsem moc vděčný za společnost 
na havlíčkobrodské faře. Každý jsme úpl-
ně jiný, ale o to víc se od P. Kučery učím. 
A hlavně, já jsem začal kostel ve Šlapano-
vě opravovat, protože jsem viděl, že on 
rozjíždí opravy fary a kostelů v Havlíčko-
vě Brodě. Tam jsou opravy za 100 milio-
nů, ve Šlapanově za desetinu. Bez něho 
by mě to nenapadlo. Učím se v přímém 
přenosu. Někomu by možná nevadilo, 
že nad námi ze stropu fary místo lustrů 
visely žárovky. Pro mě je to životní lekce 
a přebohatý zdroj inspirace. Mimo jiné 
i to, co pan farář tak rád říkává: „Je to 
o radosti! Musí nás to bavit!“

Pavel J. Sršeň )


