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Úvod 

Tématem předkládané práce je výuka liturgiky v letech 1900-1968 na katolických 

teologických školách Čech, Moravy a Slezska. Rozsah území je dán současnými 

hranicemi České republiky. Výuka teologie na našich školách ve 20. století je tématem 

mimořádně zajímavým, ale bohužel málo probádaným. Předkládaná práce je sondou 

do výuky jednoho teologického oboru – liturgiky. Oblastí zájmu jsou pouze školy 

vyššího typu teologického vzdělání. Úplně tedy opomenu výuku liturgiky na základních 

a středních školách. Budu zkoumat pouze tyto instituce: Biskupský seminář v Brně, 

Biskupský seminář v Českých Budějovicích, Biskupský seminář v Litoměřicích, 

Biskupský seminář v Hradci Králové, Arcibiskupský seminář ve Vidnavě, Cyrilo-

Metodějskou teologickou fakultu v Olomouci, Českou teologickou fakultu Univerzity 

Karlovy v Praze a Německou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Řádová 

teologická učiliště pro nedostatek podkladů do své práce nezahrnuji. Původně jsem 

zamýšlela zkoumat období od počátku 20. století do současnosti, coby minulost 

nedávnou a její návaznost na současnou výuku, ale ukázalo se, že by práce byla příliš 

rozsáhlá. Omezila jsem tedy horní hranici rokem 1968, kdy došlo k vydělení liturgiky 

z pastorální teologie, jejíž byla původně součástí, jako samostatného oboru. Zároveň je 

to doba krátce po skončení druhého vatikánského koncilu, který obor liturgiky 

významně proměnil. Budu se tedy zabývat jen starší liturgickou teologií. 

Výuka teologie ve zmíněném období probíhala jednak na teologických fakultách, 

jednak v biskupských seminářích a řádových teologických učilištích. Bádání o výuce 

jakéhokoli teologického oboru ztěžuje fakt, že jsou tyto instituce zatím nedostatečně 

historicky prozkoumány. Nejen, že se málo ví o teolozích, kteří na těchto školách 

vyučovali, ale dokonce i základní historie těchto škol je téměř neznámá. Nemalý podíl 

na tom má fakt, že řada dokladů o jejich činnosti ve 20. století se vlivem dvou 

světových válek a doby komunismu zřejmě nenávratně ztratila. Nejvíce informací 

máme zásluhou Vojtěcha Novotného a Martina Vaňáče o pražské České teologické 

fakultě. Dále máme mnoho informací o Biskupském semináři v Brně díky dizertaci 

Jindřicha Zdeňka Charouze. Informace o ostatních školách jsou ovšem neúplné. Jejich 

zdrojem je především Český slovník bohovědný z počátku 20. století. Nejméně 

informací máme o řádových teologických učilištích. Nejen, že víme málo o jejich 

historii a o výuce na těchto školách, ale nevíme dokonce ani přesně, kolik zde řádových 
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škol bylo a kde. Proto jsem je, jak jsem již uvedla, do své práce nezahrnula. Výuka 

liturgiky coby jednoho konkrétního teologického oboru je taktéž prakticky 

neprobádaná. Existuje jedna malá sonda do výuky liturgiky na pražské teologické 

fakultě a olomoucké teologické fakultě, ale ta je příliš stručná; je především 

historického rázu a navíc nebyla publikována. Její autorkou je Marie Zimmermannová.
 1

  

Obsáhlejší práci jsem nenalezla. 

Hovořím-li o seminářích, teologických učilištích a teologických fakultách, je třeba 

tyto termíny objasnit, protože jsou obvykle nesprávně používány. V první polovině 

20. století bylo možné studovat teologii buď na teologických fakultách, nebo 

na teologických učilištích. Studium teologie bylo určeno výhradně pro kandidáty 

kněžství. Jejich formace byla rozdělena na studium filozofie a teologie, které probíhalo 

na teologických fakultách nebo diecézních teologických učilištích, a lidskou 

a křesťanskou formaci, která probíhala v diecézních seminářích, ve kterých studenti 

zároveň bydleli a trávili volný čas. Na teologických fakultách a v diecézních 

teologických učilištích studovali studenti filozofii a teologii a procházeli systémem 

zkoušek, jehož úspěšné zvládnutí bylo nezbytné k připuštění ke kněžskému svěcení. 

Teologické fakulty a teologická učiliště byly považovány za vysoké školy, byť 

teologická učiliště oficiálně tento titul neměla. Jejich pedagogové ale byli považováni 

za vysokoškolské pedagogy a měli i takový plat. Nutno přiznat, že postoj k těmto 

učilištím nebyl úplně takto jednotný. Dobové prameny je považují někdy za vysoké 

školy (většinou), jindy za obdobu našich vyšších odborných škol. V seminářích studenti 

trávili společně volný čas, společně se modlili, procházeli duchovní formací, učili se 

zpívat či hrát na nejrůznější hudební nástroje a získávali praktické dovednosti nutné pro 

pozdější kněžskou službu. Oficiálně byla kněžská příprava dělena do těchto dvou 

institucí. I dochované kněžské katalogy ji takto striktně dělí. V praxi se ovšem tyto dvě 

instituce často nacházely v jedné budově, což vedlo k lidovému slučování těchto dvou 

institucí na jednu – tzv. „seminář“. Když hovoříme o teologickém studiu na diecézních 

ústavech, správně bychom měli uvádět „na diecézních teologických učilištích“. Protože 

je ale vžité používat termínu „seminář“ pro obě instituce, ponechávám tuto terminologii, 

abych nepůsobila zmatky. Je to ovšem nepřesné. Několikrát to ve své práci zmíním, 

až budu např. psát, že studovali „zpěv v semináři“ (tedy mimo fakultu, mimo učiliště). 

                                                           
1
 ZIMMERMANNOVÁ Marie: Výuka liturgiky na katolických teologických fakultách v České republice 

ve 20. století, nepub., seminární práce, Praha, KTF UK, 2010.  
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Znalost této problematiky dává pochopit některé situace, např. proč pražská Česká 

teologická fakulta vyučovala v období druhé světové války, když byly vysoké školy 

uzavřeny. Vysoké školy byly uzavřeny, ale seminář coby „ubytovací dům“ nebyl 

vysokou školou, a proto mohl ve své činnosti pokračovat (byť s problémy). 

Ve své práci se nejprve budu zabývat otázkou místa liturgiky a příbuzných oborů 

ve studijních plánech, rozsahu a náplní výuky, systémem zkoušek. Poté se budu zabývat 

jednotlivými teologickými ústavy, kde zmíním na úvod krátce jejich historii, a to 

především proto, že je málo známa a nepatří do obecného povědomí. Následně se budu 

věnovat informacím o výuce liturgiky v té které instituci podle toho, jak se podařily či 

nepodařily získat. Dále představím postavy učitelů liturgiky a příbuzných oborů 

v chronologickém sledu. V závěru každé kapitoly o tom kterém teologickém ústavu 

provedu rozbor tamních dochovaných učebnic liturgiky. Posledními kapitolami 

před samotným závěrem práce budou srovnávací kapitoly, které porovnají mezi sebou 

dochované učebnice počátku 20. století a učebnice 30. let 20. století. 

Pramenem bádání mi byly především dochované kněžské katalogy,
2
 které jsou často 

jediným pramenem informací, kteří teologové na teologických školách přednášeli. Dále 

to byl Český slovník bohovědný a některé stručnější práce historiků počátku 20. století. 

Ze současných zdrojů to jsou především již zmíněné diplomové a dizertační práce 

Vojtěcha Novotného, Martina Vaňáče a Jindřicha Zdeňka Charouze. Jedinečným 

pramenem životopisů jednotlivých učitelů je dílo Václava Petery Géniové církve a 

vlasti, které je často jediným zdrojem informací o dnes již neznámých kněžích.
3
 Některé 

semináře, jako např. Biskupský seminář v Litoměřicích, jsou historicky téměř 

neprobádané a navíc se o nich dochovalo jen málo pramenů. Naproti tomu o jiných 

                                                           
2
 Jedná se o seznamy kněží jednotlivých diecézí, které vycházely každoročně jako samostatná kniha. Byl 

v nich uveden úřadující papež, diecézní biskup, diecézní kněžstvo řazené dle příslušnosti k jednotlivým 

kapitulám, děkanátům či farnostem. Často tyto seznamy obsahovaly také seznamy řeholníků a řeholnic 

diecéze. V závěru bývali uvedeni kněží, který ten rok zemřeli. U každé osoby bývalo uváděno datum 

narození, datum kněžského svěcení a všechny tituly a funkce. Tyto seznamy byly později nazývány 

„schematismy“. 
3
 Václav Petera (1892-1964) pracoval jako zřízenec Městské spořitelny v Novém Bydžově, odkud 

pocházel. Později se přestěhoval do Prahy a pracoval jako zřízenec Strakovy akademie a později také jako 

zřízenec v řádu křižovníků, byl též kostelníkem katedrály sv. Víta.  Jeho cílem bylo vytvořit životopisy 

kněží. Na tomto díle pracoval 40 let. Dílo čítá 18 svazků. Jedná se o rukopis, který je dostupný 

ve zdigitalizované podobě na adrese: www.cdct.cz/petera. Obsahuje informace o životě a díle katolických 

kněží především ze střední Evropy, Slovinska a Chorvatska. Jedná se o významné kněze, ale také o kněze 

již dávno zapomenuté. Celkově je zde představeno 6891 osobností; dále také informace o farnostech a 

řádech v zámoří. U většiny osobností je připojena také fotografie. Dílo je unikátním zdrojem informací. 

http://www.cdct.cz/petera
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institucích jsou známy i velmi podrobné informace. Nutným výsledkem bude proto 

disproporčnost jednotlivých kapitol.  

Působení jednotlivých pedagogů na teologických ústavech tak, jak je historicky 

uvádím, je trochu nepřesné. Píšu-li, že některý profesor učil v letech 1910-1920, není 

jisté, zda učil do června 1920 či do prosince 1920. Nepřesnost poloviny roku vzniká 

tím, že katalogy kněžstva byly vydávány po jednotlivých ročnících (1910, 1911…), ale 

studijní rok začínal na podzim a končil na počátku léta. Z kněžských katalogů není 

zřejmé, ke kterému datu byly vydávány; zda byly vydávány na počátku kalendářního 

roku, či na jeho konci. Protože jsou ovšem tyto katalogy často jediným zdrojem 

informací, nelze blíže určit, do kdy přesně daný profesor v semináři učil.  

Ve své práci se budu držet současné teologické terminologie. Učebnice různých dob 

používají různou terminologii, která může být někdy matoucí, protože význam 

jednotlivých slov se v průběhu času mění. Pro přehlednost volím současnou 

terminologii a sjednocuji tak různost výrazů jednotlivých autorů. Ve své práci se 

pokusím zrekonstruovat podobu výuky liturgiky ve zmíněném rozsahu.  
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1. Místo liturgiky ve studijních plánech 

První otázky, které je třeba si stanovit, jsou, jaké místo měla liturgika ve vymezeném 

období ve studijních plánech, jak dlouho vlastně studium trvalo a které teologické obory 

studenti studovali. V centru zájmu nestojí jen liturgika, ale také obory, které k ní mají 

velmi blízko, jako jsou staroslověnština, ritus a liturgický zpěv. 

 V letech 1900-1968 byla liturgika součástí pastorální teologie.
4
 Kromě přednášek 

z liturgiky absolvovali studenti také praktický nácvik obřadů, který byl v některých 

seminářích nazýván „liturgika“, čímž docházelo k matení pojmů, protože někde vnímali 

„liturgiku“ jako teoretické přednášky z liturgiky a jinde vnímali „liturgiku“ jako nácvik 

obřadů. Nejprve pár slov k obecné úpravě teologického studia na celocírkevní i místní 

úrovni. 

Na tvorbu studijních plánů v teologickém studiu 19. století měly velký vliv dvě moci 

– církev a stát, které spolu bojovaly o vliv v seminářích. Politická moc měla silné 

tendence vytvořit z kněžstva především služebníky státu, což se jí více či méně dařilo. 

Studijní plány tak musely mít státní souhlas. Biskupové také museli hlásit přijaté 

profesory a čekat na jejich schválení, stát měl v těchto záležitostech právo veta. Církev 

se naopak snažila posílit svoji samostatnost. Apoštolská konstituce Quod divina 

sapientia Lva XII. z roku 1824 měnila organizaci studia teologie - oficiálním 

vyučovacím jazykem zůstávala latina a laičtí studenti i profesoři byli postupně 

vyloučeni. Studenti byli také postupně všichni povinně ubytováváni v seminářích.
5
 

Lev XIII. pak v reformě studia pokračoval. Kladl větší důraz na tomistickou filozofii, 

historii a biblistiku. Za pontifikátu Pia X. bylo s konečnou platností zakázáno 

připravovat se ke kněžství jinde než v semináři. Benedikt XV. zřídil roku 1915 

Posvátnou kongregaci pro semináře a univerzitní studia. Významným krokem bylo také 

zavedení CIC roku 1917, který upravoval teologická studia. Doporučoval zřízení dvou 

seminářů v diecézi – chlapeckého pro středoškolské studium a kněžského pro vlastní 

studium teologie, jak tomu ostatně v našich zemích stejně bývalo už dříve. Studium 

bylo čtyřleté s důrazem na dogmatiku a morální teologii, dále se přednášela biblistika, 

historie, kanonické právo, pastorální teologie, liturgika, homiletika a zpěv. Značná 

                                                           
4
 Proto narazíme v této práci mnohokrát na to, že ji učili profesoři pastorální teologie; profesor pastorální 

teologie byl v této době zároveň profesorem liturgiky, proto někdy tyto pojmy zaměňuji. 
5
 Dříve nebylo zvykem, že by všichni studenti bydleli v semináři. Mnozí se ubytovali soukromě a 

na přednášky pouze docházeli. Naopak v semináři bydleli a studovali laičtí studenti, kteří kněžské svěcení 

nikdy nepřijali. 
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pozornost měla být věnována právě pastorální teologii. Rozhodnutím Pia XI. z roku 

1923 bylo studium rozšířeno na pět let (u nás zaváděno postupně). 23. září 1950 vydal 

Pius XII. apoštolskou adhortaci Menti nostrae, která se věnovala kněžskému životu a 

také formaci kněžstva. Posledním velkým reformním dokumentem je dekret Optatam 

totius, který už ovšem překračuje rámec této práce. 

Co se týče teologického studia v našich zemích, v polovině 19. století ho velmi 

ovlivnil Pius IX., který vydal 9. listopadu 1846 encykliku, ve které vyzýval biskupy, 

aby věnovali velkou pozornost seminářům, a kde ještě nejsou, aby je založili. Nato se 

sešli rakouští biskupové ve Vídni roku 1849 (po bouřích revolučního roku) a po jisté 

diskuzi žádali práva, která jim josefinský systém vzal. Chtěli větší vliv na náboženské 

vyučování ve školách a v seminářích. Díky revoluci, která postupně zasáhla celou 

Evropu, získali mnohé výsady. Císařským nařízením z 30. dubna 1850 dostali právo 

upravit si náboženské vyučování kandidátů kněžství. 15. června 1856 se usnesli 

na novém studijním řádu, který platil s malými změnami (přibývání předmětů jako 

křesťanská sociologie apod.) až do 20. let 20. století. Tato nová úprava byla 

v seminářích postupně zaváděna. Tím se teologické fakulty a teologická učiliště opět 

přimkly blíže k církevní autoritě. Pro vývoj studijního plánu v bývalém Rakousku-

Uhersku bylo významné usnesení rakouského episkopátu z 13. listopadu 1901. Zavedlo 

nové předměty (např. sociologii, křesťanskou archeologii…). Studium i nadále trvalo 

čtyři roky. Zkoušky semestrální nahradily zkoušky odborné. Usnesení bylo přijato také 

státními úřady. 

Co se týče vlastního studijního plánu na počátku 20. století, v prvních dvou letech 

studovali studenti především Písmo, fundamentální teologii a dogmatiku. Ve třetím roce 

to byla morální teologie a církevní dějiny, v posledním roce pak pastorální teologie 

s liturgikou, metodika, katechetika a pedagogika, tedy praktické obory. Po prodloužení 

studia na pět let se pastorální teologie dostala opět do posledního ročníku. Byl na ni 

kladen velký důraz. To, že všechny studijní plány vycházely ze synody z roku 1856, 

neznamenalo, že byly naprosto totožné. Byly shodné jen v hlavních rysech. 

Vyučovacím jazykem byla latina, praktické obory, tedy i liturgika, byly přednášeny 

v lidových jazycích.  

Odborná příprava budoucích profesorů seminářů probíhala buď na pražské 

teologické fakultě, nebo v Římě, anebo ve Vídni. Biskupové rakousko-uherské 

monarchie měli možnost vyslat jednoho studenta na postgraduální studium do Vyššího 
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ústavu pro vzdělání kněžstva u sv. Augustina ve Vídni, lidově nazývaného 

„Frintaneum“.
6
 Tento ústav, který založil roku 1816 biskup Jakub Frint, měl za cíl 

vzdělávat budoucí profesory seminářů. Ve své době měl velmi vysokou úroveň 

a na počátku 20. století předčil i římská studia. Každá diecéze mohla vyslat jen jednoho 

studenta a teprve, když svá studia dokončil, mohla vyslat dalšího.
7
 Profesorem 

biskupského semináře se mohl stát pouze duchovní, který úspěšně složil písemnou 

a ústní zkoušku, nebo dostatečně publikoval. Profesor semináře mohl být povolán 

na teologickou fakultu, ale pouze na základě své učitelské a publikační činnosti. 

Habilitace nebyla nutná.  

Vyvstávají také otázky, kterými tématy liturgiky, v jakém pořadí a v jakém rozsahu 

se kantoři zabývali. Na tyto otázky ovšem nenalézáme prakticky žádné odpovědi. 

Jedinou zprávu, ovšem starší, zanechal J. Solař, královéhradecký historik, který 

informuje podrobněji o výuce v královéhradeckém semináři v 60. letech 19. století. 

Liturgika tam byla přednášena ve všech čtyřech ročnících vždy s dotací dvě hodiny 

týdně. V prvních dvou letech bylo probíráno téma liturgického roku a v posledních 

dvou letech byla přednášena témata liturgického prostoru a liturgických úkonů. K tomu 

měli studenti hodiny ritu, kterému byly věnovány čtyři půlhodiny týdně v prvním 

ročníku a hodina týdně ve čtvrtém ročníku. První ročník byl věnován teorii a praxi o 

breviáři, akolytaci, asistenci a liturgickému zpěvu.
8
 Ovšem v Hradci Králové byl na 

výuku liturgiky dlouhodobě kladen velký důraz. V jakém pořadí a rozsahu se v jiných 

seminářích přednášela liturgická témata, nevíme. Co se týče otázky rozsahu 

přednášených témat, ten je možné vyčíst z dochovaných učebnic, které budou později 

rozebrány. Z učebnic vyplývá, že se přednášela tato témata liturgiky: liturgický rok, 

liturgický prostor, liturgické předměty, svátosti, a to především křest a eucharistie, 

denní modlitba církve, jiné modlitby. 

Liturgika tedy bývala přednášena na konci studia, v posledním nebo ve dvou 

posledních ročnících. Důležitou otázkou je systém zkoušek, tedy jakou formou byli 

studenti zkoušeni, jak často a v jakém rozsahu, zda byla zkouška pouze teoretická nebo 

i praktická, což by mělo v oboru liturgiky smysl (dobová liturgie byla poměrně složitá). 

                                                           
6
 K. u. K. höheres Weltpriesterbildungsinstitut zum hl. Augustin. 

7
PODLAHA Antonín: Frintaneum, in Český slovník bohovědný, IV. díl, Praha: Cyrillo-Methodějská 

knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1930, 320. 
8
SOLAŘ J.[]: Dějepis Hradce Králové nad Labem a biskupství královéhradeckého, Tiskem 

J. S. Skrejšovského, Praha, 1870, 483-484. 
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S tím souvisí otázka, kde ležela spodní hranice získaných vědomostí a co studenti 

na konci teologického studia skutečně uměli. K těmto otázkám máme bohužel velmi 

málo zpráv. Známe situaci pouze z královéhradeckého a vidnavského semináře, a to 

ještě ne příliš podrobně. V Hradci Králové skládali studenti závěrečnou komisionální 

zkoušku z každého teologického oboru zvlášť. Lze předpokládat, že byla ústní. 

V archivu semináře se dochoval rozpis těchto zkoušek.
9
 Z rozpisu ovšem nevyplývá, ve 

kterých ročnících skládali studenti tu kterou zkoušku. Zda např. museli složit zkoušku 

z dogmatiky na konci kurzu, nebo zda měli volnost složit ji kdykoli po skončení kurzu. 

Ani nevíme, kolikrát mohli zkoušku opakovat. Víme, že těchto komisionálních zkoušek 

se obvykle účastnil diecézní biskup. Naproti tomu ve vidnavském semináři skládali 

studenti na konci každého roku soubornou zkoušku ze všech hlavních probíraných 

předmětů. Zkouška měla část písemnou a ústní. Studenti, kteří prošli písemnou částí, 

skládali ústní komisionální zkoušku, které se účastnili všichni profesoři semináře. 

K úspěšnému složení byla požadována 50% úspěšnost v obou částech zkoušky. Student, 

který zkoušku nezvládl, ji mohl opakovat jen jednou, a to v příštím roce, jinak musel 

ze semináře odejít.  Více zpráv o zkoušení studentů bohužel nemáme. Pokud nebudou 

nalezeny v osobních archivech, např. v denících či vzpomínkách další informace, 

zůstanou tyto otázky bohužel nezodpovězeny.  

Další zprávy o studijních osnovách na našich ústavech máme až z 20. let 20. stol. 

Informuje nás o nich Josef Čihák v příloze své knihy.
10

 Vyplývá z ní, že ve studijních 

plánech byly nezanedbatelné rozdíly. Obecně lze opět říct, že pastorální teologie 

s liturgikou byla zařazena na konci studia v posledních dvou letech. Pražská česká 

fakulta jim věnovala tři hodiny týdně ve čtvrtém a čtyři v pátém ročníku, německá 

fakulta po pěti hodinách ve třetím a ve čtvrtém ročníku, olomoucká fakulta osm hodin 

                                                           
9 Státní okresní archiv Hradec Králové, Biskupský seminář v Hradci Králové, Program veřejných zkoušek 

1912, č. inv. 468. 
10

 Josef Čihák (1880-1960) byl významným teologem a profesorem České teologické fakulty v Praze. 

Přednášel na ní ve 20. letech 20. století. V té době se diskutovalo o zásadní reformě teologického studia. 

Čihák podnikl ve studijním roce 1920-1921 cestu po zahraničních univerzitách, kde zkoumal tamní 

studijní systémy. V roce 1927 pak vlastním nákladem vydal knihu Theologus čili studium katolické 

teologie (ČIHÁK Josef: Theologus čili studium katolické theologie, Praha: Josef Čihák, 1927.), ve které 

se zabýval historií pražské teologické fakulty, zkoumal studijní plány v jednotlivých obdobích a předložil 

řadu tehdejších zákonů a norem. Kniha byla podkladem pro plánovanou reformu studia, je zdrojem 

cenných informací, např. v příloze knihy podává Čihák tabulku, ve které srovnává studijní plány 

jednotlivých teologických ústavů na území Československa. Tato tabulka je jedinečným zdrojem, který 

umožňuje nahlédnout hlouběji do tehdejšího teologického studia u nás. Ve své práci z ní budu často 

vycházet. Více informací o Josefu Čihákovi podám v kapitole o učitelích liturgiky pražské teologické 

fakulty. 
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v pátém ročníku, učiliště v Českých Budějovicích dvě hodiny v prvním a pět hodin 

týdně ve čtvrtém a pátém ročníku, učiliště v Hradci Králové hodinu v prvním a ve 

druhém, tři hodiny ve čtvrtém a šest hodin v pátém ročníku, učiliště v Litoměřicích pět 

hodin ve čtvrtém a pátém ročníku, brněnské učiliště devět hodin v pátém ročníku 

a vidnavské šest hodin ve čtvrtém ročníku.
11

 Nejvíce času jim tedy vymezilo 

královéhradecké a nejméně vidnavské učiliště. Jestli došlo k nějakým změnám 

ve třicátých a čtyřicátých letech, o tom nejsou zprávy. Jak již bylo zmíněno, na přelomu 

dvacátých a třicátých let se hojně diskutovalo o zásadní reformě teologického studia, 

které dosud stálo na základech téměř sto let starých. Iniciativu v těchto jednáních měla 

především pražská česká teologická fakulta, která diskutovala s teologickými ústavy, 

státem i Římem. Jednání se neuvěřitelně protáhla. Reforma byla završena až na sklonku 

30. let. Přineslo ji vládní nařízení z 18. června 1937. Nikdy ale nebyla v celé své šíři 

zavedena. Nejprve kvůli okupaci a válce, a poté kvůli nástupu komunismu.  

Dalším zkoumaným předmětem je staroslověnština. Ve 20. století bylo u nás 

za určitých podmínek dovoleno sloužit bohoslužbu ve staroslověnštině. Upravovaly to 

postupně dekrety SRC
12

 z 5. srpna 1898 Quae praecipue, z 18. prosince 1906 Acres 

de litugico a z 21. května 1920 Ut in territorio. Až poslední dekret stanovil, za jakých 

podmínek je to možné. Bylo dovoleno sloužit zpívanou mši sv.
13

 ve staroslověnštině 

z hlaholsky tištěných liturgických knih schválených Apoštolským stolcem, a to 

na svátek sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Prokopa a sv. Jana 

Nepomuckého pouze v bazilice na Velehradě, v Sázavském klášteře, v bazilice 

na Vyšehradě, v Emauzském klášteře, v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta 

a na hrobě sv. Jana Nepomuckého v katedrále sv. Víta, v bazilice ve Staré Boleslavi, 

u hrobu sv. Ludmily, v kostele sv. Jiří na Hradčanech a na Svaté Hoře u Příbrami. 

Biskupové byli vyzýváni, aby v tomto směru vzdělávali své kněžstvo, staroslověnština 

tedy byla postupně zaváděna v některých teologických ústavech. Např. na pražské české 

teologické fakultě se přednášela od studijního roku 1912-1913. Dále se přednášela 

v Olomouci a také v Brně. Tam nebyla ani povinná ani nepovinná. Studenti z vlastní 

iniciativy oslovili Josefa Kurze, který vyučoval na filozofické fakultě, zda by byl 

ochoten je vyučovat. Nevíme s přesností, kdy k tomu došlo, ale zřejmě po roce 1945, 

protože ten rok se Josef Kurz přestěhoval do Brna. Více o tom v kapitole o brněnském 

                                                           
11

 Tehdy tam bylo studium ještě čtyřleté. 
12

 Sacra Rituum Congregatio - předchůdkyně Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. 
13

 Rozuměj slavnou. 
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semináři. Staroslověnština se vyučovala ve 20. století také v Českých Budějovicích, ale 

o tom není známo nic bližšího. Josef Čihák nás informuje, že na pražské české fakultě 

byla staroslověnština přednášena pět hodin týdně ve všech ročnících a na olomoucké 

fakultě dvě hodiny v prvním a tři hodiny ve druhém ročníku; v obou ústavech 

nepovinně.  

S oborem liturgiky je také těsně spjat obor rubricistiky, ritus. V době tridentské 

liturgie byl vlastní ritus poměrně složitý. Liturgický rok obsahoval řadu svátků různé 

úrovně. Studenti se museli naučit najít v liturgických knihách ty správné texty na ten 

který den. Liturgické oděvy se skládaly z více částí než dnes a vlastní rituál liturgie byl 

také mnohem komplikovanější, obsahoval totiž mnohem více gest než v současnosti 

(např. během mše kněz udělal 48 gest kříže, při slavné mši 55), liturgické texty kněz 

pronášel trojí hlasitostí… To všechno kladlo na studenty poměrně velké nároky. 

Součástí teologického studia byl tedy i předmět „ritus“. Býval součástí seminární 

výuky. U žádného teologického ústavu jsem nenašla, že by byl zahrnut do vlastního 

teologického studia. Bohužel se o této výuce zachovalo jen pramálo informací. Známe 

sice profesory olomoucké teologické fakulty, ale jen jejich jména. Jak konkrétně tato 

výuka probíhala, nevíme. Jistě šlo ovšem o praktickou výuku.  

Posledním zkoumaným oborem je liturgický zpěv, tedy chorál. Na pěveckou a 

rétorickou výchovu byl na přelomu 19. a 20. století kladen velký důraz. Kněží, kteří 

ještě neměli k dispozici mikrofony, museli zpívat a mluvit tak, aby jim bylo v kostele 

rozumět, aby byli slyšet. Také tyto schopnosti měly vliv na pozdější umístění kněze - 

Dobří řečníci se znělým hlasem bývali umísťováni do velkých chrámů. Nebyl to ale 

jediný důvod, proč byl na zpěv kladen důraz. Obliba zpěvu v této době byla veliká 

napříč celým obyvatelstvem. V některých seminářích byly také mužské sbory coby 

dobrovolná aktivita (např. v olomouckém). V seminářích se pěstovala také 

instrumentální hra, bohoslovci se zdokonalovali ve hře na nástroje, na které už uměli 

hrát, a také se učili hrát na další. Semináře mívaly vlastní orchestr nejrůznějšího složení. 

Není se co divit, uvážíme-li, že mnoho kněží bylo zapojených v národním obrození. Na 

farách se scházeli činoherní ochotníci, hrála se hudba, někteří kněží např. doprovázeli 

ochotnická představení na hudební nástroje apod. (např. olomoucký bohoslovec 

Antonín Stojan). Proto i v seminářích měla hudba nezastupitelné místo. O výuce zpěvu 

máme kusé informace, většina seminářů ji totiž nezařazovala do kněžských seznamů. 

Výuka zpěvu nebyla většinou chápána jako součást výuky v učilišti, ale coby součást 
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seminární výuky, proto se hůře dohledává, jak tato výuka probíhala a kdo zmíněný obor 

učil. Vzhledem k velké nutnosti a také oblibě zpěvu můžeme předpokládat, že byl zpěv 

nějakým způsobem zastoupen v každém ročníku. Nešlo jen o praktickou výuku, ale také 

o základní hudební nauku, hlasovou hygienu a teorii gregoriánského chorálu, jak je 

patrno z učebnice Dobroslava Orla, o níž ještě bude řeč.
14

 Josef Čihák v pozdější době 

informuje také jen částečně. U všech teologických fakult uvádí, že zpěv byl vyučován 

v semináři. Ze seminářů uvádí jen České Budějovice, Brno a Vidnavu. V Českých 

Budějovicích a v Brně měli studenti hodinu týdně ve všech ročnících, ve Vidnavě dvě 

hodiny týdně ve všech ročnících.  

Souhrnem lze říct, že liturgika byla zařazována na konec studia do posledního roku 

či posledních dvou let. Staroslověnština byla vyučována jen někde, a to ještě nepovinně, 

a zpěv a ritus byly vyučovány ve všech ústavech v rámci seminární výuky. O systému 

zkoušek máme jen kusé informace, o dochovaných učebnicích bude řeč v souvislosti 

s jednotlivými ústavy.  

Nyní pojednám o jednotlivých ústavech. U každého uvedu stručnou historii, učitele 

liturgiky a příbuzných oborů a rozeberu dochované učebnice. Ústavy řadím vždy 

abecedně - nejprve všechny diecézní semináře, poté teologické fakulty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 OREL Dobroslav: Theoreticko-praktická rukověť chorálu římského pro bohoslovce a učitelské ústavy, 

pro kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele církevního zpěvu, Hradec Králové: Politické družstvo, 1899. 
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2. Výuka liturgiky v biskupských seminářích 

2.1 Biskupský seminář v Brně 

Prvním zkoumaným biskupským seminářem je seminář brněnský. Nejprve krátce 

k jeho historii. Po zřízení brněnského biskupství papežskou bulou z 5. prosince 1777 

bylo vydáno vládní nařízení, že bohoslovci nového biskupství budou studovat 

v Olomouci. Už půl roku poté, 24. května 1778, byla olomoucká univerzita i seminář 

přesunuta do Brna, kde setrvala čtyři roky. Ani olomoucký arcibiskup Antonín Teodor 

hrabě Colloredo, ani brněnský biskup Matyáš František hrabě Chorinský však s touto 

situací nebyli spokojeni, jako ani s dalšími zásahy císaře Josefa II. do života církve. 

