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Úvod 

 

Před započetím této práce bylo pro mne jméno Miklík téměř neznámé. Jen matně 

jsem si vybavil, že se s ním setkávám díky jedné mariánské písni v katolickém 

kancionálu. Později jsem zjistil, že za jménem Miklík se ukrývá více neznámých, které 

ve mně probouzely objevitelský zájem. Byla to existence dvou Miklíků stejného 

křestního jména a stejného povolání, kteří si byli v mnoha ohledech natolik podobní, že 

se jejich životy začaly směšovat, o díle ani nemluvě. Jejich osudy byly ukryty v mlčení 

z příkazu dob nedávno minulých, pro něž bylo svědectví jejich životů nechtěné. 

Pro svou práci jsem si vybral zpracování života a díla jednoho z nich, českého 

redemptoristy Josefa Konstantina Miklíka. Pro jeho řeholní příslušnost a exilové 

působení bylo jeho jméno v minulém režimu systematicky zamlčováno, a proto je 

veřejnosti ne příliš známé. Přitahuje mě tedy možnost objevit a přiblížit jeho život 

nynějším čtenářům, přičemž jsem se rozhodl svou pozornost zaměřit především na jeho 

životní osudy a posléze na jeho dílo, které vždy odráží myšlení a charakter svého 

autora. 

V první kapitole bude třeba nejprve rozlousknout oříšek Miklíkovy identity v rámci 

redemptoristické rodiny. Z naznačeného vyplývá, že bude třeba velké pečlivosti při 

studiu pramenů, díky nimž bude možné oba Miklíky správně uchopit. Následně chci 

pokračovat sledováním životního osudu Josefa Konstantina uprostřed této kongregace, 

která se pro řeholníka stává novou rodinou. Vliv řádové formace na pozdější řeholní 

život je bezpochyby zásadní a v předkoncilních dobách měla tato formace svá specifika. 

Život kněze a řeholníka se projevuje zpravidla aktivním působením ve svém okolí. 

Ovšem vrchol touží osoby zasvěcené Kristu nacházet ve vnitřním životě. Přestože se 

tento aspekt nedá pevně uchopit, dá se v mnohem větší míře nalézt v životě člověka, 

kterému schází vnější opora. Proto budeme v Miklíkově odchodu z vlasti a během jeho 

života v exilu krom vnějších okolností sledovat také jeho vnitřní zrání.  

Poslední kapitolu věnuji jeho dílu. Z prvních náznaků autorů věnujících se 

Miklíkovu odkazu i mého bádání vysvítá, jak byl Josef Konstantin všestranný a jeho 

dílo se dotýkalo mnohých soudobých témat. Jeho autorství jsem zaznamenal u mnohých 

článků vycházejících v rozličných časopisech a šíře jeho knižních publikací je taktéž na 

první dojem ohromující. Pokusíme se zde sestavit co nejúplnější bibliografii, na níž 

bude možné dále stavět.  
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Pokud se mi touto prací podaří do osudu i díla této osobnosti vnést více světla a 

zorientovat sebe i čtenáře v přístupu k tomuto „známému-neznámému“ budu považovat 

své úsilí věnované této práci za smysluplné. Těší mě, že čas, který strávím s Josefem 

Konstantinem, bude nejen zajímavý, ale dozajista i přínosný pro mne a můj duchovní 

život, neboť Miklíkova osoba dává tušit ryzost jeho charakteru. 
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1. Miklík: redemptoristický rébus 

 

1.1. Potíže spojené se jménem Josef Miklík 

 

Pod jedním jménem1 si zpravidla představíme jednoho konkrétního člověka. 

Výjimku samozřejmě představují jména, která se dědí z otce na syna, ovšem zde bývá 

rozdíl věku tak výrazný a okruh nejbližších přátel (kromě rodiny) natolik odlišný, že lze 

od sebe obě osoby snadno rozeznat. S odstupem mnoha let se sice některé rozdíly 

stávají méně výraznými, ale jiné bývají naopak prohloubeny odlišnostmi doby 

a rozdílnými životními osudy. 

Potíže však mohou nastat, pokud se v jednom časovém období ve stejných oblastech 

pohybují a žijí dvě osoby shodného jména, které mají stejné životní poslání, profilují se 

v blízkých oborech a navíc je spojuje jedna řeholní rodina. Právě to se stalo u dvou 

kněží a redemptoristů, kteří nosili jméno Josef Miklík. Shodných nebo přinejmenším 

velmi podobných skutečností v jejich životních osudech je však mnohem více: oba 

pocházejí z blízkého okolí města Holešova, studovali na redemptoristickém řádovém 

gymnáziu a posléze byli k redemptoristům přijati; oba byli velmi nadaní studenti, 

a proto po řádovém studiu teologie pokračovali v univerzitních studiích; oba přednášeli 

na řádovém učilišti v Obořišti a v době druhé světové války také na arcidiecézním 

bohosloveckém učilišti v Praze;2 oba byli velmi plodnými autory samostatných 

publikací i časopiseckých článků. 

Vidíme-li u obou nositelů tohoto jména, kteří se stali významnými osobnostmi 

kongregace redemptoristů, tolik podobností, které umožňují jejich vzájemné 

zaměňování a které zřejmě byly již v počátcích jejich působení v kongregaci příčinou 

mnohých nedorozumění a zmatků jak uvnitř řeholní komunity, tak ve veřejném životě, 

nepřekvapí nás, že mladší z Josefů Miklíků se rozhodl užívat jiného jména, aby se od 

svého řádového spolubratra zřetelně odlišil. Z Josefa Miklíka juniora3 se tak stává Josef 

                                                 
1 Zde jménem rozumíme úplné jméno – tzn. křestní jméno a příjmení. 
2 Srov. NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990. Prolegomena k dějinám české 

katolické teologie druhé poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 411. Arcidiecézní 
bohoslovecké učiliště zřídil počátkem roku 1940 kardinál Kašpar, jelikož po zásahu gestapa proti 

studentům vysokých škol 17. listopadu 1939 byla uzavřena také česká teologická fakulta v Praze a jejím 

pedagogům bylo zakázáno vyučovat. Srov. tamtéž, s. 26–31. 
3 Tak jej pro odlišení zpočátku označuje kronikář pražské koleje redemptoristů. Srov. Archiv pražské 

provincie redemptoristů Svatá Hora u Příbrami (ARSH). Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek V. 
Stránky nečíslovány. 
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Konstantin Miklík, který své původní jméno v pozdější době stále častěji přestává 

užívat – zvláště tam, kde by mohlo vést k záměně s jeho řádovým jmenovcem. 

Nutné je ovšem připomenout, že toto odlišení se jménem Konstantin neznamenalo 

přejmenování. Občanské jméno Josefa Miklíka juniora4 se nezměnilo, což dokládá 

nejlépe úřední listina z roku 1948, v níž není žádná zmínka o jménu Konstantin 

a zároveň je v ní zcela bezpečně identifikován Josef Miklík junior.5 Proto nám pro 

rozlišení obou redemptoristů jméno Konstantin nestačí: je sice dostatečně zřejmé, že 

pod jmény „Josef Konstantin Miklík“ i „Konstantin Miklík“ se skrývá Josef Miklík 

junior, avšak není zcela vyloučeno, že téhož nenalezneme i pod původním jménem 

Josef Miklík, jehož jako jediného užívá jeho starší jmenovec. 

Náš pohled, zaměřený na jméno Josef Miklík a oddělený několika desetiletími od 

zakončení pozemského života jeho dvou nositelů, může být navíc zmaten překrývajícím 

se koncem jejich veřejného působení v naší vlasti. Josef Miklík junior totiž emigroval, 

a tak zmizel z české scény krátce poté, co první redemptorista téhož jména zemřel. 

Přestože byly současníkům těchto dvou Miklíků odlišnosti jejich životů a díla 

pravděpodobně dobře zřetelné, nastupující doba represí a útlaku církve vyvolaná 

komunistickým režimem znemožnila jakékoli svědectví o nich či reflexi jejich díla – 

zvláště pak u toho, který žil v emigraci – a tím zapříčinila, že životy těchto misionářů 

horlících pro spásu duší upadly v zapomenutí a jejich dílo se počalo slévat a směšovat.6 

 

1.2. Rozlišení Josefů Miklíků 

 

Abychom dokázali vyřešit naznačené obtíže, je třeba vystopovat všechny stěžejní 

události a období z životů těchto redemptoristů, díky nimž bude možné dojít přes jejich 

blízkost k rozlišujícím skutečnostem. Po představení životních odlišností se krátce 

zastavíme u jména Konstantin, jímž se začal prezentovat mladší z Miklíků, a následně 

se pokusíme o rozpoznání autorství u díla podepsaného jménem Josef Miklík. 

 

                                                 
4 Aby bylo zřejmé, kterého z Josefů Miklíků máme na mysli, budeme v této kapitole nazývat mladšího 

shodně s kronikářem pražské koleje. Srov. pozn. 3. 
5 Archiv bezpečnostních složek (ABS), f. Studijní ústav ministerstva vnitra. Hlášení Státní 

bezpečnosti. Sign. 305-52-8/55-69. 
6 Srov. PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura 1918–1945. Praha: Torst, 2010, s. 695. Typický 

příklad spojení obou Miklíků v jednoho např. HAVELKA, Miloš. Spor o smysl českých dějin 1895–1938. 
Praha: Torst, 1995, s. 863. 
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1.2.1. Podobnost a rozdílnost životů 

 

Časově prvním rozdílem je místo a rok narození. První z našich dvou Miklíků uviděl 

světlo tohoto světa 1. března 1886 v Tlumačově,7 druhý po devíti letech a dvaceti dnech 

v Žopech u Holešova.8 Podstatný je – zvláště pro sledování období jejich studií 

a řeholní formace – především devítiletý věkový rozdíl. Ačkoliv od tercie9 až do 

ukončení základního studia teologie studovali a byli formováni na identických místech, 

díky tomuto věkovému rozdílu se poprvé setkali až v létě roku 1914 na řádovém učilišti 

teologie v Obořišti u Dobříše.10 První z Miklíků měl tehdy tři roky po kněžském svěcení 

a byl zde již v té době lektorem hebrejštiny a biblické exegeze, zatímco Josef Miklík 

junior teprve dokončoval poslední třídy gymnázia.11 Ale nezdá se, že by se nad touto 

shodou jmen někdo pozastavoval; kronikáři většinou píší pouze o Miklíkovi, před jehož 

jméno vsunou buďto „Fr.“ anebo „P.“ či „R. P.“, čímž jsou oba snadno rozrůzněni.12 

Od poloviny roku 1920 přestává být toto rozlišení možné a začíná období jejich 

nesnadného rozpoznávání – Josef Miklík junior byl totiž vysvěcen na kněze.13 Teprve 

po době přesahující jeden rok společné koexistence dvou Paterů Josefů Miklíků 

v Obořišti se v kronice objevuje za jménem Josefa Miklíka mladšího označení junior, 

jehož užíváme pro jeho odlišení v této kapitole a jež se částečně vžilo pro několik 

následujících roků i v domech redemptoristů, kde byli známi oba páni Miklíci.14  

Novokněz Miklík zůstal ještě celý rok po svém kněžském svěcení studentem 

řádového učiliště, a proto veřejnosti dosud téměř neznámým. Oproti tomu Miklík lektor 

hebrejštiny mezitím získal na sklonku roku 1915 doktorát z teologie na Karlově 

                                                 
7 Srov. Moravský zemský archiv v Brně (MZAB). Matrika narozených obce Tlumačov 1874–1898, 

sign. 4761, s. 191 [2015-05-04]. <http://www.actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4780/?strana=193>. 
8 Státní okresní archiv Kroměříž (SARK), f. B-j 8 – Archiv fary Holešov. Matrika narozených 1893–

1897. Inv. č. 252. 
9 Třetí gymnaziální třída. 
10 „První setkání“ nemuselo být skutečně prvním v doslovném smyslu, ale je zde míněno jako první 

společné pobývání obou na jednom místě, první společná etapa života. Zda se Miklíci již někdy dříve 
setkali, však není známo. 

11 Srov. Národní archiv (NAR), f. Řádový archiv redemptoristé (ŘR). Kronika studentátu CSsR 

v Obořišti, svazek 3. Kn. č. 17. Stránky nečíslovány. Řeholní domy redemptoristů se nazývají koleje 
(srov. pozn. 3) a každá kolej měla svého kronikáře; koleji, ve které bylo řádové učiliště, se říkalo 

studentát, ale pod pojmem studentát se často rozumělo pouze samostatné uspořádání řádového učiliště. 
Tak to platí i v případě kronik – je třeba rozlišovat kroniky studentátu, které psali sami studenti a kroniky 

koleje, které vedli kronikáři domu (srov. pozn. 13). 
12 Srov. tamtéž. Kronikáři používají zkratky latinských slov, kterými tehdy bylo běžné vyjadřovat stav 

členů řeholní komunity: první označuje řeholního bratra (Fr. – Frater, bratr), další dvě označují kněze 

(P. – Pater, Otec; R. P. – Reverendus Pater, Důstojný Otec). 
13 Srov. ARSH. Kronika koleje Obořiště, svazek II., s. 195.  
14 Srov. tamtéž, s. 228. Platí to především o kolejích v Praze a v Obořišti, kde bývali oba nejčastěji 

přítomni. 

http://www.actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4780/?strana=193
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univerzitě v Praze a mohl být snadno identifikován díky svému novému titulu jako 

Dr. Miklík.15 S doktorským titulem se stával mimo klášter stále známějším 

a uznávanějším – ať už v myslích prostého lidu, tak i u odborné veřejnosti.16 Kronikáři 

však místo akademického titulu uvádějí raději jméno Miklík ve spojení s domácí funkcí, 

případně ponechávají jeho identifikaci s konkrétní osobou vyplynout z kontextu 

popisovaných skutečností.  

S koncem studia Josefa Miklíka juniora v Obořišti se přiblížilo další důležité 

rozlišení, které se týká místa dlouhodobého pobývání a působení porovnávaných, neboť 

čerstvě dostudovaný velebný pán byl z Obořiště odvolán a po několika stěhováních 

zapustil v roce 1927 na dlouhou dobu kořeny v pražské koleji,17 kdežto doktor teologie 

zůstal připsán a působil až do konce svého života v koleji obořišťské. Pro tuto stálost 

působení se o něm často psalo jako o Josefovi Miklíkovi z Obořiště,18 ale zde je třeba 

jisté obezřetnosti, protože před zakotvením v Praze ještě vícekrát v Obořišti pobýval – 

byť na krátký čas – a v Obořišti také učil i později jako externí lektor Josef Miklík 

junior. Zdá se, že tomu obdobný místní přívlastek nebyl přidáván, pro nás je však 

důležité vnímat jeho dlouhodobé pražské pobývání jako pomoc pro jeho identifikaci. 

Ve vzájemném vymezení životů redemptoristů stejného jména je třeba ještě uvést 

odlišnost důležitou především pro jejich veřejné vystupování, což jsou dosažené tituly, 

které prodloužily jejich jména. Josef Miklík junior podobně jako jeho jmenovec dosáhl 

doktorátu, který kromě časového odstupu čtrnácti let odlišuje obor: vedle ThDr. Josefa 

Miklíka z Obořiště se tak koncem roku 1929 může postavit PhDr. Josef Miklík z Prahy, 

který svůj doktorát po dvou letech nastavil ještě středoškolskou profesurou.19 Rozdíl 

v oboru je příliš malý k tomu, aby bylo možné spolehlivého rozlišení, zvláště pokud 

vezmeme v úvahu, že se mnohdy uvádí pouze doktorát bez dalšího upřesnění. Titul 

                                                 
15 Srov. tamtéž, s. 82. 
16 První reakce prostého lidu z Obořiště na doktorát Josefa Miklíka jsou popsány takto: „P. Miklík byl 

volán často k nemocným – lidé myslili, že když je Dr., že rozumí také medicíně.“ Tamtéž, s. 154 
17 Srov. ARSH. Kronika pražské koleje, svazek V. Stránky nečíslovány. 
18 Srov. Tamtéž. 
19 Srov. ARSH. Kronika pražské koleje, svazek V. Stránky nečíslovány. Srov. ABS. Hlášení Státní 

bezpečnosti. Pro čtenáře 21. stol. se může slovní spojení středoškolský profesor zdát nesmyslné, nebo 

alespoň nevědecké, neboť titul profesora mají dnes právo používat pouze prezidentem jmenovaní 
vysokoškolští lektoři, kteří již dříve splnili všechny předepsané podmínky tohoto jmenování. V první 

polovině 20. stol. byla praxe poněkud odlišná: titulu profesora mohl používat také učitel na střední škole, 

který po ukončení specializovaného studia dosáhl též aprobace pro určité předměty. Srov. též Ottův 
slovník naučný. Dvacátý díl. Praha: Nakladatelství J. Otta, 1903, s. 733, kde se u hesla prefessor mimo 

jiné píše: „… Nověji titul professora přísluší také skutečným učitelům středních škol, (…) jimž se uděluje 
obyčejně po tříletí skutečné služby …“ 
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profesora už je odlišení výraznější, s prof. Josefem Miklíkem se však prakticky nikde 

nesetkáme, jelikož tento mezitím začal být známý jako Konstantin Miklík. 

 

1.2.2. Josef Konstantin 

 

Zatím jsme u Josefa Konstantina Miklíka mluvili o jeho jménech poněkud neurčitě: 

jako o původním jménu Josef, případně odlišujícím jménu Konstantin. Řeholní jméno, 

v kongregaci redemptoristů přijímají pouze laičtí řádoví bratři.20 Z pohledu katolické 

víry, ve které náš redemptorista vyrůstal, však musíme upřesnit, že Josef je jeho křestní 

jméno a Konstantin jméno biřmovací.21 Biřmovací jméno se běžně veřejně nepoužívá 

a v tomto případě úlohu identifikačního jména sehrálo. Nechtěli bychom ale zůstat 

u domněnky, že šlo o pouhé identifikační jméno. Zda tato skutečnost byla známa 

Miklíkovým současníkům, je možné se pouze domnívat, ale rozhodně o ní nevěděli 

všichni redemptoristé v české provincii.22 

Prvním nalezeným dokladem o používání biřmovacího jména vedle jména křestního 

je zadní strana primičního obrázku Josefa Konstantina.23 Dříve pravděpodobně tohoto 

jména neužíval, nebo to alespoň nebylo nikde zaznamenáno. Zdá se však, že intenzivní 

potřeba používat jméno Konstantin přichází na začátku jeho lektorského působení 

v Obořišti na podzim roku 1924, kdy se také výrazně začíná věnovat publikační 

činnosti, což byly dva styčné body s působením ThDr. Josefa Miklíka. Právě 

Obořišťský kronikář jej téměř bez výjimky později jmenuje jako Konstantina Miklíka, 

zatímco v kronice pražské koleje se až do roku 1932 obě jména u jeho osoby prolínají 

a jméno Konstantin bývá v uvozovkách.24 Přesto je také uvnitř domácí řeholní komunity 

patrný postupný příklon k biřmovacímu jménu Konstantin a opouštění křestního jména 

Josef. Zajímavé je, že též na dekretu jmenování konsultorem z roku 1947 je uvedeno 

                                                 
20 Srov. JIRÁSKO, Luděk. Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha: Fénix, 1991, s. 85. 

O této praxi svědčí zápisy v kronikách redemptoristických kolejí, kde jsou v seznamech laických bratří po 

řeholních slibech uváděna zpravidla nová jména (křestní jména uváděna v závorce), zatímco kandidátům 

kněžství se jména nemění. 
21 Srov. SARK, f. B-j 8 – Archiv fary Holešov. Matrika biřmovaných 1875–1921. Inv. č. 163, s. 310. 
22 Srov. RAFAJA, František. Exil a oběť. Josef Konstantin Miklík a Leo Gruber – jejich osudový 

úděl. In: MAREK, Pavel – HANUŠ, Jiří (ed.). Osobnost v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 

20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 580, pozn. 4. Je třeba vzít v potaz, 
že roku 1948 bylo v české provincii cca 200 redemptoristů na 19 místech; autor se odvolává na P. Jana 

Zemánka, který byl při Miklíkově odchodu z vlasti studentem třetího roku řádového studia v Obořišti. 

Srov. NAR, f. ŘR. Catalogus CSsR 1948. Kn. č. 1, s. 670–684. 
23 Srov. ARSH. Památka na první mši svatou J. K. Miklíka. 
24 Srov. ARSH. Kronika koleje Obořiště, svazek V., s. 105, 148, aj.; Kronika pražské koleje, svazek V. 

Stránky nečíslovány. 
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pouze jméno Konstantin, takže toto jméno akceptoval i generální řeholní představený 

redemptoristů v Římě, aniž by došlo k oficiálnímu přejmenování.25 

Také mimo prostředí redemptoristických klášterů nacházíme pražského Miklíka pod 

jménem Josef od roku 1924 pouze ojediněle. Je to jednak na oficiálních dokumentech, 

na kterých musí být uvedeno rodné jméno,26 jednak v některých jeho dopisech 

a v raných časopiseckých příspěvcích. Co se týká dopisů, pak vyjma těch, které byly 

adresovány příbuzným, se samostatným jménem Josef podepisuje až v exilu – tj. po 

smrti Josefa Miklíka z Obořiště;27 jinak vždy jménem Konstantin, případně Josef 

Konstantin. 

 

1.2.3. Specifikace autorství díla 

 

Díky všem uvedeným rozdílům životů můžeme nyní snadněji oddělit dílo obou 

autorů. Z předchozího oddílu plyne, že mladší Miklík začal používat při své lektorské, 

literární a jiné činnosti poměrně záhy jméno Konstantin. Přestože jsme jako zlomový 

v užívání tohoto jména určili rok 1924, nemůžeme jej považovat za ostrou hranici, za 

kterou už práce Konstantina Miklíka nenalezneme podepsané jménem Josef Miklík.28 

Jistou pomocí nám může být doktorský titul obořišťského Miklíka, jehož jmenovaný 

může užívat od listopadu 1915, ovšem ani na to nelze zcela spoléhat. 

Zbývá tedy rané práce podepsané jménem Josef Miklík rozlišovat podle jejich 

zaměření a stylu. K prvému můžeme potvrdit, že Konstantin se věnuje převážně 

otázkám historicko-filosofickým a politicko-kulturním a Miklík biblista se drží téměř 

výhradně nábožensko-vzdělávací tematiky související s jeho oborem.29 Neměli bychom 

se ovšem nechat zmást tím, že v pozdější době najdeme také biblická a homiletická 

témata zpracovaná Konstantinem Miklíkem. Též styl obou autorů je odlišný: vedle 

komplikovaného dialektického a polemického způsobu projevu Konstantina Miklíka 

nacházíme prostým a srozumitelným slohem psané texty Josefa Miklíka z Obořiště.30 

Dílo Josefů Miklíků máme tímto způsobem navzájem vymezeno. Pokud by se přesto 

autorství v některých případech zdálo nejisté, mohla by snad ještě posloužit pečlivost 

Josefa Miklíka staršího: podle nekrologu zapsaného obořišťským kronikářem se 

                                                 
25 Srov. NAR, f. ŘR. Složka Konstantin Miklík. Ka. č. 8. 
26 Např. Curriculum vitae, učitelské osvědčení apod.  
27 Zemřel 9. 11. 1947 na Svaté Hoře – srov. NAR, f. ŘR. Parte ThDr. Josefa Miklíka, CSsR. Ka. č. 38. 
28 Srov. PUTNA, Martin C. Literatura 1918–1945, s. 704. 
29 Srov. tamtéž, s. 695–696. 
30 Srov. ARSH. Kronika koleje Obořiště, svazek VIII., s. 76. 
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zachovaly uspořádané podrobné zápisky o všech jeho literárních pracích, byť 

sebemenších,31 kterých mělo být dohromady 1345.32 Nicméně pro základní rozlišení 

díla jsou uvedené informace spolehlivé a dostačující. 

 

1.2.4. Možná příbuznost Josefů Miklíků 

 

Až dosud jsme se zabývali podobnostmi a odlišnostmi našich redemptoristů stejného 

jména za účelem rozdělení jejich života a díla. Nyní zkusíme svůj pohled zaměřit na 

shodu jejich příjmení a nalézt jejich společné předky. O příbuznosti obou Miklíků se 

totiž zachovalo svědectví v kronice obořišťské koleje od redemptoristy Ignáce 

Zakopala, řeholního bratra působícího mnoho let v Obořišti.33 Ignác Zakopal pocházel 

ze Zahnašovic, hanácké zemědělské obce nedaleko Holešova, která je rodnou obcí též 

Ignáce Miklíka, otce Josefa Konstantina, a navíc – Ignácové Zakopal a Miklík byli 

vrstevníci, nejbližší sousedé a dokonce příbuzní.34 Toho se také Zakopalovo svědectví 

týká primárně: spřízněnosti Zakopalů a Miklíků – předků Josefa Konstantina; na 

schémátku nakresleném na lístku vloženém do kroniky je ale načrtnuta též příbuznost 

ThDr. Josefa Miklíka, lektora Písma svatého. 

Podle zmíněného nákresu byli otcové Josefů Miklíků bratranci, čili měli společné 

prarodiče. Po podrobném pátrání v matrikách narozených však musíme konstatovat, že 

nákres v kronice neodpovídá skutečnosti.35 Otec pražského Miklíka Ignác se narodil 

v Zahnašovicích, jeho otec byl Jan Miklík za Zahnašovic, syn Františka Miklíka ze 

Zahnašovic.36 Obořišťský Miklík měl otce Martina Miklíka z Tlumačova, syna Jana 

Miklíka z Tlumačova, syna Josefa Miklíka ze Záhlinic. Zde naše bádání končí, jelikož 

                                                 
31 Srov. tamtéž, s. 67. Nedokázal jsem ověřit, zda se popisované zachovalo v plném rozsahu až do 

dnešní doby, neboť studijní podmínky v archivu na Svaté Hoře to v době vznikání této práce 

neumožňovaly. 
32 Srov. Za zemřelým P. Dr. Josefem Miklíkem CSsR. Mariánský věstník Ave Maria 1947, roč. 3, 

č. 12, s. 238. Srov. též OVEČKA, Libor. „Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré …“. Česká katolická 
morální teologie 1884–1948. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, s. 89. 