V roce 1780 kvůli tomu došlo dokonce k ostrému střetu. Dekretem ze 14. září 1782 byla 

univerzita přemístěna zpět do Olomouce, ale byl jí snížen status na vysokou školu 

nižšího typu – lyceum. Roku 1783 byly zrušeny všechny semináře a namísto nich bylo 

zřízeno několik „generálních seminářů“ (pod silným dohledem státu). Studenti brněnské 

diecéze byli posláni do generálního semináře v Hradisku u Olomouce. Dekretem ze 

4. 7. 1790 byl ovšem tento generální seminář jako i ostatní generální semináře zrušen a 

biskupům bylo dovoleno zřídit vlastní semináře. Tehdejší brněnský biskup Jan Křtitel 

Lachenbauer ovšem v této záležitosti nepodnikl nic. Jeho studenti dále studovali 

v Olomouci, kde po roce 1790 opět fungovalo lyceum. Pro studenty však v lyceu nebylo 

dost místa k ubytování, mnozí proto museli bydlet mimo seminář.  

O zřízení brněnského semináře se začal zasazovat až Lachenbauerův nástupce 

Vincenc Josef hrabě Schrattenbach, který biskupství přejal v roce 1799. Dvorským 

dekretem z 2. dubna 1802 se otevřela možnost zřídit v Brně dvouleté filozofické 

studium podléhající přímo biskupovi.
15

 Tento dekret také stanovil, že každý biskup má 

mít svůj vlastní seminář a tam, kde není teologická fakulta, také tříleté teologické 

studium. Biskup se o seminář začal aktivně zasazovat, ale než byla nalezena vhodná 

budova, než byl seminář ekonomicky zajištěn a než byla vyřízena potřebná povolení, 

uplynulo pět let. Seminář byl sice oficiálně zřízen dvorským dekretem Františka I.
 16

 

                                                           
15

 Nejednalo se o studium filozofie v dnešním slova smyslu. Studenti se učili např. matematiku či fyziku 

atd. 
16

 Tento císař byl korunován roku 1792 jako František II. Byl králem rakouským, uherským a českým a 

císařem Svaté říše římské národa německého. Protože se Napoleon prohlásil císařem, prohlásil se také 

František II. roku 1804 císařem rakouským. Roku 1805 byl v bitvě u Slavkova Napoleonem poražen. 

Díky tomu a díky nastalé politické situaci v Evropě se roku 1806 vzdal koruny Svaté říše římské. Zůstal 

už jen císařem rakouským a jako takový byl v pořadí prvním. V letech 1792-1806 byl tedy Františkem II. 
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z 16. srpna 1805, ale výuka začala až 4. listopadu 1807. Seminář předpokládal kapacitu 

80 studentů.  

První budovou semináře byl bývalý dominikánský klášter v Dominikánské ulici č. 2. 

Tato budova ovšem kapacitně nedostačovala, neboť v domě bylo místo pouze pro 64 

studentů a ostatní studenti si museli najít ubytování sami, což jistě nebylo vyhovující. 

Císař František I. listem z 24. dubna 1821 nařídil hledat takové ubytovací prostory, aby 

všichni studenti mohli bydlet společně pod biskupovým dohledem. Biskup František 

Antonín Gindl pak rozšířil ubytovací možnosti na 75 studentů (roku 1834). Protože 

zájem o studium klesal, byla tato kapacita ve své době dostačující. Počet studentů byl 

ovšem velmi proměnlivý. Nejvíce jich bylo v roce 1828, a to 148, od roku 1842 jejich 

počet klesal a v roce 1860 jich bylo už jen 31.
17

 Biskup Antonín Arnošt hrabě 

Schaaffgotsche proti tomuto trendu bojoval založením „malého semináře“
18

 ve Veveří 

ulici, což se ukázalo jako dobrý tah.
19

 Ke konci 19. století přestala budova velkého 

semináře v Dominikánské ulici dostačovat. Nebyla v dobrém technickém stavu 

a nesplňovala ani tehdejší hygienické normy.
20

 Roku 1903 byla dostavěna nová budova 

semináře v Antonínské ulici, která měla ubytovací kapacitu 120-140 studentů. V budově 

byly také byty pro profesory a zaměstnance a čtyři posluchárny. Seminární kaple byla 

zasvěcena sv. Cyrilu a Metoději. Architektem budovy byl Antonín Tebich. V současné 

době v této budově sídlí Vysoké učení technické v Brně. Počet studentů ve 20. století 

velmi kolísal. V první dekádě bylo v semináři přibližně 100 studentů, ve druhé 90, 

ve třetí (poválečné) 40, ve čtvrté 150 a v páté 140. V ústavu bylo sedm profesorských 

míst a od školního roku 1941/1942 osm. 

Seminář byl uzavřen po pohnutých událostech 14. července 1950. Prozíravý spirituál 

školy Vladimír Nováček v předtuše neblahých událostí dal ještě před prázdninami 

studentům řadu knih z knihovny „pro duchovní četbu o prázdninách“. Do pražského, 

později litoměřického, semináře přešlo pouze 5 studentů, profesoři František Kraus a 

                                                                                                                                                                          
a v letech 1806-1835 Františkem I. To působí zmatky v jeho označování. Budu ho označovat stále jeho 

častějším označením „František I.“, abych nepůsobila zmatky; je to ale nepřesné. 
17

 CHAROUZ Jindřich Zdeněk: Brněnský alumnát. Výchova a vzdělávání duchovenstva v Brně  

1807-1950, dizertační práce, Olomouc, 2003, 173-174. 
18

 „Malý seminář“ bylo gymnázium s internátem určené pro kandidáty kněžství. Po maturitě odcházeli 

do „velkého semináře“, kde studovali filozofii a teologii a připravovali se na kněžskou službu. 
19

 Založen roku 1852; 1858 pro něj postavena nová budova. 
20

 Jindřich Charouz uvádí, že kvůli špatnému hygienickému stavu budovy řada studentů zemřela. 

CHAROUZ: Brněnský alumnát,  56. 
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Josef Koutný, kteří měli ve sjednoceném semináři přednášet, nenastoupili vůbec. 

Prof. Koutný byl nedlouho poté zřejmě úkladně zavražděn.
21

 

Nyní pár slov k výuce liturgiky v brněnském semináři. Máme o ní jen málo zpráv. 

Byla zde vyučována taktéž v rámci pastorální teologie. Od roku 1927 zde byla 

vyučována v pátém ročníku s dotací 9 hodin týdně.
22

 (V době čtyřletého studia ve 

čtvrtém.) Zpěv byl vyučován v každém ročníku jednu hodinu týdně. Praktický nácvik 

rituálů měl na starosti spirituál školy, později vicesuperior. Nácvik obřadů byl zařazen 

do čtvrtého ročníku. Roku 1909 byly z tohoto předmětu zavedeny zkoušky. Nutno 

zmínit, že v této době, roku 1910, byly pak také zavedeny povinné zkoušky ze zpěvu. 

Oba předměty byly oficiálně zavedené roku 1909, ale byly vyučovány samozřejmě už 

dříve. V ústavu dokonce probíhala výuka staroslověnštiny. Došlo k tomu z osobní 

intervence studentů, kteří oslovili Josefa Kurze, profesora Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity, zda by byl ochoten je vyučovat jednu hodinu týdně v jejich 

volném čase. Charouz neuvádí, v které době byl předmět zaveden, ale jistě po roku 

1945, protože prof. Kurz přednášel na Filozofické fakultě až od roku 1945 a před tím 

bydlel v Praze. V říjnu 1948 pak studenti prosadili, aby byla staroslověnština 

přednášena jako nepovinný předmět, později usilovali o její povinnou výuku, ale záměr 

se už nestihl realizovat. 

 

2.1.1. Učitelé liturgiky a příbuzných oborů 

Po krátkém historickém úvodu a po pojednání o výuce liturgiky v brněnském 

semináři je čas představit pedagogy, kteří zde liturgiku vyučovali. Na počátku 20. století 

vyučoval v Brně liturgiku Josef Kupka (1862-1941). Narodil se 7. května 1862 v Černé 

Hoře. Vystudoval gymnázium v Brně, a poté studoval ve zdejším semináři, 20. září 

1884 byl ordinován. Jeho prvním působištěm byly Moravské Budějovice. V letech 

1887-1888 studoval v Římě, kde získal doktorát z filozofie. Dále působil jako kaplan 

v Mohelně a katecheta v Hustopečích, v letech 1890-1913 vyučoval pastorální teologii 

v brněnském semináři a od roku 1913 byl kanovníkem brněnské kapituly. V semináři 

vyučoval ještě půl roku, a sice od prosince 1922 do června 1923, kdy suploval 

                                                           
21

 Srov. CHAROUZ, Brněnský alumnát, 140; pro hlubší studium biskupského semináře v Brně vřele 

doporučuji zdařilou dizertační práci Jindřicha Zdeňka Charouze. 
22

 Hodinová dotace je počítána vždy za celou pastorální teologii, do které v této době liturgika patřila. 

(Tedy za pastorální teologii, homiletiku, hodegetiku a liturgiku); ČIHÁK, Theologus, příloha, nestr. 
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za nemocného Bernarda Šustka. 7. září 1924 přijal biskupské svěcení jako titulární 

biskup adraenský a pomocný biskup brněnský, v letech 1926-1931 byl apoštolským 

administrátorem brněnské diecéze a v letech 1931-1941 byl sídelním brněnským 

biskupem. Zemřel 20. června 1941 během své vizitační cesty v Nové Říši a byl 

pochován v hrobce brněnské katedrály.  Z jeho díla se nám zachovaly dvě učebnice, 

resp. obě knihy nebyly koncipovány pouze jako učebnice, ale byly určeny širším okruhu 

kléru a laiků. Jedná se o jeho knihu O mši svaté (1899)
23

 a O církevním roce (1907).
24

 

Že podle nich Kupka učil, je velmi pravděpodobné; minimálně učil v jejich duchu.
25

 

Kupkova kniha O církevním roce je jednou z prvních českých knih na toto téma, ale 

o tom bude pojednáno v samostatné kapitole.  

Po Josefu Kupkovi přejal výuku liturgiky Bernard Jan Šustek O. S. A. (1868-

1922). Narodil se 4. března 1868 v Kaňovicích. Vystudoval gymnázium v Přerově 

a po maturitě vstoupil do augustiniánského opatství na Starém Brně, kde přijal řeholní 

jméno Bernard. Poté studoval teologii v brněnském semináři. 8. prosince 1891 složil 

věčné sliby a 31. července 1892 byl vysvěcen na kněze. Po svěcení působil jako 

katecheta v Brně, ale především se v té době připravoval na doktorské zkoušky. 19. 

prosince 1901 promoval na doktora teologie. Poté působil jako katecheta a profesor 

náboženství na brněnském gymnáziu. Od roku 1908 byl správcem fary na Starém Brně. 

V letech 1914-1922 vyučoval pastorální teologii s liturgikou v brněnském semináři, 

jeho výukové materiály se však nezachovaly. Pravděpodobně žádnou učebnici 

nesepsal.
26

 Proslul ovšem jiným způsobem - byl jedním ze zakladatelů Kongregace 

sester Těšitelek Božského srdce Ježíšova, která byla založena 3. prosince 1915 a sepsal 

její stanovy. Zemřel 23. prosince 1922 na rakovinu žaludku. 

Posledním profesorem liturgiky v brněnském semináři byl Josef Toman (1880-

1957). Narodil se v Netíně roku 1880, 1904 přijal kněžské svěcení. V letech 1919-1923 

byl farářem na Hustopečsku. Během svého života byl prelátem arcijáhnem stoliční 

kapituly v Brně, biskupským radou a konzistorním asistentem, jednatelem diecézního 

Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, předsedou Ústřední jednoty české hospodářské 
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 KUPKA Josef: O mši svaté. Praha: Dědictví sv. Prokopa, 1899. 
24

 KUPKA Josef: O církevním roce, Praha: V. Kotrba, 1907. 
25

 Domněnku podpírá nalezení jednoho výtisku knihy O církevním roce v pozůstalosti P. Antonína 

Steinera, Kupkova studenta (1889-1955). Je podepsán vlastnoručně P. Steinerem: „Antonín Steiner, 

bohoslovec“. Tedy si koupil tuto knihu během svých studií. Byla to tehdy žhavá novinka. Výtisk mám 

v osobním vlastnictví. 
26

 Dle výzkumu Jindřicha Charouze jen dva brněnští učitelé pastorální teologie napsali učebnici: Josef 

Kupka a Josef Toman. CHAROUZ: Brněnský alumnát, 128. 
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společnosti úvěrů v Brně, prvním místopředsedou Moravské banky, členem bankovní 

rady České národní banky. Je považován za jednu z vůdčích osobností tehdejšího 

hospodářského života na Moravě. V brněnském semináři učil pastorální teologii 

s liturgikou v letech 1924-1950, na počátku třicátých let přednášel také teoretickou část 

sociologie. Je autorem vynikající učebnice „Pastýřské bohosloví“,
27

 o níž bude 

pojednáno níže. Zemřel 8. května 1957. 

Zbývá ještě pohovořit o Josefu Kurzovi (1901-1972), který v semináři vyučoval 

staroslověnštinu. Narodil se 3. února 1901 v Praze. Na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze vystudoval slovanskou filologii, indoevropský srovnávací jazykozpyt a 

romanistiku, tamtéž získal roku 1924 doktorát z filozofie (na staroslověnské téma). 

Ve studiu pokračoval ve Francii, Jugoslávii a Polsku. V letech 1935 – 1945 vyučoval 

na pražských gymnáziích, v červnu 1939 se habilitoval na FF UK, kde ovšem setrval 

jen do zavření vysokých škol okupačními úřady. Po válce přednášel na Filozofické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a to od roku 1945. Věnoval se především 

paleoslovenistce. Během své kariéry sepsal mnoho jazykovědných prací, m. j. Učebnici 

jazyka staroslověnského,
28

 Přehlednou mluvnici jazyka staroslověnského,
29

 nebo 

Slovník jazyka staroslověnského (byl jeho hlavním redaktorem a koordinátorem).
30

 

Zemřel 6. prosince 1972 v Praze.  

 

2.1.2  Dochované učebnice liturgiky brněnského semináře 

2.1.2.1 Josef Kupka: O mši svaté 

Kupkova kniha O mši svaté pochází z roku 1899. Jedná se o celkový výklad mše sv. 

z dogmatického i historicko-liturgického pohledu. Téma je pojednáno na 615 stranách. 

Dogmatickému výkladu je věnováno 153 stran, liturgickému 462. V příloze přikládá 

Mešní liturgii dle „Testamentum D. N. Jesu Christi“, formulář mešní liturgie v 8. knize 

apoštolských konstitucí a dějiny mše sv. v českých zemích (dalších 56 stran). Dílo má 

tedy úctyhodnou šíři záběru. Celkově je zpracováno velmi pečlivě s vysokou jazykovou 
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 TOMAN Josef: Pastýřské bohosloví, vydavatel neuveden, místo vydání neuvedeno, rok vydání 

neuveden [1935-1939]. 
28

 KURZ Josef: Učebnice jazyka staroslověnského, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 
29

 KURZ Josef: Přehledná mluvnice jazyka staroslověnského, [Brno: Filozofická fakulta Masarykovy 

univerzity, 1945]. 
30

 KURZ Josef: Slovník jazyka staroslověnského, Praha: Academia – Nakladatelství Československé 

akademie věd, (1958-1997). 
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úrovní. Výklad je opatřen poznámkovým aparátem a řadou citací. Cituje i názory jiných 

teologů a polemizuje s nimi. Jde především o německé, francouzské a české teology.  

Je velmi přínosné, že chce Kupka téma pojednat celkově, tedy dogmaticky 

i liturgicky. Pojednání je pak celistvější a oba teologické obory to chrání před 

zužováním a jednostranností výkladu. Dogmatická část je napsána v duchu tehdejší 

teologie. Některé pasáže a teologické koncepty jsou ovšem z dnešního úhlu pohledu 

problematické, neboť současná teologie má trochu jiný přístup. Jedná se především 

o tehdy velmi rozšířený soteriologický koncept rozhněvaného Boha, jehož je třeba 

usmířit, který se knihou silně prolíná a vytváří poněkud hrubší obraz Boha. Tento 

koncept byl v tehdejší době rozšířen. Setkáme se s ním ještě v dalších dochovaných 

učebnicích. Dodnes je tento koncept patrný také z některých duchovních 

písní Kancionálu. Dále si můžeme povšimnout, že Kupka částečně opomíjí Ducha 

Svatého a má také trochu odlišnou ekleziologii od dnešní. 

Více se ale zaměřím na část historicko-liturgickou. Probírá v ní jednotlivé části mše 

v chronologickém pořadí. Velmi podrobně tak vykládá všechny modlitby i obřady mše. 

Výklad každé modlitby má toto schéma: 1/ historie modlitby, její vývoj 2/ výklad 

modlitby 3/ alegorický výklad – velmi stručně 4/ rubrika k dané modlitbě. Každou 

modlitbu uvádí v latinském originálu i českém překladu. Pevné části mše uvádí 

všechny, u proměnlivých uvádí řadu příkladů. Kupka se snaží o hluboký historický 

výklad. Vychází z pramenů, ze starých sakramentářů, magisteriálních dokumentů, 

z knih i článků řady odborníků. Přestože se občas zmýlí (resp. dnešní bádání dochází 

k jiným závěrům), jeho počin v tomto směru je chvályhodný. Samotný výklad té které 

modlitby je velmi obsáhlý. Tento výklad bývá na pomezí spirituální teologie, biblistiky, 

často v jeho závěru propuká až do téměř mystického výkladu. Výklad je místy velmi 

citově zabarven. Na jeho konci je připojen v několika málo větách alegorický výklad. 

Ač od něj upouští, nazývá ho „starším výkladem“, přesto ho ještě stručně zmiňuje. 

Poslední krátkou zmínkou je rubrika. Je velmi jasně, nepříliš rozvlekle vyložena. Kupka 

ve svém výkladu odbíhá ode mše i do dalších témat liturgiky, pastorální či spirituální 

teologie (symboly, životopisy apoštolů, mešní stipendia apod.). Při svém výkladu také 

cituje paralelní místa dalších liturgií (mozarabské, galikánské, východní…).  

Josef Kupka se snaží o vysokou vědeckou úroveň, zároveň je jeho dílo protknuté 

hlubokou zbožností a citovostí. Lze pozitivně hodnotit, že vybízí čtenáře k tvorbě 
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vlastního úsudku, což v té době nebylo úplně samozřejmé.
31

 Toto dílo je na svou dobu 

vynikající, což dokládají i soudobí autoři, kteří je často citují. Pro dnešní studium už 

ovšem kniha není využitelná. Snad jen pro ty, kteří by se chtěli více dozvědět 

o tridentské mši a o některých mešních modlitbách. 

 

2.1.2.2 Josef Kupka: O církevním roce 

Druhou dochovanou učebnicí z díla Josefa Kupky je kniha O církevním roce. Kupka 

ji určil pro širší veřejnost: kazatele, učitele liturgiky a vzdělané katolíky.
32

 Téma 

liturgického roku v ní rozpracovává na 607 stranách. V prvním dílu se věnuje 

liturgickému roku obecně (36 stran), druhý díl je už věnován posvátným dobám 

a svátkům - nejprve doba vánoční (122 stran), poté doba velikonoční (214 stran), 

následuje doba svatodušní (10 stran) a poté ostatní neděle. Závěrečnou kapitolou jsou 

svátky svatých, a to předně mariánské svátky, svátky českých světců, okrajově i svátky 

dalších světců a také slavnost všech svatých a památka věrných zemřelých. Kniha je 

opět opatřena poznámkovým aparátem s citacemi především německých, francouzských 

a českých teologů a též magisteriálních dokumentů, církevních otců a dalších pramenů. 

Co se týče struktury jednotlivých kapitol, vykládá Kupka ke každému svátku nejprve 

jeho historii a vývoj, jeho význam a smysl, poté cituje vlastní texty oficia pro tento 

svátek a vykládá je a na závěr cituje vlastní mešní texty svátku s výkladem. Snaží se 

o opravdu důkladný výklad, občas od témat odbočuje a vykládá blízká témata, jako 

např. lidové zvyky toho kterého svátku,
33

 zvyky, které už vymizely, starověký 

katechumenát (v souvislosti s Velikonocemi)
34

 atd. Přínosem je, že mešní texty i texty 

oficia cituje v českém překladu, což bylo úlevou všem, kteří neovládali dobře latinu 

anebo neměli přístup k liturgickým knihám. Vzniká tak šance proniknout do liturgie 

hlouběji. 

Že je práce určena širší veřejnosti, nevyplývá jen z předmluvy, ale vysvítá to též 

z textu samého, protože pojednává nejen o tématech úzce souvisejících s kněžskou 

službou, ale i o dalších tématech. Popisuje tak např. liturgii denní modlitby církve 
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 Srov. KUPKA: O mši svaté, 87. 
32

 KUPKA: O církevním roce, 6. 
33

 Popisuje tak např. vznik zvyku vánočních stromků. Trochu úsměvně a zároveň překvapivě nám zní 

citát z této kapitoly: „Jisto jest, že církev vánoční stromky do kostelů nikdy nepřipustí.“ KUPKA: 

O církevním roce, 92. 
34

 Přestože se v ní dopouští menších omylů, je právě tato kapitola pro svou dobu velmi přínosná. 
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v chóru, čímž překračuje nejen současné učebnice, zároveň tím vede kněžstvo k širšímu 

chápání liturgie. 

Celkově je kniha zpracována velmi pečlivě jazykem vysoké úrovně. Velkou 

předností je, že se tu skutečně jedná o liturgiku a ne o rubricistiku. Kupka se snaží jít 

do hloubky. Z dnešního historického úhlu pohledu se v knize najdou jisté nepřesnosti, 

ale ty jsou dány tehdejší mírou probádanosti oboru (který je dnes, po 100 letech, 

samozřejmě mnohem dále). V minimální míře uvádí Kupka též alegorický výklad 

jednotlivých témat, ale postupně od něj upouští. Nabádá čtenáře k zájmu o historii 

jednotlivých svátků, protože kdo nezná historii, nemůže proniknout k podstatě svátku, 

k podstatě liturgie. V tomto díle je také vidět značný pokrok oproti jeho dílu O mši 

svaté, mám na mysli větší teologickou vyzrálost autora, která je nepřehlédnutelná. 

Kniha je psána duchem hluboké zbožnosti a lásky k Bohu a vyznívá z ní Kupkův velký 

zájem o obor.  

Kniha je na svou dobu velmi zdařilá. Jejím velkým přínosem je, že je jednou 

z prvních českých knih na toto téma, navíc toto téma vykládá velmi široce a obohacuje 

tak českou veřejnost. Kupka sám se domnívá, že sepsal první českou odbornou knihu 

na téma liturgického roku, ale není tomu tak. Pro úplnost doplním, že autorem zřejmě 

první české odborné knihy na téma liturgického roku byl Bohumil František Hakl 

(1895).
35

 Pro dnešní studium by už Kupkova kniha nebyla dobrá. Snad jen ti, kdo by se 

chtěli dozvědět více o mešních textech jednotlivých svátků před druhým vatikánským 

koncilem, by ji mohli s užitkem otevřít.  

 

2.1.2.3 Josef Toman: Pastýřské bohosloví 

Poslední dochovanou učebnicí brněnského semináře jsou skripta Josefa Tomana 

„Pastýřské bohosloví“. Rozsah skript je 608 stran. Knize bohužel chybí zadní část 

s obsahem a bibliografickými údaji (u všech zkoumaných výtisků). Předpokládám, 

že tyto jsou uvedeny ve druhém dílu, který se buď nedochoval, nebo nestihl vyjít. 

Skripta nejsou datována, datovala bych je mezi roky 1935 a 1939. Toman totiž cituje 

řadu dokumentů z roku 1935 a skripta tedy musí být pozdější, a také hovoří o světové 

válce bez udání čísla, a tedy musí předcházet druhou světovou válku. 

                                                           
35

 Bohumil František Hakl (1827-1904) byl děkanem v Hořicích v Podkrkonoší. Byl literárně velmi 

činný, psal odbornou i krásnou literaturu, cestopisy, básně, překládal z italštiny. HAKL Bohumil 

František: Liturgika o posvátných dobách svaté katolické Církve čili Slavnostní kruh v roce církevním, 

Praha: Dědictví Svatojanské, 1895. 
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Prvních 33 stran je věnováno úvodu do oboru pastorální teologie. Dalším oddílem 

(až do str. 150) je homiletika. Zbytek knihy zabírá liturgika, která ovšem není ukončena. 

Hodegetika, které se chce ve svých skriptech věnovat, zde také není. To všechno mě 

vede k závěru, že skripta musela mít druhý díl. Žádná knihovna ho ovšem nevlastní. 

Liturgická část skript začíná 20 stránkovým úvodem, poté začíná obecná liturgika, 

do níž řadí Toman liturgické formy (liturgická slova, liturgické úkony a liturgické věci 

z přírody), liturgická místa, liturgické nádoby a liturgická roucha, liturgický rok. 

Na straně 355 začíná speciální liturgika, do které řadí kapitolu o mši sv., modlitbu, 

denní modlitbu církve a lidové pobožnosti, posledním dílem jsou svátosti, z nichž 

probírá křest, biřmování a eucharistii, další svátosti už chybí. Předpokládám, že jsou 

v nenalezeném 2. dílu. Mši sv. je věnován obrovský prostor – 150 stran. 

Skripta jsou zpracována velmi pečlivě, jazykově na vysoké úrovni, jsou opatřena 

bohatým poznámkovým aparátem - Toman cituje mnoho pramenů, řadu minulých i 

současných teologů (hlavně z německého jazykového prostoru), také dokumenty 

magisteria i běžné praktické výnosy. Rozsah skript de facto přesahuje zmíněných 

608 stran, protože tu je řada dlouhých pasáží psaných velmi malým písmem. Řazení 

kapitol je přehledné, bohužel však chybí v závěru knihy obsah, což ztěžuje orientaci. 

Skripta jsou zaměřena především teologicky a ne prakticky, i když samozřejmě obsahují 

i praktické pokyny. Liturgika zde stojí jako samostatná disciplína (Toman sám se 

přiklání k oddělení liturgiky jako samostatného oboru),
36

 občas se ale vlivu pastorální 

teologie neubrání (např. kapitola o pohřbech v průběhu sklouzne k praktickým údajům, 

které už nejsou součástí liturgiky). Pozitivním rysem je citace diecézních předpisů 

v záležitostech, které si diecéze upravují samy. Studenti, kteří měli později působit 

v brněnské diecézi, tak měli potřebné informace přehledně před očima. Autor se živě 

zajímá o současné liturgické bádání, o liturgické hnutí. Skripta jsou silně prodchnuta 

zájmem o historii liturgie. Tomanovy znalosti starověké liturgie jsou obdivuhodné. 

Největším kladem skript je jejich vysoká vědecká úroveň a jejich hloubka, Tomanovi 

jde především o vnitřní smysl liturgie, odhlíží od praktické stránky věci a soustředí se 

především na hloubku. U každého z témat podává velmi podrobně jeho historii a 

teologický význam. Zajímá se také o východní liturgii, jak v její historii, tak 

v současnosti. Současné bádání je v tomto směru jistě dál, přesto jsou jeho vědomosti 

pozoruhodné a na svou dobu vynikající.  

                                                           
36

 TOMAN, Pastýřské bohosloví, 2. 
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Toman vede své studenty k uvědomělosti, k samostatnému bádání. Neklade důraz 

na morální stránku věci, nemoralizuje, přestupky v podobě lehkých a těžkých hříchů 

uvádí jen občas, kdy současně varuje před skrupulozitou a nechává velký prostor 

pro samostatné řešení problému. Předpisy třídí na více úrovních, tedy něco je nařízeno, 

něco předepsáno, něco doporučeno apod. Striktně rozlišuje, které části liturgie jsou 

ustanoveny Kristem (konsekrace chleba a vína), a proto mají vysokou závaznost, a které 

části ustanovila církev (liturgický rok), a proto nemají tak velkou závaznost a mohou se 

časem změnit.
37

 Toman se nebojí uvádět různé teologické pohledy, polemizovat s nimi 

a odmítat mylné názory, vždy však tak činí s velkým taktem. Ve skriptech se opět 

vyskytuje nedostatečný soteriologický koncept usmíření rozhněvaného Boha.  

Josef Toman definuje liturgii takto: „Je tedy katolická liturgie souhrn veřejných 

modliteb a úkonů, které ustanovil Kristus a Církev k poctě Boha a k posvěcení 

člověka.“
38

 Liturgii chápe tedy jako veřejnou společnou modlitbu, která nevznikla 

z naší vůle, ale byla ustanovena Ježíšem Kristem a jeho církví. Do definice včleňuje i cíl 

liturgie - poctu Boha a posvěcení člověka. Nelze si nepovšimnout, že tato definice 

nápadně připomíná definici Josefa Foltynovského, nejspíše ji přejal (ale citaci 

neuvádí).
39

 Tomuto tématu se budu dále věnovat v poslední kapitole. Jako důvod 

bohopocty uvádí závislost člověka na Bohu, vděčnost, úctu, prosbu; vnější bohopocta je 

projevem vnitřní. Člověk je společenský, proto je puzen uctívat Boha s druhými. Aby 

v tom však byl pořádek, je nutné bohopoctu uspořádat, což je úkolem církve. Úkol 

liturgiky vidí v: „a/ liturgii soustavně v jejích hlavních částech popsat b/ vyložit význam 

jejích modliteb a úkonů c/ zkoumat jejich historický vývoj.“
40

 Tento úkol se mu 

v učebnici daří naplňovat. 

Celkově jsou skripta vynikající, značně přesahují požadavky základního kurzu 

liturgiky. Jejich největším kladem je teologická hloubka, odklon od praktičnosti a zájem 

„zajet na hlubinu“. Řada pasáží by se dala použít i pro dnešní studium, dobrým 

příkladem je kapitola o mši sv., kterou rozebírá opravdu velmi podrobně (150 stran). 

Z dalšího bádání vyplyne, že tématu mše sv. autoři tradičně věnují největší prostor. 

                                                           
37

 „V církvi je život; kde však je život, tam musí být i vývoj.“ TOMAN, Pastýřské bohosloví, 304. 
38

 Tamtéž, 151. 
39

 Josef Foltynovský (1880-1936) přednášel v letech 1921-1934 liturgiku na olomoucké teologické 

fakultě. Je také autorem učebnice Liturgika (FOLTYNOVSKÝ Josef: Liturgika, druhé doplněné vydání, 

Olomouc: Lidové závody tiskařské a nakladatelské, 1936.). Jeho postavě a jeho učebnici se budu více 

věnovat v kapitole o olomoucké teologické fakultě. 
40

 TOMAN, Pastýřské bohosloví, 156. 
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Dnešní čtenář se může v těchto skriptech podrobně dočíst, jak vypadala tridentská 

liturgie. Zajímavá je i kapitola o liturgickém roku, který je taktéž podán velmi 

přehledně. Liturgie se po druhém vatikánském koncilu velice změnila, ale když 

pomineme některé pasáže, můžeme z těchto skript plodně čerpat i dnes. Současná 

liturgie má tak jako tak kořeny ve staré liturgii nejrůznějších dob. Josefa Tomana je 

třeba vyzdvihnout o to více, uvážíme-li, že liturgika byla jeho vedlejším oborem, jeho 

hlavním oborem bylo hospodářství. Tato slova uzavírají kapitolu o brněnském semináři. 

Nyní se budu zabývat druhým seminářem v abecedním pořadí – Biskupským 

seminářem v Českých Budějovicích. 

2.2  Biskupský seminář v Českých Budějovicích 

Nejprve pár slov k historii semináře. Krátce po založení českobudějovického 

biskupství 20. září 1785 a intronizaci prvního budějovického biskupa Jana Prokopa 

hraběte Schaaffgotsche 26. února 1786, založil tento nový biskup kněžský seminář. 

Výuka zde začala 1. září 1788. Jednalo se původně o kněžský dům, ve kterém již 

vysvěcení absolventi teologických studií v Praze pokračovali ještě půl roku ve svém 

studiu, zabývali se především pastorální teologií a liturgikou a získávali praktické 

dovednosti nutné pro jejich kněžskou službu ve farnostech. Seminář byl umístěn 

ve zrušeném kapucínském klášteře. Po zrušení generálních seminářů byl tento dům 

císařským dekretem z 21. října 1790 určen k založení diecézního semináře v našem 

slova smyslu. Seminární kostel byl původním kostelem kapucínského kláštera a podržel 

si tak zasvěcení sv. Anně.  

Po císařském dekretu Františka I. z 2. dubna 1802, kterým vyzýval biskupy, aby 

zřídili vlastní semináře pro výchovu kléru, došlo o rok později, 7. dubna 1803, 

k povolení zřízení semináře v Českých Budějovicích. Kapacita počítala s 30 studenty. 

Byl zřízen tříletý teologický ústav a dvouletý filozofický (opět nešlo jen o filozofii, ale 

studenti studovali např. matematiku, fyziku…). Při té příležitosti byla také přestavěna 

dosavadní budova semináře. Vyučovat se začalo 4. listopadu 1804. 30 studentů bydlelo 

přímo v semináři, ostatní si museli sami hledat ubytování ve městě. V letech 1843-1844 

bylo k budově přistavěno ještě jedno patro, aby se vyhovělo církevnímu i státnímu 

požadavku, že mají být všichni studenti ubytováni v budově semináře, kapacita tak byla 

navýšena na 100 studentů. V budově bydlelo také 6 profesorů a byly v ní čtyři 

posluchárny. Ve 20. letech 19. století začala být budována seminární knihovna, která 
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dosáhla 17 000 svazků. Největší zásluhu na ní měl Vojtěch Benedikt Juhn, tehdejší 

rektor semináře.
41

 Byl žákem Jiljího Chládka, autora jedné z prvních českých učebnic 

pastorální teologie (tedy i liturgiky),
42

 od roku 1804 vyučoval v českobudějovickém 

semináři Písmo starého i nového zákona, biblickou archeologii, arabštinu, řečtinu, 

aramejštinu a syrštinu a od roku 1810 také češtinu. V letech 1818-1826 byl rektorem 

semináře. Od roku 1884 se o chod domu staraly sestry Kongregace Školských sester 

de Notre Dame. Českobudějovický kněžský seminář významně ovlivnil biskup Jan 

Valerián Jirsík (1851-1883), který na místa profesorů povolával znamenité odborníky. 

Na počátku byli v semináři čtyři profesoři. Byli to českobudějovičtí piaristé 

a cisterciáci z Vyššího Brodu. Od roku 1815 byla studia rozvržena do čtyř let 

a v semináři bylo šest profesorů. Roku 1817 přibyl sedmý laický profesor hospodářství. 

V prvních letech bydlelo v semináři 30 studentů a dalších 45 docházelo jako externisté, 

ale už od dvacátých let počet studentů stoupl (mimo jiné rozšířením studia o rok), 

seminář tak míval cca 80 studentů. Protože na přelomu dvacátých a třicátých let 19. 

století stoupl počet studentů až na 170, biskupství jejich přijímání značně omezilo 

a vybíralo kandidáty pečlivěji. Dosáhlo tak počtu 80 studentů, v osmdesátých letech 

120.  Kolem počátku dvacátého století cca 100 studentů. Od roku 1931 bylo pak 

studium pětileté.  

Těžkou zkouškou prošel seminář v období první světové války, kdy jeho budovu 

zabral Červený kříž. Přednášky se tak přesunuly do budovy malého semináře a období 

přednášek bylo zkráceno na dva měsíce v každém semestru. Mnoho studentů také 

seminář opustilo, protože byli povoláni do armády. Po válce však do semináře nepřišel 

mír. Ostrá protikatolická bouře, která vypukla po vzniku Československa, přišla 

i do Jižních Čech. Došlo zde k ostrému sporu o seminární kostel sv. Anny, který si 

nárokovala nově vzniklá Církev československá. Kostel nakonec zůstal semináři.  

Ve třicátých letech 20. století míval seminář cca 115-130 studentů a osm profesorů 

(tedy více studentů než v té době ostatní semináře). Dva studenti studovali 

v Nepomucenu v Římě. Necelá třetina studentů byla německé národnosti, stejně tak 

tři profesoři. K národnostním konfliktům ale z počátku nedocházelo. Klid v semináři 

vydržel až do roku 1934, kdy se zde začal projevovat celostátní mezinárodnostní 

                                                           
41

 Vojtěch Benedikt Juhn (1779-1843) pocházel z Pelhřimova. Vystudoval v Praze gymnázium, filozofii a 

teologii. 
42

 Jiljí Chládek (1743-1806), profesor teologické fakulty. V roce 1794 byl rektorem UK.  

CHLÁDEK Jiljí: Počátkové opatrnosti pastýřské, svazek I-III, Praha: Jan Adam Hagen, 1780-1781. 
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problém Čechů a Němců. Po roce 1938 museli němečtí studenti odejít do Prahy nebo 

do Německa. Tím se situace v semináři opět uklidnila, ale většina zbylých seminaristů 

byla totálně nasazena v Říši. Výuka tak byla silně ochromena. 21. listopadu 1939 byl 

seminář uzavřen. Zákaz vyučování (i soukromého) platil tři roky. Během druhé světové 

války byla část seminární budovy zabrána pro účely zásobování a poté, roku 1942, byli 

všichni studenti posláni na nucené práce do muničních skladů a zbrojovek, nebo do dolů 

v Ostravě. Výuka byla obnovena až v létě 1945.  

Klid v semináři nevydržel dlouho. Po únorových událostech roku 1948 se situace 

opět zkomplikovala. První neblahou „vlaštovkou“ komunistické éry byl příkaz 

Národního výboru ze dne 29. září 1949 vyklidit chlapecký seminář za účelem zřízení 

internátu pedagogické fakulty. Tím byl chlapecký seminář uzavřen. Kněžský seminář 

byl uzavřen státní mocí v létě roku 1950. Někteří studenti byli pozváni do sjednoceného 

semináře v Praze (který byl v roce 1953 přesunut do Litoměřic), ani jeden tam ovšem 

nenastoupil, protože biskup Josef Hlouch zaujal odmítavý postoj. Byl v té době vězněn 

v domácím vězení, jeho možnost řádně rozhodnout tedy byla velmi omezená, protože 

neměl celkový přehled o situaci. Později svého rozhodnutí litoval. Studenti byli 

na podzim povoláni do armády k praporům PTP.  

Nyní pár slov k výuce liturgiky. O výuce liturgiky v českobudějovickém semináři 

nemáme bohužel bližší zprávy. Josef Čihák uvádí, že od roku 1927 zde byla pastorální 

teologie s liturgikou vyučována v prvním ročníku dvě hodiny týdně, ve čtvrtém pět 

hodin týdně a v pátém rovněž pět. Zpěv byl vyučován v každém ročníku hodinu týdně. 

Do dnešních dob se dochovala jedna učebnice z tohoto ústavu, a sice Učebná kniha 

bohosloví pastýřského
43

 Antonína Skočdopoleho, o které bude pojednáno v samostatné 

kapitole. Dále víme, že ve 20. století se zde nepovinně vyučovala také staroslověnština, 

jak uvádí Miroslav Novotný.
44

 Nepíše ale nic bližšího k hodinové dotaci či 

k vyučujícím. Na závěr každého semestru skládali studenti semestrální zkoušky a na 

konci studia byli ústně zkoušeni před komisí, které předsedal diecézní biskup. Byli 

klasifikováni čtyřmi stupni. Zkoušku bylo možné opakovat a opravit si dvojku a trojku. 

Pro úspěšné splnění bylo ovšem třeba získat jedničku. Kdo získal čtyřku, nemohl již 
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 SKOČDOPOLE Antonín: Učební kniha bohosloví pastýřského, České Budějovice: Antonín 

Skočdopole, 1905. 
44 NOVOTNÝ Miroslav: Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků 

do současnosti, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, 145. 
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zkoušku opakovat. Více informací k výuce liturgiky bohužel nemáme. Nyní pár slov 

k jednotlivým vyučujícím. 

 

2.2.1 Učitelé liturgiky 

Na počátku dvacátého století vyučoval liturgiku v českobudějovickém semináři 

Antonín Skočdopole (1828-1919). Narodil se 2. prosince 1828 v Soběslavi jako syn 

řezníka. Kněžské svěcení přijal v roce 1854. Poté působil čtyři roky v duchovní správě 

v Malém Boru, Zamlekově, Mrákově a Chrasticích a tři roky jako studijní prefekt 

v malém semináři. Celý zbytek profesního života strávil jako profesor pastorální 

teologie a katechetiky v českobudějovickém semináři, přednášel v něm od roku 1861 

do roku 1912 (tedy do 84 let věku). Redigoval též studentský časopis Oulek (a mnoho 

dalších časopisů pro různé skupiny křesťanů). Působil i jako katecheta na různých 

školách. V šíři oborů tehdejší pastorální teologie byl zaměřen především na obor 

pastorální teologie v užším slova smyslu, o čemž svědčí nebývalé množství jeho článků 

v Časopisu katolického duchovenstva, a na obor katechetiky. Mezi studenty byl velmi 

oblíben. Dle svědectví Karla Statečného, Skočdopoleho studenta, vynikal výbornou 

češtinou, kterou požadoval i od svých studentů. Jeho přednášky se vyznačovaly velkou 

přesností.
45

 V roce 1874 sepsal Příručnou knihu bohosloví pastýřského,
46

 protože 

dřívější Haykerova a Chládkova už byly zastaralé a nedostačovaly. Teologická fakulta 

v Praze mu za ni udělila čestný doktorát. Protože však byla kniha příliš obsáhlá (druhé 

vydání mělo 1020 stran), byl požádán, aby napsal její stručnější verzi coby učebnici 

pro studenty semináře. Tak vznikla jeho Učebná kniha bohosloví pastýřského, kterou 

vydal nejprve německy ve Vídni (1897), a poté v Praze česky (1905). Bude rozebrána 

ve vlastní kapitole. Vydal také třídílnou učebnici katechetiky Rukověť katechety.
47

 

V roce 1872 též vydal katechismus pro výuku dětí, dle kterého se učilo v budějovické i 

královéhradecké diecézi. Napsal řadu článků, vydával časopisy, kalendáře… Soupis 

jeho odborných prací by byl ještě velmi dlouhý, ale to už přesahuje rámec této práce. 

Antonín Skočdopole byl zkrátka velmi činorodý člověk. Byl také jedním ze zakladatelů 
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dívčí školy u sv. Josefa v Českých Budějovicích.
48

 Do ní posílal své studenty 

na pedagogickou praxi. Antonín Skočdopole byl významnou osobností své doby. 

Zemřel 16. ledna 1919. 

Kdo převzal po Antonínu Skočdopoli výuku pastorální teologie s liturgikou, není 

zřejmé. Nepodařilo se mi najít katalogy kněžstva českobudějovické diecéze z let 1913-

1927. Od roku 1927 vyučoval pastorální teologii s liturgikou Václav Poustka (1878-?). 

Narodil se 23. října 1878 v Krči. Kněžské svěcení přijal 21. července 1901. Víc toho 

o něm bohužel nevíme. V semináři učil zřejmě do roku 1932 (viz níže). 

Posledním učitelem liturgiky byl Karel Reban (1892-1957). Narodil se 19. října 

1892 v Českých Budějovicích. Po maturitě v chlapeckém semináři vystudoval 

v Českých Budějovicích teologii, 30. května 1915 byl vysvěcen na kněze. Poté působil 

jako vikarista v místní katedrále, uvažoval také o vstupu do řehole, ale tuto myšlenku 

později zavrhl. Velmi dlouho byl jednatelem Ústředního výboru katolického školství 

v ČSR. Od roku 1920 působil jako prefekt a kaplan v chlapeckém semináři, roku 1926 

se stal spirituálem kněžského semináře. Od roku 1932 suploval pastorální teologii 

s liturgikou, od roku 1934 ji pak přednášel jako řádný profesor, zároveň přednášel také 

pedagogiku. Stejného roku se stal rektorem semináře. Od roku 1948 byl oficiálem 

diecézního církevního soudu. Téhož roku se stal také čestným kanovníkem katedrální 

kapituly. V letech 1928-1948 byl ředitelem Katolické akce. Věnoval se také sociální 

práci, dával laické exercicie, pracoval v ochotnickém a vzdělávacím spolku, řídil 

diecézní eucharistický kongres (který sám inicioval)… V semináři přednášel až do roku 

1950. V roce 1951 odešel do penze. V pohnutých padesátých letech se uvažovalo o jeho 

možném úřadu kapitulního vikáře, ale Reban k tomu nedostal státní souhlas. Zemřel 

1. listopadu 1957.
49

 Jeho odborné práce a kritiky dosahují počtu okolo 500.
50

 Učebnici 

liturgiky jako takovou nenapsal. Napsal ovšem řadu článků z oblasti liturgiky, 

např. Správné stanovisko k liturgickému hnutí (Na hlubinu 1945), Liturgie: Zdroj 

náboženské obrody (Časopis katolického duchovenstva 1943), Liturgická obnova 

v našem lidu (Časopis katolického duchovenstva 1926) – z něj cituji: „Jedno je jisto, že 

obnovená láska k liturgii a činnější účast na ní, jest mohutným prostředkem 
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náboženského obrození, po kterém voláme, a že liturgické hnutí řízené láskou 

a zkušenostmi může dáti, co slibuje, totiž větší čest a slávu Boží a hojnější milost 

nesmrtelným duším, a tím přispěti k uskutečnění programu Pia X. svaté památky: 

Omnia instaurare in Christo.“.
51

 Jeho články svědčí o jeho velkém zápalu pro liturgii. 

 

2.2.2 Dochované učebnice liturgiky českobudějovického semináře 

2.2.2.1 Antonín Skočdopole: Učebná kniha bohosloví pastýřského 

Nyní se budu zabývat jedinou dochovanou učebnicí liturgiky z českobudějovického 

semináře. Je jí Učebná kniha bohosloví pastýřského Antonína Skočdopoleho. Rozsahem 

má 582 stran. Látka je v ní rozdělena do šesti oddílů: 1/ O základech církevní činnosti 

pastýřské 2/ Počátek a první podmínka obcování s Bohem – ospravedlnění a víra 

3/ Obcování s Bohem skrze eucharistii a modlitbu 4/ Svátostné osvobozování od hříchu. 

Církevní odpustky 5/ Posvěcování svazků společenských. Církevní pomoc 

v důležitostech a bědách vezdejšího života 6/ Církevní péče o člověka v těžké nemoci 

a po smrti jeho. Učebnice pojednává o všech oblastech tehdejší pastorální teologie, tedy 

o pastorální teologii, homiletice, liturgice a hodegetice, ovšem témata nejsou zřetelně 

oddělena podle těchto jednotlivých oborů. Jednotlivá témata jsou velmi dobře 

propojena, takže není obor pastorální teologie roztříštěn do čtyř částí, ale je podán jako 

jednolitý celek, jako jeden obor. V závěru učebnice je připojena příloha, kde jsou 

formuláře jednotlivých žádostí, což je pro faráře velmi praktické. Skripta jsou psána 

jazykem vysoké úrovně. Necitují další autory, nepodávají více řešení jistých situací, 

nepřinášejí ani seznam literatury k hlubšímu studiu, citují však současné státní i církevní 

předpisy k jednotlivým tématům, citují také předpisy českobudějovické diecéze. 

Co se týče liturgiky samé, obsahuje kniha většinu základních témat liturgiky - jednak 

obecný úvod do liturgie a liturgiky, liturgický rok, většinu svátostí (chybí pojednání 

o svěcení kněžstva), svátostiny, žehnání, modlitbu, oficium, liturgický prostor, 

liturgické předměty, symboly. Jednotlivá pojednání mají především praktický charakter. 

Každé téma je uvedeno teologickým zdůvodněním, teologickým základem, pak je 

popsán současný stav a v závěru široce jeho praktický dopad, praktické pokyny. Co nás 

v dnešní době překvapí je, že se autor vůbec nezabývá historickými kořeny liturgie. 

Výjimkou jsou asi tři krátké zmínky (v celé knize!). Historií liturgie se nezabývá ani 
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v původní příručce. Skočdopole představuje pouze současný stav liturgie, někdy hovoří 

o „starobylosti“ toho kterého svátku či zvyku, ale více se o historii nedozvíme. 

Připravuje se tak o kořen liturgie a vlastně i o její další vývoj. Přesto jsou jednotlivá 

témata dobře teologicky zdůvodněna, většinou správně. Skočdopole zná význam 

jednotlivých svátků, jednotlivých témat, přestože nehovoří o jejich historii. 

Opomenutím historie dochází k velké stručnosti, např. u tématu liturgického roku, které 

je pojednáno de facto na 15 stranách. V původní příručce mu věnuje dokonce jen 

12 stran. Celkově je zde liturgika umenšena, protože po krátkém vysvětlení jednotlivých 

témat ihned přichází řada pokynů pro pastýře. Když odložíme stranou také čistý popis 

ritu, je tu vlastní liturgika pojednána opravdu velmi stručně.  

V celkovém pohledu jsou skripta stručná, ale velmi přehledná a látka je v nich 

srozumitelně vysvětlena. Výklad podávají vlídným duchem. Jsou prodchnutá hlubokou 

zbožností, citovostí a úsilím o niternost, o hlubší vztah s Bohem. Nejedná se zde ovšem 

o takovou hloubku vztahu s Bohem, jak tomu rozumíme my dnes ve světle druhého 

vatikánského koncilu. Skočdopoleho vztah s Bohem by se dal lépe nazvat „kontaktem 

s Bohem“ než „vztahem“ v tom smyslu, jak tomu rozumíme my dnes. Skočdopole klade 

(dobově) důraz na úsilí člověka, přestože připouští, že bez Boží milosti člověk sám 

daleko nedojde.  

Kladem skript je, že se snaží vést své studenty k vlastnímu úsudku, k vlastnímu 

náhledu na věc. Nabádají je také k opravdové zbožnosti a k niternému konání liturgie. 

Církev představují hlavně jako učitelku a uchovavatelku pokladu víry. Základem všeho 

je výuka. Skočdopole klade důraz na úsilí o spásu člověka po smrti. To, že křesťanství 

vede ke šťastnému životu už během pozemského života a k hlubšímu vztahu s Bohem 

sice také tvrdí, ale vlastně upozaďuje. Jeho zbožnost je opravdu hluboká, je opravdová, 

nestrojená, ale chybí jí misijní rozměr ad extra. Vede kněze k „opečovávání svého 

stádečka“, nevychází ven, nevychází k lidem mimo farnost. 

Skočdopole se ve svém výkladu dopouští některých menších omylů, které jsou dány 

nedostatečným probádáním oboru. Z knihy nijak nevyplývá, že by se zajímal 

o vznikající liturgické hnutí, což je pochopitelné, uvážíme-li, v jak vysokém věku 

(77 let) učebnici napsal. Jak již bylo řečeno, nezajímá se příliš o historii liturgie. 

Přiklání se také ještě ke staršímu alegorickému výkladu, např. u liturgických rouch 

podává vysvětlení, že znázorňují Kristova roucha v době jeho utrpení a že také 

znázorňují ctnosti, které si má obléknout (které má mít) kněz. U tkaniny paramentů 



35 

 

požaduje len nebo konopí, protože tak byl zavinut Kristus v hrobě a protože lněná látka 

(pracně vyrobitelná) zobrazuje velkou snahu o čistotu.
52

 V souvislosti se mší používá 

dobový výraz „slyšet mši“. Tento výraz odráží skutečnost, že účast lidu na mši byla 

velice malá. Povinností věřícího lidu bylo v neděli a o svátcích „slyšet mši“. Účast na 

mši také řadí do „soukromé modlitby“. U svátosti biřmování vůbec nezmiňuje Ducha 

svatého a jako její důvod uvádí pouze posilnění do boje.  

I v této učebnici se objevuje několik zvláštních dogmatických myšlenek. Je to opět 

soteriologický koncept rozhněvaného Boha, kterého musí člověk usmířit. Zajímavé by 

bylo také probádat jeho teorii o tom, že člověk po svém pádu byl schopen a mohl 

kdykoli přijít zpátky k Bohu, navrátit se ze svého hříchu do stavu prvotní blaženosti, ale 

Bůh ho ve své lásce předešel. Bohužel ji nerozpracovává na větším prostoru, takže 

bádání by bylo ztíženo. Problémem této teorie je, že Boží spása by pak nebyla nezbytně 

nutná a Kristus by nebyl univerzálním vykupitelem. To by ale bylo na jiný výzkum… 

Jsou tu v tomto směru i další myšlenky k úvaze.  

Antonín Skočdopole definuje liturgii takto: Takto jest katolická liturgie či 

bohoslužba veškerost posvátných výkonů od Krista nebo Církve nařízených a 

schválených, skrze které se Bohu čest náležitá prokazuje, obcování věřících s Bohem 

zakládá a utvrzuje, člověku se milost Boží zjednává, vnitřní náboženský život věřících se 

projevuje, posiluje a rozmáhá.
53

 Jejím účelem je chválit Boha, zakládat, vzdělávat 

v lidech náboženství, povzbuzovat a posilovat k mravnému životu, církev v ní 

osvědčuje své bytí, zjednává a zachovává své údy.
54

 Skočdopole svou definici oproti 

původní příručce podstatně přepracoval. Jeho starší definice zněla: „Soujem veškerých 

forem, v kterých zevnější konání bohoslužebné po vůli církve díti se má, slove 

liturgie.“
55

 Novější definice je pojatá velmi široce. Obsahuje katabázi i anabázi. Začíná 

autoritou, která stanovuje posvátné úkony a přechází k účelu liturgie, kdy člověk uctívá 

Boha, buduje s ním společenství a získává Boží milost. Zajímavá je rozpracovanost 

anabáze. V této definici se praví, že skrze liturgii člověk vstupuje do vztahu s Bohem a 

rozvíjí ho. Tím Skočdopole předčí i mnohé své nástupce. 

Celkově je učebnice na svou dobu velmi zdařilá. Jasná, srozumitelná, v přiměřeném 

rozsahu. Antonín Skočdopole je nejstarším zkoumaným profesorem liturgiky. Narodil 
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se roku 1828 a zastupuje tak v této práci nejstarší proud teologie, což je z učebnice 

na první pohled patrné. Jeho učebnice svým pojetím spadá do doby před liturgickým 

hnutím. Pro dnešní studium ji už ovšem nelze použít. Teologie a liturgie se za 100 let 

odjejího vzniku velmi změnila. Tolik k biskupskému semináři v Českých Budějovicích. 

Třetím v pořadí je biskupský seminář v Hradci Králové. 

2.3  Biskupský seminář v Hradci Králové 

Nejprve pár slov k historii královéhradeckého semináře. Kněžský seminář v Hradci 

Králové byl založen významným královéhradeckým biskupem Tobiášem Janem 

Beckerem.
56

 Otevřen byl 16. května 1714, na svátek sv. Jana Nepomuckého (tomuto 

světci byl také později zasvěcen seminární kostel). Seminář byl původně založen jako 

kněžský dům. Kandidáti kněžství studovali teologii v Praze a po vysvěcení odešli na rok 

do tohoto domu. Byl zřízen pro jejich hlubší vzdělávání (po teologické i praktické 

stránce) a také proto, aby bylo kolem katedrálního kostela shromážděno více kněží 

nejen pro každodenní liturgickou službu, ale především pro slavné bohoslužby. Součástí 

tohoto kurzu bylo i roční studium liturgiky.
57

 V kněžském domě bývalo průměrně 12-15 

novokněží. V dobách nedostatku kněží pobývali novokněží v domě jen 4 měsíce, 

v dobách přebytku kněží si prodlužovali pobyt až na dva roky.  

Biskup Maria Tadeáš hrabě z Trautmannsdorfu
58

 ústav přeměnil v klasický 

biskupský seminář pro výchovu a vzdělávání budoucího kléru. 24. března roku 1802 

získal dvorský dekret císaře Františka I., jímž dostal povolení k založení teologického 

ústavu v Hradci Králové. Studium v něm trvalo tři roky. V roce 1816 vznikla seminární 

knihovna, ta se ale do dnešní doby nezachovala. Byla zničena po uzavření semináře 

v roce 1950.
59

 Nařízením císaře Františka I. ze dne 6. září 1814 bylo studium rozšířeno 

na 4 roky a předměty byly rozděleny jako na vysokých školách. Na ústavu působilo 

6 profesorů. K další změně studijního plánu došlo roku 1859 dle celonárodního zákona. 

Studijní plány se dále měnily podle předpisů z následujících let.  
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Rozhodnutím papeže Pia XI. roku 1923 bylo studium rozšířeno na 5 let.
60

 V semináři 

bývalo průměrně mezi 70-80 studenty a 7 profesorů (výjimečný je rok 1936, kdy bylo 

v semináři takřka 140 studentů; naopak v roce 1925 jich bylo jen 19). Biskup také 

vysílal zhruba 5 studentů na studia do Říma do Nepomucena a některé také do Vyššího 

ústavu pro vzdělání kněžstva u sv. Augustina ve Vídni (známého jako Frintaneum). 

Rektorem semináře v letech 1912-1950 (tedy v námi sledovaném období) byl Hugo 

Doskočil. Biskupský seminář v Hradci Králové byl uzavřen 14. července roku 1950, 

rektor semináře byl uvězněn a studentům bylo nabídnuto pokračovat ve studiu 

na pražské fakultě (1953 přesunuté do Litoměřic). Ze 70 tehdejších studentů odmítlo 

přesun do Prahy 68 studentů.
61

  

Královéhradecký kněžský dům i pozdější seminář sídlil celou dobu svého trvání 

v domě, který pro něj vystavěl biskup Tobiáš Jan Becker v letech 1707-1714 na místě 

bývalého královského hradu (dnešní Zieglerova ulice), dostavěn byl za jeho nástupce 

Jana Adama hraběte Vratislava z Mitrovic (1711-1721). V letech 1762 a 1805 byla 

budova postupně rozšířena. Seminární kostel sv. Jana Nepomuckého byl dostavěn roku 

1721. Také kostel prošel několika stavebními úpravami. Nejvýznamnější je výmalba 

kostela z let 1887-1888, kterou provedli benediktini z Emauzského kláštera v Praze. 

Je to jediný kostel u nás se zachovanou beuronskou malbou.
62

 V současnosti je 

v objektu církevní Základní a mateřská škola Jana Pavla II. Kostel sv. Jana 

Nepomuckého neslouží k liturgii, ale v roce 1978 byl přebudován na koncertní síň.  

Nyní pár slov k výuce liturgiky v Hradci Králové. Na počátku ústavu po jeho zřízení 

roku 1802 byla liturgika zařazena do třetího roku studia (tedy do posledního). Při 

rozšíření studia na čtyři roky v roce 1814, byla liturgika zařazena do čtvrtého ročníku. 

Po roce 1859 byla vyučována v každém ročníku. V královéhradeckém semináři byl na 

výuku liturgiky dlouhodobě kladen velký důraz. Není jisté, od které doby, ale 

nejpozději od poloviny 19. století. V první kapitole jsem už zmínila Solařovu zprávu o 

výuce liturgiky v 60. letech 19. století. Vyplatí se ji stručně připomenout. Liturgika 

tehdy byla přednášena ve všech čtyřech ročnících vždy s dotací dvě hodiny týdně. 

V prvních dvou letech bylo probíráno téma liturgického roku a v posledních dvou letech 
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 BURÝŠEK Josef, TOMÍŠKO Čeněk: Péče o kněžský dorost, in Časové úvahy, Hradec Králové: 

Tiskové družstvo, 1942, 24. 
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 ŽEROVNICKÁ Eva: Biskupský seminář, Hradec Králové: Společnost ochránců památek 

ve Východních Čechách, 1994, 17. 
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 Více o semináři a kostele především po architektonické stránce Žerovnická: Biskupský seminář. 
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byla přednášena témata liturgického prostoru a liturgických úkonů. K tomu měli 

studenti hodiny ritu, kterému byly věnovány čtyři půlhodiny týdně v prvním ročníku a 

hodina týdně ve čtvrtém ročníku. První ročník byl věnován teorii a praxi o breviáři, 

akolytaci, asistenci a liturgickému zpěvu. Dle Josefa Čiháka se po roce 1923 vyučovala 

v hradeckém semináři pastorální teologie s liturgikou takto: v prvním a druhém ročníku 

jedna hodina týdně, ve čtvrtém ročníku tři hodiny týdně a v pátém ročníku šest hodin 

týdně.
63

 Výuka liturgiky v královéhradeckém semináři na počátku 20. století byla silně 

ovlivněna biskupem Edvardem Janem Nepomuckým Brynychem. Zmiňují ho ještě 

profesoři 30. let 20. století. Této významné osobnosti se vyplatí věnovat samostatnou 

kapitolu.
64

  

 

2.3.1 Biskup Edvard Jan Nepomucký Brynych 

Edvard Jan Nepomucký Brynych (1846-1902) učil ve zdejším semináři v letech 

1877-1888. Od roku 1877 pouze pastorální teologii (a tedy i liturgiku) a vykládal české 

církevní hymny, od roku 1883 také katechetiku a metodiku. V roce 1888 se stal 

kanovníkem na Vyšehradě, ale už čtyři roky na to byl jmenován devatenáctým 

královéhradeckým biskupem. Úřad biskupa vykonával až do své smrti roku 1902. 

Dle dobových svědectví projevoval o seminář (a o svůj klér obecně) velký zájem.
65

 

Účastnil se zkoušek, konzultoval s profesory některá vyučovaná témata, vyhlašoval 

soutěže v písemné práci na určité téma (finančně honorované), často navštěvoval 

seminář a rozmlouval s profesory a alumny, dával studentům exercicie. V rámci 

pastorální teologie se zaměřoval více na liturgiku a homiletiku. Z jeho prací se dodnes 

dochovala jeho Soustavná liturgická kázání (3 díly), Soustavná kázání katechetická 

(4 díly) a Oltář, poučná a modlitební kniha. Sepsal též „Mešní a obřadní knížku pro 

lid“ a další teologickou literaturu (především apologetického rázu).
66
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 ČIHÁK Josef: Theologus čili studium katolické theologie, příloha nestr. 
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 Státní okresní archiv v Hradci Králové vlastní desítky archivních dokumentů z královéhradeckého 

semináře. Jsou tam seznamy studentů, doklady o komunikaci se státními úřady, učební osnovy, domácí 
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hlavně z jeho první poloviny. 
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 BURÝŠEK Josef, TOMÍŠKO Čeněk: Péče o kněžský dorost, 29-33. 
66 BRYNYCH Edvard Jan Nepomucký: Soustavná liturgická kázání, díl I-III, Praha: Cyrillo-Methodějské 

knihkupectví, 1890, 1892.  

BRYNYCH Edvar Jan Nepomucký: Soustavná katechetická kázání, díl I-IV, Praha: Cyrillo-

Methodějské knihkupectví, 1894, 1895, 1896, 1898.  

BRYNYCH Edvard Jan Nepomucký: Oltář, Hradec Králové: Biskupská konsistoř, 1896.  
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Soustavná kázání liturgická jsou sbírkou nedělních kázání. Napsal ji za svého 

působení na Vyšehradě. Jedná se o tříletý cyklus. Brynych v nich začíná vždy úryvkem 

Písma připadajícím na tu kterou neděli, a poté vysvětluje některé ze základních témat 

liturgiky. Zabývá se pojmem a smyslem liturgie, ale pak všeobecnou liturgiku opouští a 

zabývá se především speciální liturgikou. Kázání nejsou psána stylem vědecké 

přednášky, ale stylem lidového kázání. Z knihy nelze poznat, zda se jedná o záznam 

jeho promluv, nebo zda se jedná o knihu pro lid. 

Brynychův Oltář je modlitební knihou a zároveň jakousi učebnicí pro lid, 

„katechismem“ v širším slova smyslu. Kniha má dvě části: poznání Boha a ctění Boha. 

Obsahuje dogmatická témata, desatero přikázání, kapitolu o modlitbě a také výklad 

všech základních témat liturgiky, dále modlitby, pobožnosti a písně (bez notového 

zápisu). Později se měla stát učebnicí náboženství na školách. Kardinál Schönborn to 

ovšem zakázal.
67

 

 Dle Františka Reyla, pamětníka Brynychovy výuky v semináři a pozdějšího 

profesora, byla Brynychova výuka zaměřena především prakticky. Měl bystrý 

pozorovací talent, velkou laskavost. Studenti k němu vzhlíželi jako k velké autoritě. 