33 Srov. NAR, f. ŘR. Kronika koleje Obořiště, svazek VIIA. Kn. č. 19, s. 87. 
34 Srov. tamtéž. Srov. MZAB. Matrika narozených obce Zahnašovice 1853–1874, s. 50 a 58 [2015-05-

06]. <http://www.actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8790/?strana=27>. 
35 Prostudovány matriky narozených obcí, na které odkazuje Ignác Zakopal: na internetu matriky 

narozených Tlumačov 1855–1898, sign. 4760 a 4761, Záhlinice 1784–1878, sign. 8478 a 8479, 

Zahnašovice 1785–1836, sign. 7579, 7580 a 7581 <http://www.actapublica.eu>; v SARK, f. B-j 8. 
Matrika narozených 1893–1897. Inv. č. 252 – obec Žopy. 

36 Pro zjednodušení zde uváděn pouze otec, jméno matky bylo nutné taktéž sledovat, protože 

například jen v Zahnašovicích se prolínaly nejméně tři rody Miklíků na sobě blíže nezávislých a křestní 
jména jejich členů se až na výjimky stále opakovala: u mužů nejčastěji Josef, Jan, František, případně 

Ignác; u žen pak převážně Anna, Veronika, Františka či Lucie. Jako určité vodítko sloužilo též číslo 
popisné. 

http://www.actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8790/?strana=27
http://www.actapublica.eu/
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domněnka Ignáce Zakopala se nepotvrdila. Přestože je možné, že by nás další studium 

předků k nějaké vzdálenější příbuznosti obou osobností dovedlo, spokojíme se zde 

s tím, že naši kněží a redemptoristé Miklíci příbuzní nebyli.37 

 

1.3. Další Miklík u redemptoristů 

 

Pro rozpletení redemptoristického rébusu jménem Miklík nám ještě chybí objasnit 

jednu neznámou, kterou je Ignác Miklík, rodný bratr Josefa Konstantina. Je až 

s podivem, jak se české společnosti podařilo postavu Ignáce Miklíka integrovat do 

osoby jeho bratra, se kterým jej sice mnohé spojuje, avšak na rozdíl od obořišťského 

Miklíka je podle jména zcela zřejmé, že jde o jinou osobu. Nejčastěji se setkáme 

s tvrzením, že Ignác Miklík je pseudonym Josefa Konstantina Miklíka – a to i na úrovni 

uznávaných autorit.38 Teprve Marianna Kudelová ve své bakalářské práci věnované 

Konstantinu Miklíkovi a později především Libor Ovečka ve své Morální teologii 

všechny tři Miklíky rozlišují správně.39 Ježto dochází v případě Ignáce Miklíka k takové 

mýlce, je třeba jej v krátkosti představit. 

 

1.3.1. Život Ignáce Miklíka 

 

Ignác Miklík se narodil v Žopech u Holešova 27. června 1901 a poměrně záhy po 

skončení obecné školy se rozhodl vydat ve stopách svého bratra Josefa: přestoupil na 

soukromé gymnázium redemptoristů, byl přijat do noviciátu a teologická studia 

absolvoval na řádovém učilišti v Obořišti u Dobříše.40 Pro upřesnění je třeba uvést, že 

Ignác Miklík přišel do Obořiště krátce poté, co byl jeho starší bratr vysvěcen na kněze, 

                                                 
37 Je pravděpodobné, že nákres vložený do kroniky dělal sám kronikář podle vyprávění starého bratra 

Zakopala a tudíž mohl nechtěně jednu generaci vypustit. Toto již nebylo ověřováno ze dvou důvodů: 
jednak by Josefy Miklíky od svých společných předků dělily již čtyři generace a dalo by se tak prokázat 

příbuzenství čistě teoretické; jednak do roku 1835 ve studovaných matrikách neuvádějí rodiče otce 
a ve změti Miklíků by bylo jen velmi obtížné – pokud vůbec možné – dohledání dalších předků. Takto 

však bylo Zakopalovu svědectví učiněno zadost. 
38 Srov. Historický ústav akademie věd ČR. Bibliografie dějin Českých zemí [2014-12-02]. 

<http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/44109>. Srov. Institut svatého Josefa. Úcta k Nejsvětějšímu Srdci 

Páně [2014-12-02]. <http://www.stjoseph.cz/ucta-k-nejsvetejsimu-srdci-pane-1/>. Srov. Národní 
knihovna České republiky. Databáze knih. [2015-03-15]. 

<http://aleph.nkp.cz/F/259G9IJPD8X6PGLGPB5V5HLDIYKLMURLPY9KSCDFMBQLFVSFGP-
04404?func=short-jump&jump=000021>. 

39 Srov. KUDELOVÁ, Marianna. Život Josefa Konstantina Miklíka a jeho role ve sporu o Smysl 

českých dějin [rukopis] – bakalářská práce; vedoucí práce: PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. Brno, 2004, s. 26. 
Srov. OVEČKA, Libor. Člověče, bylo ti oznámeno, s. 87–89. 

40 Srov. ABS, f. Svazková agenda. Osobní vyšetřovací svazek proti Ignáci Miklíkovi. A. č. ČB-V-
1222. 

http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/44109
http://www.stjoseph.cz/ucta-k-nejsvetejsimu-srdci-pane-1/
http://aleph.nkp.cz/F/259G9IJPD8X6PGLGPB5V5HLDIYKLMURLPY9KSCDFMBQLFVSFGP-04404?func=short-jump&jump=000021
http://aleph.nkp.cz/F/259G9IJPD8X6PGLGPB5V5HLDIYKLMURLPY9KSCDFMBQLFVSFGP-04404?func=short-jump&jump=000021
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a tudíž ve školním roce 1920–21 musíme rozlišovat ve studentátu tři Miklíky – dva 

P. Miklíky a jednoho Fr. Miklíka.41 

Na kněze byl Ignác Miklík vysvěcen v roce 1926 a po dokončení bohosloveckých 

studií roku 1927 působil jako učitel češtiny, řečtiny a náboženství na řádovém gymnáziu 

v Libějovicích.42 Během svojí lektorské činnosti dále studoval a připravoval se na 

profesorskou zkoušku.43 V libějovickém gymnáziu učil až do jeho zrušení a zabrání 

celého kláštera německými úřady v létě 1942,44 poslední léta zároveň spravoval poutní 

místo Lomec nedaleko Libějovic. Po dalších dvou letech samostatného působení 

v duchovní správě na Lomci přišel na počátku roku 1945 rozkaz gestapa toto místo 

opustit a P. Ignác se přestěhoval do Obořiště, kde vyučoval hebrejštinu – místo ThDr. 

Josefa Miklíka, poslaného do koncentračního tábora v Terezíně – a také další 

předměty.45 

Po skončení války byl nejmladší Miklík u obnovy redemptoristického gymnázia 

v Libějovicích, ale už počátkem roku 1946 byl povolán zpět do studentátu v Obořišti, 

kde byl ustanoven sociem (tzn. pomocníkem) rektora, a dostal tak na starosti všechny 

obořišťské studenty, a navíc ještě přednášel apologetiku a liturgiku.46 V roce 1947 byl 

jmenován představeným domu v Libějovicích.47 Po zrušení kláštera po dvou letech byl 

na žádost českobudějovického biskupa Josefa Hloucha uvolněn provinciálem 

Františkem Suchomelem do duchovní správy na místo administrátora farnosti Rudolfov 

u Českých Budějovic.48 Jelikož při výkonu této funkce nepobýval v klášteře, ale na faře 

v Rudolfově, nebyl zahrnut do Akce K a tím se vyhnul prvním opatřením proti 

řeholníkům.49 

Během svého působení v Rudolfově se Ignác Miklík dostal do hledáčku státní 

bezpečnosti, když se na jeho faře od poloviny padesátých let začali scházet někteří 

                                                 
41 Srov. NAR, f. ŘR. Kronika studentátu CSsR v Obořišti, svazek 3. Kn. č. 17. Stránky nečíslovány. 

Srov. kap. 1.2.1. Pro zajímavost uvedeme, že počet Miklíků u redemptoristů ve sledovaném období mohl 

být ještě větší: Tomáš Miklík byl v roce 1912 pro závažnou nemoc propuštěn z noviciátu. Srov. ARSH. 
Kronika Bílsko, s. 124. K redemptoristům se roku 1917 také hlásil bratranec Ignáce Miklíka, kterému 

v nastoupení zabránil jeho otec. Srov. NAR, f. ŘR Libějovice. Kronika českého juvenátu, 3. díl. Kn. č. 3, 

s. 387. 
42 Srov. ABS. Osobní vyšetřovací svazek proti Ignáci Miklíkovi. 
43 Srov. NAR, f. ŘR. Kronika koleje Obořiště, svazek VII. Kn. č. 18, s. 6. Srov. pozn. 19. 
44 Srov. NAR, f. ŘR. Kronika koleje Obořiště, svazek VIIA. Kn. č. 19, s. 52. 
45 Srov. tamtéž, s. 105. 
46 Srov. NAR, f. ŘR. Kronika koleje Obořiště, svazek VII. Kn. č. 18, s. 296, 342. 
47 Srov. ARSH. Kronika koleje Obořiště, svazek VIII., s. 44. 
48 Srov. tamtéž, s. 285. 
49 Akce „K“ – omezení a likvidace řeholního života připravovaná ÚV KSČ od léta 1949, která 

započala přepadením klášterů nejpočetnějších mužských řádů v noci na 14. 4. 1950. Srov. VAŠKO, 
Václav. Dům na skále 2. Církev bojující. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 52–55. 
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členové rozpuštěného řádu redemptoristů. V srpnu 1961 byl vzat do vazby a odsouzen 

na 8 roků vězení za podvracení republiky ve skupinovém procesu spolu s Janem 

Jarošem a dalšími řeholníky,50 v květnu 1962 byl propuštěn na amnestii.51 Poslední léta 

svého života působil v Opavě v kostele řeholních sester při sociálním ústavu Marianum, 

kde také 4. 9. 1972 zemřel.52 

 

1.3.2. Domnělý pseudonym 

 

Proč dochází u Ignáce Miklíka ke směšování s osobou jeho staršího bratra nelze 

vysvětlit tím, že by bylo v jejich životě příliš mnoho společného, co by bránilo poznání, 

že jde o dvě různé osoby. Skutečnost, že jsou to rodní bratři a že prošli stejnou formací 

u redemptoristů, k tomu sama o sobě nezavdává žádného důvodu. Po základním 

teologickém studiu se jejich cesty krom dvouletého působení Ignáce Miklíka v Obořišti, 

kam Josef Konstantin dojížděl jako externí lektor, zcela rozcházejí.53 Jejich podobnost 

ve formě profesorského titulu je čistě teoretická, jelikož Ignác Miklík tohoto titulu na 

rozdíl od svého staršího bratra nepoužívá. 

Je možné, že Ignác Miklík se dostal do povědomí jako duchovní správce a o jeho 

příslušnosti k redemptoristům se příliš nevědělo.54 Mějme na paměti jeho působení 

v duchovní správě již na začátku padesátých let dvacátého století, kdy byli všichni 

řeholníci internováni ve shromažďovacích klášterech a pronásledováni. Jinou možností 

je docela obyčejné upadnutí v zapomnění. Ignác Miklík byl zastíněn působením svých 

jmenovců a řádových bratrů natolik, že se existence nejmladšího Miklíka redemptoristy 

zcela vytratila z myslí. Přitom nemůžeme prohlásit jeho osobnost především v rámci 

redemptoristického řádu za nevýznamnou: vždyť se podílel na výchově a vyučování 

kněžského dorostu téměř 20 let. Množstvím literárního díla však svému bratrovi ani 

Miklíkovi z Tlumačova nemůže zdaleka konkurovat. 

Tak či onak díla podepsaná jménem Ignác Miklík CSsR vytvořila s odstupem času 

problém. Vždyť redemptorista Miklík se přece jmenoval Josef, případně Josef 

Konstantin.55 Možnost existence tří redemptoristů Miklíků v jednom období se asi 

                                                 
50 Srov. ABS. Osobní vyšetřovací svazek proti Ignáci Miklíkovi. 
51 Srov. ABS, f. Svazková agenda. Objektový svazek Valdice. A. č. HK-OB-266. 
52 Srov. ARSH. Parte P. Ignáce Miklíka, CSsR. 
53 Máme na mysli místa jejich přebývání a působení, nikoli osobní kontakty. 
54 Srov. Městská knihovna Holešov. Osobnosti Holešova – Miklík Ignác [2015-05-25].  

<http://knihovna.holesov.info/osobnosti-holesova/m-/miklik-ignac>. 
55 Někdy uvažováno pouze o jedné osobě – srov. pozn. 6. 

http://knihovna.holesov.info/osobnosti-holesova/m-/miklik-ignac
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nezdála pravděpodobná a o pražském Miklíkovi se vědělo, že používal mnoho 

pseudonymů; takto pravděpodobně vznikla domněnka, že jde o pseudonym.56 Jaroslav 

Vopravil ve svém slovníku pseudonymů přitom ještě u Josefa Konstantina variantu 

Ignác Miklík CSsR neuvádí.57 

Budeme-li nyní u díla Ignáce Miklíka konkrétní, musíme zmínit na prvním místě 

jeho publikaci U Srdce Matčina.58 Potvrzení autorství Ignáce Miklíka nacházíme 

bezprostředně po vydání této knížky v kronice koleje Obořiště, kde tehdy jmenovaný 

působil: „10. května (1947), sobota. … Při večeři P. Rektor oznámil radostnou věc, že 

přišly výtisky knihy P. Ignáce Miklíka o úctě Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

‚U Srdce Matčina‘ …“.59 U pojednání o úctě k Nejsvětějšímu Srdci Páně v Časopisu 

katolického duchovenstva (ČKD) se nám sice podobný bezprostřední důkaz autorství 

nalézt nepodařilo, ale z kontextu je autorství Ignáce Miklíka naprosto zřejmé.60 Jednak 

zaměření a styl pojednání koresponduje s již uvedenou později vydanou knihou, jednak 

v záhlaví pojednání u autora nacházíme lokalizaci: Libějovice. Již víme, že z Miklíků 

jediný Ignác v Libějovicích působil a to právě v době, kdy v ČKD vychází tento článek. 

Z uvedených případů je dostatečně jasné, že v literárních pracích podepsaných 

jménem Ignáce Miklíka nejde o pseudonym, ale o skutečné autorství.61 Osoba Ignáce 

Miklíka tak byla rehabilitována a z redemptoristického klubka Miklíků byl vyproštěn 

další kousek, aniž by Josefu Konstantinu Miklíkovi bylo ubráno na významu a velikosti. 

 

                                                 
56 Přitom působení více rodných bratrů v kongregaci vůbec není ojedinělé. Ve sledovaném období to 

byli např. tři bratři Daňhové (Alfons, Ladislav a Alois – srov. ARSH. Kronika pražské koleje, svazek V. 
Stránky nečíslovány.) nebo dokonce čtyři bratři Kalousové (František, Josef, Jaroslav a Václav – srov. 

NAR, f. ŘR České Budějovice. Kronika budějovické koleje IV. Kn. č. 4, s. 245.). 
57 Srov. VOPRAVIL, Jaroslav. Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, n. p., 1973, s. 948. O pseudonymech Josefa Konstantina Miklíka bude 

pojednáno níže. 
58 MIKLÍK, Ignác. U Srdce Matčina. Úcta k nejčistšímu Srdci Panny Marie. Praha: Atlas, 1947. 
59 ARSH. Kronika koleje Obořiště, svazek VIII., s. 4. 
60 MIKLÍK, Ignác. Úcta Nejsvětějšího Srdce Páně, její dogmatický základ a praktický význam pro 

mladou inteligenci. ČKD 1936, č. 3, s. 256–274 (první část) a č. 4, s. 365–380 (druhá část). Citováno dle: 

<http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=29683> 
61 Z dalšího díla Ignáce Miklíka byla nalezena pouze báseň k jubileu 200letého výročí založení 

kongregace Redemptoristů: MIKLÍK, Ignác. Matce kongregaci! Svatá Hora – věstník Matice svatohorské 
1933, roč. 12, č. 7–8, s. 166–167. 

http://depositum.cz/knihovny/ckd/strom.clanek.php?clanek=29683
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2. Život Josefa Konstantina Miklíka 

 

2.1. Původ a dětství 

 

Po vyjasnění otazníků spojených se jménem Miklík v kongregaci redemptoristů se 

nyní pokusíme podrobněji přiblížit životní dráhu Josefa Konstantina Miklíka. Nejprve 

uvedeme prostředí, ze kterého jeho život vyrůstá, a do něho zasadíme Josefovu rodinu 

a jeho dětství. 

 

2.1.1. Rodinné kořeny a rodná obec 

 

Rozvětvený strom rodu Miklíků má své kořeny ve východním cípu úrodné oblasti 

Hané, v zemědělské obci Zahnašovice, která se nachází tři kilometry jižně od města 

Holešova. Předci Josefa Konstantina ze Zahnašovic byli zemědělci,62 tak jako většina 

tehdejších obyvatel obce.63 Kostel v Zahnašovicích byl postaven až roku 1938, do té 

doby docházeli věřící ze Zahnašovic do nedalekého Holešova.64 

V osmdesátých letech 19. stol. se konala v Holešově redemptoristická misie, které se 

účastnili též zahnašovičtí a byli to právě jinoši ze Zahnašovic, kteří se zasloužili 

o zhotovení misijního kříže a ve slavném průvodu jej přinesli do Holešova.65 Jedním 

z těchto jinochů mohl být také Ignác Miklík, pozdější Josefův otec, pokud se ještě 

v době konání misie zdržoval v rodných Zahnašovicích. I když je možné, že již tehdy 

pobýval v nedalekých Tučapech,66 misie se pravděpodobně účastnil, neboť Tučapy 

přináležely k holešovské farnosti stejně jako Zahnašovice. Domníváme se totiž, že na 

Ignáce Miklíka misie redemptoristů velmi zapůsobila, protože později neměl námitky 

                                                 
62 Srov. MZAB. Matrika narozených obce Zahnašovice 1853–1874, s. 50 [2015-05-06]. 

<http://www.actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8790/?strana=27>. Dědeček i pradědeček Josefa 

Konstantina mají v matrice uvedeno povolání pololaník, což byl rolník, který pouze za pomoci své rodiny 

obdělával menší plochu – polovinu tzv. lánu (podobně čtvrtník obdělával čtvrtinu lánu). Sedláci mívali 
pozemky větší, třeba i několik lánů, a při jejich obdělávání zaměstnávali také čeledíny. Srov. Ottův 

slovník naučný. Patnáctý díl. Praha: Nakladatelství J. Otta, 1900, s. 608–609, heslo Lán. 
63 Srov. Obec Zahnašovice. Historie [2015-05-30]. 

<http://www.zahnasovice.cz/index.php?nid=498&lid=cs&oid=5815>. 
64 Srov. Turistika.cz. Turistické cíle – kostely [2015-05-30]. 

<http://www.turistika.cz/mista/zahnasovice-kostel-navstiveni-panny-marie>. 
65 Srov. NAR, f. ŘR. Kronika koleje Obořiště, svazek VIIA. Kn. č. 19, s. 87–88. Informace uvedena 

v nekrologu Fr. Ignáce Zakopala, vrstevníka Ignáce Miklíka, otce Josefa Konstantina. Srov. kap. 1.2.4. 
66 Tehdy samostatná obec dva kilometry severně od Holešova, dnes patřící k Holešovu. Nevíme, od 

kdy Ignác Miklík pobýval v Tučapech, ani nebylo možné dohledat přesný termín konání zmíněné misie. 

http://www.actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8790/?strana=27
http://www.zahnasovice.cz/index.php?nid=498&lid=cs&oid=5815
http://www.turistika.cz/mista/zahnasovice-kostel-navstiveni-panny-marie
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proti tomu, aby se dva z jeho synů stali misionáři této kongregace, což byla 

u malorolníka, odkázaného na pomoc členů své rodiny, nemalá oběť.67 

V Tučapech se Ignác Miklík roku 1884 oženil s Cecílií Kutrovou,68 která pocházela 

z rodiny domkářů v Machové,69 obce vzdálené šest kilometrů jižně od Zahnašovic; 

podobně jako Zahnašovice byla i Machová převážně zemědělskou obcí a rodina Cecílie 

v tom nebyla výjimkou.70 Po svatbě žili rodiče Josefa Konstantina několik let 

v Tučapech a v roce 1890 se rodina přestěhovala do domu č. p. 54 v Žopech.71 Obec 

Žopy leží dva kilometry východně od Holešova, jehož je od roku 1976 místní částí; 

rozkládá se na pomezí úrodné Hané a hornatého Valašska, na úpatí Hostýnských vrchů. 

V obci není kostel, pouze starobylá zvonice a památný kříž na návsi.72 V letech 1888–

1889 zde byla postavena obecná škola, která zprvu sloužila pouze jako jednotřídka, od 

školního roku 1907/1908 jako dvoutřídka; zrušena byla roku 1978.73 Zde v Žopech se 

začal psát vlastní životní příběh Josefa Konstantina Miklíka. 

 

2.1.2. Rodina a dětství 

 

Josef Miklík se narodil 21. března 1895 v Žopech u Holešova74 jako třetí z osmi dětí, 

v chudé křesťanské rodině malorolníka Ignáce Miklíka a jeho ženy Cecílie, kteří 

obdělávali pozemky ve výměře čtyři hektary.75 Jeho dvě starší sestry se narodily 

v prvních letech společného života rodičů v Tučapech: prvorozená Alberta roku 188576 

                                                 
67 Misie neměla být jednorázovou akcí, ale určitým impulsem pro duchovní život farnosti, proto je 

pravděpodobné, že v Holešově byla misie konána opakovaně. Redemptoristé přijížděli do farností 

zpravidla na pozvání místního duchovního správce, na kterém především záleželo, zda po několika letech 
opět misionáře pozval. Záznamy o misiích vykonaných v Holešově bohužel nebyly nalezeny, proto nám 

zůstává pouze tato domněnka. 
68 Srov. Městský úřad Holešov (MěúH), oddělení matrik. Matrika oddaných Tučapy 1869–1946, s. 24. 
69 Srov. MZAB. Matrika narozených obce Machová 1826–1888, s. 74 [2015-05-30]. 

<http://www.actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4288/?strana=164>. 
70 Srov. Obec Machová. Historie [2015-05-30].  

<http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691546>. Zde je též uvedeno, že 

domkář byl vlastník menšího množství polností než sedlák, což by odpovídalo termínu pololaník (srov. 
pozn. 62. Jinde však uvedeno, že domkáři vlastnili pouze chalupu se zahradou, nikoli pole. Srov. Ottův 

slovník naučný. Dvanáctý díl. Praha: Nakladatelství J. Otta, 1897, s. 29, heslo Chalupník. Význam těchto 
pojmů se zřejmě měnil; přestože pro ně nemáme jednoznačné a konkrétní definice, vyjadřují všechny 

bezpochyby zemědělské povolání. 
71 Srov. SARK, f. sčítací operáty roku 1910. Obec Žopy. Č. p. 54, s. 3. 
72 Srov. Obec Žopy. O obci [2015-05-30]. <www.zopy.cz/clanky/o-obci/>. 
73 Srov. SARK, f. B-e 120 – Škola Žopy. Kronika školy. Inv. č. 1. 
74 Srov. MěúH, oddělení matrik. Matrika narozených Žopy 1875–1914, s. 79.  
75 Srov. ABS. Osobní vyšetřovací svazek proti Ignáci Miklíkovi. 
76 Srov. MěúH, oddělení matrik. Matrika narozených Tučapy 1875–1946, s. 43. 

http://www.actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4288/?strana=164
http://www.obecmachova.cz/index.php?nid=5111&lid=cs&oid=691546
http://www.zopy.cz/clanky/o-obci/
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a druhorozená Karolína roku 1887, ta však měsíc po narození zemřela.77 Z dalších pěti 

sourozenců, kteří se narodili po Josefovi, byli tři sestry a dva bratři: Marie narozená 

v roce 1897, Ludmila 1898, Ignác 1901, Bohumil 1903 a nejmladší Anežka 1908.78 

Všechny Josefovy sestry se provdaly do zemědělských rodin a bratr Bohumil převzal 

hospodářství po rodičích. Všichni se stali soukromými rolníky v Žopech nebo blízkém 

okolí až do doby, kdy je ustanovení komunistického poúnorového režimu přinutila 

vstoupit do socialistických zemědělských družstev.79 Bratr Ignác se rozhodl věnovat 

duchovnímu stavu.80 

Josef Miklík započal povinnou školní docházku v žopské obecné škole – podobně 

jako ostatní sourozenci – a strávil v ní šest školních let: od září roku 1901 do léta roku 

1907. Krátce před ukončením obecné školy přijal dvanáctiletý Josef 28. května 1907 

svátost biřmování z rukou olomouckého arcibiskupa Františka Saleského Bauera. 

Josefovým biřmovacím kmotrem byl Konstantin Janečka, manžel jeho starší sestry 

Alberty,81 po němž si zvolil svoje biřmovací jméno Konstantin dle tehdy časté praxe.82 

Všech biřmovanců bylo více než dvě stě, protože udílení svátosti křesťanské dospělosti 

probíhalo v Holešově společně pro všechny okolní vesnice. 

Již v obecní jednotřídce se ukazovalo jedinečné nadání mladého studenta: například 

v závěru posledního roku byl klasifikován ze všech předmětů prospěchem „velmi 

dobrý“, což byl tehdy nejvyšší stupeň.83 Josefovo nadání potvrzuje též výpověď neteře 

Marie Seborské, dcery jeho bratra Bohumila, kterou sestavila z pamětí na vyprávění 

svých rodičů o strýci Josefovi. Podle ní rodiče rozpoznali chlapcovo abnormální nadání 

již při docházce do obecné školy a šetřili jej od každodenní tvrdé manuální práce, aby 

mu umožnili i doma studovat.84 

Tento postup rodičů při výchově dětí na počátku 20. stol. se jeví přinejmenším 

neobvyklý, zejména když se jednalo o nejstaršího syna samostatně hospodařícího 

rolníka, který se mohl stát brzy vydatným pomocníkem rodičů. Vzpomínku paní 

Seborské potvrzuje také následné směřování Josefa, který po šesti letech obecné školy 

                                                 
77 Srov. MZAB. Matrika zemřelých obce Tučapy 1857–1888, s. 99 [2015-06-05]. 

<http://www.actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8847/?strana=51>. 
78 Srov. MěúH, oddělení matrik. Matrika narozených Žopy 1875–1914, s. 89, 99, 110, 120, 150. 
79 Srov. ABS. Osobní vyšetřovací svazek proti Ignáci Miklíkovi. 
80 Srov. kap. 1.3.1. 
81 Srov. SARK, f. B-j 8 – Archiv fary Holešov. Matrika biřmovaných 1875–1921. Inv. č. 163, s. 310. 
82 Téměř dvě třetiny všech biřmovanců přijaly biřmovací jméno shodné s křestním jménem svého 

kmotra, srov. tamtéž. Již se nedozvíme, zda vedly Josefa k volbě jména Konstantin i jiné důvody. 
83 Srov. SARK, f. B-e 120 – Škola Žopy. Třídní kniha 1906–07. Inv. č. 21. 
84 Srov. Soukromý archiv Ing. Františka Rafaji (SAFR). Poznámky z rozhovoru Jindřicha Dovrtěla 

s Marií Seborskou. Nedatováno. 

http://www.actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8847/?strana=51
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zahájil studium na klasickém gymnáziu v téměř dvacet kilometrů vzdálené Kroměříži, 

kde na konci prvního ročníku obdržel vysvědčení s vyznamenáním. Jediným stínem 

tohoto vysvědčení zůstává trojka z tělocviku, což studijní vyhraněnost a Josefovu zálibu 

v knihách ještě podtrhuje.85 

Započetím studia v Kroměříži se již pravděpodobně Josef Miklík připravoval na 

vstup do soukromé klášterní školy k redemptoristům, kam byli přijímáni kandidáti 

nejdříve po absolvování první třídy gymnázia.86 Zdá se, že student sám i jeho rodiče 

měli jasno o Josefově budoucím povolání již při vstupu na kroměřížské gymnázium, na 

kterém po roce studia „žák tento řádně ohlásil, že z ústavu vystupuje …“87 Co konkrétně 

bylo pohnutkou k Josefovu rozhodnutí stát se misionářem Kongregace Nejsvětějšího 

Vykupitele, pro nás zůstává zahaleno tajemstvím.88 

 

2.2. Řeholní formace u redemptoristů 

 

Vstupem do klášterního gymnázia redemptoristů začíná pro Josefa Miklíka nová 

životní etapa, kterou můžeme označit jako počátek řeholního života, přestože 

redemptoristou v plném smyslu slova se stal až po složení věčných slibů. Nejprve tedy 

v této kapitole představíme počátky působení redemptoristů v Čechách a jejich poslání, 

v následujících oddílech pak budeme postupně procházet jednotlivá formační a studijní 

období kongregace tehdejší doby a sledovat Miklíkovo vrůstání do jejího středu, 

přičemž se pokusíme zachytit důležité body a vykreslit některé události z této části jeho 

života. 

 

2.2.1. Řád redemptoristů v Čechách 

 

Počátek Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristů se datuje 

k 9. listopadu 1732, kdy byl sv. Alfons Maria de Liguori s několika druhy po svých 

předchozích misijních aktivitách poslán biskupem Falcojou do Scala u Amalfi 

v Neapolském království v jižní Itálii. V okolí pobývali chudí pastýři, kterým nikdo 

                                                 
85 Srov. SAFR. Vysvědčení gymnazijní první třídy. Miklík Josef ze Žop na Moravě. 28. 6. 1908. 
86 Srov. KRAMPOL, Josef. Začátky českého juvenátu. Věstník Sdružení svatého Josefa 1931, roč. 1, 

č. 1, s. 13. O první třídu byl juvenát redemptoristů rozšířen až v roce 1916. Srov. NAR, f. ŘR Libějovice. 

Kronika českého juvenátu, 3. díl. Kn. č. 3, s. 374. 
87 SAFR. Vysvědčení gymnazijní první třídy. Miklík Josef ze Žop na Moravě. 28. 6. 1908. Poznámka 

vepsána a podepsána ředitelem gymnázia v Kroměříži. 
88 Nedochoval se žádný záznam. Srov. též pozn. 67. 
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nehlásal Boží slovo a Alfons se svými druhy se této služby ujal.89 První společenství se 

sice zanedlouho téměř rozpadlo, ale Alfons pokračoval v horlivé apoštolské práci mezi 

nejchudšími, nalezl brzy nové pomocníky a roku 1749 dosáhl schválení kongregace od 

papeže Benedikta XIV.90 I přes mnohé obtíže a nepřátelství se kongregace šířila. Zprvu 

pouze v italských zemích a od roku 1786 též v zaalpských oblastech, především 

zásluhou Klementa Maria Hofbauera, rodáka z Tasovic na Moravě a jednoho z prvních 

neitalských redemptoristů. Teprve od roku 1820, krátce po Klementově smrti, však bylo 

redemptoristům povoleno působení v rakouských zemích.91 

V Čechách začíná život kongregace od roku 1855, kdy byl založen první dům 

redemptoristů v Koclířově u Svitav, a jen o rok později začínají misionáři svou činnost 

v Praze na Karlově. Obě komunity počínající své působení v české kotlině později 

změnily místo: v Praze se redemptoristé již roku 1869 stěhují do bývalého kláštera 

theatinů s kostelem sv. Kajetána na Malé Straně a z Koclířova na sklonku 19. stol. do 

blízkých Svitav, kde vystavěli nový klášter s kostelem sv. Josefa.92 Mezitím se však 

počet klášterů v Čechách a na Moravě rozrostl na sedm; za zmínku stojí především dvě 

mariánská poutní místa, která byla svěřena kongregaci, totiž Svatá Hora u Příbrami 

a Králíky, a také kolej v Července u Litovle, která se stala východiskem misií pro 

Moravu, Slovensko i Polsko.93 

Všechny koleje byly součástí rakouské provincie redemptoristů a obsazovány byly 

českými nebo německými redemptoristy podle jazyka obyvatel kraje,94 ale veškeré 

formační domy byly pouze německé, což mělo za následek nedostatek česky mluvících 

misionářů. Proto obyvatelé českých klášterů usilovali o založení českého juvenátu 

(řádového gymnázia redemptoristů), jehož první třídy byly otevřeny při koleji 

v Července u Litovle roku 1886.95 Rostoucí počet českých studentů nejen potvrzoval 

oprávněnost tohoto kroku, ale i podněcoval myšlenku na osamostatnění českých domů. 

Mezi českými redemptoristy byla v roce 1899 sepsána žádost o zřízení nové provincie, 

na základě které Mathias Raus, tehdejší generální představený, rozhodl v dubnu 1901 

                                                 
89 Srov. DAŇHA, Ladislav. Vznik kongregace redemptoristů. Věstník Sdružení svatého Josefa 1931, 

roč. 1, č. 1, s. 8. 
90 Srov. Redemptoristé. Historie kongregace [2015-06-12]. <http://cssr.cz/cz/page/167>. 
91 Srov. MORAVSKÝ, Stanislav. Rozšíření Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Věstník Sdružení 

svatého Josefa 1931, roč. 1, č. 3, s. 38–39. 
92 Srov. Redemptoristé. Historie provincie – 1. kapitola [2015-06-12]. <http://cssr.cz/cz/page/146>. 
93 Srov. tamtéž. 
94 Např. ve Svitavách či v Králíkách byly kláštery německé. 
95 Srov. KRAMPOL, Josef. Začátky českého juvenátu, s. 11–12. 

http://cssr.cz/cz/page/167
http://cssr.cz/cz/page/146
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o rozdělení rakouské provincie na vídeňskou a pražskou.96 Pražské provincii 

redemptoristů byly přiděleny tři domy: kolej v Praze, která byla určena za sídlo 

provinciála a noviciátu řádu, kolej s mariánským poutním místem na Svaté Hoře a kolej 

v Července s českým juvenátem. Ostatní domy na dnešním českém území byly 

ponechány vídeňské provincii, neboť jejich osazenstvo i lid v okolí byly převážně 

německy mluvící.97 

Záhy po vzniku pražské provincie byly zakládány další koleje a provincie se začala 

rychle rozrůstat. Nejprve bylo roku 1902 zřízeno teologické řádové učiliště z bývalého 

kláštera pavlínů v Obořišti u Dobříše,98 o rok později postaven v Bílsku nedaleko 

Litovle nový dům pro noviciát, pro který se prostředí pražské koleje ukázalo jako 

nevhodné,99 a brzy následovaly další domy. V roce 1921 byla k pražské provincii 

přičleněna kolej v Českých Budějovicích, čímž bylo splněno přání českobudějovického 

biskupa i obyvatel města. Zároveň byly ostatní německé domy v českém pohraničí 

sdruženy ve viceprovincii svitavskou a podřízeny pražské provincii.100 V důsledku 

odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce byly i tyto domy postupně 

obsazovány českými redemptoristy; počet členů kongregace rostl až do násilného 

přerušení její činnosti v dubnu roku 1950.101 

Posláním řádu redemptoristů je starost o spásu duší těch nejopuštěnějších z lidí: 

hlásání Krista především obyvatelům venkova a všemu opuštěnému chudému lidu 

v městech. Hlavním prostředkem k tomu má být konání lidových misií, dávání exercicií 

a kázání. Vedle toho má ke spáse duší přispět i vědecká práce v teologických oborech, 

které se na poli morální teologie věnoval již zakladatel kongregace sv. Alfons.102 Ve 

farnostech směli redemptoristé pouze vypomáhat, ale nebylo jim dovoleno přijímat fary 

ani funkce v duchovní správě.103 

 

                                                 
96 Srov. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek IV. Kn. č. 27, s. 2–3. 
97 Srov. tamtéž. Byly to Svitavy, Králíky, Filipov a také České Budějovice, kde už sice německé 

obyvatelstvo bylo v menšině, ale převážně německá komunita kláštera si prosadila setrvání stavu až do 

r. 1921, kdy byla tato kolej na žádost obyvatel města přičleněna k pražské provincii. Srov. NAR, f. ŘR 

České Budějovice. Kronika budějovické koleje IV. Kn. č. 4, s. 205. 
98 Srov. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek IV. Kn. č. 27, s. 67. 
99 Srov. ARSH. Kronika Bílsko, s. 1–3, 12. 
100 Srov. ARSH. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek V. Stránky nečíslovány. Po vybudování 

kláštera v Karlových Varech se tam sídlo svitavské viceprovincie přestěhovalo a viceprovincie dostala 
přívlastek karlovarská. Srov. NAR, f. ŘR. Catalogus CSsR 1948. Kn. č. 1, s. 680. 

101 Začátkem roku 1948 měla pražská provincie 18 domů s více než 200 členy (91 kněží, 53 bratří 

s věčnými sliby, 59 studentů a 10 noviců), nepočítáme-li řeholníky dvou slovenských viceprovincií. Srov. 
NAR, f. ŘR. Catalogus CSsR 1948. Kn. č. 1, s. 670–684. 

102 Srov. JIRÁSKO, Luděk. Církevní řády, s. 85. 
103 Srov. NAR, f. ŘR. Oběžník provinciála 10. 9. 1947. Ka. č. 1. 
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2.2.2. První formace 

 

Mladí chlapci, kteří se chtěli stát misionáři u redemptoristů, se obvykle hlásili do 

juvenátu, který byl nejen řádovým gymnáziem, ale též výchovně-formační institucí 

řádu. Sem byli přijímáni pouze zájemci o vstup do kongregace, kteří měli také 

předpoklady pro budoucí povolání kněze a misionáře, aby se redemptoristé mohli 

věnovat především svému misionářskému poslání.104 V juvenátě byly vyučovány stejné 

předměty jako na jiných gymnáziích, proto do něj mohli být kandidáti přijímáni do 

kterékoli třídy od sekundy do sexty; případné rozdíly si studenti snadno doplnili.105 

Stejně tak někteří z juvenátu v průběhu studia odcházeli, když oni sami nebo jejich 

představení u nich rozeznali nezpůsobilost pro misionářské poslání. Zkoušky 

vykonávali juvenisté většinou v juvenátě, vybraní studenti pak dojížděli po každém 

vyučovacím pololetí na zkoušky do státního gymnázia.106 Vždy před začátkem školního 

roku probíhaly společné čtyřdenní exercicie107 a po šesté třídě gymnázia byl běh studia 

přerušen rokem noviciátu. 

Svěřenci juvenátu museli zachovávat poměrně přísná pravidla, přestože ještě nebyli 

členy řádu. Znamenalo to časné ranní vstávání před pátou hodinou, pravidelné společné 

modlitby a studium, společné jídlo i rekreace.108 Dokonce také prázdniny budoucí 

misionáři trávili společně v juvenátu a neodjížděli ani k návštěvě svých rodičů 

a sourozenců, aby jejich odhodlání zasvětit se kongregaci nebylo oslabeno duchem 

světa.109 Tím se juvenát redemptoristů stával pro kandidáty novou rodinou, ve které 

nechyběla ani autorita, laskavost a dobrý příklad ze strany představených a učitelů 

juvenátu, ani respekt, náklonnost a poctivá snaha mladých studentů. Ač nebyl juvenát 

povinnou součástí redemptoristické formace ke kněžství, v tomto klášterním prostředí 

se dobře tříbila a zrála povolání. Jeho režim se nám dnes zdá pro dospívající chlapce 

příliš tvrdý, ale náročné podmínky, požadavky pro dnešní dobu téměř nepředstavitelné 

a mnohé oběti rodičů a vychovatelů budoucích misionářů přinášely bohaté ovoce. 

                                                 
104 Srov. VOŠALÍK, Václav. Juvenát redemptoristů. Věstník Sdružení svatého Josefa 1931, roč. 1, 

č. 1, s. 8–9. 
105 Jednalo se zpravidla o latinu, která nebyla vyučována na všech gymnáziích. 
106 Srov. NAR, f. ŘR Libějovice. Kronika českého juvenátu, 1. díl. Kn. č. 1, s. 60. 
107 Srov. NAR, f. ŘR Libějovice. Kronika českého juvenátu, 2. díl. Kn. č. 2, s. 222. 
108 Jako „rekreace“ jsou v klášteřích označovány společné chvíle oddechu. Podobně i zde, náplň 

rekreace závisela na některém z představených. 
109 Srov. NAR, f. ŘR Libějovice. Kronika českého juvenátu, 1. díl. Kn. č. 1. Tato praxe byla ve 

20. letech změněna a juvenisté trávili část prázdnin také u rodičů. 
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U těch, kteří prošli juvenátem a pokračovali v nastoupené cestě k povolání misionáře, se 

pouze výjimečně stávalo, že v průběhu dalšího studia opouštěli kongregaci.110 

Josef Konstantin Miklík nastoupil do druhé třídy juvenátu redemptoristů v Července 

u Litovle 17. srpna 1908. Direktorem juvenátu byl v té době R. P. Václav Dubský a ve 

všech třídách bylo dohromady 40 studentů.111 Nadaný student Miklík byl mezi několika 

vybranými, kteří neskládali zkoušky doma v juvenátě, ale na gymnáziu v Olomouci, aby 

případně mohl pokračovat ve studiu na univerzitě.112 Nakolik lze vyrozumět z kusých 

zpráv v kronice českého juvenátu, neměl Josef se studiem žádné potíže – až na tělocvik, 

který mu dělal problémy už na gymnáziu v Kroměříži.113 Podobně nadaných studentů se 

v jednom ročníku sešlo několik a vytvořili v juvenátu třídu, která se poněkud vymykala 

předeslané ideji. Potvrzují to zápisky Františka Suchomela, který s jejich ročníkem 

opakoval šestou třídu z důvodu předchozí dlouhodobé nemoci: „Všichni velmi nadaní, 

P. direktor si však naříkal, že je v této sestavě mnoho vědy ale málo modlitby, mnoho 

píle a řevnivosti ale málo pokory.“114 Ve stejném duchu se nese také poznámka 

kronikáře, který se raduje při odchodu těchto studentů po dokončení studia 

z juvenátu.115 

Život v juvenátu samozřejmě nemůžeme omezit pouze na studium. Většině studentů 

byly pochopitelně milejší aktivity ve volném čase, o čemž svědčí i naprostá převaha 

záznamů o nich v kronikách vedených juvenisty. Dozvídáme se tak o výletech, 

akademiích i zábavných představeních konaných při různých příležitostech – to vše 

bývalo náplní společných rekreací. Josef Miklík je v kontextu těchto činností pouze 

dvakrát letmo zmíněn jako nepříliš talentovaný předčitatel básní.116 Snad právě on byl 

jedním z těch, kterým bylo studium milejší nad pohybové aktivity i jiná společenská 

povyražení. 

Díky uvedeným drobným zprávám lze nahlížet Josefa jako kandidáta trochu 

výstředního, což přesto nezabránilo jeho pokračování v nastoupené cestě. Chrání nás to 

před idealizací a zjednodušováním minulosti: není pravda, že zájemci o vstup do řehole 

museli být bezchybní! Záleželo na posouzení vhodnosti kandidátů od představených, 

                                                 
110 Během 30 let řádového studentátu v Obořišti to bylo pouze devět studentů. Srov. 

KŘEMEŠNICKÝ, V. Několik črt z Obořiště. Věstník Sdružení svatého Josefa 1931, roč. 1, č. 4, s. 58. 
111 Srov. NAR, f. ŘR Libějovice. Kronika českého juvenátu, 2. díl. Kn. č. 2, s. 186. Jmenný seznam 

juvenistů pro školní rok 1908/09 v kronice neuveden, počet stanoven dopočtem. 
112 Srov. tamtéž, s. 215. Juvenát neměl status veřejné školy, a proto jeho interní zkoušky nemohly být 

státem uznané. 
113 Srov. tamtéž, s. 235. 
114 ARSH. SUCHOMEL, František. Má stezka životem. Vzpomínky, s. 27. 
115 Srov. NAR, f. ŘR Libějovice. Kronika českého juvenátu, 3. díl. Kn. č. 3, s. 313. 
116 Srov. tamtéž, s. 241. 
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kteří přes jejich mnohé nedostatky nacházeli často dobré důvody k přijetí – zkrátka 

rozpoznali u nich povolání.117 Josef Konstantin i jeho intelektuálně nadaní spolužáci 

z ročníku povolání měli, proto mohli být po ukončení školního roku 1912/13 z juvenátu 

posláni do noviciátu redemptoristů. 

 

2.2.3. Noviciát 

 

Rok noviciátu je vlastním počátkem řeholního života. Zatímco formací v juvenátu 

procházeli pouze ti, kteří se rozhodovali vstoupit k redemptoristům v období 

gymnaziálních studií, noviciát byl bránou ke vstupu do řehole pro všechny kandidáty. 

Juvenisté také ještě nebyli členy kongregace, naopak novicové již byli v seznamech 

redemptoristů uváděni, i když definitivně se stávali členy řádu až po věčných slibech.118 

V noviciátu nabývala na intenzitě především modlitba, jíž bylo věnováno téměř osm 

hodin denně, a duchovní formace byla podpořena též drobnými manuálními pracemi, 

neboť odpadla veškerá starost o studium. „Hlavním účelem noviciátu je zkoumat, zda se 

novic opravdu hodí pro kongregaci, prohloubit duchovní život, proniknout jej duchem 

sv. zakladatele a tak se připravit pro vznešený úkol, který si novic vytkl. K tomuto cíli 

směřuje veškerý život v noviciátu.“119 

Do kláštera redemptoristů v Bílsku, tehdejšího sídla noviciátu kongregace, přišel 

Josef se svými sedmi spolužáky z šesté třídy juvenátu 14. července 1913.120 Společně 

s novici předcházejícího běhu vykonali čtrnáctidenní duchovní cvičení pod vedením 

představeného noviciátu, P. magistra Josefa Locha.121 Po této duchovní lázni do jeho 

rukou všichni skládali 2. srpna 1913 řeholní sliby, podle tradice ve svátek zakladatele 

kongregace sv. Alfonse.122 Pro Josefa Miklíka a jeho druhy na začátku noviciátu to byly 

první sliby, při kterých byli oblékáni v řeholní oděv redemptoristů,123 a pro jejich 

                                                 
117 „Obyčejně známky takového povolání jsou: láska k modlitbě, častější přijímání svatých svátostí 

(…), chuť státi se řeholním knězem.“ VOŠALÍK, Václav. Juvenát redemptoristů, s. 9. 
118 Srov. NAR, f. ŘR. Catalogus CSsR 1948. Kn. č. 1, s. 372. 
119 PREIS, Jindřich. Náš noviciát. Věstník Sdružení svatého Josefa 1939, roč. 9, č. 5, s. 110. 
120 Srov. ARSH. Kronika Bílsko, s. 133. Všech budoucích noviců bylo třináct, neboť jeden kandidát 

přišel ze světa (brzy opět odešel) a noviciát konali kandidáti kněžství společně s kandidáty laiky, kteří 
byli tento rok čtyři. Těmito kandidáty se však nebudeme dále zabývat, neboť jejich formace byla odlišná. 

Sextáni přišli z Červenky do Bílska skutečně pěšky, obě místa jsou od sebe vzdálena jen asi dvanáct 
kilometrů. Srov. též NAR, f. ŘR Libějovice. Kronika českého juvenátu, 3. díl. Kn. č. 3, s. 312–313. 

121 P. magister – otec učitel, představený noviciátu; říká se mu také novicmistr. 
122 Srov. ARSH. Kronika Bílsko, s. 133–134. Podle liturgického kalendáře platného před 

II. vatikánským koncilem připadal svátek sv. Alfonse na 2. srpen, Pavel VI. stanovil jeho památku při 

reformě liturgického kalendáře na 1. srpen. 
123 Kvůli tomu se prvním slibům říká obláčka. 
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předchůdce na konci noviciátu, kteří již vítězně prošli tímto rokem zkoušky, sliby 

věčné.124 

Během noviciátu čelil Josef zdravotním komplikacím, díky nimž musel opakovaně 

dojíždět ke specializovanému lékaři do Olomouce.125 Jeho nemoc nebyla tak vážná, aby 

byla překážkou setrvání v kongregaci, avšak jeden ze spolunoviců byl kvůli špatnému 

zdraví na konci noviciátu propuštěn, jelikož by podle vyjádření lékaře nebyl schopen 

těžké práce misionáře.126 Završení noviciátu – věčných slibů 2. srpna 1914 – se proto 

dočkalo pouze sedm noviců, kteří se tím stali členy Kongregace Nejsvětějšího 

Vykupitele a sami sebe i svoji svobodu odevzdali Kristu a svaté kongregaci 

prostřednictvím P. magistra.127 Ovšem nebyl to již první představený českého noviciátu 

P. Josef Loch, který na jaře neočekávaně zemřel, ale jeho nástupce v úřadu P. Jan 

Hradilák.128 Po svých slavných slibech se noví redemptoristé vypravili do řádového 

studentátu v Obořišti, kde měli dále pokračovat ve studiu. 

 

2.2.4. Řádové studium 

 

V teologickém ústavu v Obořišti strávili bratři po noviciátu následujících sedm let 

svého života, protože je před pětiletým studiem teologie129 čekaly ještě zbývající dvě 

třídy gymnázia, jež nebyly součástí juvenátu. Studium navazující na poslední juvenátní 

rok doprovázela řeholní formace, která byla pokračováním a utvrzováním základů 

položených v noviciátu, aby budoucí kněží a misionáři dokázali ve všech pozdějších 

protivenstvích a zkouškách vytrvat v opravdovém řeholním životě. K tomu sloužily 

nejvíce pravidelné modlitby, jakožto prostředek nadpřirozený, a společný život při 

zachovávání pravidel řehole, coby prostředek přirozený.130 Teologické studium bylo 

rozvrženo podle vzoru vídeňské provincie a později upravováno podle dobových 

nařízení. Přednášky probíhaly pouze dopoledne, byly doplňovány samostudiem, 

                                                 
124 Až CIC z r. 1917 určil po noviciátu nejprve sliby na 3 roky. Srov. ARSH. Kronika Bílsko, s. 208. 
125 Srov. ARSH. Kronika Bílsko, s. 142. 
126 Srov. tamtéž, s. 151. 
127 Srov. tamtéž, s. 154. Srov. též POKORNÝ, Ladislav. Za prahem. Věstník Sdružení svatého Josefa 

1940, roč. 10, č. 3, s. 53–54. 
128 Srov. ARSH. Kronika Bílsko, s. 148. 
129 Podle nového církevního zákoníku bylo teologické studium v Obořišti prodlouženo na 6 let až 

v roce 1923; Miklíkova ročníku se to již netýkalo. Srov. NAR, f. ŘR. Sdělení bohosloveckého učiliště 

v Obořišti ve věci započtení studia na bohoslovecké fakultě UK ze dne 8. 11. 1937. Ka. č. 37. 
130 Srov. KŘEMEŠNICKÝ, V. Několik črt z Obořiště, s. 54–55. Zdá se nám podnětné, uvedeme-li 

hlavní z pravidelných modliteb a cvičení studentů: dvakrát denně půlhodinové rozjímání, dvakrát denně 

zpytování svědomí, denní mše svatá se svatým přijímáním, soukromá denní modlitba růžence, každý 
týden zpověď a polodenní rekolekce, celodenní rekolekce každý měsíc, dvakrát ročně pětidenní exercicie. 
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povinným v určených hodinách, a taktéž různými praktickými cvičeními, z nichž 

zvláště disputace umožňovaly hlubší porozumění přednášené látce.131 

Josef Miklík a jeho druhové přijeli z noviciátu do Obořiště 4. srpna 1914. V době, 

kdy byla vyhlášena všeobecná mobilizace před první světovou válkou, se velmi obtížně 

dostávali z Moravy do Obořiště, neboť hlavní dopravní tahy byly vyhrazeny vojsku. 

Když po téměř dvoudenním cestování dorazili vlakem na dobříšské nádraží, přivítal je 

spolu s několika staršími studenty obořišťský prefekt P. Josef Kučera, jemuž především 

byla v té době svěřena péče o studenty; rektorem studentátu a koleje v Obořišti byl 

P. František Mezírka.132 Prázdniny prožili neoprofesové133 v Obořišti společně se všemi 

studenty, jak bývalo tehdy zvykem; kongregace nedovolovala studentům jezdit na 

prázdniny k rodičům.134 

Počátkem školního roku 1914/15 byli Josef Miklík spolu s Františkem Suchomelem 

zapsáni na gymnázium v Příbrami, aby tam dokončili zbývající dva roky a dostali 

vysvědčení ze státní školy, neboť oba byli budoucími adepty doktorského studia. 