Ve svých skriptech ho cituje ještě Josef Burýšek ve 30. letech.
68

 Údajně byl 

nejoblíbenějším profesorem. Byl také vynikajícím kazatelem.
69

 Aby měli seminaristé 

dobrý vzor bohoslužebných rouch a předmětů, dbal, aby rektor na těchto výdajích 

nešetřil. Biskupský seminář pak vynikal sbírkou nádherných liturgických rouch.
70

 Jako 

biskup se také snažil o reformu liturgického zpěvu. Biskup Brynych byl jistě 

významnou osobností. Za svého úřadu provedl řadu reforem, zřídil mnoho škol, svolal 

katolický sjezd atd. O jeho významnosti svědčí také svědectví současníků, kteří k němu 

velmi obdivně, snad až zamilovaně, vzhlíželi. Víme také, že v této éře odebíral seminář 

                                                                                                                                                                          
BRYNYCH Edvard Jan Nepomucký: Mešní a obřadní knížka pro lid, Praha: Cyrillo-Methodějská 

knihtiskárna, 1880. 
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 Nechtěl, aby některá diecéze měla svůj katechismus. Brynych pak formálně zavedl společný 
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 BURÝŠEK Josef, TOMÍŠKO Čeněk: Péče o kněžský dorost, 32. 
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časopis Ephemerides liturgicae.
71

 V závěru přikládám citát Josefa Krlína, ze kterého 

vyplývá Brynychův pohled na důležitost liturgické výuky. 

„Biskup Brynych měl vznešený cíl: Usebranost při nejsvětější oběti jest podmíněna 

znalostí její. Člověk, který pronikne smysl liturgie, bude zbožně přítomen nejsvětější 

oběti a prospěch z ní bude u něho veliký. Děti hned od malička musí býti vedeny 

ku poznání liturgie a k lásce ke mši svaté, a stanou se z nich opravdoví křesťané. Tím 

poznáním a láskou budou i chráněny před nebezpečím nauk, které z nich chtějí 

vytrhnouti víru. Náboženská obroda, o níž se staral biskup Brynych, měla růsti, aby byla 

trvalou, z obrody liturgické. A jest jistě ke škodě v tomto vznešeném smyslu, že „Oltář“ 

upadl v zapomenutí.“
72

 

 

2.3.2  Učitelé liturgiky 

Nyní pár slov k vyučujícím liturgiky v královéhradeckém semináři. Na počátku 

20. století učil v Hradci Králové liturgiku Josef Mrštík (1854-1914). Narodil se 17. 

dubna 1854 v Rolavě (Sauersacku).
73

 Gymnázium studoval v Praze a v Jindřichově 

Hradci. Teologii studoval v Českých Budějovicích. Kněžské svěcení přijal 23. července 

1876 a doktorát získal roku 1892 na Karlově univerzitě. Do roku 1884 působil 

v různých obcích českobudějovické diecéze, poté odešel do Prahy. V letech 1888-1893 

byl katechetou v Hradci Králové, v letech 1892-1902 byl profesorem katechetiky, 

metodiky a pastorální teologie s liturgikou ve zdejším semináři a v letech 1911-1914 byl 

arciděkanem v Chrudimi. Byl členem Cyrilské jednoty.
74

 Pořádal též cyrilské exercicie 

a sjezdy. Spolupodílel se na již zmíněném Brynychově Oltáři. Zemřel v Poděbradech 
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4. září 1914. Jeho výukové materiály se bohužel nezachovaly.
75

 Přispíval také 

do Časopisu katolického duchovenstva. 

V roce 1902 převzal výuku pastorální teologie s liturgikou Jan Nepomuk Jindra 

(1863-1930). Jindra se narodil 5. října 1863 v Kutné Hoře. Kněžské svěcení přijal 

19. června 1888 v Hradci Králové.
76

 V letech 1889-1894 byl kaplanem v Dobrušce, 

v letech 1894-1898 studoval na Vyšším ústavu pro vzdělání kněžstva u sv. Augustina ve 

Vídni, kde získal doktorát. Během následujících tří let byl katechetou v Holicích a také 

vojenským kaplanem v Praze, učil na vojenské škole ve Strassu a byl vojenským 

kurátem ve Štokravě. V letech 1901-1903 byl vicerektorem biskupského semináře 

v Hradci Králové. Byl profesorem katechetiky, metodiky a pastorální teologie, v letech 

1920-1925 byl také spirituálem semináře. Od roku 1903 byl prosynodálním 

examinátorem, od roku 1927 byl čestným kanovníkem katedrální kapituly, v letech 

1927-1930 byl katechetou na odpočinku v Kutné Hoře. Zemřel 30. března 1930. Ani 

jeho skripta se nezachovala. Pastorální teologii učil v letech 1902-1925. Pamětníci 

uvádějí, že se snažil kráčet ve šlépějích biskupa Brynycha. Na své přednášky prý byl 

vždy pečlivě připraven. Jeho žáci si cenili, že dokázal při výkladu zaujmout. Jeho 

přednášky prý měly meditativní charakter.
77

 Vydal prý několikrát sbírku kázání 

a exercicií,
78

 ale nepodařilo se mi ji dohledat v žádné knihovně. Také vydal učebnici 

katechetiky a příručku pro zpovědníky dle Brynychových přednášek. Obě knihy byly 

velmi brzy rozebrány. Nenašla jsem je v žádné knihovně, ale je možné, že se zachovaly 

v některých farních knihovnách.
79

  

Následujících 25 let učil v Hradci Králové pastorální teologii s liturgikou Josef 

Burýšek (1891-1965). Josef Burýšek se narodil 23. listopadu 1891 v Dolních 

Rapoticích. Kněžské svěcení přijal 27. června 1915 v Hradci Králové. Do roku 1922 byl 

kaplanem v Hradci Králové, v letech 1922-1950 byl vicerektorem semináře. V letech 

1929-1950 byl radou církevního soudu, v letech 1931-1950 radou a asesorem 

konzistoře. Byl docentem církevního práva. Protože byl blízkým spolupracovníkem 
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biskupa Mořice Píchy, byl v roce 1950 odsouzen v rámci vykonstruovaného 

monstrprocesu s pomocníky biskupů, známého jako „proces Zela a spol.“ 

Ze zdravotních důvodů byl „pouze“ uklizen do kláštera v Čáslavi. Zemřel 22. července 

1965. Z jeho skript se nám zachoval pouze jeden díl (v jednom exempláři) Pastorální 

liturgika.
80

 Na konci kapitoly o královéhradeckém semináři je představím.  

 

2.3.3 Učitelé liturgického zpěvu 

V případě královéhradeckého semináře se zachovaly zprávy také o učitelích 

liturgického zpěvu, neboť zde byl na něj kladen důraz.  Na samém počátku století učil 

liturgický zpěv Dobroslav Orel (1870-1942). Dobroslav Orel se narodil 15. prosince 

1870 v Ronově nad Doubravou. Kněžské svěcení přijal 25. července 1894. V letech 

1895-1903 působil jako vicerektor Borromea v Hradci Králové,
81

 současně mezi léty 

1897 a 1903 byl docentem liturgického zpěvu v biskupském semináři. Následující tři 

roky působil jako katecheta a učil na zdejším reálném gymnáziu. V letech 1906-1920 

byl katechetou v Praze-Holešovicích, kde učil též na reálném gymnáziu a zároveň od 

roku 1915 do roku 1920 vyučoval na Pražské konzervatoři. V letech 1920-1942 byl 

profesorem liturgie a liturgického zpěvu na Komenského univerzitě v Bratislavě, kde 

postupně zastával funkci proděkana, děkana i rektora. Je autorem díla „Theoreticko-

praktická rukověť chorálu římského pro bohoslovce a učitelské ústavy, pro kněží, 

ředitele kůru, varhaníky a přátele církevního zpěvu“.
82

 Jedná se o učebnici chorálu pro 

bohoslovce, kněze, varhaníky a veřejnost. Vykládá v ní základy hudební nauky, 

předkládá také praktická cvičení intonace, dále pojednává o správném způsobu zpěvu, 

poté už se věnuje chorálu, jeho historii, pravidlům a konkrétním liturgickým zpěvům 

(při mši sv., oficiu, svátcích atd). Věnuje se i varhannímu doprovodu chorálu a též 

církevním i státním předpisům pro varhaníky. Celkově je učebnice velmi zdařilá. Látka 

je v ní stručně a srozumitelně vysvětlena (236 stran). Na Bratislavské univerzitě vydal 

Orel také Počátky umělého vícehlasu.
83
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Orlovým nástupcem byl Václav Jurkovič (1875-1962). Narodil se 25. září 1875 

v Kutné Hoře, kněžské svěcení přijal 25. července 1899 v Hradci Králové. V letech 

1899-1902 byl kaplanem v Chrasti u Chrudimi, v letech 1902-1906 zastával funkci 

vicerektora Borromea v Hradci Králové, v letech 1906-1914 působil jako katecheta 

v Hradci Králové – Kuklenách a v letech 1914 – 1935 byl katechetou v Hradci Králové. 

Roku 1935 odešel na penzi. Zemřel 12. února 1962. V semináři učil liturgický zpěv 

zřejmě v letech 1903-1907 (možná i 1908) a také v letech 1937-1950.  

Liturgický zpěv učil v semináři také Oldřich Svoboda (1887-1960). Narodil se 

21. prosince 1887 v Novém Plesu. Kněžské svěcení přijal 25. července 1910 v Římě, 

kde později získal též doktorát. V letech 1911-1913 byl vikaristou a prefektem 

Borromea v Hradci Králové, 1913-1928 byl jeho vicerektorem, v semináři též suploval 

katechetiku. V letech 1927-1928 působil jako kooperátor v Hradci Králové-Kuklenách, 

1928-1931 byl sekretářem konzistoře v Hradci Králové, 1931-1949 byl profesorem 

na státním reálném gymnáziu v Hradci Králové. Zemřel 1. dubna 1960. Jako profesor 

liturgického zpěvu je veden v letech: 1914, 1915, 1927, 1928, 1937, 1938. Nemůžeme 

vyloučit, že učil i v dalších letech, neboť záznamy z některých let chybí.
84

  

Dalším z profesorů liturgického zpěvu byl Jiří Sahula (1874-1956). Narodil se 

27. března 1874 ve Skutči. Ordinován byl 25. července 1899. Následující rok byl 

kaplanem v Proseči a kooperátorem v Rychmburku. V letech 1900-1922 pracoval 

v Biskupské knihtiskárně v Hradci Králové, v letech 1922-1940 byl zámeckým 

kaplanem v Cholticích a poté odešel do Skutče na penzi. Zemřel 28. února 1956. O jeho 

výuce zpěvu máme záznam z let: 1909, 1910, 1917, 1920, 1922. Opět není vyloučeno, 

že zde učil i v dalších letech. 

Posledním doloženým profesorem liturgického zpěvu byl Josef Cibulka (1886-

1968). Narodil se 1. června 1886 v Ústí nad Orlicí. Kněžské svěcení přijal 18. prosince 

1909 v Římě. 1910-1911 byl vikaristou katedrály, 1911-1917 vyučoval liturgický zpěv 

v královéhradeckém semináři. 1915-1916 byl ceremoniářem a sekretářem sídelního 

biskupa (Josefa Doubravy). Od roku 1914 učil také křesťanskou archeologii a dějiny 

umění. 1917-1918 studoval na Vyšším ústavu pro vzdělání kněžstva u sv. Augustina 

ve Vídni.
85

 Později získal též doktorát z křesťanské archeologie a filozofie. V roce 1919 

byl spirituálem semináře. Od roku 1921 působil jako profesor na teologické fakultě 
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 Nutno dodat, že profesoři „hlavních předmětů“ učili svůj obor často nepřetržitě víc než deset let, 

zatímco profesoři liturgického zpěvu byli jmenováni rok od roku a mnohem častěji se střídali. 
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 Tzv. Frintaneu. Jeho doktorská práce se věnovala vývoji liturgického zpěvu a jeho forem. 
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v Praze (učil křesťanskou archeologii a dějiny církevního umění, později i církevní 

dějiny), ale též na filozofické či na stavební fakultě Českého vysokého učení 

technického. Přispěl k reformě teologického studia ve 30. letech. Byl významným 

ředitelem Národní galerie. Byl také kanovníkem u Všech svatých. Je nejvýznamnější 

osobností ze všech královéhradeckých učitelů liturgického zpěvu. Zemřel 2. dubna 

1968. Dochovala se třetina jeho knižní pozůstalosti známá jako „Cibulkova knihovna“, 

která je v současné době jedním z hlavních pilířů knihovny Ústavu pro dějiny umění 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

 

2.3.4  Dochované učebnice liturgiky 

2.3.4.1 Josef Burýšek: Pastorální liturgika 

 Jedinou dochovanou učebnicí liturgiky královéhradeckého semináře jsou 

Burýškova skripta Pastorální liturgika. Jedná se o rukopis (strojopis), který je 

uchováván v jednom exempláři v Biskupské knihovně královéhradecké diecéze. Spis 

není datován, datovala bych jej do konce 20. let 20. století, protože cituje dokumenty 

z roku 1925 a musí tedy být mladší a zároveň je k němu evidentně později připojena 

příloha z roku 1932 (ručně psaná). Spis bych tedy datovala mezi lety 1925-1932. 

Rozsah skript je 106 stran formátu A4. Spis je prvním dílem zřejmě rozsáhlejší 

učebnice. Ostatní díly se ovšem nezachovaly. 

První díl Pastorální liturgiky je věnován především všeobecné liturgice, speciální 

liturgice je v jeho závěru jen v menšině, evidentně nedokončená. Josef Burýšek 

se nejprve věnuje kultu a popisu, co je liturgie, jejími důvody a základními liturgickými 

pojmy. Dále hovoří o liturgických knihách a liturgických normách, poté předkládá 

dějiny liturgie. Po tomto sedmistránkovém úvodu následuje dělení liturgiky, od této 

kapitoly jsou strany číslovány znovu od č. 1 (trochu nepřehledně). Po velmi stručném 

rozdělení přechází k liturgickému roku. Další kapitolou je liturgický prostor, kterému je 

věnován velký prostor, a to 46 stran. Zabývá se v něm také architekturou a velmi 

podrobně popisuje interiér kostela, kaple, okolí kostela, křesťanský hřbitov a svěcení 

těchto míst. Připojuje pohřební obřady a další otázky kolem pohřbívání (patřící spíše 

do pastorální teologie). Další velká kapitola se zabývá liturgickými předměty, 

liturgickými barvami, rouchy, ostatky, obrazy a sochami. Následuje kapitola 

o liturgické řeči, zpěvu a hudbě a poslední velkou kapitolou skript je speciální liturgika. 
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V ní se hodlá zabývat mší sv., lidovou zbožností, svátostmi a svátostinami, ale skripta 

končí během kapitoly o mši. Mši je věnováno 17 stran, ale téma evidentně není 

ukončeno a pokračuje ve druhém dílu skript, který se nám, jak již bylo řečeno, bohužel 

nezachoval. 

Celkově jsou skripta vypracována velmi pečlivě. Jsou psána jazykem vysoké úrovně, 

který je ovšem zastaralý i na dobu svého vzniku. Burýšek se snaží hledat kořeny 

jednotlivých témat v minulosti. Svá skripta pojímá především prakticky, tedy zaměřuje 

se na to, co by každý správný farář měl znát. Na řadě míst také cituje CIC. Nahlíží 

na liturgiku z pozice pastorální teologie (přesto je jeho liturgika relativně samostatná). 

Tón skript je tvrdý, autoritativní, často rozkazující. Burýšek klade přílišný důraz na 

autoritu a nenechává prostor pro vlastní invenci, pro samostatné řešení situace. 

Zbytečně se zabývá situacemi, jejichž řešení je nasnadě. Některé případy jsou až 

úsměvné.
86

 Jeho postoj je nadřazený laickým křesťanům (a vlastně i kněžím), což 

pramení z jeho nadřazování duchovního stavu laickému. Burýšek necituje jiná dobová 

skripta liturgiky. Necituje jiné teology, nepodává více názorů na konkrétní situaci. Nic 

nepřejímá (nebo o tom čtenáře neinformuje). Burýškova teologie je teologií jedné 

pravdy, kterou studentům předvybral (jistě v dobré víře). Nikde nepřipouští různé 

výklady, různá chápání, různé důrazy. 

Josef Burýšek klade velký důraz na vnější stránku liturgie (rubricistiku). Vnější 

stránka převažuje nad vnitřní. Přesto nemůžeme říci, že by se nezajímal o podstatu 

liturgie, o její kořeny. Ovšem jistě ne v té míře, na kterou jsme zvyklí dnes. Skripta jsou 

teologicky povrchní, jsou především praktického rázu. Kuriozitou Burýškových skript 

je reklama uvnitř textu. Např. když pojednává o pečení hostií, plynule v textu přechází 

do sdělení, kde pečou nejlepší hostie (nebo kde nejlépe spravují ornáty).
87

 Josef 

Burýšek definuje liturgii takto: „Liturgie jest jenom kult vnější, společný a autoritou 

pořádaný, ustanovený i konaný.“
88

 Z této definice přesně vyplývá, čeho už jsem se 

dotkla. Burýšek klade důraz především na vnější stránku liturgie. Má silný důraz 
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 Např. o tom, že když se roztrhá liturgické roucho, má ho kněz nechat zašít, popř. koupit nové; nebo 

o tom, že se má v kostele uklízet a větrat. 
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 „Nejlepší hostie dodává Asyl Pražského Jezulátka, Vydra a kláštery.“, BURÝŠEK: Pastorální 

liturgika, 51.  Jedná se vždy o pražské firmy (což je pro kněze královéhradecké diecéze nepraktické). 

Stejně v kapitole, kde pojednává o spravování a vyřazování rouch uvádí: „Při nákupu parament nutno se 

obrátiti na Křesťanskou akademii v Praze v Národní třídě, nebo do Útulny pro hluchoněmé v Horní Krči 

– Velká Praha, Útulek Školských sester v Horažďovicích. Tamtéž se provádějí opravy nebo též 

v Růžencové výrobně v Praze.“ Tamtéž, 66. 
88

 BURÝŠEK: Pastorální liturgika, 1. 
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na správné provádění liturgie. Vyzývá sice ke zbožnému provádění liturgie, ale přesto 

dbá hlavně na rubricistiku. A zároveň klade důraz na autoritu, která nařizuje a bdí 

nad liturgií a také ji vykonává. Účast věřícího lidu na liturgii se ztrácí jak z definice, tak 

v podstatě i ze skript. Lid má povinnost účastnit se mše, ale prakticky se jí vlastně 

neúčastní. 

Dalším rysem Burýškovy teologie je silná vazba na morální teologii. Hojně cituje 

sv. Alfonse z Liguori (jen jeho myšlenky, ne odkaz na literaturu). Alfonsova učebnice 

morální teologie byla kolem počátku 20. století u nás oblíbená. Byla stručná a velmi 

srozumitelná, ale svou teologií už velmi zastarávala (vznikla v 18. století). Jednalo se 

o manualistickou teologii. Morální teologie byla v této době ve slepé uličce. Dochovaly 

se stovky výtisků této učebnice. V podstatě na každé faře nalézáme minimálně jeden 

výtisk. Např. v archivu litoměřického biskupství jich mají několik desítek. Burýšek 

na této učebnici však staví a snad až příliš často uvádí tresty za jednotlivé přestupky 

v podobě těžkých hříchů. Má úzkostlivou obavu, aby něco nepokazil. Svádí to 

ke skrupulozitě. Pojímá víru spíše jako povinnost než vztah. Celá jeho liturgika také 

stojí na povinnosti a ne na vztahu.  

Krátké shrnutí na závěr: jsou to velmi pečlivě vypracovaná skripta, která jsou svou 

teologií a jazykem zastaralá i na svou dobu vzniku (jako liturgik měl liturgické hnutí 

více sledovat!). Tato skripta nejsou vhodná ani pro dnešní ani pro tehdejší studenty. 

Jsou dokladem bolestí uvnitř katolické teologie tehdejší doby. 

2.4 Biskupský seminář v Litoměřicích 

Předposledním seminářem, který zbývá představit je Biskupský seminář 

v Litoměřicích. Biskupský seminář v Litoměřicích byl založen roku 1755 za doby 

biskupa Mořice Adolfa Karla, vévody saského. Původně byl koncipován jako kněžský 

dům. Novokněží, kteří před tím absolvovali teologická studia v Praze, do něj přicházeli 

za účelem prohloubení svého studia, mohli být přijímáni i muži s nižším svěcením. 

Na začátku byli jen tři, ale později se jejich počet rozrostl na dvanáct. Následkem 

zrušení biskupských seminářů a nastolením generálních seminářů v roce 1783 byl 

litoměřický ústav zásadně přetvořen, a to tak, že byla zvýšena jeho kapacita 

na 20 studentů (z toho důvodu se také seminář přestěhoval do bývalého 

dominikánského kláštera) a ústav dostal nové stanovy. Reforma byla provedena 

především státní mocí. Prvních dvacet studentů bylo do ústavu uvedeno až 7. července 



47 

 

1788, ovšem již záhy, v rámci zrušení generálních seminářů v roce 1790 byl i tento 

seminář uzavřen. Výuka nadále probíhala pouze v Praze. 

Dle dvorního dekretu Františka I. z 25. března 1802 byl litoměřický biskup tázán, 

zda založí ve své diecézi seminář (v našem slova smyslu). Biskup Václav Leopold 

Chlumčanský ale odpověděl záporně. Svůj postoj odůvodňoval velkou finanční 

náročností. O dva roky později svůj názor změnil. Podařilo se mu totiž instituci finančně 

zajistit. Dekretem ze 17. července 1804 císař litoměřický seminář povolil. V prvních 

letech bylo studium tříleté, na ústavu učili jen tři profesoři a studenti bydleli 

v křesťanských rodinách, které je zdarma živily. Počet studentů se v té době pohyboval 

mezi 45 a 100 studenty. V roce 1806 byl seminář přesunut do bývalé jezuitské koleje 

v Litoměřicích.
89

 

V roce 1814 bylo studium rozšířeno na čtyři roky. Biskup Augustin Hille se snažil 

o vysokou úroveň ústavu. Při tvorbě studijního plánu se inspiroval významným 

teologickým ústavem v Salzburku. Jeho snaha se mu vyplatila a ústav skutečně získal 

vysokou úroveň.
90

 Na počátku 20. století bylo v semináři sedm profesorských míst. 

Ještě v letech 1870-1890 bývalo v semináři více českých než německých studentů 

(poměrem 2:1). Na počátku 20. století už ale byl seminář celý německý a ti, kdo 

němčinu dobře neovládali, museli studovat jinde.   

Do dějin semináře také významně zasáhl biskup Anton Alois Weber (1877-1948),
 91

 

významná postava diecézních dějin, který podržel seminář v nelehkých dobách druhé 

světové války. V roce 1932 semináři hrozilo uzavření, kvůli malému počtu studentů 

(11 studentů ve všech ročnících dohromady!). Biskupovi se podařilo seminář udržet. 

Oslovil farnosti a katolické spolky, které si vzaly myšlenky kněžského dorostu za své. 

Masivně tak přispívaly finančně, ale také svou modlitbou. Velmi rozšířené byly tehdy 

modlitby za kněze. Společné úsilí se zdařilo a počet seminaristů radikálně stoupl. 

Biskup Weber se o seminář pečlivě staral, už kdysi jako kanovník vedl jeden 

bohoslovecký spolek (asi Mariánskou kongregaci bohoslovců). Jako biskup nechal 
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 V té době se také ve zdejším semináři vyučovala čeština – jako v prvním u nás. Učil ji Josef Jungmann. 
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 Srov. MACEK Jaroslav: Biskupství litoměřické, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005, 

86. 
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 Biskup Weber byl významnou osobností dějin litoměřické diecéze. Na podzim roku 2013 o něm vyšla 

monografie, kterou napsal jeho osobní sekretář. RABAS Josef: Biskup Anton Alois Weber, Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013. 
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zmodernizovat interiér budovy.
92

 Dával důraz na to, aby seminaristé ovládali oba 

zemské jazyky (nutnost v dvojjazyčné diecézi).  

 Nařízením z listopadu 1938 zde mohli studovat pouze němečtí studenti české 

provincie. Krátce na to byli v budově semináře ubytováni vojáci. Biskup proto přesunul 

seminář do své rezidence. Seminaristů zde ale bylo velmi málo, protože většina jich 

byla postupně povolána k wehrmachtu. Nakonec zde zbyli jen dva.
93

 Po nějaké době 

tam však byli ubytováni uprchlíci, a tak biskup přesunul seminář do budovy kláštera 

boromejek. 8. září 1945 získalo biskupství budovu semináře zpět, jeho činnost ale 

obnovil až biskup Štěpán Trochta. Původně se totiž uvažovalo o zrušení semináře 

pro malý počet seminaristů. Není jisté, kdy Trochta seminář obnovil, ale zřejmě po roce 

1947, kdy se stal litoměřickým biskupem.  

Co se týče výuky liturgiky ve zdejším ústavu, nejsou k ní k dispozici prakticky žádné 

prameny. Celkově je informací o zdejším semináři velmi málo a nebudou-li nalezeny 

nějaké zásadní prameny v osobních sbírkách nebo na některé faře v diecézi, není možné 

posunout bádání o zdejším semináři o mnoho dál. Ani po probádání archivu 

litoměřického biskupství jsem nenašla žádnou učebnici, podle které se zde vyučovalo 

ve dvacátém století. Jsou v něm uloženy učebnice z 19. století (z ostatních teologických 

oborů) a dokonce také Thalhoferova Liturgika,
94

 ale nic z 20. století (vyjma Tomanova 

Pastýřského bohosloví a Beranovy Liturgiky všeobecné, ale ty pochází z jiných 

diecézí).
95

 Protože se knihovna semináře vícekrát stěhovala po různých místech 

Litoměřic a protože musela přestát dobu dvou světových válek a také období 

komunismu, dá se předpokládat, že se řada knih ztratila. Domnívám se, že zdejší učitelé 

liturgiky ve 20. století žádnou učebnici nesepsali. Protože zde byla výuka německá, 

zřejmě kupovali učebnice z Německa, kde jich vycházelo dost, anebo přednášeli dle 

vlastního schématu a přednášky pouze diktovali. Podpůrným důkazem jsou nalezené 

učebnice různých teologických oborů vyšlé v Německu (v 19. stol., např. již zmíněná 

Thalhofarova Liturgika). Pádnější argumenty na podporu této teorie ovšem nejsou.  
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 „Nyní je třeba se pohnout! Věčné čekání nám přinese záhubu.“ RABAS Josef: Biskup Anton Alois 

Weber, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2013, 61-62. 
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 Ještě v roce 1940 jich bylo 12, dle fotografie – RABAS Josef: Biskup Anton Alois Weber, příloha, nestr. 
94 Valentin Thalhofer (1825-1891), významný profesor pastorální teologie v Mnichově. Jeho učebnice se 

dostala i do naší země. Zdejší profesoři liturgiky jej ve svých učebnicích často citují. Dochovala se 

dodnes v některých knihovnách. Zřejmě zde byla rozšířena. Ve své době byla považována za vynikající. 

THALHOFER Valentin: Handbuch der katholischen Liturgik, díl I, Freiburg im Breisgau: Herder’sche 

Verlagshandlung, 1883.  
95

 Archivní fond litoměřického semináře ještě není zkatalogizován. 
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2.4.1 Profesoři liturgiky a příbuzných oborů 

Dochovalo se pár zmínek o učitelích liturgiky litoměřického semináře. Budou 

představeni v této kapitole. Na počátku 20. století učil v Litoměřicích pastorální teologii 

s liturgikou Franz Albert (1863-1935), a to v letech 1899-1900. Narodil se 30. prosince 

1863 v Nahořeticích, byl německé národnosti. Studoval gymnázium v Kadani a na Malé 

Straně v Praze. 21. července 1889 byl vysvěcen na kněze. V letech 1890-1892 působil 

jako farní vikář v České Kamenici a poté rok v Litoměřicích, v letech 1893-1899 byl 

vicerektorem semináře a v letech 1905-1928 rektorem semináře. V litoměřickém 

semináři přednášel pastorální teologii s liturgikou a také katechetiku. 

Albertovým nástupcem byl Josef Pohl (1859-1927). Liturgiku učil v letech 1901-

1927. Narodil se v Jiřetíně 20. června 1859. Ordinován byl 3. června 1883. V semináři 

učil pastorální teologii s liturgikou a pedagogiku. Zemřel 18. května 1927. 

V letech 1928-1934 přednášel pastorální teologii s liturgikou Wilhelm Diessl (1888-

1957). Narodil se 23. ledna 1888 v Žatci. Studoval gymnázium v Bohosudově 

a Teplicích, ve studiích pak pokračoval na univerzitě v Innsbrucku. 16. července 1911 

byl ordinován. V roce 1912 získal doktorát na pražské univerzitě, roku 1927 získal 

tamtéž docenturu z pastorální teologie, roku 1930 docenturu z pedagogiky a roku 1935 

docenturu z katechetiky a praktických katechetických cvičení. Po vysvěcení působil 

jako farní vikář v Děčíně a České Lípě. Učil také na gymnáziu v Kadani. Od roku 1928 

přednášel i na německé teologické fakultě UK v Praze. Zprávy jsou kusé, ale nejspíš 

tam přednášel až do uzavření fakulty. Od roku 1942 byl examinátorem kandidátů 

na katechety základních škol. V roce 1946 byl nuceně vystěhován do Německa. 

V roce 1935 převzal výuku oboru Bernard Ernest Krahl OCist. (1903-?) Narodil 

se 28. března 1903 v Rynarticích. Byl německé národnosti. Studoval gymnázium 

v Bohosudově, teologii pak studoval v Praze. 3. července 1927 byl vysvěcen na kněze. 

Poté působil jako farní vikář postupně v Duchcově, Oseku a Hrobě. Byl členem řádu 

cisterciáků. Pastorální teologii s liturgikou v Litoměřicích přednášel určitě do roku 

1941, možná i později (seznamy kněžstva z dalších let chybí). Kdo vyučoval liturgiku 

v pětiletém období po válce, není známo. Máme pouze zmínku, že v roce 1946-1947 

zde Jaroslav Kouřil 
96

 suploval za profesora pastorální teologie a sociologie, ale koho 

zastupoval, nevíme. Tím končí zprávy o výuce liturgiky v litoměřickém semináři. 
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2.5  Biskupský seminář ve Vidnavě 

Zbývá představit poslední biskupský seminář. Nejprve stručně k jeho historii. 

Biskupský seminář ve Vidnavě byl nejmladším a také nejkratší dobu existujícím 

seminářem v naší zemi. Existoval totiž pouze v letech 1899-1945. Je jedinou 

zkoumanou školou, která nepatřila ani pod českou ani pod moravskou diecézi. Územní 

zařazení Vidnavy bylo problematické. Roku 1763, po skončení válek o rakouské 

dědictví, bylo Prusko rozděleno na rakouskou a pruskou část. Vidnava byla v rakouské 

části a spadala tak pod Rakousko-Uhersko. Církevně-právně ovšem dále spadala 

pod Vratislav, což přinášelo řadu problémů. Arcibiskupové mnohokrát usilovali 

o přizpůsobení diecézních hranic státním, ale až do 20. století nebyli úspěšní.
97

 Diecéze 

byla problematická také národnostně. Žili v ní Češi, Poláci a Němci, a tak jakákoli 

komunikace byla obtížná. Než byl založen seminář ve Vidnavě, studovali studenti 

rakouské části diecéze buď v Olomouci, nebo ve Vratislavi, to však nevyhovovalo, 

a proto bylo třeba založit vlastní ústav pro studenty rakouské části diecéze. 

Zakladatelem semináře byl kardinál Jiří Kopp, sídelní arcibiskup vratislavský.
98

 

Příčin založení bylo vícero. První už byla zmíněna, další příčinou byl nedostatek kněží 

v této části diecéze, další příčinou bylo biskupovo přání založit ústav, na který by mohl 

mít větší vliv a který by mohl získat vysokou teologickou úroveň – přál si také, aby 

zdejší ústav nebyl pouze školou, ale též půdou vědeckého bádání. Seminář byl zřízen 

výnosem Ministerstva kultu ve Vídni z 10. srpna 1899. Výuka byla zahájena 17. října 

téhož roku (tedy neuvěřitelně brzy, uvážíme-li, že bylo třeba najít pro seminář budovu a 

pedagogy, pozvat studenty a vypracovat stanovy semináře a osnovy výuky).  