Podobně jako v juvenátu ovšem všechny vyučovací hodiny absolvovali společně 

s ostatními studenty v Obořišti a do gymnázia docházeli pouze na zkoušky.135 Nadaný 

student Josef byl brzy od bohoslovců ve studentátu vnímán jako učenec, který ale není 

příliš prakticky založen.136 Měl snad dokonce tolik odvahy, že projevil svůj nesouhlas 

s názory některého z profesorů v Příbrami. Nebylo zachyceno, jak na to reagoval pan 

profesor, známe pouze celkový výsledek zkoušení: v pololetí septimy bylo vysvědčení 

bez vyznamenání a bratr Miklík byl s průběhem zkoušení v Příbrami nespokojen.137 

Podobnou nespokojenost a rozmrzelost Miklíka i jeho intelektuálních spolužáků 

zaznamenává kronikář po jejich neúspěšné snaze o změnu pravidel německých 

studentských sněmů v Obořišti, které byly konány k procvičení německého jazyka. 

Protože byli septimáni v němčině velmi pokročilí, navrhovali náročný a složitý systém, 

který ale byl pro ostatní nepřijatelný.138 Z těchto a podobných drobných konfliktů nám 

vysvítá dvojí: jednak Josef brzy studijně předčil mnohé starší bohoslovce, což nám 

                                                 
131 Srov. tamtéž, s. 52–53. 
132 Srov. NAR, f. ŘR. Kronika studentátu CSsR v Obořišti, svazek 3. Kn. č. 17. Stránky nečíslovány. 
133 Neoprofes = člen řádu, který je krátce po řeholních slibech. 
134 Srov. RÁČEK, František. Naše prázdniny. Věstník Sdružení svatého Josefa 1937, roč. 7, č. 4, s. 88. 
135 Srov. NAR, f. ŘR. Kronika studentátu CSsR v Obořišti, svazek 3. Kn. č. 17. Stránky nečíslovány. 
136 Srov. tamtéž. Kronikář se pozastavuje nad tím, že Fr. Miklík vyrazil na delší cestu v únoru pouze 

v letním kabátku. 
137 Srov. tamtéž. Srov. ARSH. Kronika koleje Obořiště, svazek II, s. 63. 
138 Srov. NAR, f. ŘR. Kronika studentátu CSsR v Obořišti, svazek 3. Kn. č. 17. Stránky nečíslovány. 
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potvrzuje informace, že postupně ovládl dokonale sedm jazyků,139 jednak také svoje 

schopnosti dokáže prezentovat takovým způsobem, že se tím stává pro mnohé 

nepříjemným již během svých studentských let. 

V polovině septimy, po vykonaných pololetních zkouškách, odjel Josef s ostatními 

septimány do Prahy, aby obdrželi tonsuru, která spočívala v částečném ostříhání vlasů 

na znamení zřeknutí se světských starostí. Tonsurou byli kandidáti kněžství přijímáni 

mezi kleriky, jimiž se tedy redemptoristé stávali již před začátkem vlastního studia 

teologie. Hned po přijetí tonsury obdrželi redemptoristé též všechna čtyři nižší svěcení – 

ostiariát, lektorát, exorcitát, akolytát.140 Obřady probíhaly v neděli 14. února 1915 za 

přítomnosti pomocného biskupa pražského Václava Antonína Frinda v kapli 

arcibiskupského semináře, neboť zde právě přijímali tonsuru nebo nižší svěcení pražští 

bohoslovci.141 

První čtyři léta Miklíkových studií v Obořišti byla ovlivněna světovou válkou. Život 

se stával náročnějším zejména pro představené, kteří měli mnoho starostí se zajištěním 

provozu studentátu. Krom všeobecného nedostatku potravin a topiva byla většina 

laických bratří odvedena k vojsku, proto museli mnoho jejich úkolů zastat klerici. Ti 

byli před narukováním zachráněni pouze zachováním zákona, který studenty teologie 

vyjímal z branné povinnosti i v době válečné; k odvodu však musili všichni a odvedení 

se odvolali na platný zákon.142 Tak se stalo, že byl v březnu 1915 zavolán před 

odvodovou komisi do Příbrami také Josef spolu s jedním spolužákem. „Lékařovi se 

snad zdálo, že jsou ještě mladí na teology; vyptával se, a tak Fr. Miklík vyrukoval 

s dialektikou. Pustili oba dva.“143 Komise jeho výkon odměnila zcela zvláštním 

vyjádřením na legitimaci, ze kterého asi jen Josef poznal, že odveden nebyl.144 

Po dvou letech studia v Obořišti Josef úspěšně zakončil gymnázium v létě roku 1916 

maturitou v Příbrami a v následujících pěti letech pokračoval studiem teologie. Na 

konci čtvrtého ročníku teologie přijal spolu se svými šesti spolubratry v krátké době 

                                                 
139 Srov. SAFR. Poznámky z rozhovoru Jindřicha Dovrtěla s Marií Seborskou. Nedatováno. Srov. též 

KUDELOVÁ, Marianna. Život Josefa Konstantina Miklíka, s. 33. 
140 Srov. PEJŠKA, Josef. Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. 

Svazek druhý: Hierarchický řád církevní. Obořiště u Dobříše: Theologický ústav CSsR, 1937, s. 2. Obřad 
tonsury byl po II. vatikánském koncilu zrušen a klerikem se kandidát kněžství nyní stává až po přijetí 

jáhenského svěcení; nižší svěcení se nazývají službami a místo dřívějších čtyř přijímají budoucí klerici 
pouze dvě: lektorát a akolytát. Srov. Římský pontifikál. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 

2008, s. 435. 
141 Srov. NAR, f. ŘR. Kronika studentátu CSsR v Obořišti, svazek 3. Kn. č. 17. Stránky nečíslovány. 
142 Srov. tamtéž. 
143 Tamtéž. 
144 Srov. tamtéž. 
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postupně trojí vyšší svěcení: podjáhenství, jáhenství, kněžství.145 Prvé udělil v kostele 

svatého Josefa v Obořišti redemptoristům čtvrtého ročníku 2. května 1920 nedávno 

vysvěcený biskup Karel Kašpar, pozdější arcibiskup pražský a kardinál.146 Jáhenské 

a kněžské svěcení obdrželo sedm podjáhnů ve dvou po sobě následujících dnech, 

17. a 18. července 1920, z rukou pomocného biskupa pražského Jana Sedláka; obě 

slavnosti proběhly také v Obořišti.147 Svoji primiční mši svatou slavil Josef Miklík 

22. července 1920 v chrámě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Bílsku, kde skládal před 

šesti lety svoje slavné sliby; v noviciátu zde právě pobýval jeho rodný bratr Ignác. 

Slavnostním kazatelem na Miklíkově primici byl holešovský děkan P. Jan Hikl.148 

Poslední rok v Obořišti se věnovali studenti již jako novokněží praktickým 

předmětům, zejména pastorální teologii a právu. Až do konce teologického studia 

zachovávali stejný režim jako před kněžským svěcením, jejich kněžské působení bylo 

prozatím omezeno pouze na soukromé slavení mše svaté a občasná kázání. Teprve po 

skončení pátého ročníku teologie byli posíláni na první místo svého působení, avšak ani 

zde studium a formace mladých paterů nekončila, neboť museli podstoupit ještě druhý 

noviciát a věnovat se dalších pět let soukromému studiu provinciálem určené látky 

s pravidelným přezkušováním.149 Misionáři věru nemohli být žádné „rychlokvašky“, ale 

muži modlitby, pevně zakořenění v Kristu, s dobrým teologickým i praktickým 

vzděláním. 

 

2.2.5. Druhý noviciát a počátky kněžského působení 

 

Druhý noviciát, neboli noviciát druhé probace, následoval zpravidla hned po 

ukončení řádového studia, trval šest měsíců a jeho náplní bylo vyučit mladé kněze 

v řečnictví a ve vypracovávání kázání a katecheze pod vedením zkušeného misionáře.150 

Celý druhý noviciát byl vlastní přípravou na budoucí účast noviců při konání lidových 

misií, proto byla veliká pozornost věnována zejména kazatelskému umění. Ve svých 

přípravách novicové měli postupovat podle pravidel sv. Alfonse, neuchylovat se od 

požadované struktury a nenechat se unášet pouhou fantazií. Dvakrát týdně pak své 

                                                 
145 Srov. PEJŠKA, Josef. Církevní právo. Svazek druhý, s. 2. Podjáhenství bylo podobně jako tonsura 

zrušeno po druhém vatikánském koncilu. Srov. Římský pontifikál, s. 435. 
146 Srov. ARSH. Kronika koleje Obořiště, svazek II, s. 190–191. 
147 Srov. tamtéž, s. 195. 
148 Srov. ARSH. Kronika Bílsko, s. 242. 
149 Srov. ARSH. Constitutiones et regulae CSsR. Řím: 1936, čl. 1320. 
150 Srov. tamtéž, čl. 1273. 
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koncepty přednášeli při společné akademii.151 Spolu s vyučením v kazatelství bylo 

úkolem představeného noviců druhé probace obnovení jejich zápalu pro Krista 

a duchovní horlivosti, proto byl v tomto období značný prostor věnován především 

soukromé modlitbě a duchovnímu doprovázení noviců. Aby mohlo být dosaženo 

obojího účelu druhého noviciátu, nesmělo být mladým velebným pánům ukládáno 

mnoho pastorační práce.152 

V době Miklíkova kněžského zrání nebyla v pražské provincii redemptoristů 

ustanovení o druhém noviciátu důsledně zachovávána; podle zažité praxe byli do něj 

posíláni pouze ti, kteří se měli přímo podílet na konání lidových misií podle výběru 

představených, a též to nebylo vždy hned po základním teologickém studiu.153 Někteří 

vystudovaní redemptoristé byli určeni jako lektoři v juvenátu či studentátu nebo k jiným 

úkolům, při nichž se do pořádání lidových misií nezapojovali.154 Horlivý student Josef 

Miklík byl určen za budoucího lektora a počítalo se s jeho dalším studiem. Po ukončení 

pětiletého filosoficko-teologického studia v Obořišti se ale ukázalo, že jeho zdraví je 

pro pokračování v intenzívním studiu příliš chatrné. Zatímco jeho spolužák František 

Suchomel byl záhy poslán do Říma na doktorát z filosofie, nervově nemocný Josef 

prozatím musel od dalšího studia upustit. Nejprve strávil měsíc na zotavené v sanatoriu 

sv. Rafaela na Moravci a po návratu z ozdravného pobytu byl v říjnu 1921 přeložen ze 

studentského prostředí v Obořišti do koleje v Českých Budějovicích, aby se tam úplně 

zotavil.155 

České Budějovice byly poznamenány dlouhodobými jazykovými spory mezi Čechy 

a Němci, které se bohužel nevyhnuly ani kostelu a klášteru redemptoristů. 

V budějovické koleji, která byla teprve od srpna 1921 součástí pražské provincie, 

panovalo po příchodu českých kněží několik měsíců veliké napětí i uvnitř dočasně 

smíšené česko-německé komunity; podle prvního českého kronikáře této koleje zde 

bylo více dbáno na němectví než na pastorační péči, a proto byla česká katolická 

komunita zanedbávána.156 Proto byl postupně navyšován počet českých redemptoristů, 

aby početná většina českých katolíků v Českých Budějovicích nezůstala jako ovce bez 

pastýře. Do této situace přišel mladý kněz Josef Miklík, který z důvodu své nemoci 

                                                 
151 Srov. tamtéž, čl. 1313–1314. 
152 Srov. tamtéž, čl. 1319 
153 Srov. NAR, f. ŘR Libějovice. Kronika českého juvenátu, 3. díl. Kn. č. 3, s. 302. 
154 Srov. ARSH. Kronika koleje Obořiště, svazek II, s. 68, 224. Zmiňované konstituce však nabádají 

k tomu, aby druhým noviciátem prošli pokud možno všichni noví redemptoristé. Srov. Constitutiones, 
čl. 1316. 

155 Srov. tamtéž, s. 224, 228. 
156 Srov. NAR, f. ŘR České Budějovice. Kronika budějovické koleje IV. Kn. č. 4, s. 205–215. 
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zůstával spíše v ústraní a do prací komunity se více zapojil až po svém uzdravení na 

počátku roku 1922.157 O jeho druhém noviciátu zde nenacházíme žádnou zmínku 

a rovněž tak se nepodílel na konání lidových misií; naopak je uvedeno, jak se s velikým 

nasazením věnuje pastorační práci, zvláště mezi nemocnými a trestanci.158 

Po necelém roce Miklík českobudějovickou komunitu v září 1922 opustil a po krátké 

zastávce v pražské koleji byl přeložen do Hlučína, kde pobyl dva roky.159 V Hlučíně 

byly v těchto dvou letech přechodně umístěny některé třídy juvenátu v domu 

pronajatém kongregací, jelikož počet studentů neustále rostl a v Července již pro 

všechny nebyl dostatek místa. Od školního roku 1924/25 pak byl celý juvenát 

soustředěn do jihočeských Libějovic.160 V Hlučíně juvenisté navštěvovali světské reálné 

gymnázium, takže Josef zde nebyl potřebný jako lektor, jak by se snad dalo očekávat. 

Dva roky pobytu P. Miklíka v Hlučíně byly patrně naplněny podobnou pastorační prací, 

jakou mladý kněz zastával na svém předchozím působišti, případně ve spojení 

s podílem na výchovné péči o juvenisty.161 Zcela jistě však zde nemohl probíhat Josefův 

druhý noviciát, neboť klid potřebný k duchovnímu ponoru a přípravám prvních kázání 

nemohl být zajištěn v živém gymnaziálním prostředí mezi juvenisty. 

Juvenát v Hlučíně ukončil svou činnost v červenci 1924, kdy studenti odjeli na 

prázdniny, a většina redemptoristů z Hlučína se přestěhovala do jiných kolejí.162 Josef 

Miklík byl poslán do Obořiště, kde se v nadcházejícím školním roce zhostil úlohy 

lektora patrologie163 a snad i dalších vedlejších předmětů studentátu, jejichž bližší 

specifikaci neznáme.164 Mezitím u Miklíka dozrál čas pro doktorská studia, která byla 

již dříve zamýšlená a neuskutečnila se kvůli jeho zdravotním obtížím. Proto se Josef po 

lektorském roce v Obořišti v září 1925 opět stěhuje – tentokrát do Prahy, ve které po 

                                                 
157 Srov. tamtéž, s. 232. 
158 Srov. tamtéž, s. 240, 242. 
159 Srov. ARSH. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek V. Nečíslováno. Kronikář zde v září 

1922 píše o Ignáci Miklíkovi z Budějovic; Josefův bratr Ignác v Praze krátce předtím pobýval, proto 

zřejmě došlo k záměně jmen. Srov. též ABS, f. Studijní ústav ministerstva vnitra. Hlášení Státní 
bezpečnosti. Sign. 305-52-8/55-69. 

160 Srov. NAR, f. ŘR Libějovice. Kronika českého juvenátu, 3. díl. Kn. č. 3, s. 478, 484, 537. 
161 Srov. SAFR. Curriculum vitae. Josef Miklík. 28. 11. 1929. Z hlučínské části juvenátu se nám 

nepodařilo nalézt žádný archivní materiál, ze kterého by se daly čerpat bližší informace o životě 

a působení této místní komunity. 
162 Srov. ARSH. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek V. Nečíslováno. 
163 Srov. SAFR. Curriculum vitae. Josef Miklík. 28. 11. 1929. 
164 Srov. ABS, f. Studijní ústav ministerstva vnitra. Hlášení Státní bezpečnosti. Sign. 305-52-8/55-69. 

Všechny dokumenty vypovídající o studiu a působení Josefa Konstantina Miklíka v Obořišti bohužel 

nebylo možné prostudovat, neboť podstatná část archivního materiálu byla po zrušení kláštera v roce 
1950 spolu s klášterní knihovnou přesunuta na jiné místo. V době vznikání tohoto textu se nacházela 

v depozitáři Památníku národního písemnictví (PNP) v Kladrubech u Stříbra a nebyla přístupná pro 
studijní účely. 
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dalších studiích rozvine také svoje spisovatelské a pastorační aktivity.165 Ač tedy ke 

druhému noviciátu u Josefa zřejmě nedošlo, nic to neubralo na jeho pozdějším 

misionářském zápalu, který se sice neprojevoval tolik plamenným kázáním při misiích, 

o to více však v jeho dalších činnostech. 

 

2.3. Redemptorista v pražské koleji 

 

Pražská kolej redemptoristů se sídlem provinciála při kostele Panny Marie Matky 

ustavičné pomoci a sv. Kajetána na Malé Straně se pro Josefa Miklíka stala domovem 

na více než dvacet let. Hlavní město mu poskytlo možnost k rozletu; univerzitní studia 

mu popřála vítanou volnost v navazování kontaktů se soudobou i budoucí inteligencí 

a umožnila mu pronikat do vyšších katolických kruhů, neboť Praha byla přirozeným 

centrem života kulturního, politického i církevního. V tomto prostředí Miklík po svých 

studiích mohl rozvinout v plné šíři své hřivny. 

 

2.3.1. Další studia 

 

Svá univerzitní studia zahájil Josef Miklík na podzim roku 1925 na Filosofické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na které se stal řádným posluchačem dějin, 

a současně s tím se také nechal zapsat ve školním roce 1925/26 jako hospitant druhého 

ročníku na Státní archívní škole.166 Studium na Státní archívní škole bylo sice pouze 

doplňkové, nicméně všechny přednášky byly pro studenty povinné, proto Josefovi vedle 

studia patrně nezbývalo mnoho času pro jiné činnosti. Z dopisu ředitele Státní archívní 

školy Josefu Miklíkovi vyplývá, že přednášky na této škole navštěvoval Josef pouze 

jeden rok.167 Protože mu ani studium na více institucích nečinilo obtíže, přibral si 

v následujícím školním roce ke studiu dějin na české Univerzitě Karlově studium 

filosofie na Ukrajinské volné univerzitě168 – a to i přesto, že se po ročním pobytu 

                                                 
165 Srov. SAFR. Curriculum vitae. Josef Miklík. 28. 11. 1929. 
166 Srov. tamtéž. Státní archívní škola byla zřízena roku 1919 a byly na ní vyučovány pomocné vědy 

historické, archeologie, archivnictví aj. Studium na této škole bylo možné pouze souběžně se studiem na 
Právnické nebo Filosofické fakultě. Roku 1949, kdy byl na Filosofické fakultě zřízen obor „pomocné 

vědy historické a archivní studium“, byla Státní archívní škola jako nadbytečná zrušena. Srov. Katedra 
pomocných věd historických a archivního studia. Z historie katedry [2016-07-19]. 

<http://pvh.ff.cuni.cz/info.htm>. 
167 Srov. SAFR. Dopis ředitele Státní archívní školy Josefu Miklíkovi. 5. 10. 1925. 
168 Srov. SAFR. Curriculum vitae. Josef Miklík. 28. 11. 1929. Ukrajinská volná univerzita byla 

založena počátkem roku 1921 ve Vídni a již po půl roce se přestěhovala do Prahy, neboť tehdy byl 
v Československu veliký počet ukrajinských emigrantů. Ukrajinská volná univerzita byla navíc v této 

http://pvh.ff.cuni.cz/info.htm
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v Praze vrátil v červnu 1926 zpět do Obořiště.169 Doktorské studium na Univerzitě 

Karlově totiž Miklík započal v době, kdy mu byla kongregací poskytnuta roční 

dovolená – tzv. sabatický rok.170 Domníváme se proto, že primárním impulsem pro 

rozhodnutí věnovat se dalšímu studiu byl jeho vlastní zájem, který představení 

kongregace sice podpořili, ovšem po roční studijní přestávce jej opět zapojili do 

lektorské práce v obořišťském studentátu.171 

Mezitím vážně onemocněl P. Náprstek, který vykonával lektora v juvenátu a zároveň 

býval před státními úřady zkušebním inspektorem. Aby za něho byla v případě jeho 

nemohoucnosti zajištěna náhrada, bylo rozhodnuto o přípravě dvou mladých kněží – 

Josefa Miklíka mladšího a Josefa Vítka – na učitelské zkoušky pro střední školy, 

s nimiž by mohli při přezkušování juvenistů sloužit jako zástup P. Náprstka.172 Miklík 

se proto v září 1927 opět přestěhoval do pražské koleje a rozšířil pole své studentské 

působnosti na pražských univerzitách: z Univerzity Karlovy přestoupil na Německou 

univerzitu v Praze a svoje již tak bohaté studium zde rozmnožil o pedagogiku, dějepis 

a zeměpis, přičemž dále pokračoval i ve studiu filosofie na Ukrajinské volné 

univerzitě.173 

Plody svého studijního úsilí začal Josef sklízet na podzim roku 1929, konkrétně 

25. listopadu, kdy byl nejprve promován na doktora filosofie na Ukrajinské 

univerzitě.174 Příprava na učitelství pro střední školy byla tehdy čtyřletá a před státní 

učitelskou zkouškou byly požadovány nejprve předběžné zkoušky z univerzitního 

základu; po jejich vykonání pak následovala domácí práce z každého studovaného 

oboru, přičemž ústní zkoušce ze všech oborů i vyučovacího jazyka předcházela ještě 

klauzurní práce.175 Předběžné zkoušky z univerzitního základu, který zahrnoval 

filosofii, psychologii, pedagogiku, vyučovací jazyk a tzv. školní hygienu, Miklík 

                                                                                                                                               
době jedinou ukrajinskou vysokou školou evropského typu. Srov. TOMEK, Miroslav. Ukrajinské 
monarchistické hnutí na území ČSR v letech 1922–1939 [rukopis] – diplomová práce; vedoucí práce: 

PhDr. Stanislav Tumis, M.A. Ph.D. Praha, 2011, s. 17–18. 
169 Srov. ARSH. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek V. Nečíslováno. 
170 Srov. SAFR. Curriculum vitae. Josef Miklík. 28. 11. 1929. Sabatický rok je dobou, ve které je člen 

řeholního společenství uvolněn z pracovních povinností a má možnost prohloubit svá studia nebo 
duchovní život. Srov. např. Česká dominikánská provincie. Statuty [2016-08-09]. 

<http://www.op.cz/?a=2351#1>. 
171 Srov. SAFR. Curriculum vitae. Josef Miklík. 28. 11. 1929. Miklík v životopise píše o „řádovém 

služebním roce“ 1926/27. 
172 Srov. ARSH. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek V. Nečíslováno. 
173 Srov. ABS. Hlášení Státní bezpečnosti. 
174 Srov. ARSH. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek V. Nečíslováno. 
175 Srov. VÁŇOVÁ, Růžena. Vzdělávání učitelů v českých zemích. In: VALIŠOVÁ, Alena – 

KASÍKOVÁ, Hana (ed.). Pedagogika pro učitele. 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Grada, 
2011, s. 35. 

http://www.op.cz/?a=2351#1


 

42 

vykonal již v roce 1928,176 proto se mohl po ukončení studia na Ukrajinské univerzitě 

naplno ponořit do bezprostřední přípravy na učitelské zkoušky. V květnu 1930 složil 

státní učitelskou zkoušku z filosofie, v listopadu téhož roku z dějin a na jaře 1931 

ze zeměpisu.177 Protože učitelství bylo vázáno k vyučovacímu jazyku, přihlásil se Josef 

ještě téhož roku k přezkoušení na Univerzitu Karlovu, aby mohl vyučovat také na 

českých školách. V říjnu 1931 tak dosáhl aprobace profesorské i pro české školy.178 

Zde si dovolíme malou odbočku. Uvážíme-li, že ve školním roce 1926/27 během 

výuky vedlejších předmětů ve studentátu donedávna neduživý redemptorista studoval 

na dvou univerzitách současně a o rok později si namísto výuky mladých studentů 

přibral ještě další studijní obory, nemůžeme nevzpomenout na jeho nervové 

onemocnění, které mu po ukončení základního teologického studia v Obořišti další 

vzdělávání znemožnilo. Doposud se nám zdálo pravděpodobné, že Josefa nervově 

vysílilo studium, jelikož usiloval o dobré studijní výsledky, a tudíž by v této situaci 

velikého studijního vytížení hrozilo něco podobného. Ale nic takového se nestalo. 

Světlo na jeho zdravotní potíže vrhá dopis generálnímu představenému redemptoristů 

z října 1934, ve kterém otvírá své nitro a sděluje prožité trampoty během času 

stráveného v kongregaci.179 Miklík ve svém řeholním životě zakoušel totéž, co prožíval 

po celý život zakladatel kongregace sv. Alfons. Ten pod vlivem přísné výchovy otce ve 

spojení s vrozenou dobrosrdečností a za působení tehdy velmi rozšířeného morálního 

rigorismu trpěl skrupulemi – výčitkami svědomí, že nežije dostatečně dobře – a ježto si 

této své nemoci byl vědom, snažil se ve svých pojednáních vliv morálního rigorismu 

usměrnit.180  

V době Miklíkovy formace někteří představení, jako by pozapomněli na učení 

sv. Alfonse, kladli zvláště veliký důraz na vlastní vynakládané úsilí o morálně 

bezúhonný a svatý život, který se měl projevovat především horlivostí: jak při plnění 

studijních povinností, tak ve snaze o dobrý duchovní život. Přestože nás idea předeslaná 

v kapitole o řádovém studiu nadchla a mnoha začínajícím redemptoristům jistě pomohla 

                                                 
176 Srov. SAFR. Curriculum vitae. Josef Miklík. 28. 11. 1929. 
177 Zmínky o Miklíkových studijních úspěších jsou v různých kronikách: ARSH. Domácí kronika 

pražské koleje CSsR, Nečíslováno; ARSH. Kronika koleje Obořiště, svazek V, str. 148. Informace 
z kronik potvrzuje nalezené učitelské osvědčení: SAFR. Unterimszeugnis. Josef Miklík. 8. 5. 1931. Srov. 

též ABS. Hlášení Státní bezpečnosti. 
178 Srov. ARSH. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek V. Nečíslováno. Srov. též ABS. Hlášení 

Státní bezpečnosti. 
179 ARSH, f. Josef Konstantin Miklík. Dopis J. K. Miklíka generálnímu představenému kongregace. 

13. 10. 1934. 
180 Srov. PŘIBYL, Stanislav. Svatý Alfons Maria de Liguori (31. 6. 2004) [2016-08-11]. 

<http://svata-hora.cz/cz/article/164/svaty-alfons-maria-de-liguori>. 

http://svata-hora.cz/cz/article/164/svaty-alfons-maria-de-liguori
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řeholní život dobře nastartovat, u Josefa veliká přísnost pravidel studentátu a především 

rigoróznost představených, s níž k formaci mladých redemptoristů přistupovali, 

vyvolala úzkostlivost a slabost nervů, které přetrvávaly i v jeho prvních letech kněžství. 

Byla to právě univerzitní studia, při kterých Miklík pookřál díky kontaktu s mnoha 

lidmi a větší svobodě, která mu přitom byla dopřána, a zbavil se skrupulí, které ho 

sužovaly v době řeholní formace.181 

Neobyčejná studijní aktivita na poli univerzitního vzdělávání ale nakonec nebyla 

završena skutečnou profesorskou dráhou. Úzkostlivé stavy během univerzitních studií 

ustoupily, avšak celkový zdravotní stav Josefovi nedovoloval zastávat post 

středoškolského profesora trvale.182 Pro řádové učiliště v Obořišti a především pro 

Libějovický juvenát se Miklík stal pro své vzdělání tím, kdo mohl krom přednášení 

zastávat též místo garanta kvality zkoušek před státními úřady, což byl hlavní 

požadavek představených kongregace. Nicméně další Miklíkova činnost, kterou započal 

již v průběhu svých filosoficko-historických studií, směřovala v mnohem větší míře 

k dalším aktivitám, především na poli literárním. 

 

2.3.2. Publikační činnost 

 

Při studiu publikační činnosti Josefa Konstantina Miklíka nás trochu překvapuje, že 

jeho literární prvotina pochází až z roku 1924.183 V té době již Miklík po prvních 

kněžských letech v Českých Budějovicích a v Hlučíně působil jako lektor na 

teologickém učilišti v Obořišti. To nás vede k domněnce, že tomuto článku mohlo 

z jeho pera již ledacos předcházet. Uvážíme-li, že se v článku z roku 1924 setkáváme 

s nikoli začátečnickým autorským stylem, zdá se nám pravděpodobné, že Miklík není 

na poli publicistickém nováčkem. Navíc také zaměření článku je velmi odvážné – 

Miklík v něm kritizuje tzv. francouzský mysticismus zastoupený Léonem Bloyem, 

Paulem Verlainem a dalšími. 

                                                 
181 Srov. ARSH. Dopis J. K. Miklíka generálnímu představenému. 13. 10. 1934. 
182 Srov. ABS. Hlášení Státní bezpečnosti. 
183 Srov. MIKLÍK, Josef. Několik slov o t. ř. mystickém směru v novém katolickém písemnictví 

francouzském. Hlídka 1924, roč. 41, č. 7, s. 293–300. Přestože je jako autor článku uveden Dr. Josef 
Miklík, což by mohl být jedině obořišťský biblista, je podle stylu a zaměření článek mnohem bližší 

Miklíkovi pražskému. Josef Konstantin Miklík obdržel doktorát až r. 1929, zatímco jeho jmenovec již od 

r. 1915 publikuje nemalé množství článků jako Dr. Josef Miklík. Dá se tedy předpokládat doplnění 
doktorátu redaktorem časopisu, do kterého biblista již v minulých letech přispíval. Jistotu autorství zde 

nemáme, nicméně v souladu s mnohými názory se přikláníme k autorství J. K. Miklíka. Srov. např. 
PUTNA, Martin C. Literatura 1918–1945, s. 704. 
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Z uvedených důvodů jsme se zaměřili na důkladné studium časopisů, do nichž 

přispívali ve větší míře již studenti. Byl to jednak časopis katolického studentstva Jitro, 

který vycházel od června 1919, a dále časopis České ligy akademické Studentská 

hlídka, od roku 1919 vydávaný pod názvem Život. Z kroniky studentátu se dozvídáme, 

že mladí redemptoristé z Obořiště do Studentské hlídky přispívali poměrně hojně a bez 

jejich článků byl tento časopis vydáván s nesnázemi.184 Článek z pera našeho Miklíka 

před rokem 1924 se nám však při studiu těchto periodik nepodařilo identifikovat žádný, 

tudíž se zdá, že Miklík do roku 1924 opravdu veřejně nepublikoval.185 

Uvedená skutečnost ovšem nemusí vůbec znamenat, že kritika francouzského 

mysticismu v Hlídce je Miklíkovým prvním písemným časopiseckým projevem. 

V Obořišti totiž vznikaly dva časopisy, které neopouštěly prostředí redemptoristických 

kolejí a byly vytvářeny samotnými studenty. Byl to jednak bulletin Alfons, který byl 

počinem studentů teologů a vedle toho též časopis Klement, který byl dílem gymnazistů 

po věčných slibech.186 Bohužel tyto vydavatelské počiny obořišťských studentů nejsou 

badatelsky přístupné, takže nebylo možné ověřit, zda se Miklík na tvorbě těchto 

časopisů také podílel.187 Proto pro nás počátkem jeho literární tvorby prozatím zůstává 

rok 1924. 

Pokusme se nyní ponořit do světa, který se Miklíkovi otevřel po jeho příchodu na 

pražskou univerzitní půdu roku 1925, na níž se začal setkávat s mnoha později 

významnými osobnostmi. Již v těchto letech se krom svého studia věnoval 

v nezanedbatelné míře také činnosti literární. Uveďme například článek Nový návrh na 

úpravu kalendáře v Časopisu katolického duchovenstva,188 dále Brentano o nezaujatém 

bádání ve Filosofické revue,189 případně pojednání Svátky v latinské církvi v časopisu 

Jitro.190 Již z tohoto malého výběru je patrná Miklíkova polytematičnost. Poslední 

z uvedených článků rovněž ukazuje, že pražský Miklík se již v roce 1925 pod své 

příspěvky podepisuje jménem Konstantin.191 

                                                 
184 Srov. NAR. Kronika studentátu, svazek 3. Stránky nečíslovány. 
185 Kromě výše zmíněných periodik jsme do r. 1924 nenalezli příspěvky J. K. Miklíka ani v jiných 

časopisech. 
186 Jednalo se o septimány a oktavány – srov. kap. 2.2.4. 
187 Viz pozn. 164. 
188 MIKLÍK, Konstantin. Nový návrh na úpravu kalendáře. ČKD 1927, roč. 68 (93), č. 4, s. 247–254 

(první část), č. 5, s. 356–383 (druhá část), č. 7-8, s. 575–579 (třetí část). 
189 MIKLÍK, Josef Konstantin. Brentano o nezaujatém bádání. Filosofická revue 1929, roč. 1, s. 71–77 

(první část); s. 123–130 (druhá část); s. 167–173 (třetí část). 
190 KONSTANTIN, P. [pseudonym Josefa Konstantina Miklíka]. Svátky v latinské církvi. Jitro 1925–

26, roč. 7, č. 6, s. 150–153 (první část), č. 7, s. 183–187 (druhá část). 
191 Při našem bádání se nám také podařilo objevit tři články v časopisu Zrno, u nichž je podobně jako 

u J. K. Miklíkovi přiznané prvotiny v Hlídce uveden autor Dr. Josef Miklík. Jedná se o tyto články: 
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Vydavatelský boom díla Josefa Konstantina přichází ve 30. letech 20. stol., kdy už 

byl vystudovaný doktor i středoškolský profesor. Zajímavé je, že se Miklík dost často 

uchyloval k používání různých literárních pseudonymů. Jeho články a publikace 

najdeme často skryté za jmény Zbyněk Abeceda, Ezechiel Rahha Dismaëli, Kristián 

Michna, Václav Ramek, Enor Rehek, příp. P. Konstantin nebo O. Konstantin. Po 

prostudování jeho díla se domníváme, že tak činil zejména kvůli velké kritičnosti 

a kontroverznosti vybraných témat. Zmiňme např. vyjádření odporu k pohřbívání žehem 

nebo ostrou kritiku mravnosti a potratové problematiky v knize Poznání.192 

Můžeme říci, že nesmlouvavá kritika je charakteristickým rysem velké části 

Miklíkovy publikační činnosti. Z tohoto důvodu také vzbuzuje jeho dílo mnohé 

negativní reakce, přičemž nesouhlas s jeho písemným vystupováním projevovalo 

mnoho literárních osobností již za jeho tvůrčího života.193 Jak již bylo uvedeno, měl 

Miklík velkou zálibu v logice, díky níž dokázal postihnout mnohé rozpory 

a nesrovnalosti v dílech jiných autorů. Připočteme-li k tomu jeho nesmlouvavé 

katolictví, stává se z Miklíka zarputilý bojovník za katolickou pravdu a spravedlnost 

i neohrožený potíratel bludu a obojakosti. Dlužno však říci, že si tímto způsobem 

vystupování Miklík spíše udělal množství odpůrců, než že by obrátil širokou veřejnost 

ke katolické víře. 

Na druhou stranu je třeba uvést, že si Miklík na tomto poli získal i mnoho přátel. 

Mezi nejvýznamnější patří dominikáni Silvestr Braito a Reginald Dacík, s nimiž úzce 

spolupracoval na tvorbě revue Na hlubinu, dále Jakub Deml, Jan Dokulil, Josef Vašica, 

Timotheus Vodička a další. Z Miklíkovy osobní korespondence s Jakubem Demlem 

vysvítá jejich hluboké přátelství a vzájemná podpora na poli literárním i fakt, že Miklík 

velmi často pobýval v Tasově v tzv. Bosně, jak se říkalo čtvrti, v níž stála vila Jakuba 

Demla.194 Krom toho se Miklík objevuje v Uhřínově na faře P. Jana Dokulila (kde bydel 

také Jan Zahradníček), v Olomouci u Timoteje Vodičky, v Kyjově u manželů 

Grubrových, v Dolních Kounicích u Bohumila Braunera a na spoustě dalších míst. 

                                                                                                                                               
MIKLÍK, Josef. Církev a náboženství. Zrno 1925, roč. 1, č. 1, s. 1–3; MIKLÍK, Josef. Náboženství 
a politika. Zrno 1925, roč. 1, č. 3, s. 36–38; MIKLÍK, Josef. Z mých studií o náhodě. Zrno 1925, roč. 1, 

č. 4, s. 57–58. Přestože při studiu vyjadřovacího stylu a zpracovávaných témat vyvstala pochybnost, zda 
především u prvních dvou článků nelze přiznat autorství pražskému Miklíkovi, užití jména Konstantin 

v Jitru nám dává silnější argument pro podporu autorství obořišťského Miklíka. 
192 DISMAËLI, Ezechiel Rahha [pseudonym Josefa Konstantina Miklíka]. Poznání. Milenci, manželé, 

umírající. Praha: Nákladem vlastním, 1932. 
193 Srov. např. PUTNA, Martin C. Literatura 1918–1945, s. 695–706; TRÁVNÍČEK, Mojmír (ed.). 

Jan Čep – Jan Zahradníček: Korespondence II. 1943–1948. Praha: Aula, 2000. 
194 Srov. Literární archiv Památníku národního písemnictví, f. 248. Dopisy Konstantina Miklíka 

Jakubu Demlovi 1939–1947. 
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Záznamy o tom, že Josef Konstantin byl neustále na cestách, nacházíme 

v redemptoristické kronice pražské koleje i jinde.195 Přestože tento styl života nebyl 

zcela v souladu s předpisy kongregace, Miklík patrně obdržel od představeného pražské 

provincie redemptoristů se souhlasem generálního představeného v Římě jisté úlevy. 

Díky tomu mohl do větší šíře a hloubky rozvinout své kontakty a svůj um v literární 

oblasti, což mělo pozitivní vliv na jeho duševní zdraví.196 Neznamená to ovšem, že by 

nezastával také úkoly ve své řeholní rodině. 

 

2.3.3. Redemptoristický misionář 

 

O běžné náplni dne kněží v redemptoristické koleji se v kronikách nepíše. Duchovní 

péče o svěřené ovečky a vysluhování svátostí se zřejmě počítalo za samozřejmost, 

pouze pečlivější kronikáři se o těchto věcech zmiňují a uvádějí především neobvyklé 

případy.197 Zdá se nám zcela logické, že do těchto činností se zapojovali všichni kněží 

komunity v míře úměrné jejich dalším povinnostem a službám. Při popisu činnosti 

misionáře P. Konstantina nám však především jde o zachycení jeho konkrétních úkolů, 

které mu byly svěřovány kongregací. 

Specifikem redemptoristů bylo pořádání lidových misií, do kterých se Miklík 

pražský přímo nezapojoval.198 Nicméně misionářský duch se u tohoto vzdělaného muže 

projevoval v široké paletě dalších aktivit. Velmi často dával exercicie různým řádovým 

komunitám i skupinám laiků, pravidelně míval duchovní promluvy ke klerikům na 

Strahově, konal přednášky pro učitele a členy rozmanitých spolků, podílel se na mnoha 

akademiích a konferencích a také často kázal při rozličných významných příležitostech. 

Kazatelství jej dokonce provázelo i v době lázeňské dovolené. 199 

Významnou oblastí Miklíkovy činnosti je lektorské působení. Po svém prvním 

učitelském období v Obořišti, kde vyučoval patrologii, jej nacházíme v pozici lektora až 

                                                 
195 Srov. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VI. Kn. č. 28. Srov. též: 

TRÁVNÍČEK, Mojmír (ed.). Jan Čep – Jan Zahradníček: Korespondence I. 1931–1943. Praha: Aula, 

1995; TRÁVNÍČEK, Mojmír (ed.). Jan Čep – Jan Zahradníček: Korespondence II. 1943–1948. Praha: 
Aula, 2000; SAFR. Dopis Gertrudy Gruberové Františku Rafajovi. Prosinec 2003. 

196 Máme na mysli Miklíkovu úzkostlivost. Srov. ARSH. Dopis J. K. Miklíka generálnímu 
představenému. 13. 10. 1934. 

197 Srov. např. NAR, f. ŘR. Kronika koleje Obořiště, svazek VII. Kn. č. 18, s. 238, kde kronikář 
zaznamenává pohřeb dvouletého hošíka. 

198 Srov. kap. 2.2.5. Marianna Kudelová ve své práci sice spojuje Miklíkovo cestování s jeho 

působením v lidových misiích, avšak při podrobném studiu kronik, ve kterých je průběh konkrétních 
misií popisován, jsme Josefa Konstantina v této roli nikdy nezaznamenali. Srov. KUDELOVÁ, Marianna. 

Život Josefa Konstantina Miklíka, s. 32–33. 
199 Srov. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VI. Kn. č. 28. 
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od listopadu 1937. Tehdy P. Pejšku, který vyučoval ve studentátu právo, stihl záchvat 

mrtvice. Josef Konstantin jej od té doby zastupoval a dvakrát týdně jezdil z Prahy do 

Obořiště přednášet.200 Přestože to mělo být pouze dočasné řešení, byl lektorem práva ve 

studentátu s půlroční přestávkou až do léta 1939, kdy byl pro množství další práce 

tohoto úkolu zproštěn.201 Ovšem ani tehdy si učený redemptorista příliš neodpočinul, 

jelikož jej po zřízení Arcidiecézního bohosloveckého učiliště na počátku roku 1940 

Kardinál Kašpar vybral, aby tam vyučoval.202 Leč potvrdilo se, že soustavná práce 

lektorská je pro Josefa Konstantina příliš velkým soustem, neboť jeho tvůrčí duch jej 

stále poháněl k další činnosti. V souhrnu Miklíkovy činnosti v roce 1940 mimo jiné 

čteme: 

 

Přednášel dva semestry na arcibiskupském učilišti dva řádné předměty místo dvou řádných 

univerzitních profesorů: křesťanskou filosofii a fundamentální teologii. Hlavně zkoušení bylo pro 

něho tak vysilujícím břemenem, že se pro třetí, další semestr, chtěl zbaviti aspoň jedné přednášky, 

načež mu bylo umožněno vzdáti se obou za tím účelem, aby neutrpěla práce v Katolické akci.203 

 

Miklíkovo zdraví bylo vskutku chatrné a jeho angažovanost v mnoha dalších 

oblastech veliká, ale ani touto epizodou na Arcidiecézním bohosloveckém učilišti jeho 

lektorské působení nekončí. Kromě toho, že v souvislosti se vzděláváním dalších 

pokolení prof. Konstantin jezdil často jako přísedící ke zkouškám do obořišťského 

studentátu i libějovického juvenátu,204 dostal na podzim roku 1947, po smrti svého 

jmenovce ThDr. Josefa Miklíka z Obořiště, pověření od provinciála, aby se zhostil 

výuky Písma svatého ve studentátu.205 Přestože k tomu došlo až na samém sklonku jeho 

působení v pražské provincii, dostává se nám tím znovu potvrzení o Konstantinově 

všestrannosti. 

Zmiňme zde ještě práce Josefa Konstantina uvnitř pražské komunity. Po ukončení 

studií byl Miklík nejprve jmenován roku 1932 prefektem studentů septimánů 

a oktavánů, kteří zde dokončovali gymnaziální studia po noviciátu a kteří z formačního 

                                                 
200 Srov. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VI. Kn. č. 28, s. 224. 
201 Srov. tamtéž, s. 353. 
202 Srov. tamtéž, s. 399. 
203 Tamtéž, s. 452. Dva semestry jsou možná trochu zavádějící. Miklík na Arcidiecézním 

bohosloveckém učilišti vyučoval do konce školního roku 1939/40, což byl de facto semestr jeden. Ovšem 
předchozí semestr byl násilně přerušen, takže Miklík možná měl odučit látku obou semestrů. Srov. 

NOVOTNÝ, Vojtěch. Katolická teologická fakulta 1939–1990. Prolegomena k dějinám české katolické 

teologie druhé poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007, s. 28–30, 411. 
204 Srov. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VI. Kn. č. 28, s. 427, 459, 519 aj. 
205 Srov. ARSH. Kronika koleje Obořiště, svazek VIII, s. 77. Konstantin byl za výuku všech 

biblických předmětů zodpovědný, ale nemusel učit vše, neboť dostal dva asistenty. 
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prostředí pražské koleje docházeli na jezuitské gymnázium v Bubenči.206 Jako prefekt 

měl Josef Konstantin mladým redemptoristům pomáhat žít jejich nové povolání 

a především jim být duchovně nablízku.207 Po roce jej ve funkci prefekta nahradil 

P. Josef Schroller a Miklík byl nadále jmenován jeho sociem (tj. pomocníkem). Této 

služby byl zbaven v září 1935, protože „při svém chatrném zdraví má až dost jiné 

práce.“208 Vedle starosti o kleriky byla Miklíkovi svěřena pastorace dětí a dětské 

besídky při kostele sv. Kajetána, od září 1939 se stal místo provinciála ředitelem 

Mariánské družiny dam.209 Na počátku roku 1946 pak byl jmenován do poradní funkce 

konsultora sekretáře pražské provincie redemptoristů,210 jehož úkolem bylo také 

připravovat oficiální akty a každý rok aktualizovat katalog provincie.211 

Pro samou práci nesmíme zapomenout na každodenní život v komunitě. Přes mnohá 

úskalí je to právě společný život, který pomáhá řeholníkovi k pokračování na započaté 

cestě. Josef Konstantin i při své cestovatelské povaze a pilné práci nežil v odtažitosti od 

reality společného života a dokázal s humorem reagovat na aktuální situace v komunitě. 

Dokázal kupříkladu v nejrůznějších proslovech a gratulacích své posluchače zaujmout, 

podstatné mistrně vyjádřit a ještě všechny pobavit. Nejednou se tak z refektáře pražské 

koleje ozývaly salvy smíchu.212 Nemůžeme tedy osobnost našeho misionáře redukovat 

na zapšklého moralizujícího kritika, uzavřeného ve světě své činnosti, přestože její 

množství, jak se zdá, neustále narůstalo. 

 

2.3.4. Katolický rozhlas 

 

Miklíkova zásluha na vzniku katolického rozhlasového vysílání v Československé 

republice byla beze sporu zásadní. Tato aktivita vycházela z lůna Katolické akce,213 pro 

jejíž rozkvět v Praze věnoval Josef Konstantin mnoho sil. Mohli bychom říci, že rozvoj 

                                                 
206 Srov. ARSH. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek V. Nečíslováno. 
207 Srov. Constitutiones, čl. 1282–1288. Josef Konstantin toto období prožil ve studentátu v Obořišti. 

Již tehdy se s přibývajícím počtem studentů stávalo zřejmým, že pro gymnazisty bude vhodné zřídit 
samostatné studijně-formační prostředí. Srov. ARSH. Kronika koleje Obořiště, svazek II., s. 221. 

208 NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VI. Kn. č. 28, s. 86. 
209 Srov. tamtéž, s. 370. 
210 Srov. NAR, f. ŘR. Kronika koleje Obořiště, svazek VII. Kn. č. 18, s. 295. 
211 Srov. Constitutiones, čl. 1362–1367. Konsultoři provincie byli vždy jmenováni dva (druhý byl 

konsultor admonitor), každý z nich měl podle konstitucí jasně daný rozsah svých činností. 
212 Srov. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VI. Kn. č. 28, s. 6–7, 120, 467 aj. 
213 Máme zde na mysli katolické hnutí světové církve, nikoli organizaci vytvořenou komunistickým 

režimem v roce 1949, která usilovala o rozkol uvnitř katolické církve. Srov. VÁCLAVÍK, David. 
Náboženství a moderní česká společnost. Praha: Grada 2010, s. 99. 
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Katolické akce se stal jeho srdeční záležitostí.214 Roku 1937 jmenoval kardinál Kašpar 

Poradní sbor pro věci katolického rozhlasu v rámci Katolické akce, Konstantin Miklík 

se stal jeho předsedou.215 Miklík společně s Václavem Jandou a Timotejem Vodičkou 

jednali s Československým rozhlasem, aby dosáhli zřízení vysílání pro katolíky. Před 

zahájením vysílání v rámci Československého rozhlasu bylo dokonce uvažováno 

o zřízení samostatné katolické stanice, která by byla dotována z příspěvků katolických 

posluchačů. Tak daleko ovšem snaha našich katolických intelektuálů nedospěla.216 

Dohoda o účasti katolíků na rozhlasovém vysílání v zemi České a Moravskoslezské 

byla uzavřena 26. listopadu 1938217 a samotné vysílání pro katolíky bylo zahájeno 

25. prosince 1938. Obsahem první relace zajišťované péčí ústředí Katolické akce byl 

vánoční projev kardinála Karla Kašpara, arcibiskupa pražského, na stanici Praha I. 

v čase 8:45 – 9:00.218 Katolickému vysílání byl pravidelně vyhrazen tento prostor: ranní 

patnáctiminutové vysílání a devadesát minut pro bohoslužbu každou neděli a zasvěcený 

svátek v dopoledních hodinách, mimo to třikrát týdně dvacetiminutová relace kulturně 

vzdělávacího zaměření z hlediska katolického.219 P. Miklík dostal na starosti cenzuru 

všech přednášek pro katolický rozhlas, a ještě navíc překládal evangelia a homilie pro 

ranní vysílání (budíčky) během nedělí a svátků. Tato činnost byla velmi časově náročná, 

což je vícekrát zmíněno v pražské kronice redemptoristů.220 

Z těchto důvodů Miklík postupně omezuje jiné činnosti. V červnu 1939 byl zproštěn 

úkolu lektora v Obořišti a také jeho literární činnost je v této době podstatně skromnější. 

Nešlo pouze o čas věnovaný přípravě vlastních přednášek do rozhlasu, ale též o cenzuru 

všech rozhlasových příspěvků pro katolické vysílání a dále o zdlouhavá a náročná 

jednání se zástupci Radiožurnálu, aby byla dodržována dohoda zástupců církve 

s Československým rozhlasem.  

 

Bylo nutno nejen pořád hlídat tuto dohodu (poslouchat, co se vysílá a jak to odporuje dohodě), nýbrž i 

často protestovat a vcházet v nová jednání a ujednání na zachování a uhájení teorie dohody a na 

                                                 
214 Srov. ARSH. Dopis J. K. Miklíka generálnímu představenému. 13. 10. 1934. 
215 Srov. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VI. Kn. č. 28, s. 231. 
216 Srov. Archiv Českého rozhlasu (ACR). Korespondence s Katolickou akcí a tajemníkem 

československé církve, inv. č. 549. Vyjádření k novým požadavkům Katolické akce. 26. 10. 1938. 
217 Srov. ACR. Korespondence, inv. č. 549. Vyjádření k dalším požadavkům Katolické akce. 

21. 12. 1938. 
218 Srov. ACR. Programový týdeník Radiojournal 1938, roč. 16, č. 52. 
219 Srov. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VI. Kn. č. 28, s. 312. Srov. též 

ACR. Korespondence, inv. č. 549. Vyjádření programového ústředí k vysílání bohoslužeb a duchovních 

přednášek. 16. 10. 1939. 
220 Srov. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VI. Kn. č. 28, s. 327, 353 aj. 
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provádění aspoň jejich podstatných bodů. Ani toto podstatné nebylo vždy uhájeno pro zmatek 

politických poměrů a nedostatek opory.221 

 

Vzhledem k Miklíkově pečlivosti mu funkce generálního censora církevního pro věci 

katolického vysílání přinášela velmi mnoho starostí. Mnohé z příspěvků bylo 

z Miklíkova pohledu nutné změnit, případně zcela přepracovat. Program musel být 

připravený dlouho dopředu před samotným vysíláním, mnozí z přispěvatelů nedodali 

své příspěvky včas, případně svoji účast ve vysílání odmítli. Zacelit tuto mezeru bylo 

taktéž starostí Josefa Konstantina, což mu přinášelo nemalé nervové vypětí.222 

Boj o katolické vysílání se zostřil s vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava, jelikož 

německá strana zabrala jeden z vysílačů Československého rozhlasu. Ubylo tedy 

vysílacího času pro Čechy a ubylo vysílacího času i pro katolický rozhlas. Bylo nutné 

vést nová jednání: „Boj byl tuhý, vyčerpávající a skončil udržením podstatných bodů 

dohody. Časově katolický rozhlas zkrácen takřka násilím asi o čtyřicet procent.“223 

I přes toto velké Miklíkovo nasazení pro věci katolického vysílání jeho činnost 

skončila před Vánocemi 1941.224 Po druhé světové válce byly tendence katolické 

vysílání obnovit, nicméně v tehdejších kulturně-politických poměrech to nebylo možné. 

Společenské klima nejenom že nepřálo obnovení katolického vysílání, ale stále 

vzrůstaly nepřátelské tendence vůči církvi jako takové. Mnozí z katolické inteligence 

pochopili toto nepřátelské tažení hned v jeho počátcích a zvolili cestu ústupu do exilu. 