Biskupský seminář byl umístěn do Vidnavy, protože to byla klidná oblast diecéze 

(na rozdíl od původně zvažovaného Těšína, v němž docházelo k mezinárodnostním 

nepokojům). Hledání budovy bylo snadné. Město Vidnava totiž v roce 1899 začalo 

stavět internát pro chlapce, kteří zde studovali gymnázium, dostalo se však 

do finančních potíží a muselo rozestavěnou budovu prodat. Kardinál Kopp ji zakoupil 

pro svůj seminář, ale zároveň zachoval původní záměr města a v jednom křídle ubytoval 

studenty státního gymnázia. Mnoho jich pak zlákal pro studium v semináři. Budova 

byla dostavěna v roce 1902. Měla kapacitu 60 studentů, přičemž řada z nich měla 

vlastní pokoj (ve své době nebývalé). Seminární kaple byla zasvěcena sv. Aloisi. 
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Původní kaple však kapacitně nevyhovovala, proto po uzavření gymnaziálního internátu 

v roce 1927 byl jeho sál přebudován na novou kapli zasvěcenou sv. Stanislavovi. 

Původně sloužila pouze profesorům, později se otevřela i všem studentům. Ke kapli 

patřila bohatá sbírka liturgických předmětů a rouch.  

Nyní blíže k otázce podoby studia ve zdejším semináři. Studium bylo rozplánováno 

na čtyři roky. Školní rok začínal 1. října a končil 31. července. Učiliště mělo status 

vysoké školy, ale nemělo právo udělovat doktorské tituly. V prvním roce studia měl 

seminář 21 studentů ve všech ročnících. Byli to studenti, kteří přišli z Olomouce 

a Vratislavi. Národnostně byly zastoupeny všechny tři národy diecéze. Biskup Kopp 

dbal o jazykovou průpravu budoucích kněží. Všichni museli ovládat všechny jazyky 

diecéze a bez problému se s nimi domluvit. V semináři bylo velmi přísně dbáno na 

dobré vztahy tří národů a bylo dbáno, aby se netvořily skupinky podle národností. 

Studenti se museli stýkat všichni se všemi. Měli sice své národní kroužky, ale ty byly 

udržovány ve zdravé míře. To bylo dobré nejen pro dobrou atmosféru v ústavu, ale také 

pro dobrou atmosféru v diecézi, ve které pak absolventi učiliště sloužili. Národnostní 

konflikty kněží by jistě rozklížily celou diecézi. Studenti, kteří některý jazyk neovládali 

dobře, byli po svěcení posíláni právě do té jazykové oblasti, jejíž jazyk neovládali, aby 

se v jazyku zdokonalili. Bez toho by diecéze vůbec nebyla schopná fungovat.  

Co se týče různých stupňů svěcení, tonsura byla udělována na konci druhého 

ročníku. Nižší svěcení přijímali absolventi třetího ročníku, kteří ovšem složili úspěšně 

zkoušky, vyšší svěcení přijímali absolventi čtvrtého ročníku po zvládnutí všech 

zkoušek. Profesoři byli první rok čtyři, od druhého jich bylo sedm. V náplni práce 

se směli věnovat pouze výuce, studiu a vědecké práci. Kardinál Kopp zakazoval další 

činnost. Jen výjimečně mohli vypomoci v duchovní správě. 

Studium bylo v letech 1899-1928 čtyřleté. V roce 1928 bylo rozšířeno na pět let. 

První tři roky byly zaměřeny na filozofické a teologické studium, čtvrtý ročník se 

zaměřoval na praktickou přípravu budoucího faráře. V dobách čtyřletého studia byla 

liturgika přednášena ve čtvrtém ročníku. Spolu s pastorální teologií měla dotaci 

4 hodiny týdně. K tomu ještě měli studenti 1 hodinu týdně liturgická cvičení (ritus). 

Josef Čihák uvádí, že hodinová dotace pastorální teologie s liturgikou byla 6 hodin 

týdně.
99

 Liturgickému zpěvu byl vyhrazen prostor 2 hodiny týdně po celou dobu studia. 

Kromě toho byli nadaní studenti o prázdninách posíláni do klášterů, aby tam 
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absolvovali kurs liturgické hudby. Někteří studenti také zpívali v seminárním sboru 

nebo hráli v orchestru, příp. se učili na různé hudební nástroje. Přednášky probíhaly 

v němčině, kromě přednášek fundamentální teologie a dogmatiky, které byly latinské. 

Od roku 1925 byla katechetika a pastorální teologie s liturgikou přednášena česky.   

Biskupským rozhodnutím z 1. října 1928 bylo studium rozšířeno na pět let.
100

 

Rozšířením doby studia se změnil také studijní plán, ovšem ne nějak zásadně (škála 

předmětů byla rozšířena, např. došlo k rozšíření studia starých jazyků). Postupnost 

výuky byla zachována. První čtyři ročníky byly zaměřeny na důkladné studium filozofie 

a teologie, pátý ročník byl zaměřen především prakticky. Pastorální teologie s liturgikou 

byla přednášena v pátém ročníku s dotací 3 hodiny týdně. K tomu byly přednášeny 

„liturgické zásady“ v rozsahu 4 hodiny týdně. Adámek neuvádí, co bylo náplní tohoto 

předmětu, zda to bylo pouze rozšíření přednášek liturgiky, nebo zda se jednalo 

o praktický nácvik obřadů, ale vzhledem k tomu, že ze studijního plánu zmizela 

„liturgická cvičení“, mohl by tento předmět být jejich náhradou, to však je jen 

domněnka. Silnějším argumentem ji podepřít nemůžeme.
101

 

Pouze u Vidnavského semináře nahlížíme blíže, jak byli studenti v průběhu studia 

zkoušeni. Zkoušky měly dvě fáze. Nejprve studenti skládali písemnou zkoušku ze všech 

hlavních předmětů ročníku. Písemná zkouška trvala čtyři hodiny a vyžadovala se 

alespoň 50% úspěšnost. V případě úspěšného složení písemné zkoušky postupoval žák 

k ústní zkoušce. Ústní zkoušky se účastnili všichni profesoři ústavu. Po žácích byla 

znovu požadována 50% úspěšnost. Po zkoušce dostávali studenti písemné vysvědčení 

z této zkoušky. Studenti, kteří zkoušku nezvládli, ji mohli opakovat ještě jednou, a to 

v příštím roce. Pokud by však znovu neuspěli, museli odejít. Odcházeli 

pak do Olomouce, Hradce Králové, nebo Litoměřic, kde většinou dosahovali dobrých 

studijních výsledků. Svědčí to o náročnosti vidnavského studia.  

V semináři bylo několik knihoven. Byla to především odborná knihovna, která čítala 

více než 20 000 svazků. Byla budována podle požadavků jednotlivých profesorů. 

Výdaje na knihovnu činily ročně až 10 000Kč, což byla na svou dobu úctyhodná částka. 

Kromě ní byly v semináři také národnostní knihovny s odbornou i krásnou literaturou. 

Knihy ke studiu byly uloženy v „Bibliotece pauperum“, kterou měli na starost profesoři. 

Kromě toho odebírali studenti časopisy, ty si ale museli hradit sami.  
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Seminář se po celou dobu existence musel bránit vnějším útokům a snahám 

o zrušení. Pramenily jednak ze složité národnostní situace a poté z toho, že vratislavská 

arcidiecéze procházela dvěma státy. Situace se ještě zkomplikovala po první světové 

válce, kdy se hranice v Evropě upravovaly a vznikaly nové státy podle tendence, aby 

státní hranice kopírovaly jazykové rozložení obyvatelstva. Trojjazyčný seminář pak byl 

vládě i tisku trnem v oku. V té době vznikalo mnoho fám, které pak museli představení 

semináře zažehnávat.
102

 Na základě řečeného těžko někoho udiví, že roku 1938 bylo 

vidnavsko národnostně neklidné. Někteří se shromažďovali a táhli Vidnavou s heslem: 

„Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“, jiní prchali před Němci. Uprchnout chtěl také 

profesor Onderek.
103

 Až po starostově ujištění, že mu nebezpečí nehrozí, od útěku 

upustil. Všichni cítili, že se blíží válka, ale měli jen útržkovité a nejisté informace 

o současném dění. Proslýchalo se zde, že někteří pražští seminaristé vstoupili 

do NSDAP. To se ve vidnavském semináři nestalo. Situace byla nicméně nestabilní. 

30. září 1938 došlo k oddělení pohraničí a jeho připojení k Říši. Vidnavu postihl právě 

tento osud. 

6. října 1938 vstoupila německá vojska do Vidnavy, kde byla přijata coby 

osvoboditelé. Několik vojáků bylo ubytováno v semináři. Školní rok začal s měsíčním 

zpožděním, ovšem představení byli vůbec rádi, že začal. Vypadalo to totiž, že bude 

seminář uzavřen. Vedli kvůli tomu mnohá obtížná jednání, nakonec úspěšná. 

Ve Vidnavě mohli nadále studovat studenti sudetoněmecké části arcidiecéze 

vratislavské, německé části arcidiecéze olomoucké a členové řádu německých rytířů. 

Čeští studenti byli postupně převedeni do Olomouce a polští do Krakova. V červnu 

1940 byla téměř celá budova zabrána armádou. Učiliště bylo hbitě přesunuto do 

vidnavského kláštera boromejek. V původní budově byl zřízen lazaret a zajatecký tábor 

pro francouzské důstojníky. Roku 1944 budova vyhořela. Přes tuto nelehkou situaci 

probíhala výuka v semináři dál. Poslední svěcení bylo udělováno na jaře roku 1944. Pro 

dramatičnost situace musel být seminář o Velikonocích roku 1945 evakuován. Studenti 

odjeli domů na prázdniny, profesoři odjeli do Červené Vody. Vidnava pak byla 

bombardována sovětskými vojsky. Výuka ve zdejším semináři už nikdy nebyla 

obnovena. Studenti dostudovali na jiných ústavech. 
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2.5.1 Učitelé liturgiky 

Nyní pár slov k jednotlivým vyučujícím vidnavského semináře. Prvním učitelem 

pastorální teologie s liturgikou ve vidnavském semináři byl Rudolf Buchwald (1858-

1933). Narodil se 8. července 1858 v Münsterberku. Kněžské svěcení mu bylo uděleno 

15. července 1881. V prvních letech učil náboženství na gymnáziu v Gr. Ströhlitz. 

Od roku 1899 učil ve Vidnavě. V semináři působil až do roku 1905, zároveň byl 

ředitelem ústavu. Měl pruskou státní příslušnost, což mu působilo nemalé problémy. Po 

odchodu z Vidnavy působil jako farář u sv. Michala ve Vratislavi, kde se stal dómským 

prelátem, inspektorem náboženství, přísedícím konsistoře, dómským děkanem. Zemřel 

6. července 1933. Jeho výukové materiály se bohužel nedochovaly. 

Druhým pedagogem oboru byl Franz Schubert (1876-1937). Narodil se 

28. července 1876 v Bystré u Bílska. Teologii studoval ve Vratislavi a Vidnavě. Byl 

jedním z prvních čtyř absolventů zdejšího ústavu. Kněžské svěcení přijal 26. července 

1900. Po svěcení byl tři roky kaplanem v Bílsku. V roce 1903 přešel do Vidnavy, kde se 

stal prefektem chlapeckého konviktu, roku 1905 začal v semináři vyučovat pastorální 

teologii s liturgikou a pedagogiku. V semináři působil do roku 1920, kdy přešel 

na vratislavskou univerzitu. Tam sepsal učebnici pastorální teologie a liturgiky 

Pastoraltheologie, pro nás je zajímavý zvláště její druhý díl Liturgik (1935).
104

 

Na univerzitě přednášel do roku 1936. Zemřel 23. ledna 1937. Adámek uvádí, že v roce 

1913 ve Vidnavě sepsal třísvazkový Zarys teologii pasterskiej (1913, nejspíš polsky).
105

 

Nepodařilo se mi jej nikde nalézt. Vzhledem k tomu, že Adámkovu práci není možné 

přijmout ve všech aspektech, je možné, že se v tomto mýlí.  

Po odchodu Franze Schuberta převzal obor pastorální teologie a liturgiky Josef 

Blokscha. Ten ji ale vyučoval jen pár týdnů. Protože neměl hlubší zkušenosti 

z duchovní správy, přejal tento obor záhy František Onderek. 

František Onderek (1888-1962) byl jediným českým profesorem ústavu. Narodil se 

13. října 1888 v Bruzovicích. Roku 1912 byl vysvěcen na kněze. V letech 1913-1916 

studoval ve Vídni.
106

 Za první světové války působil jako katecheta a profesor 

náboženství v Ostravě. Roku 1919 byl jmenován profesorem dogmatiky ve vidnavském 

semináři, přednášel ji však jen pár týdnů. Od roku 1920 přednášel pastorální teologii s 
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liturgikou, katechetiku a farní agendu. V ústavu vyučoval až do jeho konce. V roce 

1936 byl jmenován papežským prelátem. Roku 1945 byl jmenován zvláštním 

pověřencem arcibiskupa. Pius XII. ho jmenoval apoštolským administrátorem a 

samostatným ordinářem s pravomocí residenčního biskupa. Zemřel 24. října 1962. Jeho 

výukové materiály se bohužel nezachovaly. Tím končí zprávy o výuce liturgiky 

v biskupských seminářích. 
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3. Výuka liturgiky na teologických fakultách 

3.1 Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci 

Po pojednání o biskupských seminářích přicházejí na řadu teologické fakulty. Jako 

první v abecedním pořadí teologická fakulta v Olomouci. Nejprve k její historii. Ve 

14. století studovali olomoučtí bohoslovci filozofii a teologii v Praze. Tato situace 

ovšem nebyla vyhovující, zvláště když se pražská univerzita dostala do rukou utrakvistů 

a teologická fakulta byla uzavřena.
107

 Olomoučtí studenti pak studovali ve Vídni. 

O založení univerzity v Olomouci se velmi zasloužil tamní biskup, Vilém Prusinovský, 

který povolal roku 1565 do Olomouce jezuity a svěřil jim výchovu kléru. O rok později 

byla zahájena výuka na teologickém ústavu. Zároveň byl založen i seminář. Univerzita 

byla oficiálně založena papežským dovolením Řehoře XIII. z 11. února 1572 

a císařským dekretem Maxmiliána II. z 22. prosince 1572. V roce 1574 byla založena 

také filozofická fakulta. Celá škola se oficiálně stala univerzitou 22. prosince 1576.
108

 

Na zdejší teologické fakultě studovali studenti z Moravy, Slezska, Rakouska, Polska 

a dokonce i Švédska a Ruska. Studovala zde celá řada významných osobností. 

Studovalo zde totiž mnoho šlechticů z vysokých kruhů (např. Albrecht z Valdštejna).   

V době třicetileté války fakulta střídavě přerušovala provoz. Ochromila ji švédská 

vojska, která v roce 1642 obsadila Olomouc. Výuka tak byla v letech 1643-1650 

přerušena. Švédská vojska také vyplenila univerzitní knihovnu a řadu knih odvezla 

do Stockholmu. Největšího rozkvětu dosáhla škola ve druhé polovině 17. a první 

polovině 18. století. Až do doby Marie Terezie byla fakulta v jezuitských rukách. 

Vedení fakulty v té době jmenoval provinciální představený. Jezuitskou etapu ukončilo 

zrušení řádu v roce 1773. Univerzita i všechny její budovy poté byly zestátněny.  

V 18. století bylo studium zreformováno. V roce 1774 byl zaveden nový studijní řád, 

podle kterého se studium rozšířilo ze čtyř na pět let (čtyři roky studia teologie, jeden rok 

praktických oborů). Na fakultě se pak vyučovala dogmatika, biblistika, polemika, ritus, 

církevní dějiny, hebrejština, kanonické právo, morální teologie, patristika a řečtina. 

Výuka se změnila také jazykově. Dřívější latina zůstala jen u některých oborů 

(dogmatika, církevní dějiny, kanonické právo…). Praktické obory se pak vyučovaly 
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 Rozhodnutím Kostnického koncilu 1415. 
108 Vznik univerzity je vždy spíše proces než jednorázový akt; stanovit přesné datum vzniku olomoucké 

univerzity je problematické – viz. NAVRÁTIL Jan a kol.: Kapitoly z dějin olomoucké univerzity 

1573-1973, Ostrava: Profil, 1973, 25. 
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německy. Pastorální teologie se ovšem v letech 1779-1804 přednášela paralelně – byly 

zde německé i české přednášky.  

V roce 1778 byla celá univerzita přeložena do Brna. Už po čtyřech letech se ale 

stěhovala zpět. Ztratila ovšem status univerzity a byla pouze lyceem. Mohla však 

udělovat doktorské tituly z teologie a filozofie. V té době bylo na fakultě cca 120 

studentů. Studium bylo čtyřleté. V roce 1783 byly semináře zrušeny a byly zavedeny 

generální semináře. Studenti olomoucké arcidiecéze byli posláni do Hradiska 

u Olomouce, kde byl zřízen jeden z těchto generálních seminářů.
109

 Studium se rozšířilo 

na pět let. Již o tři roky později ale bylo zkráceno na 4 roky. Pastorální teologie byla 

přednášena ve třetím roce studia. Vyučovala se podle učebnice Josefa Laubera, který 

zde sám vyučoval.
110

 V roce 1790 byly generální semináře zrušeny.  

Teologické studium bylo po zrušení generálního semináře přesunuto zpět 

do Olomouce do budovy lycea. Bylo čtyřleté a přednášeli zde jen 4 profesoři. Pastorální 

teologie s liturgikou byla přednášena ve čtvrtém roce. V roce 1827 bylo lyceum císařem 

Františkem I. opět povýšeno na univerzitu. Nesla jméno C. k. Františkova univerzita. 

Pro nedostatek studentů byly postupně zrušeny všechny fakulty kromě teologické 

a univerzita roku 1860 opět ztratila statut univerzity. Na konci 19. století přejala fakulta 

učební osnovy vídeňské fakulty. Liturgika byla vyučována ve čtvrtém, tedy posledním, 

ročníku. Fakulta mívala v tomto období průměrně 190 studentů. Přednášelo se latinsky, 

praktické obory česky. V 19. století vzrůstalo ve zdejším semináři vlastenecké cítění. 

V semináři vznikla slovanská knihovna (poprvé doložena roku 1835). Ve studijním roce 

1839-1840 byly také obnoveny přednášky z češtiny a české literatury. 

Zákonem národního shromáždění ČSR z roku 1919 získala fakulta nový název: 

Cyrilo-Metodějská fakulta bohoslovecká. Fakulta měla v té době 300 studentů. Byli 

to většinou Češi. Němci zastupovali asi čtvrtinu. Studenti zde měli různé volnočasové 

kroužky, mj. liturgický.
111

 Kvůli národnostním nepokojům byli ve studijním roce 1939-

1940 němečtí seminaristé přesunuti do Vidnavy. Uvažovalo se o zřízení generálního 

semináře pro německé studenty z Čech a Moravy v Litoměřicích. Tento záměr se ale 
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 Ředitelem tohoto semináře byl mj. Josef Dobrovský. 
110

 Josef Lauber, narozen ve Vídni. Vyučoval německy a to v letech 1778-1792. Jeho českým protějškem 

tam v té době byl Vojtěch Slavíček OSA, který vyučoval v letech 1779-1784. 

NEUSCHL Robert: Fakulta bohoslovecká v Olomouci, in Český slovník bohovědný, IV. díl, Praha: 

Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství v. Kotrba, 1930, 21. 
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 KREJČOVÁ Jana: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, Olomouc: Arcibiskupský kněžský 

seminář v Olomouci, 2010, 30. 
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nerealizoval. 17. listopadu 1939 byly uzavřeny vysoké školy. Seminaristé, kteří si 

rychle nenašli nějakou práci (biskupství se je snažilo „zaměstnat“ na farách), byli 

odvedeni do Říše. Fakulta byla sice uzavřena, ale seminář ne (nebyl vysokou školou). 

Výuka tedy probíhala s přestávkami dále v provizorních prostorách kapitulního 

děkanství. V budovách semináře byly umístěny různé státní školy.  

9. listopadu 1946 byla rozhodnutím vlády olomoucká univerzita obnovena. Roku 

1949 byl ministrem školství ustanoven nad teologickou fakultou dohled. O rok později, 

14. července 1950, byla fakulta zrušena. Krátce působila ještě v letech 1968-1974, kdy 

byla otevřena coby pobočka pražské-litoměřické fakulty. Jinak byla po celou dobu 

komunismu uzavřena. Činnost obnovila až v roce 1990. Areál semináře tvoří tři budovy 

na Žerotínově náměstí: Marianum (vybudováno v letech 1839-1840), Salesianum 

(vybudováno v letech 1910-1911) a Leopoldinum (vybudováno v letech 1929-1931). 

Kněžský seminář sídlí v budově na Žerotínově náměstí i dnes.
112

 

O tom, jak probíhala výuka liturgiky na olomoucké fakultě, máme bohužel málo 

zpráv. Víme, že se tam přednášela liturgika a také staroslověnština a víme, že se 

vyučoval liturgický zpěv. Staroslověnština se učila nejspíš od roku 1919. Víme, 

že ve třicátých letech (možná i dříve) měli bohoslovci již zmiňovaný liturgický kroužek. 

Josef Čihák nás ve 20. letech zpravuje,
113

 že pastorální teologie s liturgikou se zde 

vyučovala v pátém ročníku osm hodin týdně. Staroslověnština se zde vyučovala 

nepovinně dvě hodiny týdně v prvním ročníku a tři ve druhém. Zpěv byl zahrnut 

do seminární výchovy. V případě olomoucké teologické fakulty známe také jména 

učitelů ritu, kteří budou záhy taktéž představeni.
114

 

 

3.1.1 Učitelé liturgiky 

Zbývá představit jednotlivé pedagogy liturgiky a příbuzných oborů. Na počátku 

20. století vyučoval pastorální teologii s liturgikou Jan Kubíček (1857-1929). Narodil 

se roku 1857 v Klášterci. Roku 1880 byl vysvěcen na kněze. V roce 1890
115

 se stal 

profesorem pastorální teologie. Od roku 1918 byl kanovníkem metropolitní kapituly 

v chrámu sv. Václava v Olomouci. Byl vlastenecky zaměřen. Stál u zrodu Matice 
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 Pro další zájem o architekturu budov doporučuji dílo Krejčové, které ji popisuje velice podrobně. 
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 ČIHÁK, Theologus, příloha, nestr. 
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 Pro hlubší studium historie olomoucké univerzity doporučuji práci Jana Navrátila a kol. Kapitoly 

z dějin… Byť je dobově silně zabarvena, obsahuje zajímavé informace, například kompletní seznam 

všech děkanů teologické fakulty nebo seznam všech učitelů teologické fakulty. 
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 Navrátil uvádí 1893-1921. NAVRÁTIL Jan a kol, Kapitoly z dějin…, 307. 
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Cyrilometodějské. V semináři vyučoval do roku 1920. Václav Petera naznačuje, 

že možná sepsal učebnici pastorální teologie, nebo nějakou knihu z tohoto oboru, ale 

v žádné knihovně jsem ji nenalezla.
116

 Zemřel v roce 1929 a je pochován ve svém 

rodišti. 

Nejpozději v roce 1920
117

 přejal výuku pastorální teologie s liturgikou Josef 

Foltynovský (1880-1936). Narodil se roku 1880 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Roku 1906 

přijal kněžské svěcení. Po svěcení strávil dva roky jako farní vikář v Uherském Hradišti. 

Zbytek života pracoval v olomouckém semináři na různých pozicích. Byl nejprve 

adjunktem a lektorem Písma, v letech 1910-1915 ekonomem, poté šest let spirituálem 

a konečně v letech 1921-1934 přednášel pastorální teologii. Je autorem třídílné 

učebnice: Duchovní řečnictví, Liturgika, Duchovní správa.
118

 Její druhý díl bude 

rozebrán v samostatné kapitole. Od roku 1933 byl také kanovníkem metropolitní 

kapituly v Olomouci. Zemřel 31. srpna roku 1936.  

V roce 1935 přejal výuku pastorální teologie s liturgikou Josef Hlouch (1902-1972). 

Narodil se roku 1902 v Lipníku u Třebíče. Po teologických studiích v Olomouci přijal 

roku 1926 kněžské svěcení. V roce 1934 získal na olomoucké teologické fakultě 

doktorát. Přednášel tam s malou přestávkou v době války do roku 1946 nebo 1947. Jeho 

výukové materiály se nezachovaly. V roce 1947 byl jmenován českobudějovickým 

biskupem. Již o tři roky později byl ovšem internován. Svého úřadu se mohl ujmout 

až v roce 1968. Zemřel v roce 1972 a je pohřben v Českých Budějovicích.  

Posledním učitelem pastorální teologie s liturgikou byl Antonín Šuránek (1902-

1982). Narodil se roku 1902 v Ostrožské Lhotě. Teologii vystudoval v Olomouci. Tam 

také přijal roku 1926 kněžské svěcení. O tři roky později se stal spirituálem semináře. 

V roce 1946 zde získal doktorát z teologie. V roce 1951 byl zatčen, internován v Želivě 

a později uvězněn. Po propuštění pracoval v kamenolomu ve Štramberku. V roce 1968 

se stal spirituálem v obnoveném olomouckém semináři. Krátce po té ale ztratil státní 

souhlas a odešel na odpočinek. Zemřel v roce 1982. V 90. letech byl zahájen jeho 

proces blahořečení.  
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 www.cdct.cz/petera/show.php?persona=1999 (Václav Petera, 21. 9. 2013) 
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 Navrátil uvádí 1918. NAVRÁTIL Jan a kol., 306. 
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Za zmínku stojí též František Cinek (1888-1966), přestože zde nevyučoval liturgiku 

nýbrž dogmatiku. Sepsal totiž vynikající čtyřsvazkové dílo Mše svatá v bohoslužebném 

řádu církevního roku,
119

 které jistě mohlo sloužit studentům olomoucké fakulty 

k hlubšímu studiu liturgiky. Je velmi rozsáhlé – má téměř 3000 stran (formátu A6). 

Doboví autoři toto dílo často citují. Za pozornost stojí hlavně první díl, ve kterém 

vykládá podstatu mše sv., představuje jednotlivé části mše a období liturgického roku. 

V ostatních dílech pak představuje jednotlivé svátky liturgického roku a uvádí pro ně 

vlastní mešní texty (v českém překladu). Cinek svou teologií převyšuje tehdejší 

profesory liturgiky. Jedná se o nesmírně hlubokou teologii, která je velmi pokroková. 

Mistrně v ní propojuje dogmatiku, liturgiku a spirituální teologii. Dílo je velmi vhodné i 

pro současné studium. V poznámce uvádím citaci z prvního dílu.
120

  

 

3.1.2 Učitelé staroslověnštiny 

Zpráv o učitelích staroslověnštiny je velmi málo. Ve 20. letech ji zde učil Josef 

Vašica (1884-1968). Narodil se 30. srpna 1884 ve Štítině u Opavy. V roce 1902 

maturoval na gymnáziu v Opavě. Poté studoval teologii v Olomouci, kde také 

31. prosince 1906 přijal kněžské svěcení. Od roku 1907 studoval ve Vídni slavistiku 

a klasické jazyky. Roku 1911 získal tamtéž doktorát z filozofie. V letech 1906-1921 

vyučoval na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Roku 1919 se habilitoval na 
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 CINEK František: Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku, díl 1.: Výklad Misálu, Olomouc: 

Lidové knihkupectví, 1931.  

CINEK František: Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku, díl 2.: Výklad Misálu, Olomouc. 

Lidové knihkupectví, 1932.  

CINEK František: Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku, díl 3.: Proprium Sanctorum, 

Olomouc: Lidové knihkupectví, 1934. 

CINEK František: Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku, díl 4.: Proprium Sanctorum, 

Olomouc: Lidové knihkupectví, 1935.  
120 „Liturgie staví do středu života Boha, Spasitele, jeho vykupitelské dílo a spasnou milost. Vede člověka k tomu, 

aby se postavil k Bohu a jeho vykupitelskému dílu do pravého pořádku a tím se vnitřně „zřídil“. Liturgie ovšem 

nesmí býti pojímána vnějškově a kuse pod vlivem anthropocentrické orientace. Liturgie není jen veřejnou 

bohoslužbou Církve, není jen souborem nejrozmanitějších bohopoctných úkonů, bohoslužebných obyčejů a modliteb 

náboženské společnosti, nýbrž je vitální činností nadpřirozeného živoucího organismu, duchovního těla Kristova, 

které nadpřirozený, božský život plodí a do duší vykoupených rozvádí. Všechna spásná milost prýští z vykupitelské 

oběti vtěleného Boha. Nuže, liturgie umožňuje objektivně vykoupenému lidstvu subjektivně přivlastňovati si spásnou 

milost prostředky od Krista zřízenými. Liturgie hlavně svým kultem svátostným a mešní bohoslužbou, v níž se vše 

sbíhá, spojuje nás životně s vykupitelským dílem Kristovým, z něhož božskou obrodnou sílu čerpáme. V liturgii se 

vykupitelská oběť skutečně a v pravdě zpřítomňuje a neustále v lidstvu obnovuje. Co bylo pro vykoupení lidstva na 

obětišti kříže vykonáno, v liturgii neustále v lidstvo se převádí. Vnitřní bohatství vykupitelské oběti v liturgii se po 

všech stránkách odhaluje, v plnosti své účinnosti zjevuje a lidstvu vykoupenému v Církvi podle řádu Kristem 

zřízeného přivlastňuje. Liturgie, spojujíc nás životně s vykupitelským dílem, vnáší prakticky do naší zbožnosti a 

náboženskosti jediné správné usměrnění. Snaha přiblížit vnitřní náboženský život k liturgii a tím orientovat jej 

liturgicky, jest prozřetelnostní reformou novodobé zbožnosti, ohrožené subjektivismem… Zbožnost liturgická je 

zbožností Církve…“ CINEK František: Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku, díl I, Olomouc: Lidové 

závody tiskařské a nakladatelské, 1931, 28-29. 
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olomoucké fakultě jako docent staroslověnského jazyka a literatury. Od roku 1921 zde 

vyučoval.
121

 V roce 1936 přešel na pražskou fakultu. Přednášel tam až do roku 1950 

s přestávkou v době druhé světové války. V roce 1950 odmítl vyučovat na sjednocené 

fakultě v Praze (později přesunuté do Litoměřic). Zemřel 11. dubna 1968. 

Ve 40. letech 20. století staroslověnštinu učil Josef Luska (1907-1990). Narodil se 

4. prosince 1907 v Rychtářově. Po studiu teologie v Olomouci přijal roku 1932 kněžské 

svěcení. O čtyři roky později získal doktorát z teologie. Poté studoval na Pontificium 

Institutum Orientale, kde získal doktorát východních církevních věd (1940). V letech 

1939-1950 učil v Olomouci staroslověnštinu.
122

 V letech 1951-1953 učil na pražské 

fakultě speciální dogmatiku. Poté působil v pastoraci. Zemřel 20. června 1990 

v Olomouci. 

 

3.1.3 Lektoři posvátných obřadů 

V případě olomouckého semináře známe také učitele, kteří cvičili se studenty ritus. 

Byli nazýváni „Sacrum rituum magister“. Jedná se většinou o nám už neznámé kněze. 

Výuka ritů byla přítomna ve všech ročnících, proto bylo třeba více pedagogů současně. 

V letech 1902-1907 jím byl Antonín Kobliha (1851-1933), který zároveň vyučoval 

liturgický zpěv. V letech 1905-1917 (možná i 1918) jím byl František Utíkal (1854-

1920), rodák z Čelechovic.  

V letech 1908-1920 učil obřady Josef Vyvlečka (1861-1942). Ve své době byl 

známým odborníkem na archeologii (především znalec památek města Olomouce), 

církevní umění, heraldiku, staré písemnictví a numismatiku.  

V letech 1919-1932 učil rity Albert Schaffer (1865-1932). V letech 1923-1926 

a 1932-1933 to byl Jan Přikryl (1868-1942). V roce 1932 to byl také František 

Stavinoha (1870-1955) a také Petr Křivák (1885-1953), ten až do roku 1949. Křivák 

byl vyhledávaným odborníkem na křesťanské památky.  