 

2.4. Život v exilu 

 

Josef Konstantin Miklík strávil v exilu více než osmnáct let, což byla čtvrtina jeho 

života. Z jeho osobní korespondence je možné vysledovat mnohé dobrodružné cesty, 

zároveň však vysvítají tělesná i duševní muka, která v exilu zakoušel. Není asi příliš 

neobvyklé, že se během jeho života v exilu stále vynořovala myšlenka na návrat do 

vlasti nebo touha být alespoň vlasti co nejblíže. Přesto Miklíkova životní cesta končí 

daleko v zámoří. 

 

                                                 
221 Tamtéž, s. 391–392. 
222 Srov. tamtéž. 
223 Tamtéž, s. 431. 
224 Srov. tamtéž, 510. 
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2.4.1. Odchod z vlasti 

 

Katolická církev v naší zemi v době po druhé světové válce zakoušela novou situaci. 

Přestože se církevní i političtí představitelé zprvu ujišťovali o vzájemné spolupráci, 

některé vládní reformy velmi nepříznivě ovlivňovaly život církve a její činnost. Přes 

marné protesty biskupů proběhly pozemkové reformy, které zabraly veškerý 

hospodářský majetek církve, byly zrušeny církevní školy, omezovány zasvěcené svátky 

a zaváděny pracovní neděle.225 

P. Miklík měl mnoho kontaktů mezi vyššími představiteli církve a tehdejší 

katolickou inteligencí. S trochou nadsázky by se dalo říci, že se pohyboval ve vyšších 

církevních kruzích.226 Váhavý odpor biskupů a především laxní přístup představitelů 

lidové strany k represívním krokům vlády vůči církvi Josefa Konstantina rozladil 

natolik, že se počátkem roku 1948 odhodlal k provokativnímu činu a napsal všem 

ordinářům důrazný list o právech a povinnostech biskupů v kodexu.227 Podle svědectví 

P. Buňáta, který byl s Miklíkem v úzkém kontaktu v exilu, měl být na základě 

Miklíkova listu formulován list československých ordinářů tehdejší komunistické 

vládě.228 

Zajímavé je, že Leonard Buys, generální představený redemptoristů, psal v únoru 

1948 Miklíkovi dopis, ve kterém žádá jeho přítomnost v Římě v dubnu a květnu toho 

roku za účelem společného jednání v důležitých záležitostech kongregace.229 Miklíkovu 

reakci se nám nepodařilo s jistotou dohledat, nicméně z jeho pozdější zmínky v dopise 

generálnímu představenému usuzujeme, že společné jednání se mohlo týkat 

připravovaného misijního poslání.230 Jelikož však byly mezitím uzavřeny státní hranice, 

bylo třeba republiku opustit ilegálně. Domníváme se tedy, že odchod Konstantina 

Miklíka z Československé republiky byl krom logického vyústění nastalé situace, kdy 

                                                 
225 CHALUPOVÁ, Petra. Katolická církev v Českých zemích v letech 1945–1948. Brněnská diecéze – 

církevní školství a činnost církve pro mládež [rukopis] – diplomová práce; vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří 
Hanuš Ph.D. Brno, 2008, s. 22–26. 

226 Jeho časté kontakty s pražským arcibiskupstvím dobře ilustrují některé z jeho dopisů Timotheu 

Vodičkovi. Srov. Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Pozůstalost Timothea Vodičky. Dopisy J. 
K. Miklíka Timotheu Vodičkovi. Inv. č. 57. 

227 Srov. tamtéž. V nedatovaném dopisu (podle kontextu z konce ledna 1948) Miklík ještě sděluje 
Vodičkovi, že tento jeho „čin“ rozpohyboval také lidoveckého náměstka vlády a katolického kněze 

Msgre. Šrámka. Srov. také ARSH. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VII, s. 315, kde kronikář 
sice neuvádí Miklíkovo jméno, ale z kontextu je to zcela zřejmé. 

228 Srov. ARSH, f. Josef Konstantin Miklík. Dopis P. Josefa Buňáta Janu Zemánkovi. 14. 10. 1992. 
229 Srov. ARSH, f. Josef Konstantin Miklík. Dopis generálního představeného kongregace 

J. K. Miklíkovi. 23. 2. 1948. 
230 Srov. ARSH, f. Josef Konstantin Miklík. Dopis J. K. Miklíka generálnímu představenému 

kongregace. 21. 11. 1948. 
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hrozily represe ze strany totalitního režimu, zároveň odpovědí na vyvstávající potřebu 

nového poslání. 

První pokus o zdolání státní hranice 10. března 1948 se nezdařil. Pražský 

redemptorista Josef Miklík a kapitán západní armády v záloze František Rochla byli 

zadrženi jednotkou pohraniční stráže na vlakovém nádraží v Certlově231 pro podezřelý 

pohyb v hraničním pásmu. Následoval výslech v Českých Budějovicích, dle kterého 

neměli v úmyslu překročit hranice, ale směřovali do kláštera cisterciáků ve Vyšším 

Brodě, kam chtěl údajně František Rochla vstoupit. Miklík mu měl svým vlivem zajistit 

dobré přijetí. Je obdivuhodné, že se jim podařilo všechny vyslýchající přesvědčit o své 

pravdomluvnosti a byli po třech dnech propuštěni na svobodu.232 

Miklíkovi i Rochlovi muselo být jasné, že tato příhoda na ně strhává nechtěnou 

pozornost bezpečnostních složek, které byli doposud ušetřeni. Proto neotáleli, po 

patnácti dnech svůj pokus opakovali a napodruhé se jim tajný únik z vlasti povedl. 

Předběhli tím své vyšetřovatele, kteří zprávu o jejich zadržení s žádostí o věnování 

pozornosti těmto osobám poslali do pražského ústředí státní bezpečnosti až 9. dubna.233 

O datu odchodu z republiky se dozvídáme z Miklíkem vlastnoručně psaného soupisu 

odsloužených mší svatých: „Mše, které jsem já, P. Josef Konstantin Miklík CSsR 

pražský, sloužil ode dne svého odchodu z Československé Republiky 25. 3. 1948 až do 

dne 25. 11. 1948.“234 Tento soupis nám dobře poslouží při monitorování prvních měsíců 

Josefa Konstantina za hranicemi. 

 

2.4.2. Exilové putování 

 

O putování redemptoristického exulanta nám svědčí kromě osobní korespondence 

s generálním představeným redemptoristů také jeho dopisy katolickému publicistovi 

Leo Grubrovi. Přátelství Konstantina Miklíka a Leo Grubra vznikalo v době první 

republiky během jejich spolupráce kolem kulturní, katolicky orientované revue Řád.235 

Leo Gruber patřil do kroužku katolických intelektuálů kolem olomouckého 

                                                 
231 Dnešní Rybník, část obce Dolní Dvořiště. Srov. Dolní Dvořiště. Bývalé obce v dnešním správním 

obvodu Dolní Dvořiště [2015-07-30]. <http://www.dolnidvoriste.cz/byvale-obce-v-dnesnim-spravnim-

obvodu-dolni-dvoriste/d-1024/p1=60>. 
232 Srov. ABS. Hlášení Státní bezpečnosti. 
233 Srov. tamtéž. 
234 „Missae quas ego, P. Jos. Const. Miklik CSsR, Pragensis celebravi a die discessus mei de RCS 

25/3/1948 usque ad diem 25. 11. 1948 inclusive.“ ARSH, f. Josef Konstantin Miklík. Soupis mší svatých 

25. 3. 1948 – 25. 11. 1948. 
235 RAFAJA, František. Exil a oběť, s. 587–588. 

http://www.dolnidvoriste.cz/byvale-obce-v-dnesnim-spravnim-obvodu-dolni-dvoriste/d-1024/p1=60
http://www.dolnidvoriste.cz/byvale-obce-v-dnesnim-spravnim-obvodu-dolni-dvoriste/d-1024/p1=60
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dominikánského kláštera, po válce se přestěhoval do Prahy, kde byl činný v Katolické 

akci a po únoru 1948 odešel do exilu, kde pracoval pro rádio Svobodná Evropa.236 

Stejně jako během působení v pražském klášteře, kdy býval Miklík často na cestách, 

také po opuštění vlasti jeho nohy nezahálely. Miklíkovo putování záhy po emigraci bylo 

určováno především základními životními potřebami. Musíme si uvědomit, že koncem 

čtyřicátých let dvacátého století bylo Německo v důsledku války v těžké hospodářské 

situaci. Jídlo bylo rozdělováno na základě potravinových lístků, které přistěhovalci 

pochopitelně nedostávali. Miklík byl tedy odkázán na pomoc utečeneckých táborů, 

případně řeholních komunit, u kterých pobýval. 

V Německu Miklík čekal přibližně tři měsíce na vyřízení víza do Francie. Nejprve 

přebýval u milosrdných sester v Mnichově a byl tak zesláblý z podstoupené cesty, že 

nebyl schopný přijmout nabízené provizorní kněžské místo. O té době později v jednom 

z dopisů píše: „Měl jsem dost hladu u milosrdných sester a ony měly dost hladu se 

mnou.“237 Po nabrání nejnutnějších sil se odebral do utečeneckého tábora v Burgu, 

odkud po získání víza v červnu 1948 odcestoval do Paříže. Ve Francii se Josef 

Konstantin setkal s mnohými krajany a byl by zde rád zůstal, neboť lidé byli velkorysí 

a štědří, životní podmínky však mnohem těžší. Kvůli veliké bídě a pro přednostní 

pověření od generálního představeného kongregace zřídit české a slovenské rádiové 

vysílání ve Španělsku zažádal o vízum do této země.238 

Do Madridu se Miklík dostal v polovině září 1948. Zde usiloval o splnění úkolu 

zřídit katolické vysílání i přes to, že mu vytýkali zanedbávání duchovní péče o české 

a slovenské uprchlíky. Přestože Španělsko nebylo druhou světovou válkou tak 

poznamenáno jako Německo a Francie, Miklík zde prožívá velmi těžké období. Nejtěžší 

pro něj bylo nepochopení a nedostatek podpory od redemptoristických spolubratrů. 

V dalším důvěrném dopise generálnímu představenému čteme: 

 

Myslel jsem si, že v kongregaci je větší bratrská láska, ale je sotva dostačující. Toto omlouvá zvláště 

ty, kteří pod vší tuhostí řádu, jsou bez citu, bez srdce, bez lidskosti. (…) My Češi a Slováci jsme jinak 

přijímali pronásledované, až na to někteří doplatili.239 

                                                 
236 Srov. tamtéž, s. 589. Srov. TRÁVNÍČEK, Mojmír. In Memoriam dr. Grubra. Proglas 1995, roč. 6, 

č. 8, s. 44–45. 
237 „Cum chartoibariis carerem, apud Sorores Misericordiae sat famis habui ipsaeque mecum.“ ARSH, 

f. Josef Konstantin Miklík. Dopis J. K. Miklíka generálnímu představenému kongregace. 21. 11. 1948. 
238 Srov. tamtéž. 
239 „Putaveram multo majorem esse fraternum amorem in Congregatione, sed est vix sufficiens,et hoc 

excusat praesertim eos, qui sub omni vigore observantiae sine corde, sine affectu, sine humano sensu 
sunt. (…) Nos quidem, Bohemi et Slovaci, aliter recipiebamus fratres fugientes, religiosos aut 
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Tyto těžké okolnosti pobytu ve Španělsku vedly Miklíka dokonce k úvahám 

o návratu do vlasti. Již vyjednané povolení pro československé vysílání v Madridu bylo 

vzápětí odvoláno, Miklík v tom tuší zásah členů místní redemptoristické komunity a je 

zklamaný Španělskem, od kterého tolik očekával. Vedle toho je trápen mnoha 

nemocemi a hledá možnost úniku. Od provinciála Františka Suchomela sice dostal roku 

1949 povolení bydlet v exilu mimo redemptoristické koleje, ale on se pobytu 

v komunitě nechce zcela vzdát. Protože ve všech španělských redemptoristických 

společenstvích by Miklíka přijali jen pro misionářskou nebo učitelskou činnost, 

nepřestává v něm hlodat myšlenka na další cestu.240 

Ze Španělska Miklík odplouvá v roce 1950 společně s Mons. Adolfem Němcem do 

Brazílie.241 Jeho první pobyt v Brazílii příliš dlouho netrval, již 18. srpna 1951 

nacházíme písemnou zprávu generálnímu představenému redemptoristů z lincolnské 

diecéze v USA, že Miklík sídlí v dané době na americké adrese ve městě Lincoln ve 

státě Nebrasca.242 Zde přibližně rok pracoval jako kancléř na biskupské kurii243 

u lincolnského biskupa Ludvíka Benedikta Kučery, potomka českých imigrantů,244 na 

jehož popud se roku 1952 vrátil do Rio de Janeiro v Brazílii. „Lituji jen, že jsem se dal 

zlákat od biskupa Kučery jít zase pryč sem do Brazílie (…) u něho jsem už mohl pak 

zůstat na penzi až do smrti nebo do návratu.“245 

Tak jako při svém prvním pobytu v Brazílii, zůstal Josef Konstantin nejprve 

u Mons. Adolfa Němce v Duque de Caxias nedaleko Rio de Janeiro. Protože chtěl žít 

v komunitě, přestěhoval se po nějaké době do koleje redemptoristů při kostele svatého 

Alfonse ve čtvrti Tijuca, v ulici Barao de Mesquita v Rio de Janeiro.246 Zdejším 

řeholníkům vypomáhal kněžskou službou až do roku 1959, vyjma druhé cesty do USA 

podniknuté v roce 1954.247 Horké brazilské počasí však Miklíkovi nesvědčilo, a proto 

usiloval o návrat do Evropy. Psal tedy na rakouský konzulát, aby mu bylo umožněno 

                                                                                                                                               
sacerdotes.“ ARSH, f. Josef Konstantin Miklík. Dopis J. K. Miklíka generálnímu představenému 

kongregace. 30. 11. 1948. 
240 Srov. SAFR. Dopisy J. K. Miklíka manželům Grubrovým. 9. 11. 1949. 
241 Srov. ARSH. Dopis P. Josefa Buňáta. 
242 Srov. ARSH, f. Josef Konstantin Miklík. Dopis z linkolnského domu redemptoristů generálnímu 

představenému. 18. 8. 1951. 
243 Srov. ARSH. Dopis P. Josefa Buňáta. 
244 Srov. Wikipedia. Louis Benedict Kucera [2015-07-30]. 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Benedict_Kucera>. 
245 SAFR. Dopisy J. K. Miklíka manželům Grubrovým. 8. 4. 1957. 
246 Srov. ARSH. Dopis P. Josefa Buňáta. 
247 Srov. SAFR. Dopisy J. K. Miklíka manželům Grubrovým. 24. 4. 1954, 29. 12. 1954. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Benedict_Kucera
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přijmout kněžské místo v Rakousku, poblíž československých hranic. Tyto jeho žádosti 

však zprvu zůstávaly bez odezvy, i přes velkou Miklíkovu snahu a množství 

vynaložených prostředků.248 

Do vytouženého Rakouska se dostal až v roce 1959 za pomoci petrina P. Buňáta. Pro 

slábnoucího Miklíka byla tato cesta právě tak náročná jako jeho útěk z Československé 

republiky.249 V Rakousku Josef Konstantin působil u sester v klášteře sv. Josefa 

v Kemmelbachu u Ybbsu, sto kilometrů od Vídně. Zde jej také navštívil jeho dlouholetý 

přítel Leo Gruber.250 Po půlroce tamějšího působení byl Miklík přestěhován do kláštera 

nedaleko v Hinterbrühlu u Vídně. Přestože sestry mu v mnohém vyšly vstříc, trpěl Josef 

Konstantin v Rakousku samotou a svému příteli si v dopisech posteskává na nelehké 

podmínky. „… jsem ve všem více opuštěn, víc ve tmě, v prostotě, kde se míň pohnu, 

venku zaváto, svět vzdálen …“251 Rakouský kraj Miklíkovi připomínal rodnou Moravu. 

Uvědomoval si, že vyhnanství je mu údělem do konce života a rád by jej dožil 

v Evropě. Skromné podmínky v rakouském klášteře a ubývající prostředky však 

přivedly Miklíka k myšlence opět se vrátit do kláštera v Brazílii. V dopise manželům 

Grubrovým píše: 

 

Pokud se týče Brazílie, je to pro Čecha zem nejpřijatelnější skoro po každé stránce. A Brazilec rozumí 

Čechovi nejlépe, právě tak jako Čech Brazilcovi. Je to arci řečeno povšechně, ale i vy dva, kdybyste 

pobyli v Brazílii šest let jako já, a pak to zkoušeli jinde, vždy byste se vrátili do Brazílie.252 

 

Po svém odchodu z kláštera sester v Hinterbrühlu Miklík navštívil rodinu svých 

přátel Grubrových v Mnichově.253 Krátkodobě pak pobýval v různých evropských 

klášterech redemptoristů, zvláště v Rakousku, Španělsku a Francii, a snažil se zde najít 

vhodné místo pro dožití. Jeden z jeho přátel se mu snažil zajistit místo kaplana 

u řeholních sester v bavorském Rosenheimu, ale bezúspěšně. Ježto se žádné vhodné 

místo nenašlo, vrátil se v únoru 1963 definitivně do Brazílie.254 

 

                                                 
248 Srov. SAFR. Dopisy J. K. Miklíka manželům Grubrovým. 11. 2. 1958. 
249 Srov. SAFR. Dopisy J. K. Miklíka manželům Grubrovým. 7. 8. 1959. 
250 Srov. SAFR. Dopisy J. K. Miklíka manželům Grubrovým. 6. 12. 1959. 
251 Srov. SAFR. Dopisy J. K. Miklíka manželům Grubrovým. 14. 1. 1960. 
252 Srov. SAFR. Dopisy J. K. Miklíka manželům Grubrovým. 24. 6. 1960. 
253 Srov. SAFR. Dopis Gertrudy Gruberové Františku Rafajovi. Prosinec 2003. 
254 Srov. SAFR. Dopisy J. K. Miklíka manželům Grubrovým. 26. 6. 1963. Část období mezi lety 1960–

1963 zřejmě Miklík pobýval opět v Brazílii, neboť zde popisuje svoji druhou cestu do Evropy. Srov. též 
RAFAJA, František. Exil a oběť, s. 582–583. 
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2.4.3. Konec života 

 

Ve svých téměř sedmdesáti letech se Miklík vrátil nadobro na jihoamerický 

kontinent, do redemptoristického kláštera při farnosti sv. Alfonse v Rio de Janeiro. Se 

svojí poslední cestou do Evropy měl velmi mnoho výdajů, proto na doporučení přátel 

přijal dva kaplanské úvazky, což bylo velmi vysilující. Během půl roku této služby byly 

jeho zdravotní obtíže stále citelnější, proto na doporučení svých řeholních spolubratrů 

navštívil lékaře, který rozhodl o jeho umístění do léčebného sanatoria.255 

Podrobnější zprávy o průběhu Miklíkovy nemoci a o jeho posledních letech před 

smrtí už nemáme. Až do konce života mu byl oporou P. Josef Buňát působící v Rio de 

Janeiro, který jej navštěvoval v těžkostech jeho stáří a nemocí, pomáhal zmírňovat 

trýzeň samoty a odloučení od vlasti.256 

Josef Konstantin Miklík zemřel 31. prosince 1966 v Rio de Janeiro ve věku 71 let. 

Na hřbitově svatého Jana Křtitele v Rio de Janeiro, ve čtvrti Botafogo, jej pochoval 

a pronesl pohřební řeč jeho dlouholetý kněžský spolubratr P. Josef Buňát. Jelikož byl 

Josef Konstantin členem českého výboru brazilského Červeného kříže, jeho předseda se 

též účastnil posledního rozloučení.257 Zprávu o Miklíkově úmrtí přinesl měsíčník 

katolického exilu Nový život, z něhož zprávu citovali 12. dubna 1967 při českém 

vysílání vatikánského rozhlasu.258 Ostatky Josefa Konstantina byly později převezeny 

do města Juiz de Fora, ležícího stopadesát kilometrů od Rio de Janeiro, a uloženy na 

místo věčného odpočinutí redemptoristů.259 

 

                                                 
255 Srov. SAFR. Dopisy J. K. Miklíka manželům Grubrovým. 26. 6. 1963. 
256 Srov. ARSH. Dopis P. Josefa Buňáta. 
257 Srov. tamtéž. V exilu a jinde. Brazílie. Nový život 1967, roč. 19, č. 4, s. 98. 
258 Srov. SAFR. Kopie dopisu kojetínského kněze synovci P. Miklíka Františku Rozsypalovi. 

13. 4.  1967. 
259 Srov. ARSH. Dopis P. Josefa Buňáta. 
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3. Představení díla Josefa Konstantina Miklíka 

 

Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách, dílo Josefa Konstantina Miklíka se 

rozvinulo do veliké šíře, jak svým tematickým zaměřením, tak i v důsledku širokého 

spektra aktivit jeho autora. Všechny tyto aktivity vyrůstaly z Miklíkova misionářského 

poslání, které jej zavazovalo k šíření katolické víry a stalo se také motorem jeho 

tvůrčího působení. V Miklíkově díle se toto poslání projevilo dvojím způsobem. Jeho 

první snahou bylo upevňování a prohlubování duchovního a náboženského života 

věřících skrze předkládání vzorů k následování a vzdělávání ve víře. Druhou oblastí 

byla apologie katolické víry i církve a potírání všeho, co víru věřících ohrožovalo nebo 

ji mohlo nakazit herezí. Tato apologie se proměňovala v ostrou polemiku, na které již 

mnohdy jen velmi obtížně nacházíme známky misijního poslání. 

Současná literární reflexe zůstala prozatím bez větší znalosti a zájmu o Miklíkovo 

dílo, které se nachází v námi naznačené první oblasti.260 Domníváme se, že tato na první 

pohled méně výrazná část je svým významem důležitější, neboť zahrnuje teologické 

studie, věroučné publikace i modlitební knížky. Miklíkovo bojovné dílo je mnohem 

viditelnější možná i proto, že vyvolalo nejednu kontroverzi. Po studiu životních osudů 

tohoto redemptoristy však nepochybujeme o ryzosti jeho úmyslů, se kterými vstupoval 

na pole tohoto bojovného katolicismu. 

V našem představení díla Josefa Konstantina Miklíka se budeme držet základního 

rozdělení podle oblasti jeho činnosti na monografie, časopisecké články a rozhlasové 

příspěvky, přičemž v prvních dvou skupinách se pokusíme aplikovat rozdělení 

naznačené výše. Hlavním důvodem tohoto dělení je snaha o přehledné představení díla, 

jehož systematické zpracování může být tématem další práce. 

Období Miklíkovy publikační činnosti máme vymezeno jeho životem. Počátek jsme 

stanovili podle jemu přiznané literární prvotiny v časopisu Hlídka roku 1924,261 jelikož 

pátrání po dřívějších pracích bylo neúspěšné, za konec jeho tvorby můžeme považovat 

rok 1948, kdy emigroval. Dochovaná korespondence z exilu se o Miklíkově tvorbě 

nezmiňuje.262 

                                                 
260 Srov. např. PUTNA, Martin C. Literatura 1918–1945, s. 695–706; MED, Jaroslav. Literární život 

ve stínu Mnichova (1938–1939). Praha: Academia, 2010, s. 54–56. 
261 Srov. MIKLÍK, Josef. Několik slov o t. ř. mystickém směru v novém katolickém písemnictví 

francouzském. Hlídka 1924, roč. 41, č. 7, s. 293–300. 
262 Srov. SAFR. Dopisy J. K. Miklíka manželům Grubrovým. Srov. PUTNA, Martin C. Literatura 

1918–1945, s. 706. 
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3.1. Knižní publikace 

 

Miklíkovo knižní dílo lze jen velmi obtížně rozdělit do nějakých tematických oblastí. 

Pokusíme se tedy stručně projít seznamem jeho publikací. 

V prvním knižně vydaném titulu Pekařův sv. Jan Nepomucký263 Miklík vyslovil 

kritiku Pekařova přístupu k národnímu světci. Historik Josef Pekař ve svém 

pojednání264 nenahlíží svatého Jana jako světce a mučedníka pro víru, nýbrž jako 

národní vzor, a klade jej na roveň Jana Husa, což je podle Miklíka matoucí. Ve své 

kritice Josefa Pekaře pokračoval i v příspěvku k probíhající diskuzi Masaryk a Pekař 

o smyslu českých dějin265 a překvapivě se postavil na stranu T. G. Masaryka, protože na 

jeho straně spatřuje opravdovost. Není podstatné, že se Masaryk staví proti katolictví 

a Pekař se naopak ke katolictví hlásí. „Masaryk neuškodil církvi více, než jsme jí 

uškodili my sami. Uškodili jsme jí svým paktováním s liberalismem, svou hříšnou leností 

a opovážlivým spoléháním na moc císařského ramene.“266 Pekař se později s Miklíkem 

setkal a po dlouho trvající debatě prý prohlásil: „Když vy (katolíci) máte samá 

dogmata.“267 K diskuzi o smyslu dějin se Miklík ještě později vrátil v textu Theologie 

dějin.268 

Své úvahy z politické oblasti Miklík nastínil v konceptu nového státního zřízení 

Kniha o dobrém zřízení státu.269 V první řadě jde o kritiku a odmítnutí demokracie, 

a poté o návrh nového státního uspořádání – nookracie, tj. dobrovlády, což má být vláda 

nejlepších. Do detailů je rozpracován celý nookratický systém, ve kterém je popsán 

způsob voleb, zákonodárství, soudnictví, školství apod. včetně mnoha bizarních detailů. 

Není snad ani třeba dodávat, že se jedná o utopii. 

V knížce Poznání270 Miklík skrytý za pseudonymem velmi ostrým tónem, plným 

ironie, útočí proti soudobým společenským nešvarům projevujících se v módě, 

nevázaných vztazích (ve verších) a ve zpopelňování tělesných pozůstatků, které bylo 

chápáno jako demonstrace odmítání víry ve vzkříšení těla. 

                                                 
263 MIKLÍK, Konstantin. Pekařův sv. Jan Nepomucký. Praha: Spolek „Život“, 1930. 
264 Srov. PEKAŘ, Josef. Tři kapitoly o sv. Janu Nepomuckém. Praha: Vesmír, 1921. 
265 MIKLÍK, Konstantin. Masaryk a Pekař o smyslu českých dějin. Praha: Knihovna lidové akademie, 

1931. 
266 Tamtéž, s. 6. 
267 KANTŮRKOVÁ, Eva (ed.). Pekařovské studie. Praha: Academia, 1995, s. 122. 
268 Srov. MIKLÍK, Konstantin. Theologie dějin. Olomouc: Dominikánská edice Krystal, 1940. 
269 Srov. MIKLÍK, Konstantin. Kniha o dobrém zřízení státu. Kritika demokracie a nový politický 

systém. Praha: Nákladem vlastním, 1931. 
270 Srov. DISMAËLI, Ezechiel Rahha [pseudonym Josefa Konstantina Miklíka]. Poznání. Milenci, 

manželé, umírající. Praha: Nákladem vlastním, 1932. 
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Svůj zájem Miklík dále věnoval oblasti filosofie, na jejímž poli cítil potřebu 

poopravit Franze Brentana. Mnohem důležitější bylo opět katolictví. V monografii 

K svobodě bádání271 to je polemika s Brentanovými výroky o svobodě bádání, které se 

rozcházejí s katolickým dogmatem. V jejím volném pokračování pod názvem 

K přesnosti myšlení272 jde o prokázání neměnnosti církevního učení. Součástí knihy je 

varování před myšlenkami Brentana: odpadlého katolíka, který již mimo církev není ve 

svých soudech schopen plné pravdy. 

V následujícím počinu Miklík poprvé ve svém knižním díle opustil kritiku a vydal 

malou modlitební knížečku.273 Tato brožurka je průvodkyní modlitbou růžence a nabízí 

úryvky z Písma k rozjímání pro každý zdrávas ze všech patnácti desátků. Podobným 

způsobem je sestavena také kniha Katechismus modliteb.274 Miklík zde předložil 

latinský text neměnných mešních modliteb společně s vlastním českým překladem 

a připojil mnoho překladů modliteb z latiny pro společné i soukromé pobožnosti. 

Pro podporu a utvrzení víry lidových vrstev Miklík přeložil a upravil Katechismus 

základních pravd Jakuba Balmese.275 Nejde o katechismus v pravém slova smyslu, 

kniha měla spíše posloužit jako pomůcka při obraně vlastní víry a při vyvracení námitek 

odpůrců; po několika letech se dočkala druhého vydání.276 Toto dílo, ač apologické, 

můžeme zařadit mezi knihy vzdělávací. 

Další Miklíkovou starostí byla mravní obroda národa. Proto usiloval nasměrovat 

katolíky ke čtení takových knih, které se jim stanou podporou v úsilí o ctnostný život. 

Pověstnému Klíči k dobré literatuře,277 kvůli němuž byl Miklík nazýván novodobým 

Koniášem nebo inkvizitorem,278 předcházel podobný soupis doporučující literatury 

                                                 
271 Srov. MIKLÍK, J. Konstantin. K svobodě bádání. Analysa spisu filosofa Brentana. Stará Říše: 

Marta Florianová, 1932. 
272 Srov. MIKLÍK, J. Konstantin. K přesnosti myšlení. Doslov k práci filosofa Brentana. Stará Říše: 

Marta Florianová, 1934. 
273 Srov. MIKLÍK, Konstantin (ed.). Rozjímání o tajemstvích sv. růžence podle textů Písma svatého 

a úmysly, za něž lze prositi při jednotlivých desátcích růžence. Praha: Kropáč a Kucharský, 1934. 
274 Srov. MIKLÍK, Konstantin (ed.). Katechismus modliteb. Texty hlavních modliteb církve. Praha: 

Ladislav Kuncíř, 1937. 
275 Srov. BALMES, Jakub. Katechismus základních pravd. Vydání první. Přeložil a rozšířil 

Konstantin MIKLÍK. Praha: Nákladem vlastním, 1935. 
276 Srov. BALMES, Jakub. Katechismus základních pravd. Vydání druhé. Přeložil a rozšířil 

Konstantin MIKLÍK. Brno: Brněnská tiskárna, 1947. 
277 Srov. MIKLÍK, Konstantin. Klíč k dobré literatuře, aneb seznam knih, knížek a knížeček výborně, 

dobře neb snažně udělaných téměř obecně žádoucích, užitečných a přístupných myslím čtenářů zdravých, 

jadrných a nepříliš odborných. S vyloučením spisů ohavných, škodlivých a zbytečných. Praha: Veřejná 

katolická půjčovna knih Praha II., Ostrovní č. 7a u Ladislava Kuncíře, 1938. 
278 Srov. KRČ, Jakub. Josef Konstantin Miklík: Klíč k dobré literatuře. Souvislosti 1995, roč. 6, č. 4, 

s. 61. Srov. TRÁVNÍČEK, Mojmír (ed.). Jan Čep – Jan Zahradníček: Korespondence II. 1943–1948. 
Praha: Aula, 2000. 
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z katolické knihovny v Praze 1 Tři sta knih pro mládež.279 Před samotným seznamem 

knih v Klíči Miklík pojednává o církevním indexu zakázaných knih a o způsobu, jak by 

k takovým knihám měl katolík přistupovat, což mu zřejmě vyneslo uvedené přízvisko 

inkvizitora. K obhajobě církevního indexu knih se Miklík ještě jednou vrací v knize 

Četba knih z hlediska morálního a kanonického.280 O jeho důležitosti je přesvědčen, 

neboť každá kniha má vliv na ducha člověka buď dobrý, nebo špatný. 

V publikaci Sokolská tradice281 se Miklík ostře vymezuje vůči spoluzakladatelovi 

Sokola Miroslavu Tyršovi a jeho spisu Mohamed a nauka jeho.282 Miklík má za to, že 

Mohamedova nauka je pro Tyrše pouze zástěrkou pro skrytý útok proti církvi. 

Josef Konstantin dále předkládá svým čtenářům vzory hodné následování. Osobnost 

pěstouna Páně detailně rozebírá v knize Svatý Josef Nazaretský,283 příklad ctností Marie 

a Josefa ukazuje v textu Manželství Panny Marie284 a přidává ještě poesii Svatý 

Floriáne, oroduj za nás.285 V publikaci Jak chce Bůh, tak buď286 pak zaznamenává 

příklady souhlasu s boží vůlí na stránkách Písma, skrze něž vzrůstá posvěcení člověka 

a jeho blízkost Bohu. 

Miklíkův spis Pracovní smlouva287 je pojednání o vztazích mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, které se kloní ke kapitalismu. Je třetím svazkem šestidílné sociální 

nauky církve, jejíž ostatní díly vypracoval Timotheus Vodička.288 

Studie Byl svatý Václav ženat289 je drobným dílem vycházejícím z bádání 

nad legendami o našem národním patronovi. 

Knížkou Kritické studium290 Miklík apeluje na nutnost přistupovat k získávaným 

informacím při studiu kriticky, abychom nebyli ohroženi ztrátou víry. 

Zjevení svatého Jana291 je Miklíkův překlad poslední knihy Písma svatého, opatřený 

podrobnými vysvětlujícími poznámkami. 

                                                 
279 Srov. MIKLÍK, J. Konstantin. Tři sta knih pro mládež. I. Dodatek ke katalogu Veřejné katolické 

půjčovny knih v Praze II., Ostrovní 7a. Praha: Mariánská družina dam v Praze III. u sv. Kajetána, 1935. 
280 Srov. MIKLÍK, Konstantin. Četba knih z hlediska morálního a kanonického. Olomouc: Matice 

Cyrilometodějská, 1948. 
281 Srov. MICHNA, Kristián [pseudonym Josefa Konstantina Miklíka]. Sokolská tradice. Texty a glosy 

dokumentární. Praha: Ladislav Kuncíř, 1939. 
282 Srov. TYRŠ, Miroslav. Mohamed a nauka jeho. Brno: Družstvo Moravský legionář, 1925. 
283 Srov. MIKLÍK, Konstantin. Svatý Josef Nazaretský. Tasov: Marie Rosa Junová, 1948. 
284 Srov. MIKLÍK, Konstantin. Manželství Panny Marie. Tasov: Marie Rosa Junová, 1946. 
285 Srov. MIKLÍK, Konstantin – DEML, Jakub – JUN, Konstantin. Svatý Floriane, oroduj za nás. 

Tasov: Marie Rosa Junová, 1946. 
286 Srov. MIKLÍK, Konstantin. Jak chce Bůh, tak buď! O božských ctnostech v biblických dějích. 

Praha: Atlas, 1947. 
287 Srov. MIKLÍK, Konstantin. Pracovní smlouva. Olomouc: Dominikánská edice Krystal, 1947. 
288 První svazek srov. VODIČKA, Timotheus. Principy sociální ethiky. Olomouc: Krystal, 1945. 
289 Srov. MIKLÍK, Konstantin. Byl svatý Václav ženat? Tasov: Marie Rosa Junová, 1947. 
290 Srov. MIKLÍK, Konstantin. Kritické studium. Tasov: Marie Rosa Junová, 1947. 
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Již jen uvedený přehled monografií Josefa Konstantina Miklíka ukazuje, do jaké šíře 

se rozvinula jeho literární činnost. Většinu jeho díla pohltily kritické výpady vůči 

katolictví nepřátelskému světu v podobě liberálních vyjádření historika Pekaře, 

filosofickým výrokům odpadlého kněze Brentana, demokratického státního zřízení 

apod. Zvláštní skupinou prací jsou doporučující seznamy vhodné literatury, které jsou 

zasaženy kritikou ve smyslu selekce knih. Ostatní dílo poučné zahrnuje hagiografie, 

katechismus, teologické a překladové studie. 

 

3.2. Příspěvky do periodik 

 

Miklíkova četná přátelství s českými literáty mu otevírala cestu k publikování 

v různých časopisech, kterých v období první republiky vznikala celá řada. Naše bádání 

za účelem nalezení článků Josefa Konstantina Miklíka usilovalo postihnout co největší 

šíři časopisů po celou dobu jeho možného přispívání. Abychom nepominuli případné 

rané články, započali jsme svoje studium od počátků vydávání časopisů, u Hlídky od 

roku 1920. Z hlediska časopisecké tvorby jsou pro Miklíka nejplodnější třicátá léta. 

Napříč paletou různých periodik vycházejících za Miklíkova publikačního období, 

jsme se pohybovali na poli těchto časopisů: Svatá Hora (1922–1948), kde byl 

J. K. Miklík od září 1938 do dubna 1945 odpovědným redaktorem; Věstník Sdružení 

svatého Josefa (1931–1942 + 1947–1948), druhý ročník (1932) vede redakci; 

Studentská Hlídka (1909–1915); Život (1918–1936); Jitro (1919–1943); Úsvit (1946–

1948); Dobrý Pastýř (1946–1948), Hlídka (1920–1941); Zrno (1925–1926); Praporec 

(1939–1942); Od Pražského Jezulátka (1935–1937), Tak (1937), Přehled, (1932–1935), 

Katolík (1938), Obnova292 (1937–1939), Akord293 (1933), Časopis Katolického 

duchovenstva,294 Řád,295 Výhledy,296 Na Hlubinu,297 Filosofická revue,298 Pax.299 

                                                                                                                                               
291 Srov. MIKLÍK, Konstantin. Zjevení svatého Jana. Tasov: Marie Rosa Junová, 1947. Tomuto dílu 

se ještě budeme věnovat. 
292 Od října roku 1938 Národní obnova. 
293 V pozdějším Akordu již Miklík nepublikoval – srov. VANDASOVÁ, Anna. Jan Zahradníček 

v letech Akordu [rukopis] – diplomová práce; vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Praha, 2011. 
294 Podle stránek www.depositum.cz. Třídění článků podle autorů je zde poněkud zmatené, nacházíme 

zde autory nazvané 1. Miklík Dr. Josef, 2. Miklík, P. Dr. Josef, 3. Miklík. Dr., přičemž pod prvním 

z uvedených nacházíme krom příspěvků Josefa Miklíka také studie Konstantina Miklíka i článek Ignáce 
Miklíka. 

295 Podle ESSEROVÁ, Jitka. Řád. Revue pro kulturu a život (1932–1944) [rukopis] – diplomová 

práce; vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Praha, 2010. 
296 Podle NOVOTNÁ, Tereza. Profil a bibliografie listu Výhledy: měsíčník pro otázky náboženské, 

kulturní, sociální a literární (1939–1941) [rukopis] – bakalářská práce; vedoucí práce: ThDr. Kamila 
Veverková, Th.D. Praha, 2014. 

http://www.depositum.cz/
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Mnohé články předcházely pozdějšímu knižnímu zpracování daného tématu a dávaly 

čtenářům dopředu ochutnat z připravovaného díla. Například články o svatém Josefovi 

vycházely ve Věstníku Sdružení svatého Josefa průběžně v letech 1931–1940 a knižně 

byly vydány roku 1940. Podobně články O smyslu českých dějin v časopise Život jsou 

částmi později vydaných knižních publikací. 

V Časopisu katolického duchovenstva se nacházejí dvě Miklíkovy obsáhlejší studie. 

Roku 1927 zde Miklík uveřejnil svůj Nový návrh na úpravu kalendáře,300 v letech 

1931–1932 zde publikoval odbornou práci Opatovský homiliář301 společně 

s uveřejněním chybějících částí v edici Hechtově.302 V duchovní revui olomouckých 

dominikánů Na hlubinu vycházela z pera Konstantina Miklíka systematická pojednání 

o svátostech mezi lety 1938–1946. Čtrnáctideník Svatováclavské ligy Přehled 

publikoval v období let 1932–1935 řadu Miklíkových apologických článků, z nichž 

mnohé se staly součástí Sborníku kontroverzí.303 Sborník obsahuje asi sto padesát 

vypracovaných odpovědí na běžné námitky proti náboženství, má pět dílů a je dílem 

převážně olomouckých dominikánů na podporu obhajoby katolické víry. Miklík přispěl 

k dílu jedenácti odpověďmi. 

Lze říci, že z počátku byla publikační činnost v časopisech do jisté míry 

evangelizačním prostředkem Miklíka – misionáře. V pozdějších dobách Miklík ve 

svých příspěvcích stále více napadal všechno, co dle jeho názoru církvi škodilo. Tento 

bojovný styl byl patrný již v jeho příspěvcích pro revui Řád a mnohem výrazněji pak 

v časopise Obnova. Umlčením téměř veškerého katolického tisku během války byl 

umlčen i Miklík. Po válce sice má v úmyslu s Timotejem Vodičkou založit nový 

časopis, pro množství jiné práce k tomu nedojde.304 

 

                                                                                                                                               
297 Podle NEKVINDA, Libor. Na hlubinu 1926–1948. Bibliografie revue pro duchovní život. Hradec 

Králové: Gaudeamus, 2000. Nekvinda zařazuje pod dílo Konstantina Miklíka také jediný článek od 

Josefa Miklíka, který od té doby v revue Na Hlubinu nepublikoval. 
298 Podle PAVLINCOVÁ, Helena. Filosofická revue 1929–1948. Bibliografie časopisu olomouckých 

dominikánů. Praha: Filosofia, 1994. 
299 Miklíkův příspěvek v tomto periodiku jsem objevil zcela neplánovaně. 
300 MIKLÍK, Konstantin. Nový návrh na úpravu kalendáře. Časopis katolického duchovenstva 1927, 

roč. 68 (93), č. 4, s. 247–254. (První část ze tří.) 
301 MIKLÍK, Konstantin. Opatovský homiliář. Časopis katolického duchovenstva 1931, roč. 72 (97), 

č. 1–2, s. 93–100. (První část z šesti.) 
302 MIKLÍK, Konstantin. Opatovský homiliář. Části chybějící v edici Hechtově. Časopis katolického 

duchovenstva 1932, roč. 73 (98), č. 4, s. 227–235. (První část z šesti.) 
303 SOUKUP, Em. (ed.). Sborník kontroverzí. Sbírka přednášek, odpovídajících na časová hesla 

protináboženská. Olomouc: Lidové knihkupectví, 1934. 
304 Srov. Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Pozůstalost Timothea Vodičky. Dopisy J. K. 

Miklíka Timotheu Vodičkovi. Inv. č. 57. 
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3.3. Překladatelská činnost 

 

Miklíkova překladatelská činnost je rozsáhlejší, než jak se jeví na první pohled. 

V seznamu knižních publikací jsme uvedli tři tituly, které vlastně spadají do této 

kapitoly. Jsou jimi Katechismus modliteb, Katechismus základních pravd od Jakuba 

Balmese a poslední biblická kniha Zjevení svatého Jana.305 Katechismům se již více 

věnovat nebudeme, zajímavý je však pro nás Miklíkův biblický překlad. Při mnohém 

zmatku ohledně díla redemptoristů Miklíků totiž mnozí automaticky předpokládali, že 

autorem překladu knihy Zjevení je obořišťský Miklík. 

Podívejme se nyní na důkazy autorství v písemných pramenech. Prvním potvrzením 

je záznam v kronice redemptoristů v Obořišti.306 Začátkem roku 1948, když Konstantin 

Miklík právě učí Písmo svaté v Obořišti místo nedávno zemřelého Miklíka biblisty, je 

ve studentátu oznámeno vydání jeho překladu knihy Zjevení s komentářem. Z dalších 

soudobých záznamů v kronikách je navíc patrné, že Konstantin Miklík se v překládání 

Písma neomezil pouze na tuto jednu knihu, ale měl v úmyslu přeložit celý Nový 

zákon.307 Sám Miklík o svém překladatelském díle ve spolupráci s Josefem Vašicou 

referuje svému příteli Timotheu Vodičkovi.308 

Kompletní Miklíkův překlad Nového zákona světlo světa nespatřil, jelikož jeho autor 

před dokončením emigroval. Kde překlad skončil a zda byl v exilu dokončen, se nám 

nepodařilo zjistit. Jednotlivé nedělní a sváteční úryvky svého překladu evangelií však 

Miklík využíval již od počátku pro nedělní a sváteční ranní relace rozhlasového 

apoštolátu, pro které zároveň překládal starokřesťanské homilie církevních otců.309 Tyto 

překlady se též občas dočkaly zveřejnění tiskem.310 

 

3.4. Rozhlasové příspěvky 

 

Mluvíme-li o rozhlasových příspěvcích Josefa Konstantina Miklíka, musíme zmínit, 

že na vlnách rozhlasu zaznívaly nejen jeho odborné přednášky, ale také už zmiňované 

                                                 
305 Srov. MIKLÍK, Konstantin. Zjevení svatého Jana. Tasov: Marie Rosa Junová, 1947. 
306 Srov. ARSH. Kronika koleje Obořiště, svazek VIII, s. 101. 
307 Srov. např. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VI. Kn. č. 28, s. 535. 
308 Srov. Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc, f. Pozůstalost Timothea Vodičky. Dopisy J. K. 

Miklíka Timotheu Vodičkovi. Inv. č. 57. 
309 Srov. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VI. Kn. č. 28, s. 535. 
310 Srov. např. Neděle třetí po Zjevení Páně. Čtení evangelia podle sv. Matouše 8,1–13. Homilie 

svatého Jeronýma. Přel. Konstantin MIKLÍK. Národní obnova 1939, roč. 3, č. 3, s. 5. 
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vlastní překlady evangelií a starokřesťanských homilií církevních otců pro nedělní 

katolické vysílání.311  

Dlužno ovšem podotknouti, že Miklík měl rozhlasové vstupy ještě mnohem dříve, 

než existovala dohoda o katolickém vysílání. Kronikář pražské koleje píše: „krom 

studia P. Miklík promlouvá někdy do rádia.“312 Tyto jeho přednášky se týkaly jeho 

návrhu na úpravu kalendáře, zveřejněném v Časopisu katolického duchovenstva.313 I na 

tomto poli byl Josef Konstantin Miklík na přelomu 30. a 40. let neuvěřitelně činný. 

 

3.5. Další dílo 

 

Zhodnotíme-li Miklíkovu již uvedenou činnost, překvapuje nás, že ještě stále nejsme 

u konce. Jeho práce nebyla určena jen pro širokou veřejnost, ale měli z ní užitek 

i spolubratři redemptoristé. V kronice pražské koleje čteme, že Miklík v roce 1933 

dokončil Manuale Pražské provincie, což je soubor vnitřních pravidel života a práce 

kněží redemptoristů. Šlo o vydání velmi objemné knihy, na jejíž první stránce 

nacházíme poznámku: „Vydání druhé, zcela přepracované, opravené a rozšířené.“314 

Netřeba se divit, že byl Miklík neustále nemocný a vyčerpaný, jak se můžeme dočíst na 

mnoha místech v kronice.315 

Připomeňme zde ještě Miklíkovu lektorskou činnost. Josef Konstantin přednášel 

apologetiku během válečných let na Bohosloveckém teologickém učilišti v Praze. Podle 

svědectví knihovníka P. Břetislava Vaňka, redemptoristy na Svaté Hoře, vlastní místní 

knihovna skripta apologetiky napsaná Konstantinem Miklíkem.316 Bohužel P. Břetislav 

Vaněk krátce po rozhovoru zemřel a při následném hledání ve fondech knihovny nebyla 

tato skripta nalezena. 

Můžeme se domnívat, že Miklíkova písemná činnost pro Kongregaci Nejsvětějšího 

Vykupitele byla ještě bohatší. Důkazy jsou zřejmě skryty v dalších neprobádaných 

materiálech kongregace. Nepochybujeme, že by pak souhrn Miklíkova díla vydal na 

mnohem obsáhlejší práci. 

                                                 
311 Srov. kapitola 2.3.4. 
312 Srov. ARSH. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek V. Nečíslováno. 
313 MIKLÍK, Konstantin. Nový návrh na úpravu kalendáře. Časopis katolického duchovenstva 1927, 

roč. 68 (93), č. 4, s. 247–254. (První část ze tří.) 
314 Manuále CSsR. Příruční knížka kněží kongregace Nejsvětějšího Vykupitele provincie pražské. 

Vydání druhé, zcela přepracované, opravené a rozšířené. Praha: 1934. 
315 Srov. NAR, f. ŘR. Domácí kronika pražské koleje CSsR, svazek VI. Kn. č. 28. 
316 Rozhovor s P. Břetislavem Vaňkem. Listopad 2014.  
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Závěr 

 

Osobnost Josefa Konstantina Miklíka mě během psaní diplomové práce zasáhla. Můj 

počáteční váhavý a rezervovaný postoj k němu i k řádu, do něhož patřil, postupně 

proměňovalo studium pramenů a objevování charizmatu redemptoristického řádu. 

Skutečnost, že kongregace redemptoristů byla v Miklíkově době jednou 

z nejpočetnějších a mezi lidmi nejoblíbenějších, mě přivedla k otázce, proč je dnes tato 

kongregace v Čechách tak neznámá. Moje úzké zaměření na život Josefa Konstantina se 

tedy postupně rozšiřovalo na zájem o celý řád s touhou, aby tato práce pomohla 

čtenářům znovu objevit a načerpat z redemptoristického bohatství. 

Nejprve bylo nutné se zorientovat v dobovém kontextu redemptoristů a jejich 

tehdejších řádových zvyklostech, abych pochopil způsob jejich života zachycený 

v kronikách. Následně jsem musel překonat obtíže spojené s existencí tří řádových 

bratří totožného příjmení a ve dvou případech i stejného křestního jména, což přinášelo 

do mé práce vpravdě detektivní napětí. Mnohé z dosud publikovaných informací moje 

hledání příliš neusnadňovaly, neboť často poskytovaly zjednodušené nebo zavádějící 

informace. V archivech jsem téměř zapustil kořeny. Nejen že Miklíkovo jméno se 

nevyskytovalo na místech, kde bych to očekával, ale zcela nepředvídatelně jsem ho 

nalézal na místech, kde bych ho vůbec nečekal. 

Postupně se přede mnou otevíral Miklíkův život ve svém bohatství a pestrosti, 

přičemž jsem si vědom, že fragmenty získané z pramenů nemohou vypovědět všechno. 

V plnosti mohli tedy z daru Miklíkova života čerpat především jeho současníci, ale i pro 

nás může být jeho příklad a dílo odkazem upřímné snahy bránit Pravdu a Dobro. Na 

pozadí Miklíkova díla můžeme zjednodušeně Josefa Konstantina vnímat jako 

nesmiřitelného kritika a pedanta. Tento zjednodušený obraz však chápu jako neúplný 

a pokřivený a rád bych, aby tato práce přiblížila obecné vnímání Miklíkovy osobnosti 

blíže realitě. 

To, co jsem objevil v kronikách a Miklíkově osobní korespondenci, mě vedlo 

k lidštějšímu pohledu na tohoto katolického bojovníka. Soucítil jsem se stále chorým 

studentem, nepochopeným autorem, vnímal jsem ho jako zábavného společníka 

v debatách se spolubratry, neúnavného řečníka v odborných kruzích, cílevědomého 

průkopníka rozhlasového vysílání. Nadvakrát jsem utíkal s Josefem Konstantinem přes 

hranice rodné země, doprovázel ho v jeho exilovém putování, které na něj těžce 
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dopadalo a tříbilo jeho vnímání světa. Život v exilu Miklíka odvedl od polemizování 

a mravokárného poučování. Skrze službu druhým v obtížných podmínkách dozrával 

k plnosti evangelních rad i přes prožívání hluboké vnitřní samoty. Na konci života už 

vidíme člověka proměněného, připraveného na setkání s Bohem: s nejvyšší Pravdou 

a Dobrem, kterému celý život usiloval sloužit. 
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Bibliografie prací Josefa Konstantina Miklíka 

 

Výchozím impulsem pro sestavení následující bibliografie byl výběrový soupis prací 

Josefa Konstantina Miklíka v bakalářské práci Marianny Kudelové.317 Snaha zpracovat 

co nejúplnější seznam díla nás vedla ke znovuobjevování již nalezených položek 

s úmyslem proniknout k textům jednotlivých článků a nalézt souvislosti, které byly 

dosud skryté. Ve svém bádání jsme použili již zpracované bibliografie.318 

V seznamu ponecháváme užívané pseudonymy. 

 

Monografie 

 

Pekařův sv. Jan Nepomucký. Praha: Spolek „Život“, 1930. 

Masaryk a Pekař o smyslu českých dějin. Praha: Knihovna lidové akademie, 1931. 

Kniha o dobrém zřízení státu. Kritika demokracie a nový politický systém. Praha: 

Nákladem vlastním, 1931. 

DISMAËLI, Ezechiel Rahha [pseudonym]. Poznání. Milenci, manželé, umírající. Praha: 

Nákladem vlastním, 1932. 

K svobodě bádání. Analysa spisu filosofa Brentana. Stará Říše: Marta Florianová, 1932. 