Dalším učitelem obřadů byl Josef Richter (1891-1967). Posledním zaznamenaným 

učitelem ritu byl Theodor Funk (1893-1968). Rity vyučoval v letech 1938-1949. 
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3.1.4 Učitelé liturgického zpěvu 

Také o učitelích zpěvu olomouckého semináře nemáme mnoho zpráv. Prvním 

učitelem na počátku 20. století byl Josef Nešvera (1842-1914). Vyučoval více než 

30 let, a sice v letech 1880-1913. Mezi studenty byl velmi oblíben. Skládal dokonce 

vlastní hudbu. Záznamy dalších let chybí. Spolu s ním vyučoval již zmíněný Antonín 

Kobliha. Dalším doloženým učitelem byl až Jan Martinů (1881-1940). Zpěv vyučoval 

v letech 1926-1933. Vyučoval též kanonické právo a také učil náboženství na střední 

škole a byl oblíbeným kazatelem.  

Na jeho práci navázal v letech 1934-1938 Josef Glogar (1891-1969). Narodil se 

17. prosince 1891 v Bernarticích nad Odrou. Vystudoval teologickou fakultu 

v Olomouci. Kněžské svěcení přijal 5. července 1915. Během druhé světové války byl 

uvězněn v koncentračním táboře Dachau. V roce 1952 byl jmenován generálním 

vikářem diecéze. Protože byl arcibiskup internován, vedl Glogar de facto diecézi. 

V roce 1961 arcibiskup Matocha zemřel a Glogar byl zvolen kapitulním vikářem. 

Zemřel 11. října 1969 a byl pohřben ve svém rodišti.  

V letech 1937-1938 učil v semináři zpěv Stanislav Vlček (1898-1952). V roce 1941 

to byl Kamil Jaroš (1913-1945). V semináři působil také jako ekonom. V roce 1942 

byl zatčen gestapem. Byl nasazen v Německu na práci na rašeliništích, kde v roce 1945 

zemřel.
123

  

Posledním učitelem zpěvu byl Josef Olejník (1914-2009). Tuto velkou osobnost 

netřeba příliš představovat. Narodil se 1. července 1914 ve Strání. Po maturitě na 

arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži studoval teologii v Olomouci. Kněžské svěcení 

přijal v roce 1938. Poté působil v pastoraci a dále prohluboval svá studia.
124

 V letech 

1945-1950 vyučoval liturgický zpěv v Olomouckém semináři, zároveň byl jeho 

vicesuperiorem. Působil zde také za obnovení fakulty v roce 1968. Krátce učil zpěv také 

na pražské, resp. litoměřické, fakultě, a sice v letech 1972-1975. Učil tam také ještě 

krátce po sametové revoluci. V letech 1990-1996 vyučoval opět na olomoucké fakultě. 

Je autorem nepřeberného množství duchovních zpěvů, nejen slavnostních, ale též pro 

všední bohoslužby (zhudebnil např. žalmy ke každodenním bohoslužbám). Vytvořil 

osobitý hudební styl, který je mnohými milován a mnohými zatracován. V každém 

případě jde o významný hudební styl. 
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3.1.5 Dochované učebnice 

3.1.5.1 Josef Foltynovský: Liturgika 

 Z učebních materiálů olomoucké fakulty se zachovala jen učebnice Josefa 

Foltynovského Liturgika, kterou v této kapitole rozeberu. Učebnice má 256 stran 

(formátu A5) a 10 stran obrazové přílohy. Vyšla tiskem. Je rozdělena na dvě části: 

liturgika obecná (143 stran) a liturgika zvláštní (113 stran). Učebnice obsahuje všechna 

základní témata liturgiky. V první části přestavuje prameny liturgiky a její dějiny, dále 

liturgickou formu (slovo (také modlitby a zpěv), liturgické úkony a liturgické 

předměty). Dále pojednává o liturgickém místu, liturgických předmětech a v závěru 

o liturgickém roku. V druhém oddílu probírá mši sv., svátosti, svátostiny, modlitbu 

oficia a lidové pobožnosti. 

Kniha je členěna velmi přehledně. V úvodu autor uvádí seznam základní literatury. 

U jednotlivých kapitol pak uvádí literaturu k tomu kterému tématu pro další studium. 

Zdrojem mu jsou především knihy z německé jazykové oblasti, ale také francouzské, 

latinské a české. Hojně cituje díla současníků; nejen jejich knihy, ale i články 

v odborných časopisech. Velmi pozitivně lze hodnotit, že uvádí odkazy na nejnovější 

vydání starých rukopisů, pramenů liturgiky, (např. Leoniánský sakramentář). Vede tak 

studenty ke studiu oboru z nejhlubších pramenů. Kniha je určena primárně pro studenty 

olomoucké fakulty. Není to v ní explicitně řečeno, ale jsou zde citovány olomoucké 

diecézní předpisy v záležitostech, které si diecéze upravují samy. Skripta jsou opatřena 

poznámkovým aparátem. Jazyková úroveň je vysoká. Tato skripta jsou psána stručně 

a srozumitelně, zcela adekvátně v rozsahu základního kurzu liturgiky. Přínosná je též 

obrazová příloha v závěru knihy zobrazující nejrůznější liturgické předměty (v žádné 

jiné zkoumané učebnici obrazová příloha není).  

 Co se týče teologie skript, Foltynovský se zabývá především podstatou liturgie. 

U jednotlivých témat zkoumá jejich smysl, kořen a účel. Praktickou stránku liturgie 

upozaďuje. Podle svých slov je úkolem liturgiky „soustavně zkoumati historický vývoj 

bohoslužebných úkonů a vysvětlovati jejich význam… Od liturgiky dlužno rozlišovati 

rubricistiku, totiž návod k vykonávání mechanické stránky bohoslužebných úkonů; 

návod ten si nevšímá ideí v úkonech obsažených, ani jejich významu“.
125

 I z daného 

úryvku je vidět, že se chce zabývat významem, podstatou, symboly, idejemi. Klade také 
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důraz na historii liturgie. Stanovený úkol se mu daří plnit. Co se týče historie liturgie, 

podává často u jednotlivých témat více informací o liturgii starověku než o liturgii 

středověku a pozdějších období, tu pojednává obvykle stručně. Ostře rozlišuje liturgiku 

a rubricistiku. Sepětí liturgie a morálky se téměř neobjevuje. Vazba na pastorální 

teologii je slabá. Liturgika je zde představena v podstatě jako samostatný obor. 

V učebnici se nacházejí některé věcné omyly. V některých případech podává pro svá 

tvrzení nedostatečný argument.
126

 Také tuto učebnici prostupuje nedostatečný 

soteriologický koncept usmíření rozhněvaného Boha. 

Josef Foltynovský definuje liturgii takto: „Je tedy liturgie souhrn veřejných modliteb 

a bohoslužebných úkonů, jež byly ustanoveny od Ježíše Krista a od Církve k poctě Boží 

a k posvěcení duší.“
127

 Je pro něj důležité, že liturgie byla ustanovena. Důvodem 

ustanovení je, aby se společná bohoslužba „nezvrhla“. „Člověk však nejen ve svém nitru 

upravuje svůj vztah k Bohu, nejen své smýšlení dává najevo slovy a úkony, nýbrž jako 

bytost společenská chce i společně s ostatními vyjádřiti svůj vztah k Bohu: vzniká tak 

společná služba Boží…. Neměla-li se zevnější společná služba Boží zvrhnouti, bylo 

třeba, by ji nějaká autorita přesně stanovila a nad ní bděla. Touto autoritou byl Ježíš 

Kristus a Církev jím založená.“
128

 Rozlišuje části liturgie, které ustanovil Kristus, ty 

nelze měnit, a které církev, ty se mění a vyvíjí (ne všichni doboví autoři jsou ochotni 

dovolit liturgii se vyvíjet). Cílem liturgie je oslava Boha a posvěcení lidí. Z těchto cílů 

klade důraz na oslavu Boha. Řada liturgických modliteb modlených liturgem šeptem 

mají právě oslavovat Boha. Foltynovského definice liturgie nápadně připomíná definici 

Josefa Tomana, o které bylo pojednáno v souvislosti s brněnským seminářem. 

Předpokládám, že ji od něj Toman převzal. Ještě se k tomu vrátím v kapitole 

srovnávající dobová skripta. 

 Foltynovský uvádí okrajově mínění morálních či dogmatických teologů. 

Neuvádí však protichůdná stanoviska. Jakoby čtenáři předvybral správnou teologii. 

Nepouští se do polemiky. To je trochu škoda. Naučil by tak studenty přemýšlet o daném 

tématu a dospěle volit vlastní stanovisko. To by se na univerzitě naučit měli. 

 Celkově jsou skripta velmi zdařilá. Je třeba vysoce cenit jejich důraz na podstatu 

liturgie a odklon od praktických záležitostí a také jejich slabé sepětí s morální teologií. 

Výborné jsou též odkazy na literaturu pro hlubší studium. Škoda, že v seznamu použité 
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literatury v úvodu knihy neuvádějí všechnu literaturu (ostatní je v úvodu jednotlivých 

kapitol), to je trochu nepřehledné. Pro dnešní dobu už skripta nejsou použitelná, nejen 

že se liturgie a přístup liturgiky po druhém vatikánském koncilu velmi změnily, ale 

hlavně proto, že bádání v jednotlivých částech liturgiky opravdu velmi pokročilo. Mohl 

by je ovšem s užitkem studovat, kdo by se chtěl dozvědět více o tridentské mši (o ní 

ovšem mnohem podrobněji a lépe pojednává Josef Toman) a porovnat ji tak s dnešní 

liturgií, nebo kdo chce poznat tehdejší liturgický rok či sedmeré svěcení kněžstva. 

Na svou dobu byla ovšem tato skripta vynikající. Jejich výhodou je, že jsou na rozdíl 

od ostatních dochovaných učebnic dostupná ve více knihovnách a jsou tak dosažitelná 

mnoha čtenářům. Pojednáním o těchto skriptech končí kapitola o olomoucké teologické 

fakultě. Poslední fakultou, kterou zbývá přestavit, je teologická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze. 

3.2 Teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Česká fakulta 

Starobylou Karlovu univerzitu asi netřeba příliš představovat. Patří k nejstarším 

dosud existujícím evropským univerzitám. Byla založena Karlem IV. 7. dubna 1348 

po předchozím svolení papeže Klementa VI. z 26. ledna 1347. Teologická fakulta byla 

mezi prvními čtyřmi zakládajícími fakultami. Za bezmála sedm set let existence prošla 

bouřlivou historií. Pominu teď její nejstarší historii a soustředím se na období vymezené 

touto prací, tedy přibližně od konce 19. století do konce 60. let 20. století.  

V polovině 19. století nesla tato univerzita jméno „Karlo-Ferdinandova“ a byla 

německá. Pro vzrůstající národnostní cítění ovšem přestávalo být toto pojetí vyhovující. 

Zákonem z 18. ledna 1866 o rovnoprávnosti češtiny a němčiny na národních a středních 

školách došlo k velkému nárůstu absolventů českých středních škol.
129

 Univerzita však 

byla německá. Na teologické fakultě se většina předmětů vyučovala latinsky, praktické 

obory německy. Situace spěla ke zřízení české univerzity. Po zdlouhavých jednáních 

na přelomu 70. a 80. let 19. století císař František Josef schválil, aby byla v Praze 

zřízena také česká univerzita, a sice rozhodnutím z 11. dubna 1881. Vztah k původní 

univerzitě se ovšem teprve vyjasňoval. Ve studijním roce 1882-1883 zahájily činnost 

obě univerzity: „Císařsko-královská německá Karlo-Ferdinandova univerzita“ 
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a „Císařsko-královská česká Karlo-Ferdinandova univerzita“. Nejednalo se ovšem o dvě 

instituce, ale o jednu. Česká teologická fakulta toho roku zřízena nebyla. Proti se stavěl 

pražský arcibiskup Friedrich Schwarzenberg, císař i vláda. Arcibiskup se obával, 

že kněžstvo jedné diecéze, které by studovalo na dvou školách rozdělených dle 

národnostního klíče, by dříve či později rozkližovalo diecézi. Usiloval o jednotu, proto 

nechtěl povolit založení druhé (tedy české) teologické fakulty. Jeho jistě dobře míněná 

myšlenka ovšem nebyla vhodná pro svou dobu. Založení samostatné české fakulty bylo 

v tehdejší společnosti nutné. Došlo k němu za Schwarzenbergova nástupce Františka 

Schönborna císařským rozhodnutím z 9. července 1890. Česká fakulta zahájila výuku 

ve studijním roce 1891-1892. Studenti nebyli na dvě teologické fakulty přidělováni 

nuceně dle národnosti. Mohli si svobodně zvolit, na které z obou fakult chtějí studovat. 

Česká fakulta byla nejprve provizorně umístěna v Klementinu, kde sídlila německá 

fakulta. Protože budova kapacitně nedostačovala, byla česká fakulta v roce 1901 

přesunuta do Clam-Gallasovského paláce v Husově ulici a v roce 1915 do Spálené 

ulice. Počet studentů býval kolem 200. Kancléřem obou fakult byl pražský arcibiskup. 

Fakulty spolu v této době koexistovaly bez problémů.  

Po vzniku Československa v roce 1918 prošla teologická fakulta bouří jednající 

o tom, zda bude či nebude vyňata ze svazku univerzity. Tuto bouři se jí podařilo přestát. 

Její ozvěny se ale vracely v průběhu celé první republiky. Po prudkém poklesu studentů 

ve 20. letech se na počátku 30. let objevil návrh sloučit všechny teologické ústavy 

do jednoho v Olomouci. Svůj podíl na tomto návrhu měla také hospodářská krize, která 

nutila stát šetřit. Návrh ale přes odpor zúčastněných neprošel (prozatím).  Ve 20. letech 

byla pro fakultu postavena nová budova v Dejvicích, ve které dnes fakulta opět sídlí. 

Na konci 30. let měla fakulta opět problémy, tentokrát s blížící se válkou. Někteří 

němečtí bohoslovci sympatizovali s nacistickou stranou (někteří do ní dokonce 

vstoupili) a vyvolávali národnostní nepokoje. Čeští bohoslovci si to zase nechtěli nechat 

líbit. Atmosféra byla napjatá. Pius XI. zakázal vysvětit studenty, kteří vstoupili 

do NSDAP. Po přímluvě rektora semináře, Josefa Berana, byli nakonec přeci jen 

vysvěceni po písemné omluvě a slibu vzorného kněžského života. V souvislosti 

s uzavřením vysokých škol byla česká teologická fakulta uzavřena 17. listopadu 1939. 

Pedagogům bylo zakázáno dále přednášet; byli posláni na dovolenou nebo do důchodu. 

Kardinál Karel Kašpar prakticky ihned zřídil „Arcidiecézní bohoslovecké učiliště“, 

které mělo vychovávat diecézní kněžstvo. Prakticky tak fakulta pokračovala dál, i když 
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ve velmi omezené míře. Musela se také přesunout z Dejvické budovy do Voršilské 

ulice, část výuky probíhala i v semináři. Odtud se ale musela v roce 1942 vystěhovat. 

Fakulta, resp. toho času diecézní učiliště, se pak přesunula do arcibiskupského zámku 

v Dolních Břežanech. Výuka byla zahájena 1. září 1942. Chod domu v Dolních 

Břežanech rozhodně nebyl stereotypní. Přizpůsoboval se válečné situaci. Nějakou dobu 

se tak např. učilo fázovitě (kdy každý ročník pobýval v semináři jen několik měsíců, 

a pak ho vystřídal jiný ročník). Profesorský sbor se často měnil, hlavně proto, že někteří 

profesoři byli zatčeni (např. rektor a profesor pastorální teologie Josef Beran). Zatčeni 

byli také někteří studenti. Získat přesný rozpis, který profesor kdy co přednášel, je tak 

velmi obtížné. Co se týče německé fakulty v tomto období, ta byla převedena do správy 

Říše. Němečtí studenti pražské arcidiecéze, kteří v té době studovali v Nepomucenu 

v Římě, museli přejít do německé koleje Germanicum.  

Ihned po skončení války obnovila fakulta svou činnost. K první schůzce 

pedagogického sboru došlo už 17. května 1945. Studentům byla uznána studia v období 

války. Vyučovalo se prozatím v Cukerním paláci v budově německé teologické fakulty. 

Ta v květnu 1945 ukončila svou činnost a oficiálně byla zrušena spolu s ostatními 

německými fakultami dekretem prezidenta republiky z 18. října 1945. Vyučovalo se 

také v Arcibiskupském paláci. Do dejvické budovy se fakulta přestěhovala 

po zdlouhavých jednáních v říjnu 1946. Nepobyla tam ovšem dlouho. 

Po komunistickém převratu v únoru roku 1948 se vztahy státu a církve zdramatizovaly. 

Přelomovým se stal rok 1950 a následující desetiletí, kdy došlo k uzavření klášterů, 

internaci řeholníků, biskupů, k vykonstruovaným politickým procesům, zatýkání 

aktivních laiků, rušení křesťanských organizací, nelidskému způsobu věznění politicky 

odsouzených… Stát začal útočit na církev. Oficiálně vždy uváděl nějaký rozumný 

důvod, proč tak činí (např. zvýšení úrovně studia sloučením ústavů), ale pravým 

důvodem byla postupná likvidace církve a vytvoření „moderní společnosti“, která 

náboženství nepotřebuje. Zákon z 18. května 1950 vyjmul pražskou teologickou fakultu 

ze svazku univerzity. 14. července 1950 byly zrušeny všechny teologické fakulty 

a teologická učiliště v Československu. Důvodem bylo prý zkvalitnění výuky 

na jednom sloučeném ústavu. Studenti z Čech, Moravy a Slezska byli převedeni 

pod jedinou fakultu v Praze. Ta přijala téhož roku do názvu „cyrilo-metodějská“ (aby se 

upokojili moravští studenti). V roce 1953 se přestěhovala do Litoměřic. Jako jediná 

tehdy mohla „pokračovat“. Přestála dobu komunismu až do jeho pádu. Bylo to ovšem 
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za velmi těžkých podmínek. Obšírně se tomuto tématu věnuje ve své práci Vojtěch 

Novotný.
130

 Teologické fakulty a teologická učiliště byla zrušena v době letních 

prázdnin. Studenti o tom byli informováni dopisem. Stát se tak vyhnul možným 

protestům. Ke studiu do sjednocené fakulty byli pozváni jen někteří. Ti tzv. „reakční“ 

pozváni nebyli. Pozvaní studenti zvažovali, zda ve studiu  za těchto podmínek 

pokračovat. Stát tlačil na biskupy, aby studentům sjednocenou fakultu doporučili. 

Potřeboval totiž jejich podporu. Situaci komplikovalo, že diecézní biskupové byli tou 

dobou internováni. Stát se je snažil k souhlasu donutit. Jejich situace byla nelehká, 

protože ve svém vězení neměli přístup ke všem informacím. Většina studentů tedy 

odmítla do nové fakulty nastoupit. Studenti, kteří za sebou neměli povinnou vojenskou 

službu, k ní byli povoláni (do praporů PTP), jiní odešli do zaměstnání. Někteří studovali 

tajně a stejně tak byli i vysvěceni, jiní čekali, až budou moci dostudovat legálně, jiní 

vstoupili do manželství… Problematický byl také výběr pedagogů, které musela 

schválit církev i stát. Do roku 1968, tedy do konce námi zkoumaného období, sídlila 

pražská fakulta v Litoměřicích.
131

 V roce 1990 se fakulta přestěhovala zpět do Prahy 

a postupně obnovila svůj provoz. V roce 2002 prošla reformou a v současnosti nabízí 

nejen studium teologie ale i dalších oborů. Tímto stručně k historii pražské teologické 

fakulty ve 20. století. 

Nyní pár slov k výuce liturgiky na pražské fakultě. O výuce liturgiky na pražské 

fakultě bohužel nemáme mnoho informací. Dochovala se některá skripta, která budou 

rozebrána ve vlastní kapitole.  Byla vyučována v poslední části studia. Josef Čihák 

zanechává zmínku, že ve dvacátých letech byla na české fakultě pastorální teologie 

s liturgikou vyučována ve čtvrtém ročníku tři hodiny týdně a v pátém čtyři. Na německé 

fakultě byla vyučována ve třetím ročníku pět hodin týdně a ve čtvrtém rovněž pět. 

Ve stejném období zde byla nepovinně vyučována staroslověnština a staroslověnská 

liturgie ve všech pěti ročnících pět hodin týdně. Na německé fakultě se nevyučovala. 

Co se týče zpěvu, byl vyučován v semináři.
132

 Čihák bohužel neinformuje, která témata 

byla přednášena ve kterém ročníku. Studijní plány z poválečného období a z doby 

komunismu se mi nepodařilo dohledat. Jak byli studenti zkoušeni a co všechno museli 
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ovládat k úspěšnému složení zkoušek, také není známo. Jsou známy osobnosti, které 

liturgiku a příbuzné obory přednášely. Jim bude věnována následující kapitola. 

 

3.2.1 Učitelé liturgiky 

Prvním učitelem pastorální teologie s liturgikou na samostatné české fakultě byl 

Gabriel Pecháček O. Cr. (1855-1931). Narodil se 25. října 1855 v Praze. Studoval 

na Akademickém gymnáziu v Praze, a poté vstoupil do řádu Křižovníků s červenou 

hvězdou. Zároveň studoval teologii na pražské teologické fakultě (ještě nerozdělené). 

17. října 1878 složil slavné sliby a 21. prosince 1878 přijal kněžské svěcení. Poté 

působil v duchovní správě v Praze, Tachově a Lokti. 9. dubna 1888 získal doktorát 

z teologie. Stejného roku začal přednášet pastorální teologii, katechetiku a metodiku 

v královéhradeckém semináři. Nastoupil tam bezprostředně po Edvardu Brynychovi. 

Roku 1892 byl jmenován profesorem pastorální teologie na české teologické fakultě 

v Praze; nejprve mimořádným, o čtyři roky později řádným. Na fakultě přednášel 

až do roku 1925, kdy odešel na odpočinek. Ve studijním roce 1917-1918 byl rektorem 

české univerzity. Zemřel 21. dubna 1931 v Praze. Je autorem učebnice „Pastorální 

bohosloví“, která bude později rozebrána.
133

 Rozšířené je také jeho dílo 

„Zpovědnice“.
134

 Přispíval do Časopisu katolického duchovenstva a byl 

spolupracovníkem Ottova slovníku naučného. 

Po odchodu Gabriela Pecháčka převzal výuku pastorální teologie s liturgikou Josef 

Čihák (1880-1960).  Narodil se 11. září 1880 v Obděnicích. Vystudoval gymnázium 

v Příbrami. V letech 1902-1907 studoval filozofii a teologii v Římě na Urbanově koleji. 

30. března 1907 tam přijal kněžské svěcení. 26. června 1907 tamtéž promoval 

na doktora teologie. Po návratu do Čech působil v duchovní správě v různých pražských 

farnostech. Zároveň studoval historii na filozofické fakultě. Ve studijním roce 1920-

1921 studoval opět v Římě a získal tam doktorát z filozofie. Ten rok navštívil mnoho 

zahraničních univerzit, jak již bylo zmíněno v první kapitole. V roce 1921 se habilitoval 

na české teologické fakultě v Praze pro obor praktické filozofie (tedy etiky). Již od roku 

1921 zde přednášel etiku a zároveň suploval morální a pastorální teologii. V roce 1928 

byl jmenován kanovníkem metropolitní kapituly. Od roku 1928 byl také ředitelem 
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Katolické akce. Od roku 1932 byl hlavním redaktorem a od roku 1934 vydavatelem 

Časopisu katolického duchovenstva. Byl členem Ligy proti bolševismu. Pro svůj 

odmítavý postoj ke komunismu byl souzen a odsouzen v politickém monstrprocesu 

se spolupracovníky biskupů známém jako „Zela a spol.“ k deseti letům vězení. Návratu 

z něj se již nedožil. Zemřel v leopoldovském vězení 18. února 1960. Pastorální teologii 

s liturgikou na české fakultě přednášel v letech 1925-1929. Místa se vzdal kvůli svému 

jmenování metropolitním kanovníkem. Jeho výukové materiály se nezachovaly 

(předpokládám, že žádnou učebnici nenapsal). Z jeho díla stojí za povšimnutí již 

zmíněný Theologus čili Studium katolické theologie. 

Po Josefu Čihákovi přebral výuku pastorální teologie s liturgikou Josef Beran 

(1888-1969), asi nejvýznamnější osobnost mezi všemi zkoumanými pedagogy této 

práce. Přednášel ji s tříletou přestávkou od roku 1929-1946. O jeho životě pojednává 

řada publikací. Pro účely této práce postačí jen stručný popis jeho života. Narodil se 

29. prosince 1888 v Plzni v rodině učitele. Vystudoval plzeňské gymnázium. Dále 

studoval filozofii a teologii v Římě na Urbanově koleji (v letech 1907-1912). 10. března 

1911 byl v Římě ordinován a o rok a půl později zde získal doktorát z teologie. Od jara 

1929 působil na české teologické fakultě v Praze. Též se stal ředitelem semináře. V roce 

1932 se habilitoval pro obor pastorální teologie. Měl velkou zásluhu na udržení 

semináře v době druhé světové války. Roku 1942 byl zatčen gestapem a poslední tři 

roky války pak strávil v koncentračních táborech Terezín a Dachau. V květnu 1945 se 

vrátil a pokračoval ve výuce. V roce 1946 byl jmenován pražským arcibiskupem. Kvůli 

svému odporu ke komunistické vládě byl roku 1949 internován. V internaci zůstal až 

do roku 1963, kdy byl převezen do charitních domovů v Mukařově, o rok později 

v Radvanově u Tábora. V roce 1965 byl jmenován kardinálem. Směl vycestovat 

do Říma ovšem bez možnosti návratu. Zemřel 17. května 1969 v Římě a je pohřben 

v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Z jeho výukových materiálů se zachovala jeho skripta 

„Liturgika všeobecná“.
135

 Budou rozebrána v samostatné kapitole.  

Kdo učil liturgiku za Beranova odchodu do koncentračního tábora, není zřejmé. 

Vzhledem k napjaté situaci je pravděpodobné, že výuka byla řešena operativně. 

Po válce učil na teď už jediné pražské teologické fakultě pastorální teologii s liturgikou 

Jiří Reinsberg (1918-2004). V letech 1938-1944 vystudoval filozofii a teologii 
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na Lateránské univerzitě v Římě. Zde byl roku 1942 ordinován. V letech 1944-1945 

působil v české vojenské jednotce ve Velké Británii. Po válce se vrátil do Prahy, kde 

od roku 1946 působil v pastoraci jako farář v chrámu Matky Boží před Týnem. 

Za svého života silně propagoval liturgickou reformu druhého vatikánského koncilu. 

Roku 1991 byl jmenován papežským prelátem. Materiály se rozcházejí, kdy na pražské 

teologické fakultě učil. Zřejmě to bylo v letech 1946-1950. V roce 1948 snad byl 

zastoupen Alexandrem Heidlerem (1916-1980). Heidler se narodil roku 1916 v Praze. 

Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze studoval v letech 1935-1937 filozofii 

na Lateránské univerzitě v Římě. Poté studoval teologii v Praze, kde také přijal roku 

1941 kněžské svěcení. Poté působil v duchovní správě v okolí Prahy. Po válce studoval 

na univerzitě ve Fribourgu ve Švýcarsku. Získal doktorát z teologie na pražské fakultě, 

kde byl od roku 1945 asistentem a od roku 1947 vedoucím katedry pastorální teologie. 

Po nástupu komunismu k moci emigroval a působil v rádiu Svobodná Evropa jako 

redaktor náboženských pořadů. V letech 1950-1964 byl vedoucím České duchovní 

služby v Německu. Zemřel roku 1980 v Mnichově. 

Ve studijním roce 1950-1951 již na sjednocené fakultě přednášel pastorální teologii 

s liturgikou Josef Kasan O. Praem. (1905-1965). Narodil se 19. února 1905 

v Miloticích. Vystudoval reálné gymnázium ve Strážnici. Teologii studoval v Praze. 

Roku 1933 přijal kněžské svěcení. Poté působil v pastoraci a vyučoval na střední škole. 

Roku 1939 získal doktorát z filozofie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně. Na tamní právnické fakultě získal roku 1946 doktorát obojího práva. V letech 

1947-1948 studoval na milánské univerzitě. Na sjednocené fakultě přednášel pastorální 

teologii a také kanonické právo. Roku 1953 byl z fakulty propuštěn. Poté působil 

v pastoraci. Zemřel 19. října 1965.  

V letech 1951-1953 vyučoval liturgiku v Litoměřicích Ladislav Pokorný (1915-

2000). Narodil se 22. června 1915 ve Zdicích na Berounsku. V roce 1934 maturoval 

na reálném gymnáziu v Berouně. Teologii studoval v Praze, kde byl roku 1939 

ordinován. Poté působil v pastoraci. V roce 1951 promoval na Římskokatolické 

Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Bratislavě na doktora teologie. Poté 

prohluboval svá studia na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze, Ústřední 

politické škole ČSL, a Liturgickém institutu v Curychu. Od roku 1950 přednášel 

na sjednocené fakultě, nejprve pedagogiku a katechetiku a od roku 1951 také pastorální 

teologii s liturgikou. Z fakulty odešel roku 1953. Do roku 1965 působil v duchovní 
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správě. Následně se na fakultu vrátil a přednášel zde až do roku 1968 pedagogiku. 

Do roku 1971 byl vedoucím zdejšího Katechetického studia a zároveň působil 

v duchovní správě. Od roku 1970 přednášel znovu na litoměřické fakultě, tentokrát 

liturgiku, která již byla samostatným oborem, a křesťanskou archeologii. Roku 1971 

se zde habilitoval pro obor liturgiky. Od roku 1973 byl vedoucím katedry praktických 

oborů. V letech 1974-1978 byl děkanem fakulty a následující dva roky jejím 

proděkanem. V roce 1979 odešel do penze. Dále působil rok v Cibulkově knihovně,
136

 

a poté tři roky jako vedoucí Vydavatelství České katolické Charity. V letech 1983-1984 

byl vedoucím redaktorem časopisu Duchovní pastýř. Poté působil v pastoraci. Zemřel 

12. května 2000 v Praze. Je autorem řady publikací z oblasti liturgiky, ať už odborných 

či populárně naučných. Za zmínku stojí např. jeho pětidílná skripta „Liturgika“ z let 

1974-1980,
137

 nebo kniha „Obnovená liturgie“
138

, či „Z dějin liturgie u nás“.
139

 Skripta 

Ladislava Pokorného do své práce nezahrnuji, protože nevznikla ve zkoumaném období 

a svou teologií spadají již do jiné doby. 

Posledním pedagogem liturgiky coby podoboru pastorální teologie byl Jaroslav 

Kouřil (1913-1981). Narodil se 10. dubna 1913 v Odrlicích na Olomoucku. Roku 1932 

maturoval na reálném gymnáziu v Litovli. Poté studoval teologii na olomoucké fakultě, 

kde absolvoval roku 1937 a ve stejném roce přijal kněžské svěcení. Roku 1946 tamtéž 

získal doktorát z teologie. Celou druhou světovou válku strávil v koncentračních 

táborech. Ve studijním roce 1946-1947 byl zástupcem profesora pastorální teologie 

a sociologie v litoměřickém semináři (původním). Od roku 1953 vyučoval 

na litoměřické fakultě pastorální a morální teologii. Od roku 1954 také vedl katedru 

praktických oborů. Liturgiku vyučoval do roku 1968. Z fakulty odešel o rok později. 

Zemřel 29. prosince 1981 v Praze. Z jeho výukových materiálů se zachovala pětidílná 

skripta,
140

 která budou rozebrána v samostatné kapitole. Dále se dochovala skripta 

homiletiky,
141

 zpovědní praxe
142

 a etiky.
143
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3.2.2  Učitelé staroslověnštiny 

Přednášky staroslověnštiny byly na české teologické fakultě zahájeny ve studijním 

roce 1912-1913. Prvním přednášejícím byl Josef Vajs (1865-1959). Narodil se 17. října 

1865 v Praze. Roku 1885 maturoval na Akademickém gymnáziu v Praze a poté odešel 

studovat teologii do Říma, kde studoval na Urbanově koleji. 21. prosince 1889 tam 

přijal kněžské svěcení. Poté působil v pastoraci. V letech 1902-1905 dostal studijní 

dovolenou, kterou využil na studium staroslovanských památek na ostrově Krk. Až 

do roku 1917 pak působil v duchovní správě a zároveň prohluboval svá staroslověnská 

studia. Roku 1911 získal na pražské filozofické fakultě doktorát z filozofie. O rok 

později se habilitoval na teologické fakultě. Na teologické fakultě vyučoval až do roku 

1936, kdy odešel do penze. Po válce spolupracoval na tvorbě staroslověnského slovníku 

Československé akademie věd. V roce 1953 byl jmenován sídelním kanovníkem 

kolegiátní kapituly Všech Svatých v Praze. Zemřel 2. července 1959. Jeho literární 

odkaz je rozsáhlý.  

Po Josefu Vajsovi přednášel staroslověnštinu Josef Vašica (1884-1968) a to v letech 

1936-1950. Bylo o něm pojednáno v kapitole o olomoucké fakultě.  

V letech 1950-1975 vyučoval staroslověnštinu Antonín Salajka (1901-1975).  

Narodil se 25. dubna v Moravské Nové Vsi. Po maturitě na reálném gymnáziu 

v Hodoníně studoval teologii v Praze. Zde absolvoval a přijal kněžské svěcení v roce 

1925. Roku 1930 získal v Římě doktorát z východních církevních věd. Roku 1936 pak 

získal doktorát z teologie na pražské teologické fakultě. Tamtéž se roku 1946 

habilitoval pro obor orientální teologie. Od roku 1945 tam vyučoval východní teologii 

a ruštinu. V roce 1949-1950 přednášel v brněnském semináři o křesťanském Východu. 

Od roku 1950 přednášel na sjednocené fakultě. Příležitostně také suploval dogmatickou 

či morální teologii. Od roku 1955 učil také dogmatiku. Od roku 1951 vedl katedru 
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dogmaticko-morální. V letech 1970-1972 byl proděkanem fakulty. Zemřel 2. srpna 

1975 v Praze. Za zmínku stojí jeho práce Úvod do studia staroslověnského jazyka 

a písemnictví.
144

 Napsal též řadu prací z oblasti dogmatiky.  

 

3.2.3 Učitelé liturgického zpěvu 

Na počátku 20. století nespadala výuka zpěvu pod teologická studia ale pod seminář. 

Jména pedagogů z této doby nejsou známa. Po roce 1918 se uvažovalo o rozšíření 

teologického studia o zpěv s dějinami církevní hudby. Fakulta žádala, aby tento předmět 

vyučoval Dobroslav Orel,
145

 ale to se nepodařilo, neboť byl pracovně vázán jinde. 

Od studijního roku 1929-1930 přednášel dějiny církevní hudby Romuald Rudolf 

Perlík O. Praem. (1882-1947). Narodil se 11. března 1882 v Mýtě u Rokycan. 

Po maturitě vstoupil do řádu premonstrátů. Teologii studoval v Praze. Kněžské svěcení 

přijal v roce 1905. Poté působil v duchovní správě a zároveň prohluboval svá studia 

hudební vědy, estetiky, historie na filozofické fakultě. Organizoval také hudební archiv 

na Strahově. Roku 1923 promoval na doktora filozofie. Poté katalogizoval strahovský 

archiv a působil jako katecheta na základních školách. V roce 1929 se habilitoval 

pro obor dějin církevní hudby. Na fakultě přednášel až do své smrti 26. května 1947. 

Kdo učil zpěv v následujících čtyřech letech, není jasné. V letech 1951-1953 to byl 

Jan Němeček (1896-1968). Narodil se 25. února 1896 v Příbrami. Po maturitě studoval 

češtinu a němčinu na filozofické fakultě v Praze. V roce 1945 získal doktorát 

z filozofie, resp. z hudební vědy a estetiky. Od roku 1947 učil dějiny hudby na pražské 

filozofické fakultě. Zemřel 31. března 1968. 

V letech 1953-1958 učil zpěv Jaroslav Zahradník (1908-?). Obor zpěvu byl opět 

přenesen do seminární výuky. Narodil se 26. listopadu 1908 v Nepomuku. Vystudoval 

Pražskou konzervatoř. Poté působil jako regenschori v litoměřické katedrále a jako 

učitel ve zdejší hudební škole. Od roku 1954 působil jako externí učitel litoměřické 

teologické fakulty.  

Po odchodu Zahradníka vyučoval zpěv Josef Vlach-Vrutický (1897-1977). Narodil 

se 24. ledna 1897 v Benátecké Vrutici u Lysé nad Labem. Vystudoval skladbu 
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na Pražské konzervatoři, vystudoval Varhanickou školu a také Mistrovskou školu.
146

 

Působil v Dubrovníku jako sbormistr a ředitel filharmonie. Poté působil v Praze jako 

učitel hudby. Byl také ředitelem orchestru v Mariánských Lázních a regenschorim 

v Bohosudově. Napsal řadu skladeb, především orchestrálních, komorních, či písňových 

cyklů. V semináři vyučoval v letech 1958-1962. Zemřel 18. září 1977 v Ústí 

nad Labem. Záznamy o dalších šesti letech chybí. V letech 1972-1975 učil zpěv Josef 

Olejník (1914-2009), o kterém bylo pojednáno v souvislosti s olomouckou fakultou. 

 

3.2.4 Dochované učebnice 

3.2.4.1 Gabriel Pecháček: Pastorální bohosloví 

 Následující tři kapitoly jsou věnovány třem dochovaným učebnicím pražské 

fakulty. Jako první to je učebnice pastorální teologie Gabriela Pecháčka. Jedná se 

o úctyhodný svazek čítající 931 stran (formátu A4). Uvážíme-li ovšem velikost 

zvoleného písma (neobvykle velké písmo), dosahuje kniha přibližně polovičního 

rozsahu. Po osmnáctistránkovém úvodu je kniha rozdělena na čtyři oddíly: 1/ O osobě 

duchovního pastýře (42 stran) 2/ O učitelském úřadu duchovního pastýře (132 stran) 

3/ O kněžském úřadu duchovního pastýře (564 stran) 4/ O královském úřadu 

duchovního pastýře (89 stran). Zbývající část tvoří různé doplňky. Samotné liturgice 

je věnováno 564 stran, tedy drtivá převaha. Výklad se věnuje téměř všem základním 

tématům oboru: úvodu do oboru, liturgickému roku, liturgickému prostoru, liturgickým 

předmětům, mši sv., oficiu, svátostinám, svátostem (z těch ovšem uvádí jen křest, 

biřmování, eucharistii a manželství; ostatní svátosti uvádí v jiných kapitolách, 

sv. smíření chybí – věnoval jí samostatnou knihu). Největší prostor je věnován 

eucharistii a to 121 stran.  

 Výklad je srozumitelný, je psán jazykem dobrém úrovně. Charakterizuje 

ho stručnost a výstižnost. Některé pasáže výkladu jsou psány v latině a menšinově také 

v němčině. Latinské odstavce nejsou pouze citací dokumentů magisteria, ale často 

výkladem tématu. Není jasné, na základě jakého klíče přechází ve výkladu do latiny 

(popř. němčiny). V některých místech přechází do cizího jazyka i v rámci jednoho 

souvětí. Gabriel Pecháček cituje dokumenty magisteria, státní předpisy, v menší míře 

také některé teology, ale jedná se především o starší teology (církevní otce, sv. Tomáše, 
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Bellarmina, Bonaventuru). Soudobé teology cituje vzácně. Až na pár výjimek není 

ke knize připojen poznámkový aparát. Rozdílná teologická stanoviska na některá 

konkrétní témata se vyskytují velmi poskrovnu. Pecháček také uvádí předpisy vlastní 

diecéze a pro názornost občas uvádí předpisy jiných diecézí (zvláště královéhradecké, 

ve které dříve působil). 

 Celkově jsou skripta psána v přátelském duchu. Obsahují základní údaje 

potřebné pro budoucí kněze. Největší slabinou je přílišná stručnost. U každé kapitoly 

je krátce uveden její smysl. Rozsah vědomostí z liturgiky je zde opravdu příliš malý, 

až příliš malý po studenty univerzity. Dalším nedostatkem je malý zájem o historii 

liturgie. Pár poznámek k ní zde sice je, ale opravdu velmi málo. Liturgická témata jsou 

zde vyložena, ale nejedná se o liturgiku v úzkém slova smyslu. Jde skutečně spíše 

o pastorální teologii. Převládají praktické pokyny pro faráře. Např. svátosti manželství 

je zde věnováno 84 stran. Z nich ovšem pouze jedna strana vykládá obřad uzavření 

manželství (a to velmi nedostatečně). Ostatní se zabývají vyplňováním různých 

formulářů, ohláškami, přípravou na manželství, dekretem Ne temere atd. Pokud 

se už skutečně zabývá některým liturgickým tématem, popisuje spíše rubriky, hlubšímu 

smyslu věnuje jen pár vět. Vysvětlení liturgického roku, oficia i mše sv. je nedostatečné 

(liturgický rok vyložil na 50 stranách). Při výkladu mše sv. nevychází z její historie, ale 

vykládá ji čistě alegoricky. Nutno dodat, že skripta jsou napsána před vydáním CIC 

a že jsou tedy praktickou sbírkou důležitých norem. 

 Skripta jsou především praktického rázu, není možné podrobně rozebírat jejich 

teologii. Uvádím aspoň Pecháčkovu definici liturgie: „Souhrn všech od Krista Pána 

a jeho církve ustanovených posvátných výkonů, slov a symbolů, jimiž víra a vnitřní 

zbožnost věřících zjevně se projevuje, budí i množí, jakož i milost od Boha dodává 

či zprostředkuje, nazýváme katolickou bohoslužbou čili liturgií.“
147

 Chápe tedy liturgii 

jako souhrn úkonů, slov a symbolů, skrze které věřící projevují svou víru navenek. 

Jejich víra se skrze liturgii rozvíjí a věřící dostávají Boží milost.  

 Celkově jsou skripta psána prakticky, stručně, výstižně a zbožně. Pro současné 

studium nejsou vhodná. Pro tehdejší studenty nebyla špatná, ale byla svým rozsahem 

nedostatečná. Přeci jen šlo o učebnici pro Karlovu univerzitu. Samozřejmě nevíme, 

co dalšího obsahovaly Pecháčkovy přednášky a co vyžadoval po studentech u zkoušek. 

 

                                                           
147

 PECHÁČEK [Gabriel]: Pastorální bohosloví, Praha: Vzájemnost, 1910, 209. 



77 

 

3.2.4.2 Josef Beran: Liturgika všeobecná 

 Z výukových materiálů Josefa Berana se zachovala jeho skripta „Liturgika 

všeobecná“. Jedná se o rukopis (strojopis). Jeden jeho exemplář vlastní Centrální 

katolická knihovna v Praze – Dejvicích, druhý Biskupská knihovna litoměřického 

biskupství. Skripta nemají žádný úvod ani závěr, není tak možné o nich zjistit nic 

podrobnějšího. Výtisk uchovávaný v Praze, ze kterého jsem vycházela, není datován, 

výtisk v litoměřické knihovně uvádí letopočet 1936. Skripta jsou každopádně mladší 

než rok 1933, protože Beran v nich cituje dokumenty z tohoto roku. Dle typu použitého 

papíru v jednotlivých kapitolách je možné soudit, že skripta nevznikla najednou, 

ale po jednotlivých kapitolách, které byly později svázány dohromady. Není ani jisté, 

zda je napsal osobně Josef Beran, nebo zda pouze někdo zaznamenal jeho přednášky. 

Název skript je nesprávný. Domnívám se, že je to chyba knihovníka. Skripta totiž 

obsahují několik kapitol z tehdejší pastorální teologie, které jsou nahodile svázány. 

Knihovník zřejmě nebral v úvahu, že tehdejší pastorální teologie zahrnovala více oborů, 

a nazval skripta podle první kapitoly. Přiléhavější název by tedy byl „Pastorální 

bohosloví“. Ponechávám ovšem název, pod kterým skripta uchovává knihovna – kvůli 

větší přehlednosti. Skripta pod tímto názvem totiž citují další autoři.
148

 Každá kapitola 

skript je číslována od čísla 1. Knize chybí souhrnný obsah, jakékoli hledání v ní je tedy 

problematické. Budu číslovat stránky tímto vzorem: 2/I = strana č. 2 v prvním oddílu; 

27/III = strana č. 27 ve třetím oddílu atd. Liturgice je ve skriptech věnováno 123 stran 

ze 179 stran (větší A4).  

 V prvním oddílu knihy uvádí Beran do oboru liturgiky. Poté se věnuje 

všeobecné liturgice (bohopocta), dějinám liturgie. Do všeobecné liturgiky řadí také 

liturgický rok a posvátné budovy (a hřbitov), posvátné předměty. Po tomto oddílu 

následuje uvedení do zpovědní praxe. Třetí oddíl je věnován opět liturgice. Věnuje se 

v něm liturgické modlitbě, denní modlitbě církve, mši sv. a svátostem (z nich vypouští 

svátost manželství a svátost smíření; svátost nemocných a svátost kněžství zmiňuje 

pouze okrajově). Čtvrtým oddílem je pastorální teologie spojená s homiletikou (obě 

kapitoly mají společné stránkování). V pátém oddílu probírá liturgii církví byzantského 

ritu. Poté začíná druhá část prvního dílu skript. V ní rozebírá východní rity. Tato 
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kapitola není ukončena. Druhý díl skript se nedochoval ani v jedné knihovně (je možné, 

že nevznikl kvůli druhé světové válce). 

 Skripta jsou psána stručně. Předpokládají širší vysvětlení při přednáškách. 

Jednotlivá témata jsou vysvětlena srozumitelně. Beran k tématům uvádí jednoduché, 

názorné příklady. Skripta jsou sice stručná, ale určitě ne povrchní. Řídce uvádí také 

odkazy na další literaturu pro hlubší studium (řídce). V některých případech Beran 

uvádí tvrzení jiných teologů a polemizuje s nimi. Cituje i své současníky 

(např. F. Schuberta).
149

 Skripta jsou psána laskavým radostným tónem. Podíl morální 

teologie je téměř zanedbatelný. Beran se ve výkladu snaží jít k historickým kořenům 

liturgie. Zmiňuje také liturgické hnutí, jehož vliv je ve skriptech patrný. Beran používá 

některé novější termíny, jako třeba „svátost nemocných“. Po obsahové stránce obsahují 

skripta některé nepřesnosti. Velmi praktické je, že skripta uvádí předpisy pro pražskou 

arcidiecézi pro ten který případ. Předpokládají tedy studenta pražské arcidiecéze. 

 Nyní pár slov k jejich teologii. Beran se ve své teologii snaží jít k podstatě 

liturgie, do její hloubky. Nezůstává u rubrik a nenechává se svázat přemrštěnými 

požadavky tehdejší morální teologie. Vybízí k hlubšímu studiu liturgie, k větší účasti: 

„Čím hlubším vnitřním životem [liturg] žije, tím lepším liturgem je… jen vnitřním 

životem vnikne do liturgie… Každý liturgický úkon, má-li být skutečně prostředkem 

pro získání milosti, musí být úkonem celého člověka (konat vše duší i tělem v řádu 

přirozeném i nadpřirozeném).“
150

 Odmítá dřívější alegorizující výklady liturgie. Snaží 

se hledat její kořen a její pravý smysl. Ze skript vysvítá radost z liturgie a snaha 

o zvnitřnění slavení liturgie. Liturgii definuje takto: „Liturgie je souhrn zevních forem, 

jimiž církev projevuje svou úctu Bohu veřejně a skrze řádné služebníky.“
151

 

Pro porovnání uvádí také definice dalších autorů (Pecháčka, Thalhofera, Kriega, 

Bonnu).
152

 Liturgie je pro něj bohopocta konaná navenek. Projevuje se v ní to, 

co křesťané prožívají uvnitř, tedy úctu k Bohu, svou závislost na něm, prosbu. Liturgie 

je konána skrze liturgy, tedy kněze. Ti byli církví pověřeni přinášet Bohu oběť 

za ostatní. Beran připouští větší účast lidu než někteří jeho současníci 

(např. J. Burýšek). Ovšem Thalhoferova definice liturgie, kterou Beran cituje, obsahuje 
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ještě větší účast lidu než jeho, Beran ji ovšem nepřejímá.
153

 Největším pozitivem jeho 

teologie je posun kupředu v duchu liturgického hnutí, odklon od rubricistického 

pojímání liturgie, odklon od přehnaného podílu morální teologie v liturgice, hledání 

kořene a smyslu liturgie a zvnitřnění. 

 Největším kladem těchto skript je jejich tón a velká srozumitelnost. Pro dnešní 

studium by už nebyla vhodná. Jsou až příliš stručná, takže není možné je doporučit ani 

pro studium některých kapitol.  

 

3.2.4.3 Jaroslav Kouřil: Rukojeť pastýřského bohosloví: Liturgika 

Poslední dochovanou učebnicí pražské teologické fakulty je učebnice Jaroslava 

Kouřila. Spadá do 60. let 20. století a je tak nejmladší zkoumanou učebnicí ze všech 

teologických ústavů. Kouřil zpracovává liturgiku ve velkém rozsahu – z jeho skript 

se dochovalo pět dílů každý řádově o 150 stranách formátu A4. Předpokládám ovšem, 

že další dva díly chybí. Chybí díl druhý díl tématu o svátostech. Hovoří o něm v prvním 

dílu, ale nikde jsem ho nenalezla. Dále chybí druhý díl kapitoly o mši sv. Buď 

se nedochoval, anebo ho možná ani nenapsal, protože v té době už liturgiku vyučoval 

Bonaventura Bouše.
154

 Jedná se o strojopis. Jednotlivé díly skript vyšly v rozmezí let 

1959-1967. 

V prvním dílu z roku 1959 se Kouřil zabývá úvodem do oboru, dějinami liturgiky, 

liturgickou formou, liturgickým slovem, liturgickými úkony, liturgickými předměty, 

ale především liturgickou hudbou, které věnuje velký prostor. Druhý díl z téhož roku 

vykládá liturgický prostor a liturgické předměty. Třetí díl z roku 1961 je věnován 

liturgickému roku. Čtvrtý díl z roku 1965 pojednává o svátostech obecně a to také 

z pohledu dogmatiky, a pak je v něm věnován velký prostor svátosti křtu. Poslední díl 

z roku 1967 pojednává o mši sv. Vykládá ji nejprve z pohledu dogmatiky, a poté 

se velmi důkladně věnuje vývoji mše sv. O současné podobě mše sv. nehovoří, 
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té se chce věnovat v dalším dílu, který, jak už jsem předeslala, se nedochoval, nebo 

vůbec nevzniknul.  

Látka je v učebnici srozumitelně vysvětlena, jazykem dobré úrovně. Kouřil čas 

od času používá velmi osobitá, až úsměvná vyjádření.
155

 K vysvětlení používá vždy 

více příměrů, aby student látku dobře pochopil. Lze kladně hodnotit, že nepoužívá 

stereotypní vysvětlení, nýbrž vlastní (např. v kapitole o mši sv. jako o oběti). Na rozdíl 

od svých předchůdců předpokládá jisté vstupní znalosti. Nevykládá tak např. časové 

rozvržení vánočních svátků, které by jistě studenti měli znát ještě před přijetím 

na teologickou fakultu. Zabývá se více jejich podstatou. Učebnice není opatřena 

poznámkovým aparátem. Citace jsou uvedeny přímo v textu (ve zkrácené podobě). 

Četnost citací se v jednotlivých dílech liší. Obecně se dá říct, že Kouřil cituje 

magisterium, diecézní předpisy, církevní otce, Písmo, CIC, ale také různé teology 

a teologické směry. Jedná se především o teology francouzského a německého 

jazykového prostoru. Cituje dokonce současná teologická díla západní Evropy. Vede 

tak studenty k tvorbě vlastního úsudku a ukazuje jim problematičnost některých 

teologických témat. V prvních dílech bohužel často cituje příliš obecně: „někteří 

teologové soudí“…, neuvádí ovšem kteří. 

Ze skript jasně vysvítá, že vznikala v průběhu osmi let. Jednak je tu patrné teologické 

zrání autora, a pak je tu vidět doba, ve které skripta vznikala. Doba jejich vzniku 

je naprosto jedinečná. Skripta totiž začala vznikat bezprostředně před druhým 

vatikánským koncilem, vznikala v jeho průběhu a byla dopsána bezprostředně po jeho 

ukončení. Vliv koncilu a liturgického hnutí obecně je zde více než patrný. Už v prvním 

dílu Kouřil hovoří o tom, že se brzy bude konat koncil. Doufá, že se vyjádří také 

k některým otázkám liturgie. Po jeho skončení zapracovává přínos koncilu. Jistě, 

že senedá hovořit o plně rozvinuté „pokoncilní“ teologii, nýbrž o „první krůčky“, 

ale třeba vysoce cenit pohotovost, s jakou nové myšlenky zapracovává, navíc 

v politicky nelehké situaci. 

Pokud hledáme teologii této učebnice, nalézáme v ní několik proudů, několik vrstev. 

Můžeme tu hovořit o jistém „přechodu“. Objevují se zde teologická tvrzení, která 
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už nadále nemohou obstát, jedná se především o způsob vyvozování závěrů (především 

v prvních dílech); mohli bychom to nazvat jako „starou teologii“. A na druhou stranu 

zde silně proniká liturgické hnutí a koncilní myšlenky. Mám na mysli hlavně poslední 

dva díly skript. Autor cituje a zakomponovává přelomové dokumenty nedávné doby. 

Cituje tak například důležitou encykliku Mediator Dei z roku 1947, či vykládá obřady 

tridua podle dekretu Maxima redemptionis nostrae mysteria z roku 1955, který 

významně reformoval obřady Svatého týdne. Zapracovává i liturgickou konstituci 

koncilu, i když jen „v prvních krůčcích“. Jeho teologie je velmi otevřená. Vliv 

liturgického hnutí se projevuje také např. v jeho zájmu o historii liturgie a o východní 

rity. Také už vnímá liturgický rok celistvěji než jeho předchůdci. Postoj k účasti lidu na 

liturgii je velmi otevřený. A také se v jeho teologii relativně často objevuje Duch svatý 

a Trojjediný Bůh, což v učebnicích jeho předchůdců nebylo. Své studenty vede 

k hloubce teologie a k lásce k liturgii. Cituje poslední vydání starých sakramentářů 

a jiných pramenů liturgiky, čímž pomáhá ke studiu do hloubky. Velmi dobře motivuje 

své studenty. Je otevřen změnám v liturgii, aniž by přísně hanil chyby dávných 

liturgistů. Přísnost je slovo jeho teologii velmi vzdálené. Je také otevřen nekatolickým 

křesťanským bratřím, což u jeho předchůdců nebylo obvyklé.  

Ve svém výkladu jde Kouřil především k podstatě jednotlivých témat. Praktická 

stránka věci je v drtivé menšině. Kouřil předpokládá, že některé praktické pokyny 

se budoucí kněží dočtou v liturgických knihách, proto není třeba se jimi zabývat. Jedná 

se zde skutečně o liturgiku a ne o pastorální teologii (vyjma několika kapitol). Morální 

teologii zapracovává s nadhledem. Její podíl ve skriptech je velmi malý. Na malicherné 

postoje morálních teologů se dívá s nadhledem, s jemným humorem, aniž by je 

urazil.
156

 Jemný humor se objevuje na několika místech skript – vždy taktně. Liturgii 

definuje takto: „Zevní, společná a autoritou pořádaná a řízená bohopocta nazývá se 

liturgií.“
157

 Jedná se o velmi stručnou definici. Téma mše sv., kterému je ve všech 

učebnicích obvykle vyhrazen největší prostor, zpracovává ve své celistvosti, tedy 

                                                           
156 „Užívání strojů, počínajíc velkými a konče malými (např. počítacím strojem) způsobilo zcela nové 

posuzování lidské práce. Každý technický pokrok přináší pro moralisty nový problém, např. zda se 

smí psát na psacím stroji i v neděli. I profesor morálky i kněz v praxi pociťuje, že nevystačí 

s dosavadním rozlišováním a „luštěním“. Dosavadní rozlišování v učebnicích je pro teologa a tím více 

pro prostého věřícího částečně již nesrozumitelné, ba dokonce některé věci připadají již směšné…“ 

KOUŘIL Jaroslav: Rukojeť pastýřského bohosloví, 3. díl: Liturgika, část 3., Ústřední církevní 

nakladatelství v Praze, Praha, 1961, 65. 
157

 KOUŘIL Jaroslav: Rukojeť pastýřského bohosloví, 3. díl: Liturgika, část 1., Římskokatolická 

Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (Litoměřice), Litoměřice, 1959, 5. 
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z dogmatického i liturgického pohledu. To staví toto téma do zajímavých souvislostí. 

Oba teologické obory se díky tomuto pojetí ubrání některým chybám a jsou vedeny 

klást si nové otázky, čímž pojednání jen získá. 

 Přestože by již nebylo moudré podle této učebnice učit, nacházíme v ní řadu 

hodnotných témat či myšlenek. Kouřil dává mnoho dobrých příměrů, mnoho dobrých 

vysvětlení. I v této učebnici se bohužel objevuje nedostatečný soteriologický koncept 

usmíření rozhněvaného Boha. Celkově lze hodnotit Kouřilovu učebnici velmi kladně. 

Je také třeba ocenit, že sepsal takovouto učebnici v nelehké době, kdy neměl v tvorbě 

volnou ruku. Přestože není učebnice jako celek vhodná pro současné studenty, některé 

kapitoly stojí za povšimnutí, např. kapitola o svěcení neděle, nebo celé téma mše sv. 

Tím k české teologické fakultě a ke třem jejím dochovaným učebnicím. Zbývá 

představit ještě německou teologickou fakultu. 

3.3 Teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Německá fakulta 
Jak již bylo předesláno, po roce 1891 existovaly v Praze dvě katolické teologické 

fakulty – česká a německá. O činnosti německé teologické fakulty se bohužel 

nezachovalo mnoho zápisů. Na počátku 20. století zde pastorální teologii s liturgikou 

vyučoval Carl Elbl (?-1909). O tomto teologovi se nedochovaly záznamy ani v archivu 

pražské arcidiecéze. Jedinou dochovanou informací o něm je zmínka o jeho úmrtí 

v roce 1909.
158

 Na fakultě vyučoval v letech 1898-1903. 

Carla Elbla vystřídal za katedrou Josef Jatsch (1870-1932). Narodil se 20. ledna 

1870 ve Fořtu u Hostinného. 14. května 1894 byl ordinován. Od roku 1905 byl 

profesorem pastorální teologie s liturgikou na německé fakultě. Nejprve mimořádným, 

od roku 1918 pak řádným. Na fakultě vyučoval až do roku 1932. Od roku 1919 byl 

inspektorem německých měšťanských a obecných škol v Karlíně a na Novém Městě 

pražském. Od roku 1928 byl členem komise pro objasňování teologických otázek. Byl 

rektorem německé univerzity (není známo v které době). V roce 1930 byl děkanem 

německé teologické fakulty. Jeho učebnice se nezachovala. Centrální katolická 

knihovna v Praze uchovává některá jeho díla.
159

 Zemřel 22. srpna 1932 a byl pohřben 

ve svém rodišti.  

                                                           
158

 Archiv pražského arcibiskupství, spisovna, personálie, Liber mortuorum. 
159

 Např. JATSCH Josef: Das Evangelium der Wahrheit und die Zweifel der Zeit: Apologethische 

Vorträge zu den Sonntagsevangelien des Kirchenjahres, Freiburg im Breisgau: Herdersche 

Verlagshandlung, 1918. 
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Posledním profesorem pastorální teologie s liturgikou na německé fakultě byl 

Wilhelm Diessl (1888-1957). Byl zmíněn v souvislosti s litoměřickým seminářem. 

Narodil se 23. ledna 1888 v Žatci. Studoval gymnázium v Bohosudově a Teplicích. 

Ve studiích pokračoval na univerzitě v Innsbrucku. 16. července 1911 byl vysvěcen na 

kněze. V roce 1912 získal doktorát na pražské univerzitě, 1927 získal tamtéž docenturu 

z pastorální teologie, 1930 docenturu z pedagogiky a 1935 docenturu z katechetiky 

a praktických katechetických cvičení. Po vysvěcení působil jako farní vikář v Děčíně 

a České Lípě. Učil také na gymnáziu v Kadani. Od roku 1928 přednášel i na německé 

teologické fakultě UK v Praze. Zprávy jsou kusé, ale nejspíš tam přednášel až do jejího 

uzavření. Od roku 1942 byl examinátorem kandidátů na katechety základních škol. 

V roce 1946 byl nuceně vystěhován do Německa.  

Pojednáním o německé teologické fakultě končí velké téma, ve kterém byly 

přestaveny jednotlivé teologické ústavy na území dnešní České republiky v letech 1900-

1968. Byla přestavena stručně jejich historie, výuka liturgiky, osobnosti pedagogů 

liturgiky a příbuzných oborů a byly rozebrány dochované učebnice. Samotnému shrnutí 

a závěru práce předchází dvě kapitoly, ve kterých srovnám nejprve dochované učebnice 

počátku 20. století, a poté učebnice 30. let 20. století. Jejich srovnáním vytanou na 

povrch další skutečnosti. 
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4. Učebnice liturgiky počátku 20. století 

Z učebnic liturgiky počátku 20. století, se zachovaly čtyři: Učebná kniha bohosloví 

pastýřského Antonína Skočdopoleho z roku 1905, Pastorální bohosloví Gabriela 

Pecháčka z roku 1910 a také dvě knihy Josefa Kupky: O mši svaté (1899) a O církevním 

roce (1907). Bylo o nich pojednáno v příslušných kapitolách.  

Rozsahem má Skočdopoleho učebnice 582 stran, z toho cca 320 věnovaných 

liturgice, Pecháčkova 931 stran, z toho cca 560 věnovaných liturgice (je ovšem použito 

velmi velké písmo) a Kupkova kniha O mši svaté 615 stran, z toho 462 věnovaných 

liturgice a jeho kniha O církevním roce má 607 stran, celá věnovaná liturgice. Všechny 

učebnice tedy věnují liturgice více než poloviční prostor. Všechny tyto knihy vyšly 

tiskem.  

Pecháčkova i Skočdopoleho učebnice vykládají většinu základních témat liturgiky; 

tedy úvod do liturgie a liturgiky, liturgický rok, většinu svátostí – mše sv., svátostiny, 

žehnání, modlitby, oficium, liturgický prostor, liturgické předměty a symboly. Kupka se 

specializuje na dvě témata (během nichž krátce odbíhá i k jiným tématům). Nejvíc 

prostoru je v těchto učebnicích věnováno tématu mše sv., naproti tomu jiná témata jsou 

zanedbávána – především svátost biřmování. O svátosti kněžství se nehovoří. 

Předpokládám, že byla součástí jiného vyučovaného předmětu. Skočdopole i Pecháček 

vykládají jednotlivá témata disproporčně.  

Co se týče citací ať už pramenů či různých teologů a teologických proudů, 

Skočdopole i Pecháček citují řídce, prakticky vůbec. Nepodávají ani seznam literatury 

pro další studium. Kupka cituje ve velké míře různé autory minulosti i současnosti. 

Vychází také ze starých sakramentářů a jiných historických pramenů liturgiky. Jeho 

práce jsou mnohem více vědecké. 

Kupkovy knihy jasně převyšují obě zmiňované učebnice v hloubce výkladu i hloubce 

bádání. Skočdopoleho i Pecháčkova učebnice jsou totiž zaměřeny především prakticky. 

Kupka určil své knihy nejen kněžstvu, ale též vzdělané veřejnosti. Pecháček 

a Skočdopole koncipovali svá skripta pouze jako učebnice pro seminaristy. Učebnicemi 

liturgiky v užším slova smyslu jsou pouze Kupkovy knihy. Pecháčkova a Skočdopoleho 

jsou opravdu mnohem více pastorální teologií než liturgikou. Vlastní liturgická témata 

jsou probrána stručně, dalo by se říct, že obsahují pouze „liturgické minimum“.  
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Učebnice mají i společné aspekty. Spojuje je např. precisnost vypracování. Výklad 

je veden velmi srozumitelně. Knihy spojuje také vysoká jazyková úroveň, hluboká 

zbožnost a citovost. Autoři usilují o hlubší vztah s Bohem a vyzývají ke zbožnému 

konání liturgie. Přesto tu ještě nemůžeme mluvit o „hlubokém vztahu s Bohem“, jak jej 

chápeme my dnes, ale spíše o „kontaktu s Bohem“. Výklad je podáván vlídným 

duchem. Skripta spojují také některé dogmatické koncepce, které bychom my 

v současnosti pojali jinak. Jedná se především o nedostatečný soteriologický koncept 

usmíření rozhněvaného Boha (Gabriel Pecháček v tomto směru výjimkou), ale i jiné. 

Pozitivní je, že všechna čtyři skripta nekladou přemrštěný důraz na morálku a autoritu. 

Autory spojuje také jistá uzavřenost do sebe – do církve. Církev pojímají převážně jako 

vychovatelku a uchovavatelku pravd víry a vycházejí málo ad extra. Výjimku tvoří 

Josef Kupka, který se snaží o určité vyjití ven. Účast lidu na liturgii je malá. Skočdopole 

užívá ještě starého výrazu „slyšet mši“
160

 a účast lidu na mši řadí do soukromé 

modlitby.
161

 Pecháček není o mnoho dále. Kupka už se snaží o větší účast. Překračuje 

své kolegy i tím, že knihu určil nejenom kněžstvu, ale také vzdělaným laikům a podle 

toho rozšiřuje svůj výklad, čímž obohacuje i kněžstvo.  

Pecháčkova a Skočdopoleho učebnice postrádají historický výklad. Ten je přítomen 

buď v minimální míře, nebo vůbec. Jistě je to spojené s dobou, kdy se bádání o historii 

liturgie teprve rozvíjelo a nebyl na ně kladen takový důraz jako dnes. Znovu třeba 

připomenout, že Antonín Skočdopole se narodil roku 1828 a zastupuje mezi ostatními 

zkoumanými teology nejstarší teologii. Liturgické hnutí klíčilo a k nám teprve 

pronikalo. Jisté pramínky můžeme v této době vidět v díle Josefa Kupky, Edvarda 

Brynycha či Bohumila Františka Hakla. Josef Kupka má velmi silný zájem o historii 

liturgie a uvědomuje si důležitost její znalosti pro pochopení liturgie. Z jeho díla čiší 

zápal pro poznání liturgie. Přestože se občas dopouští historických nepřesností, je třeba 

jeho snahu vyzdvihnout.  

Zajímavý je postoj těchto tří autorů k alegorickému výkladu liturgických témat (např. 

mše sv., liturgických rouch…). Tento typ výkladu byl dříve legitimním typem výkladu. 

Pecháček a Skočdopole se ho ještě přidržují, ale Kupka od něj postupně upouští. Ještě 
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 SKOČDOPOLE Antonín: Učebná kniha bohosloví pastýřského, České Budějovice: vlastním 

nákladem, 1905, 116. 
161

 Tamtéž 302. 
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stále ho zmiňuje, ale sám ho nazývá „starším výkladem“. Postupně přechází 

k historickému typu výkladu, který je v naší době obvyklým.
 162

 

Závěrem můžeme porovnat definice liturgie, bohužel jen Skočdopoleho a Pecháčka, 

protože Josef Kupka ve svých knihách liturgii nedefinuje.  

Antonín Skočdopole: „Takto jest katolická liturgie či bohoslužba veškerost 

posvátných výkonů od Krista nebo Církve nařízených a schválených, skrze které 

se Bohu čest náležitá prokazuje, obcování věřících s Bohem zakládá a utvrzuje, člověku 

se milost Boží zjednává, vnitřní náboženský život věřících se projevuje, posiluje 

a rozmáhá.“ 
163

 

Gabriel Pecháček: „Souhrn všech od Krista Pána a jeho církve ustanovených 

posvátných výkonů, slov a symbolů, jimiž víra a vnitřní zbožnost věřících zjevně 

se projevuje, budí i množí, jakož i milost od Boha dodává či zprostředkuje, nazýváme 

katolickou bohoslužbou čili liturgií.“
164

 

Skočdopole tedy vnímá liturgii jako souhrn autoritou nařízených úkonů, jimiž 

dochází k oslavě Boha, budování společenství Boha a lidí, člověk získává od Boha 

milost a dochází k oživení vnitřního života člověka. Pecháček s ním souhlasí. V jeho 

definici pouze chybí oslava Boha. Jistě si ale nemůžeme myslet, že by Pecháček ve své 

liturgické teologii s oslavou Boha nepočítal. Jen ji nezahrnul do své definice. Oba 

se shodují v tom, že liturgie je souhrn úkonů. Oba autoři zahrnují prvek katabáze 

a anabáze, ale Skočdopolemu se daří mít oba tyto prvky vyvážené. Oba tyto prvky 

popisuje podrobněji. 

Tyto učebnice byly ve své době dobrými učebnicemi bohoslovců a praktickými 

příručkami farářů. V tomto ohledu zaostává pouze Pecháčkova učebnice. Coby 

univerzitní učebnice mohla mít vyšší úroveň. Na tomto místě musím vyzdvihnout 

Kupkovu snahu o hlubší poznání liturgie i jeho velký zápal o tuto oblast teologie. 

Pro současné studium už tyto učebnice bohužel nejsou vhodné. Doba jejich vzniku 

i teologie tehdejší doby už nám jsou příliš vzdáleny. Známe-li poklady teologie druhého 

vatikánského koncilu, těžko sáhneme k těmto učebnicím. Zůstávají jen jako svědkové 

své doby. 
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 KUPKA Josef: O mši svaté, 270. 
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 SKOČDOPOLE Antonín, Učebná kniha bohosloví pastýřského, 6. 
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 PECHÁČEK Gabriel: Pastorální bohosloví, 209. 
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5. Učebnice liturgiky 30. let 20. století 

 Z učebnic liturgiky 30. let se z českého jazykového prostoru zachovala učebnice 

Josefa Burýška Pastorální liturgika, Josefa Tomana Pastýřské bohosloví, Josefa 

Foltynovského Liturgika a Josefa Berana Liturgika všeobecná. Z německého 

jazykového prostoru je to též učebnice Franze Schuberta: Liturgik. K té přihlédnu pouze 

okrajově. Učebnice se liší jak rozsahem, tak odborností, svou teologií, svým duchem, 

důrazem. Dvě z nich jsou rukopisy (strojopisy), které nevyšly tiskem (Beranova 

a Burýškova), ostatní vyšly tiskem.  

 Nejmenšího rozsahu je učebnice Burýškova a Beranova. Tato dvoje skripta jsou 

stručnější ve výkladu. Rozsah Burýškových skript je 106 stran, Beranových 123 stran. 

Nejobsáhlejší učebnicí je Tomanova učebnice, která je rozsahem přes 600 stran 

a to ještě není ukončena. Druhý díl se taktéž nezachoval. Pouze učebnice Foltynovského 

je ucelená a obsahuje všechny předpokládané kapitoly. Výklad podává na 257 stranách. 

Německá učebnice Franze Schuberta má 270 stran. Všem učebnicím kromě učebnice 

Josefa Foltynovského chybí v závěru obsah; orientace v nich je tedy ztížena. To je 

ovšem spíš vydavatelský problém. 

 Skripta se shodují na základních tématech výuky liturgiky. Rozdílné je řazení 

témat a důraz na to které téma (např. Beran mnohem více rozvádí různé východní rity). 

Všechna skripta obsahují delší či kratší úvod do oboru, historii liturgie, liturgické 

předměty, liturgická místa, mši sv., liturgický rok a oficium. V zásadě se shodují 

i v rozdělení liturgiky na všeobecnou a speciální:  

všeobecná liturgika: liturgie, liturgické formy (slova, úkony, věci), liturgický prostor, 

liturgický rok, liturgické knihy. 

speciální liturgika: mše sv., svátosti, svátostiny, lidové pobožnosti, oficium. 

 Nejvíce prostoru bývá věnováno mši sv. a liturgickému roku. Naopak svátosti 

bývají pojednány stručně (výjimkou je Toman, který pojednává všechna témata velmi 

obšírně). Obě tištěné učebnice odkazují na další teologickou literaturu, rovněž německá 

učebnice Franze Schuberta. Co se týče podávání různých teologických názorů na určité 

téma, autoři mají spíše snahu „předvybrat“ ten správný a nepouští se do přílišných 

polemik. Výjimkou je Toman, který občas uvádí různé teologické pohledy a přemýšlí 

o nich, a také Beran, který se o to několikrát pokouší. Burýšek s Foltynovským nevedou 

studenty k hlubšímu zamyšlení, ale předkládají vybranou pravdu. Všechna skripta 



88 

 

kromě Burýškových citují diecézní předpisy pro záležitosti, které si diecéze upravují 

samy. To je velmi praktické pro studenty, kteří budou později působit v té které diecézi. 

Všechna skripta jsou určena pro adepty kněžství. Liturgie v nich tedy není 

pojednávána v celé šíři, ale z toho úhlu pohledu, který potřebuje znát kněz. Nejlépe 

je to vidět na příkladu oficia. Autoři vykládají jeho historii, denní dobu modlitby oficia, 

jak se oficium modlí kněz, když je sám, ale už nepíší nic o tom, jak se modlí oficium 

v chóru, ať už v klášteře či kapitule. Taktéž lidové pobožnosti jsou pojednány z pohledu 

kněze, ne z pohledu lidu. Pozitivem tohoto přístupu je, že vnímá konkrétního studenta 

a šije mu výuku „na míru“. Negativem je, že pohled na liturgii zužuje, nepřipravuje 

dostatečně studenta na jeho pedagogickou roli a podporuje kastování křesťanů. 

Velkým pozitivem většiny autorů je, že ve své liturgické teologii jdou k podstatě. 

Snaží se najít kořen liturgie, její smysl, její vznik, historii a vývoj a silně odklání svou 

pozornost od praktického pohledu na obor a od rubricistiky. Co se týče historie liturgie, 

autoři se dopouštějí jistých nepřesností daných tehdejší mírou probádanosti oboru. Také 

z tohoto důvodu už jsou pro současné studium většinou nepoužitelná. Skripta nekladou 

přílišný důraz na morální stránku věci. Zmínky o ní bývají v těchto učebnicích řídké. 

Nekladou také přílišný důraz na autoritu. Přesto se nedá říct, že by autoritu popírali, jen 

ji drží v přiměřených mezích. Vlivy liturgického hnutí jsou ve většině učebnic patrné. 

Naprostým opakem všeho řečeného je učebnice Burýškova, která je zaměřena 

především prakticky, je teologicky povrchní, klade silný důraz na autoritu a její 

předpisy a je silně propojena s morální teologií. 

Zajímavou otázkou jsou definice liturgiky jednotlivých autorů. Zahrnuji do nich 

i definici Franze Schuberta z německého jazykového prostoru a Valentina Thalhofera, 

dobově velmi oblíbenou učebnici:
165

  

Josef Burýšek: „Liturgie jest jenom kult vnější, společný a autoritou pořádaný, 

ustanovený i konaný.“
166

 

Josef Toman: „Je tedy katolická liturgie souhrn veřejných modliteb a úkonů, které 

ustanovil Kristus a Církev k poctě Boha a k posvěcení člověka.“
167

 

                                                           
165

 Je mnohem starší, ale uvádím ji pro svou podobnost se Schubertovou. THALHOFER Valentin: 

Handbuch der katholischen Liturgik, první díl, Freiburg im Breisgau: Herder’sche Verlagshandlung, 

1883.  
166

 BURÝŠEK Josef: Pastorální liturgika, 1. 
167

 TOMAN Josef: Pastýřské bohosloví, 151. 
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Josef Foltynovský: „Je tedy liturgie souhrn veřejných modliteb a bohoslužebných 

úkonů, jež byly ustanoveny od Ježíše Krista a od Církve k poctě Boží a k posvěcení 

duší.“
168

 

Josef Beran: „Liturgie je souhrn zevních forem, jimiž církev projevuje svou úctu 

Bohu veřejně a skrze řádné služebníky.“
169

 

Franz Schubert: „Liturgie je souhrn platných bohoslužebných úkonů, které 

v pokračování Kristova kněžství vykonávají řádně ustanovení kněží s věřícím lidem 

a pro něj (lid).“
170

 

Thalhofer: „Liturgie je souhrn bohoslužebných úkonů, které vykonávají řádně 

ustanovení kněží s věřícím lidem a pro věřící lid.“
171

 

Z právě jmenovaných definic liturgie vysvítají více jednotlivá pojetí oboru. Josef 

Toman nejspíše přejal definici Josefa Foltynovského. Stejně tak Franz Schubert nejspíše 

přejal definici Thalhoferovu.
172

 Autoři se v definici shodují, že liturgie je vnější kult, 

který byl ustanoven Kristem nebo jeho církví. V závěru definice klade každý důraz 

na některý aspekt liturgie. Toman s Foltynovským uvádí, že účelem liturgie je oslava 

Boha a posvěcení lidí, o oslavě Boha mluví i Beran, Burýšek zase klade důraz 

na autoritu, Beran se k němu přiklání, že liturgii nekoná kdekdo, ale konají ji určení 

služebníci. Ne všechny definice obsahují katabázi a anabázi. Oba prvky obsahuje pouze 

definice Tomanova a Foltynovského, která je zřejmě definicí Josefa Foltynovského. 

Definice jsou pojaty snad až příliš stručně. V Burýškově definici se o příklonu Boha 

k člověku a člověka k Bohu nemluví. Celá definice stojí na povinnosti. Beran hovoří 

pouze o anabázi. Schubert ani Thalhofer katabázi ani anabázi do své definice 

nezahrnují. Žádná z definicí není dokonale výstižná, ale vzájemně se doplňují. Zajímavé 

jsou některé prvky definicí. Schubert a Thalhofer do své definice zakomponovávají 

účast věřícího lidu. Liturgie je konána „s věřícím lidem a pro něj“. Zvlášť Thalhofera je 

třeba v tomto ohledu vyzdvihnout, protože jeho definice pochází z konce 19. století 

a překračuje tak svou dobu. Schubert Thalhofera překračuje a zdůrazňuje, že naše 

liturgie je pokračováním Kristova kněžství. Z definic vycházejí zdařileji starší definice 

                                                           
168

 FOLTYNOVSKÝ Josef: Liturgika, 9. 
169

 BERAN Josef: Liturgika všeobecná, 2/I. 
170 SCHUBERT Franz: Grundzüge der Pastoraltheologie, díl II. Grundzüge der Liturgik, Graz: Ulrich 

Moser’s Verlag, 1935, 1. 
171

 BERAN Josef: Liturgika všeobecná, 2/I. 
172

 THALHOFER Valentin: Handbuch der katholischen Liturgik, 1. díl, Freiburg im Breisgau: 

Herder’sche Verlagshandlung, 1883; THALHOFER Valentin: Handbuch der katholischen Liturgik, 2. díl, 

Freiburg im Breisgau: Herder’sche Verlagshandlung, 1890. 
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Antonína Skočdopoleho a Gabriela Pecháčka, kteří je více rozepsali do detailu. Snaha 

autorů 30. let 20. století definovat liturgii krátkou větou nevychází uspokojivě.  

Pokud bychom hledali určitý vývoj oproti učebnicím z počátku století, jsou tu vidět 

jisté tendence. Zkoumání těchto tendencí s sebou ovšem přináší nemalý limit, a sice to, 

že učebnic se dochovalo jen několik. Výuku většiny pedagogů daného období není 

možné popsat, proto je trochu diletantské mluvit o tendencích ve vývoji výuky liturgiky. 

Nicméně něco je možné říct. Učebnice třicátých let se mnohem více zabývají historií 

liturgie. Jdou více do hloubky oboru. Odklání se od praktické stránky věci a zabývají se 

hlouběji liturgií samotnou. Ve všech učebnicích je také patrný vliv liturgického hnutí. 

Výjimkou je učebnice Josef Burýška, jak bylo již mnohokrát zmíněno. Zajímavé je, 

že žádná ze zkoumaných učebnic ať už 30. let či počátku století nepojímá liturgiku 

výhradně jako rubricistiku. Stejně tak žádná s výjimkou učebnice Burýškovy neklade 

silný důraz na morální stránku věci. Tyto dvě tendence, které někdy bývají teologům 

daného období vytýkány, se nepotvrdily.  

Ze zmíněných čtyřech skript bych pro současné studium doporučila pouze skripta 

Josefa Tomana. Jsou vhodná pro studenty, kteří se chtějí seznámit s tridentskou mší 

a tehdejším liturgickým rokem, a pro ty, kteří chtějí poznat něco o konkrétních 

liturgických modlitbách (např. o eucharistické modlitbě). Ostatní skripta jsou pouze 

svědky minulosti. Naopak vůbec bych nedoporučila Burýškova skripta.  
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Závěr 

 Zbývá říci pár slov závěrem. Ve své práci jsem se pokusila zachytit výuku 

liturgiky na teologických ústavech Čech, Moravy a Slezska v letech 1900-1968. 

Výzkum ukázal, že na tomto území bylo pět diecézních seminářů a dvě teologické 

fakulty. Diecézní semináře obvykle vznikaly v 18. století jako kněžské domy určené pro 

další studium novokněží. Po dekretech Františka I. z jara 1802 byly přetvořeny 

do seminářů v našem slova smyslu. Kněžstvo vzdělávaly s malými přestávkami 

v období válek až do 14. července 1950, kdy byly komunistickým režimem uzavřeny. 

Na každém z nich studovalo průměrně 80 studentů ve třech až pěti ročnících. 

Teologické fakulty v Praze a Olomouci vznikly ve středověku resp. raném novověku 

z rozhodnutí císaře a povolení papeže. V roce 1950 byly všechny tyto teologické ústavy 

sloučeny do jednoho, který sídlil nejprve v Praze, od roku 1953 pak v Litoměřicích, kde 

setrval až do roku 1990.  

 Studium liturgiky bylo součástí pastorální teologie. Samostatným oborem 

se liturgika stala až v roce 1968. Liturgika coby součást praktické teologie byla 

vyučována na konci studia v posledním roce či v posledních dvou letech. Byla 

rozdělena na teoretickou část, která byla přednášena, a na praktickou část, která byla 

samostatným předmětem (nazývaným obvykle ritus). Ritus byl v různé míře vyučován 

už od prvních ročníků. Na některých teologických ústavech měli studenti možnost 

studovat nepovinně staroslověnštinu. 

 Jaké úrovně znalostí studenti na konci studia dosahovali, není možné s jistotou 

tvrdit. Není znám systém zkoušek. Dochovaly se některé učebnice, které dávají možnost 

nahlédnout blíže do výuky liturgiky, ale dochovaly se jen od zlomku učitelů. Výukové 

materiály většiny pedagogů nejsou známy. Proto není možné do důsledku 

zrekonstruovat podobu výuky liturgiky ve zmíněném období. Jakákoli práce v tomto 

směru bude vždy pouze jistou sondou. Předkládaná práce je nutně disproporční. 

U jednotlivých teologických ústavů se nepodařilo získat stejné množství informací. 

O některých teologických učilištích nemáme prakticky žádné zprávy. Pokud nebude 

objeven další významný pramen, zůstanou neprobádány. Z dochovaných učebnic 

vysvítá velký zájem dotyčných učitelů o obor liturgiky. Je z nich patrné postupné 

pronikání liturgického hnutí, vzrůstající zájem o podstatu a historii liturgie. Z výzkumu 
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vyplynuly vynikající osobnosti teologie a příbuzných oborů, které by stálo za to více 

prozkoumat.  

Předkládaná práce otevírá mnoho dalších témat k výzkumu. Zajímavé by bylo práci 

dokončit – tedy zachytit výuku liturgiky na našem území od roku 1968 do současnosti, 

zachytit její proměnu v souvislosti s druhým vatikánským koncilem, srovnat současnou 

výuku s výukou na počátku 20. století. Do práce také nebyly zahrnuty odborné články 

pedagogů, které by též stály za zhodnocení. Z výzkumu vyplynulo, že u nás byla celá 

řada dobrých liturgistů. Někteří přednášeli na teologických ústavech, jiní působili 

v pastoraci. Mnozí z nich byli velmi přínosnými teology. Téma českých liturgistů 

je mimořádně zajímavé a bude jen dobře, bude-li někdy v budoucnu hlouběji 

prozkoumáno. 
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Přílohy 

Abecední seznam profesorů liturgiky a příbuzných oborů 

Albert Franz (1863-1935) Litoměřice liturgika str. 49 

Beran Josef (1888-1969) Praha čes. liturgika str. 70 

Brynych Edvard Jan 

Nepomucký (1846-1902) Hradec Králové liturgika 

str. 38-40 

Buchwald Rudolf (1858-1933) Vidnava liturgika str. 54 

Burýšek Josef (1891-1965) Hradec Králové liturgika str. 41-42 

Cibulka Josef (1886-1968) Hradec Králové liturgický zpěv str. 43-44 

Cinek František (1888-1966) Olomouc dogmatika str. 60 

Čihák Josef (1880-196)0 Praha čes. liturgika str. 69-40 

Diessl Wilhelm (1888-1957) Litoměřice liturgika str. 49 

Diessl Wilhelm (1888-1957) Praha něm. liturgika str. 83 

Elbl Carl (?-1909) Praha něm. liturgika str. 82 

Foltynovský Josef (1880-1936) Olomouc liturgika str. 59 

Funk Theodor (1893-1968) Olomouc ritus str. 61 

Glogar Josef (1891-1969) Olomouc liturgický zpěv str. 62 

Heidler Alexander (1916-1980) Praha čes. liturgika str. 71 

Hlouch Josef (1902-1972) Olomouc liturgika str. 59 

Jaroš Kamil (1913-1945) Olomouc liturgický zpěv str. 62 

Jatsch Josef (1870-1932) Praha něm. liturgika str. 82 

Jindra Jan Nepomuk (1863-1930) Hradec Králové liturgika str. 41 

Jurkovič Václav (1875-1962) Hradec Králové liturgický zpěv str. 43 

Kasan Josef O. Praem. (1905-1965) Praha čes. liturgika str. 71 

Kobliha Antonín (1851-1933) Olomouc ritus, liturgický zpěv str. 61 

Kouřil Jaroslav (1913-1981) Praha/Litoměřice liturgika str. 72 

Krahl Bernard Ernest 

OCist. (1903-?) Litoměřice liturgika 

str. 49 
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Křivák Petr (1885-1953) Olomouc ritus str. 61 

Kubíček Jan (1857-1929) Olomouc liturgika str. 58-59 

Kupka Josef (1862-1941) Brno liturgika str. 20-21 

Kurz Josef (1901-1972) Brno staroslověnština str. 22 

Luska Josef (1907-1990) Olomouc staroslověnština str. 61 

Martinů Jan (1881-1940) Olomouc liturgický zpěv str. 62 

Mrštík Josef (1854-1914) Hradec Králové liturgika str. 40-41 

Němeček Jan (1896-1968) Praha čes. liturgický zpěv str. 74 

Nešvera Josef (1842-1914) Olomouc liturgický zpěv str. 61 

Olejník Josef (1914-2009) Olomouc liturgický zpěv str. 62 

Olejník Josef (1914-2009) Praha/Litoměřice liturgický zpěv str. 75 

Onderek František (1888-1962) Vidnava liturgika str. 54-55 

Orel Dobroslav (1870-1942) Hradec Králové liturgický zpěv str. 42 

Pecháček Gabriel O. Cr. (1855-1931) Hradec Králové liturgika str. 69 

Pecháček Gabriel O. Cr. (1855-1931) Praha čes. liturgika str. 69 

Perlík Romuald Rudolf 

O. Praem. (1882-1947) Praha čes. liturgický zpěv 

str. 74 

Pohl Josef (1859-1927) Litoměřice liturgika str. 49 

Pokorný Ladislav (1915-2000) Praha čes. liturgika str. 71-72 

Poustka Václav (1878-?) České Budějovice liturgika str. 32 

Přikryl Jan (1868-1942) Olomouc ritus str. 61 

Reban Karel (1892-1957) České Budějovice liturgika str. 32-33 

Reinsberg Jiří (1918-1924) Praha čes. liturgika str. 70-71 

Richter Josef (1891-1967) Olomouc ritus str. 61 

Sahula Jiří (1874-1956) Hradec Králové liturgický zpěv str. 42 

Salajka Antonín (1901-1975) Praha/Litoměřice staroslověnština str. 73-74 

Schaffer Albert (1865-1932) Olomouc ritus str. 61 

Schubert Franz (1876-1937) Vidnava liturgika str. 54 
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Skočdopole Antonín (1828-1919) České Budějovice liturgika str. 31-32 

Stavinoha František (1870-1955) Olomouc ritus str. 61 

Svoboda Oldřich (1887-1960) Hradec Králové liturgický zpěv str. 43 

Šuránek Antonín (1902-1982) Olomouc liturgika str. 59 

Šustek Bernard Jan  

O. S. A. (1868-1922) Brno liturgika 

str. 21 

Toman Josef (1880-1957) Brno liturgika str. 21-22 

Utíkal František (1854-1920) Olomouc ritus  str. 61 

Vajs Josef (1865-1959) Praha čes. staroslověnština str. 73 

Vašica Josef (1884-1968) Praha čes. staroslověnština str. 73 

Vašica Josef (1884-1968) Olomouc staroslověnština str. 60-61 

Vlach-Vrutický Josef (1897-1977) Praha/Litoměřice liturgický zpěv str. 74-75 

Vlček Stanislav (1898-1952) Olomouc liturgický zpěv str. 62 

Vyvlečka Josef (1861-1942) Olomouc ritus str. 61 

Zahradník Jaroslav (1908-?) Praha/Litoměřice liturgický zpěv str. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Doložení učitelé liturgiky na teologických ústavech
173

 

 Praha  
česká 

Praha 
německá 

Olomouc Hradec 

Králové 

Litom

ěřice 

České 

Budějovice 

Brno Vidnava 

1896 Pecháček  Kubíček Mrštík Eiselt Skočdopole Kupka  

1897 Pecháček  Kubíček Mrštík Eiselt Skočdopole Kupka  

1898 Pecháček Elbl Kubíček Mrštík Eiselt Skočdopole Kupka  

1899 Pecháček Elbl Kubíček Mrštík Albert Skočdopole Kupka Buchwald 

1900 Pecháček Elbl Kubíček Mrštík Albert Skočdopole Kupka Buchwald 

1901 Pecháček Elbl Kubíček Mrštík Pohl Skočdopole Kupka Buchwald 

1902 Pecháček Elbl Kubíček Jindra Pohl Skočdopole Kupka Buchwald 

1903 Pecháček Elbl Kubíček Jindra Pohl Skočdopole Kupka Buchwald 

1904 Pecháček  Kubíček Jindra Pohl Skočdopole Kupka Buchwald 

1905 Pecháček Jatsch Kubíček Jindra Pohl Skočdopole Kupka Buchwald

/Schubert 

1906 Pecháček Jatsch Kubíček Jindra Pohl Skočdopole Kupka Schubert 

1907 Pecháček  Kubíček Jindra Pohl Skočdopole Kupka Schubert 

1908 Pecháček Jatsch Kubíček  Pohl Skočdopole Kupka Schubert 

1909 Pecháček Jatsch Kubíček Jindra  Skočdopole Kupka Schubert 

1910 Pecháček Jatsch Kubíček Jindra Pohl Skočdopole Kupka Schubert 

1911 Pecháček Jatsch Kubíček Jindra Pohl Skočdopole Kupka Schubert 

1912 Pecháček Jatsch Kubíček  Pohl Skočdopole Kupka Schubert 

1913 Pecháček Jatsch Kubíček Jindra   Kupka Schubert 

1914 Pecháček  Kubíček Jindra   Šustek Schubert 

1915 Pecháček Jatsch Kubíček Jindra   Šustek Schubert 

1916 Pecháček Jatsch Kubíček Jindra   Šustek Schubert 

1917 Pecháček Jatsch Kubíček Jindra   Šustek Schubert 

1918 Pecháček Jatsch Kubíček Jindra   Šustek Schubert 

1919 Pecháček Jatsch Kubíček Jindra   Šustek Schubert 

1920 Pecháček Jatsch Kubíček Jindra   Šustek Schubert/

Onderek 

1921 Pecháček  Foltynovský    Šustek Onderek 

1922 Pecháček  Foltynovský Jindra   Šustek Onderek 

1923 Pecháček  Foltynovský Jindra   Kupka Onderek 

1924 Pecháček  Foltynovský Jindra   Toman Onderek 

1925 Pecháček  Foltynovský Jindra   Toman Onderek 

1926 Čihák  Foltynovský Burýšek   Toman Onderek 

1927 Čihák  Foltynovský Burýšek   Toman Onderek 

1928 Beran Jatsch Foltynovský Burýšek  Poustka Toman Onderek 

1929 Beran  Foltynovský Burýšek  Poustka Toman Onderek 

1930 Beran Jatsch Foltynovský Burýšek   Toman Onderek 

1931 Beran  Foltynovský Burýšek Diessl Poustka Toman Onderek 

1932 Beran Jatsch Foltynovský Burýšek  Poustka Toman Onderek 

1933 Beran Diessl Foltynovský    Toman Onderek 

1934 Beran Diessl Foltynovský Burýšek   Toman Onderek 

1935 Beran Diessl Hlouch Burýšek  Reban Toman Onderek 

1936 Beran  Hlouch Burýšek  Reban Toman Onderek 

1937 Beran Diessl Hlouch Burýšek Krahl Reban Toman Onderek 

                                                           
173

 Ne pro každý rok bylo možné dokázat, který vyučující na tom kterém ústavu učil. Často to ale bylo 

možné logicky odvodit. V textu práce jsem předložila jak bezpečně doložené údaje, tak ty, které bylo 

možné logicky odvodit. Zde předkládám pro úplnost pouze bezpečně doložené údaje o působení 

jednotlivých pedagogů. Je třeba uvážit, že pokud byl některý učitel např. rok nemocen, kněžské katalogy 

to nezohledňovaly a stále ho uváděly jako profesora pastorální teologie. Suplent pak někdy byl, někdy 

nebyl uveden pod čarou. To ovšem vytváří nepřesnost v údajích, kdo tedy ten rok liturgiku vyučoval. 

Většina zpráv o tom, že někdo za někoho suploval, pochází z jiných zdrojů než z kněžských katalogů. 

V případech, že ovšem máme jako zdroj pouze kněžské katalogy, může dojít k takovéto nepřesnosti. 
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1938 Beran Diessl Hlouch Burýšek  Reban Toman Onderek 

1939 Beran Diessl Hlouch   Reban Toman Onderek 

1940 Beran  Hlouch   Reban Toman Onderek 

1941 Beran  Hlouch   Reban Toman Onderek 

1942 Beran Diessl Hlouch Burýšek  Reban Toman Onderek 

1943   Hlouch Burýšek  Reban Toman Onderek 

1944   Hlouch    Toman Onderek 

1945 Beran/ 
Vondráček 

 Hlouch    Toman Onderek 

1946 Reinsberg  Hlouch    Toman * 

1947 Reinsberg  Hlouch Burýšek   Toman * 

1948 Reinsberg/ 
Heidler 

 Šuránek   Reban Toman * 

1949 Reinsberg  Šuránek Burýšek   Toman *  

1950 Kasan * * * * * * * 

1951 Kasan/Poko

rný 

* * * * * * * 

1952 Pokorný * * * * * * * 

1953 Pokorný/Ko

uřil 

* * * * * * * 

1954 Kouřil * * * * * * * 

1955 Kouřil * * * * * * * 

1956 Kouřil * * * * * * * 

1957 Kouřil * * * * * * * 

1958 Kouřil * * * * * * * 

1959 Kouřil * * * * * * * 

1960 Kouřil * * * * * * * 

1961 Kouřil * * * * * * * 

1962 Kouřil * * * * * * * 

1963 Kouřil * * * * * * * 

1964 Kouřil * * * * * * * 

1965 Kouřil * * * * * * * 

1966 Kouřil * * * * * * * 

1967 Kouřil * * * * * * * 

1968 Bouše * * * * * * * 
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Studijní plány ve 20. letech 20. století
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 Příloha je doslovně přejata z ČIHÁK, Theologus, příloha, nestr. 
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Seznam použitých zkratek 

APA – Archiv pražského arcibiskupství 

CIC - Codex Iuris Canonici 

CM bohoslovecká fakulta - Cyrilo-Metodějská bohoslovecká fakulta 

ČSL – Československá strana lidová 

NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

OCist. – Ordo Cisterciensis 

O. Cr. – Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella 

O. Praem – Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis 

O. S. A. – Ordo eremitarum sancti Augustini 

PTP – Pomocné technické prapory 

SRC – Sacrum Rituum Congragatio 
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