K přesnosti myšlení. Doslov k práci filosofa Brentana. Stará Říše: Marta Florianová, 

1934. 

ed. Rozjímání o tajemstvích sv. růžence podle textů Písma svatého a úmysly, za něž lze 

prositi při jednotlivých desátcích růžence. Praha: Kropáč a Kucharský, 1934. 

Tři sta knih pro mládež. I. Dodatek ke katalogu Veřejné katolické půjčovny knih 

v Praze II., Ostrovní 7a. Praha: Mariánská družina dam v Praze III. u sv. Kajetána, 

1935. 

BALMES, Jakub. Katechismus základních pravd. Vydání první. Přeložil a rozšířil 

Konstantin MIKLÍK. Praha: Nákladem vlastním, 1935. 

                                                 
317 KUDELOVÁ, Marianna. Život Josefa Konstantina Miklíka. Příloha č. 1, s. 45–56. 
318 VANDASOVÁ, Anna. Jan Zahradníček v letech Akordu [rukopis] – diplomová práce; vedoucí 

práce: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Praha, 2011; NOVOTNÁ, Tereza. Profil a bibliografie listu 
Výhledy: měsíčník pro otázky náboženské, kulturní, sociální a literární (1939–1941) [rukopis] – 

bakalářská práce; vedoucí práce: ThDr. Kamila Veverková, Th.D. Praha, 2014; PAVLINCOVÁ, Helena. 

Filosofická revue 1929–1948. Bibliografie časopisu olomouckých dominikánů. Praha: Filosofia, 1994; 
NEKVINDA, Libor. Na hlubinu 1926–1948. Bibliografie revue pro duchovní život. Hradec Králové: 

Gaudeamus, 2000. ESSEROVÁ, Jitka. Řád. Revue pro kulturu a život (1932–1944) [rukopis] – 
diplomová práce; vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Praha, 2010. 
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ed. Katechismus modliteb. Texty hlavních modliteb církve. Praha: Ladislav Kuncíř, 

1937. 

Klíč k dobré literatuře, aneb seznam knih, knížek a knížeček výborně, dobře neb snažně 

udělaných téměř obecně žádoucích, užitečných a přístupných myslím čtenářů 

zdravých, jadrných a nepříliš odborných. S vyloučením spisů ohavných, škodlivých 

a zbytečných. Praha: Veřejná katolická půjčovna knih Praha II., Ostrovní č. 7a 

u Ladislava Kuncíře, 1938. 

MICHNA, Kristián [pseudonym]. Sokolská tradice. Texty a glosy dokumentární. Praha: 

Ladislav Kuncíř, 1939. 

Theologie dějin. Olomouc: Dominikánská edice Krystal, 1940. 

Svatý Floriane, oroduj za nás. Tasov: Marie Rosa Junová, 1946. 

Manželství Panny Marie. Tasov: Marie Rosa Junová, 1946. 

Zjevení svatého Jana. Tasov: Marie Rosa Junová, 1947. 

Jak chce Bůh, tak buď! O božských ctnostech v biblických dějích. Praha: Atlas, 1947. 

Pracovní smlouva. Olomouc: Dominikánská edice Krystal, 1947. 

Kritické studium. Tasov: Marie Rosa Junová, 1947. 

Byl svatý Václav ženat? Tasov: Marie Rosa Junová, 1947. 

BALMES, Jakub. Katechismus základních pravd. Vydání druhé. Přeložil a rozšířil 

Konstantin MIKLÍK. Brno: Brněnská tiskárna, 1947. 

Svatý Josef Nazaretský. Tasov: Marie Rosa Junová, 1948. 

Četba knih z hlediska morálního a kanonického. Olomouc: Matice Cyrilometodějská, 

1948. 

 

Příspěvky ve sbornících 

 

Náboženství povstalo přirozeným vývojem rozumu? In SOUKUP, Emilian (ed.). 

Sborník kontroversí. Sbírka přednášek, odpovídajících na časová hesla 

protináboženská. Díl I. Bůh a člověk. Olomouc: Lidové knihkupectví, 1934, s. 56–

60. 

Zázraky jsou přirozené věci? In tamtéž, s. 101–109. 

Zjevení Boží je proti pokroku ducha? In tamtéž, s. 109–113. 

Zpověď podrobná je dílem kněžské chytrosti? In tamtéž, s. 114–119. 

Zvířata mají rozum jako člověk? In tamtéž, s. 119–125. 
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Zbožní jsou protivní a podivní lidé? In SOUKUP, Emilian (ed.). Sborník kontroversí. 

Sbírka přednášek, odpovídajících na časová hesla protináboženská. Díl II. Mravní 

život. Olomouc: Lidové knihkupectví, 1934, s. 104–114. 

Ježíš Kristus nevstal z mrtvých? In SOUKUP, Emilian (ed.). Sborník kontroversí. 

Sbírka přednášek, odpovídajících na časová hesla protináboženská. Díl III. Co je 

v Bibli? Olomouc: Lidové knihkupectví, 1934, s. 50–61. 

Původní křesťanství bylo totožné s židovstvím? In tamtéž, s. 80–85. 

Vykupitelství Kristovo není z evangelií? In tamtéž, s. 92–102. 

Zázraky Kristovy byly sugesce? In tamtéž, s. 102–111. 

Řády církevní jsou starosvětský přežitek? In SOUKUP, Emilian (ed.). Sborník 

kontroversí. Sbírka přednášek, odpovídajících na časová hesla protináboženská. 

Díl V. Společenské problémy. Olomouc: Lidové knihkupectví, 1934, s. 97–103. 

 

Příspěvky do periodik 

 

Akord 

O referentské spolehlivosti modernistů. Akord 1933, roč. 6, č. 3, s. 118–127.  

 

Časopis katolického duchovenstva (ČKD) 

Nový návrh na úpravu kalendáře. ČKD 1927, roč. 68 (93), č. 4, s. 247–254.  

Nový návrh na úpravu kalendáře. ČKD 1927, roč. 68 (93), č. 5, s. 356–383. 

Nový návrh na úpravu kalendáře. ČKD 1927, roč. 68 (93), č. 7–8, s. 575–579. 

Opatovský homiliář. ČKD 1931, roč. 72 (97), č. 1–2, s. 93–100. 

Pekařův sv. Jan Nepomucký. ČKD 1931, roč. 72 (97), č. 1–2, s. 208–209. 

Opatovský homiliář. ČKD 1931, roč. 72 (97), č. 3, s. 234–242. 

Opatovský homiliář. ČKD 1931, roč. 72 (97), č. 4, s. 373–376. 

Opatovský homiliář. ČKD 1931, roč. 72 (97), č. 5, s. 480–488. 

Opatovský homiliář. ČKD 1931, roč. 72 (97), č. 7, s. 641–648. 

Opatovský homiliář. ČKD 1931, roč. 72 (97), č. 10, s. 970–982. 

Opatovský homiliář. Části chybějící v edici Hechtově. ČKD 1932, roč. 73 (98), č. 4, 

s. 227–235. 

Opatovský homiliář. Části chybějící v edici Hechtově. ČKD 1932, roč. 73 (98), č. 5, 

s. 280–290. 
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Opatovský homiliář. Části chybějící v edici Hechtově. ČKD 1932, roč. 73 (98), č. 7, 

s. 423–426. 

Opatovský homiliář. Části chybějící v edici Hechtově. ČKD 1932, roč. 73 (98), č. 8, 

s. 498–504. 

Opatovský homiliář. Části chybějící v edici Hechtově. ČKD 1932, roč. 73 (98), č. 9, 

s. 569–574. 

Opatovský homiliář. Části chybějící v edici Hechtově. ČKD 1932, roč. 73 (98), č. 10, 

s. 620–631. 

Dodatek k článku „Opatovský homiliář“ uveřejněnému v roč. 72. (1931) a 73. (1932). 

ČKD 1933, roč. 74 (99), č. 3, s. 228–229. 

 

Filosofická revue 

Brentano o nezaujatém bádání. Filosofická revue 1929, roč. 1, s. 71–77. 

Brentano o nezaujatém bádání. Filosofická revue 1929, roč. 1, s. 123–130. 

Brentano o nezaujatém bádání. Filosofická revue 1929, roč. 1, s. 167–173. 

 

Hlídka 

Několik slov o t. ř. mystickém směru v novém katolickém písemnictví francouzském. 

Hlídka 1924, roč. 41, č. 7, s. 293–300. 

Jitro 

KONSTANTIN, P. [pseudonym]. Svátky v latinské církvi. Jitro 1925-26, roč. 7, č. 6, 

s. 150–153. 

KONSTANTIN, P. [pseudonym]. Svátky v latinské církvi. Jitro 1925-26, roč. 7, č. 7, 

s. 183–187. 

Z. Z. Hovory s generací před námi. 1. Konst. Miklík, vynálezce nookracie. Jitro 1931–

1932, roč. 13. s. 210–212. 

 

Katolík 

AMICUS. [pseudonym]. Jak užívati „Klíče k dobré literatuře“? Katolík 1938, roč. 3 

(20), č. 1, s. 3–4. 

Potřebujeme křesťanské mládeže. Katolík 1938, roč. 3 (20), č. 6, s. 43–44. 

Kde je vina? Katolík 1938, roč. 3 (20), č. 7, s. 52–53. 

Kde je vina? Katolík 1938, roč. 3 (20), č. 12, s. 91–92. 
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Na hlubinu 

Tři kapitoly o Bloyově metafysice chudoby. Na hlubinu 1937, roč. 12, č. 1, s. 19–27. 

Tři kapitoly o Bloyově metafysice chudoby. Na hlubinu 1937, roč. 12, č. 2, s. 98–105. 

Tři kapitoly o Bloyově metafysice chudoby. Na hlubinu 1937, roč. 12, č. 3, s. 194–199. 

Tři kapitoly o Bloyově metafysice chudoby. Na hlubinu 1937, roč. 12, č. 4, s. 259–262. 

Tři kapitoly o Bloyově metafysice chudoby. Na hlubinu 1937, roč. 12, č. 5, s. 344–348. 

Tři kapitoly o Bloyově metafysice chudoby. Na hlubinu 1937, roč. 12, č. 6, s. 404–409. 

Tři kapitoly o Bloyově metafysice chudoby. Na hlubinu 1937, roč. 12, č. 7, s. 452–460. 

Tři kapitoly o Bloyově metafysice chudoby. Na hlubinu 1937, roč. 12, č. 8, s. 560–566. 

Tři kapitoly o Bloyově metafysice chudoby. Na hlubinu 1937, roč. 12, č. 9, s. 624–633. 

Duchovní život – následování Krista. Na hlubinu 1938, roč. 13, č. 2, s. 96–100. 

Duchovní život – následování Krista. Na hlubinu 1938, roč. 13, č. 4, s. 229–232. 

Následování Krista skrze křest. Na hlubinu 1938, roč. 13, č. 6, s. 392–398. 

Následování Krista skrze křest. Na hlubinu 1938, roč. 13, č. 7, s. 439–447. 

Následování Krista skrze křest. Na hlubinu 1938, roč. 13, č. 9, s. 584–591. 

Svátost vyznavačství. Na hlubinu 1939, roč. 14, č. 3, s. 142–151. 

Styl a tajemství svatého biřmování. Na hlubinu 1939, roč. 14, č. 6, s. 351–357. 

Liturgický výraz učení o biřmování. Na hlubinu 1939, roč. 14, č. 10, s. 604–615. 

MIKLÍK, Konstantin. Kolem počátku církevního roku. Na hlubinu 1940, roč. 15, č. 1, 

s. 20–24. 

Svátost Katolické akce. Na hlubinu 1941, roč. 16, č. 4, s. 205–217. 

Svátost nejsvětějšího vzoru. Na hlubinu 1942, roč. 17, č. 1, s. 12–16. 

Jakým způsobem pečuje Eucharistie o naše sjednocení s Bohem. Na hlubinu 1943, 

roč. 18, č. 1, s. 25–32. 

Jakým způsobem pečuje Eucharistie o naše sjednocení s Bohem. Na hlubinu 1943, 

roč. 18, č. 2, s. 76–86. 

Jakým způsobem pečuje Eucharistie o naše sjednocení s Bohem. Na hlubinu 1943, 

roč. 18, č. 3, s. 155–161. 

Jaké ctnosti ukazuje Ježíš ve svátosti oltářní. Na hlubinu 1943, roč. 18, č. 6, s. 339–351. 

Jaké ctnosti ukazuje Ježíš ve svátosti oltářní. Na hlubinu 1943, roč. 18, č. 7, s. 403–415. 

Jaké ctnosti ukazuje Ježíš ve svátosti oltářní. Na hlubinu 1943, roč. 18, č. 8, s. 467–476. 

Jak získat Kristovy ctnosti příkladem a působením Eucharistie. Na hlubinu 1944–1945, 

roč. 19, č. 3, s. 138–143. 
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Jak získat Kristovy ctnosti příkladem a působením Eucharistie. Na hlubinu 1944–1945, 

roč. 19, č. 4, s. 199–204. 

Jak získat Kristovy ctnosti příkladem a působením Eucharistie. Na hlubinu 1944–1945, 

roč. 19, č. 5, s. 275–283. 

Jak získat Kristovy ctnosti příkladem a působením Eucharistie. Na hlubinu 1944–1945, 

roč. 19, č. 6, s. 333–338. 

Jak získat Kristovy ctnosti příkladem a působením Eucharistie. Na hlubinu 1944–1945, 

roč. 19, č. 7, s. 406–413. 

Jak získat Kristovy ctnosti příkladem a působením Eucharistie. Na hlubinu 1944–1945, 

roč. 19, č. 8, s. 473–484. 

Svátost milosrdenství. Na hlubinu 1946, roč. 20, č. 3, s. 76–79. 

Svátost milosrdenství. Na hlubinu 1946, roč. 20, č. 4, s. 97–101. 

Svátost milosrdenství. Na hlubinu 1946, roč. 20, č. 5, s. 134–137. 

Svátost polehčení. Na hlubinu 1946, roč. 20, č. 8–9, s. 225–231. 

Svátost polehčení. Na hlubinu 1946, roč. 20, č. 10, s. 272–275. 

Svátost polehčení. Na hlubinu 1946, roč. 20, č. 11, s. 298–302. 

 

Obnova 

Aforismy o demokracii. Obnova 1937, roč. 1, č. 11, s. 1–2. 

Jiný rozhovor o demokracii. Obnova 1937, roč. 1, č. 16, s. 3. 

REHEK, Enor [pseudonym]. Katolické pohledy na věci. Obnova 1937, roč. 1, č. 20, 

s. 3. 

Temperovaná demokracie. Obnova 1937, roč. 1, č. 22, s. 2. 

MICHNA, Kristián [pseudonym]. Uvažuji nad pádem Vanzeelanda. Obnova 1937, 

roč. 1, č. 36. 

Neděle 12. po svatém Duchu: čtení sv. evangelia podle Lukáše 10,23–27, homilie 

svatého Bedy Ctihodného, kněze. Přeložil Konstantin MIKLÍK. Obnova 1938, roč. 2, 

č. 35, s. 5. 

Čtení sv. evangelia podle Matouše 6,23–33, homilie svatého Augustina, biskupa. Přel. 

Konstantin MIKLÍK. Obnova 1938, roč. 2, č. 37, s. 5. 

Čtení sv. evangelia podle Lukáše 7,11–16, homilie svatého Augustina, biskupa. Přel. 

Konstantin MIKLÍK. Obnova 1938, roč. 2, č. 38, s. 1 

Čtení sv. evangelia podle Lukáše 14,1–11, homilie sv. Ambrože, biskupa. Přel. 

Konstantin MIKLÍK. Obnova 1938, roč. 2, č. 39, s. 5. 
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Válka o dědictví španělské. Obnova 1938, roč. 2, č. 39, s. 10. 

ABECEDA, Zbyněk [pseudonym]. Nechceme. Obnova 1938, roč. 2, č. 41. 

 

Národní obnova 

ABECEDA, Zbyněk [pseudonym]. Hledáme vůdce. Národní obnova 1938, roč. 2, č. 43 

Neděle v oktávu Zjevení Páně čili slavnost Svaté Rodiny. Čtení sv. evangelia podle 

Lukáše 2,42–52. Přeložil Konstantin MIKLÍK. Národní obnova 1939, roč. 3, č. 1, 

s. 5. 

Vánoční apostrofy. Báseň. Národní obnova 1939, roč. 3, č. 2, s. 5. 

Neděle druhá po Zjevení Páně. Čtení sv. evangelia podle Jana 2,1–11. Přel. Konstantin 

MIKLÍK. Národní obnova 1939, roč. 3, č. 2, s. 5. 

Neděle třetí po Zjevení Páně. Čtení sv. evangelia podle Matouše 8,1–13. Homilie 

svatého Jeronýma. Přeložil Konstantin MIKLÍK. Národní obnova 1939, roč. 3, č. 3, 

s. 5. 

 

Od Pražského Jezulátka 

Bůh dítě. Od Pražského Jezulátka 1936, roč. 2, č. 2, s. 33–35. 

Úcta k dítěti. Od Pražského Jezulátka 1936, roč. 2, č. 2, s. 48–51. 

 

Pax 

Hmota a forma svátostí. Pax 1934, roč. 9, č. 11–12, s. 418–441. 

 

Praporec 

rec. Mohamad Mahmud Ahmad: Die Verwirklichung des Summum Bonum in der 

religiosen Erfahrung. Praporec 1941, roč. 2, č. 5, s. 111–113. 

 

Přehled 

Jak zacházeti s protináboženskými hesly. Přehled 1932, roč. 3, č. 7, s. 114–116. 

Jak zacházeti s protináboženskými hesly. Přehled 1932, roč. 3, č. 8, s. 123–127. 

Jak zacházeti s protináboženskými hesly. Přehled 1932, roč. 3, č. 9, s. 136–137. 

Arciblud a zjevení. Přehled 1933, roč. 4, č. 1, s. 5–7. 

Je zjevení Boží proti pokroku ducha? Přehled 1933, roč. 4, s. 24–25. 

Bylo původní křesťanství totožné s židovstvím? Přehled 1933, roč. 4, s. 41–43. 

Je zjevení Boží proti pokroku ducha? Přehled 1933, roč. 4, s. 45. 
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Katolictví a Ukrajina. Přehled 1933, roč. 4, s. 62–64. 

František Brentano o pojmu Boha a pojmu Dobra, lze-li si mysliti pojem Boha bez 

pojmu Dobra? Přehled 1933, roč. 4, s. 85–87. 

Námitky dílovedoucích. Přehled 1933, roč. 4, s. 104–107. 

Ukázky z „Balmesova Katechismu pro dospívající mládež“. Přehled 1933, roč. 4, 

s. 150–152. 

Vstal či nevstal? Přehled 1933, roč. 4, s. 171–175. 

Balmesův nejmenší katechismus. Přehled 1934, roč. 5, č. 1, s. 7–9. 

Řády církevní jsou starosvětský přežitek. Přehled 1934, roč. 5, č. 2, s. 20–25. 

Podrobná zpověď je dílem kněžské chytrosti. Přehled 1934, roč. 5, č. 4, s. 58–60. 

Podrobná zpověď je dílem kněžské chytrosti. Přehled 1934, roč. 5, č. 5, s. 67–70. 

Podrobná zpověď je dílem kněžské chytrosti. Přehled 1934, roč. 5, č. 7, s. 98–101. 

Zázraky jsou přirozené věci. Přehled 1934, roč. 5, č. 8, s. 123–125. 

Zvířata mají rozum jako člověk. Přehled 1934, roč. 5, č. 10, s. 158–159. 

Osobnost a význam svatého Norberta. Přehled 1934, roč. 5, č. 11, s. 185–187. 

Zvířata mají rozum jako člověk. Přehled 1934, roč. 5, č. 13, s. 218–220. 

Stvoření a rození. Přehled 1934, roč. 5, č. 14, s. 232–233. 

Stvoření a rození. Přehled 1934, roč. 5, č. 15, s. 240–243. 

Prázdnota budhismu a bohomudrckých sekt. Přehled 1934, roč. 5, č. 16, s. 269–270. 

Prázdnota budhismu a bohomudrckých sekt. Přehled 1934, roč. 5, č. 17, s. 282–284. 

Prázdnota budhismu a bohomudrckých sekt. Přehled 1934, roč. 5, č. 18, s. 299–301. 

V Syllabu proklíná se veškerá moderní vzdělanost a věda. Přehled 1934, roč. 5, č. 19, 

s. 304–305. 

Nepřeceňujme stranicko-politické akce. Přehled 1935, roč. 6, č. 1, s. 2–5. 

Dialog o indexu. Přehled 1935, roč. 6, č. 2, s. 27–30. 

O svých knihách filosofování. Rozhovor redaktora s Konstantinem Miklíkem. Přehled 

1935, roč. 6, č. 2, s. 32. 

Úkoly katolické politiky. Přehled 1935, roč. 6, č. 3, s. 33–36. 

Kontrola katolicko-politické akce. Přehled 1935, roč. 6, č. 4, s. 33–36, 59–60. 

Pomocné politické akce katolíků. Přehled 1935, roč. 6, č. 6, s. 91–95. 

Theorie náhody a přírodních sil. Přehled 1935, roč. 6, č. 7, s. 100–102. 

Kolem katolicko-politické akce. Rozhovor redaktora s Konstantinem Miklíkem. 

Přehled 1935, roč. 6, č. 8, s. 127–128. 

 „Loisy umí velmi dobře německy“. Přehled 1935, roč. 6, č. 10, s. 155–158. 
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RAHHA, Ezechiel [pseudonym]. Surrealismus v ČSR. Přehled 1935, roč. 6, č. 11, 

s. 164–165. 

Světec sir Thomas More. Přehled 1935, roč. 6, č. 12, s. 179–182, 187. 

Předpoklady obecné čili katolické kultury. Přehled 1935, roč. 6, č. 16, s. 241–245. 

Náboženský život zaměstnané katolické mládeže Rozhovor redaktora s K. M. Přehled 

1935, roč. 6, č. 17, s. 258–262. 

 

Řád 

K. M. [Iniciály Konstantina Miklíka]. O vznešenosti stavu kněžského. Řád 1935, roč. 2, 

č. 5, s. 306–308. 

Sokolské náboženství. Řád 1935, roč. 2, č. 8, s. 452–463. 

DISMAËLI, Ezechiel Rahha [pseudonym]. Veřejný list odpůrcům pohřbívání žehem. 

Řád 1935, roč. 2, č. 8, s. 463–468. 

RAMEK, Václav [pseudonym]. Úpadek myšlení. Řád 1936, roč. 3, č. 1, s. 67–69. 

(rec.) RAMEK, Václav [pseudonym]. K poznání biblického světa. Řád 1936, roč. 3, 

č. 2, s. 133. 

RAMEK, Václav [pseudonym]. List katolické nekultury. Řád 1936, roč. 3, č. 2, s. 135. 

RAMEK, Václav [pseudonym]. Tihamér Tóth. Řád 1936, roč. 3, č. 4, s. 265. 

RAMEK, Václav [pseudonym]. Dojmy z pouti. Řád 1936, roč. 3, č. 5, s. 323–327. 

Poznání Boha přirozeným světlem rozumu. Řád 1937–1938, roč. 4, č. 3, s. 155–170. 

REHEK, Enor. [pseudonym]. „Kdyby bylo možno, byli by uvedeni v blud i vyvolení.“ 

Řád 1937–1938, roč. 4, č. 3, s. 193–195. 

MICHNA, Kristián [pseudonym]. Úvaha o demokracii z jejího vlastního hlediska. Řád 

1937–1938, roč. 4, č. 4, s. 254–258. 

BALMES, Jakub. Tresty a odměny. Přeložil Konstantin Miklík. Řád 1937–1938, roč. 4, 

č. 7, s. 441–447. 

MICHNA, Kristián [pseudonym]. Krásné důsledky aparátnické demokracie. Řád 1937–

1938, roč. 4, č. 8, s. 524–527. 

Otec křesťanstva. Řád 1938–1939, roč. 5, č. 3, s. 138–148. (nekrolog) 

Organizace školství čili služba k národní výchově. Řád 1938–1939, roč. 5, č. 4, s. 243–

253. 

Jakub Balmes a jeho „Umění jak dojíti pravdy“. Řád 1938–1939, roč. 5, č. 5, s. 318–

321. 

Škola vlastenecká. Řád 1938–1939, roč. 5, č. 7, s. 425–440. 
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Rozum proti kolektivu. Řád 1940, roč. 6, č. 2, s. 96–98. 

Jaké jsou Ráčkovy církevní dějiny. Řád 1940, roč. 6, č. 3, s. 223–224. 

Listy rytířské. Řád 1940, roč. 6, č. 9, s. 497–499. (portrét) 

 

Tak 

Vraždění nevinných. Tak 1937, roč. 1, č. 8, s. 157–160. 

Demokracie je diskuse. Tak 1937, roč. 1, č. 14, s. 240–243. 

Ještě o demokracii. Tak 1937, roč. 1, č. 15–16, s. 257–259. 

 

Výhledy 

Jednota nejvyšší. Výhledy 1939, roč. 1, č. 1, s. 30–33. 

Pojem a účel školy. Výhledy 1939, roč. 1, č. 2, s. 68–84. 

Výhledy 1940, roč. 2, č. 1, s. 18–30. 

Příspěvek k metodě bádání. Výhledy 1941, roč. 3, č. 4, s. 206–211. 

 

Věstník Sdružení svatého Josefa 

Svatý Josef a kněžský dorost. Věstník Sdružení svatého Josefa 1931, roč. 1, č. 1, s. 3–5. 

Vychovávejte k duchovnímu stavu! Věstník Sdružení svatého Josefa 1931, roč. 1, č. 2, 

s. 28–30. 

Profil Josefův. Věstník Sdružení svatého Josefa 1931, roč. 1, č. 4, s. 49–51. 

Tesař nazaretský. Věstník Sdružení svatého Josefa 1932, roč. 2, č. 1, s. 1–3. 

Co je příčinou nedostatku kněžského dorostu? Věstník Sdružení svatého Josefa 1932, 

roč. 2, č. 1, s. 14–15. 

Ochránce církve svaté. (báseň). Věstník Sdružení svatého Josefa 1932, roč. 2, č. 2, s. 17. 

K 28. září. (báseň). Věstník Sdružení svatého Josefa 1932, roč. 2, č. 3, s. 33. 

Rodokmen svatého Josefa. Věstník Sdružení svatého Josefa 1932, roč. 2, č. 3, s. 33–43. 

K dvoustému výročí založení kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Věstník Sdružení 

svatého Josefa 1932, roč. 2, č. 4, s. 49–50. 

Patron zapomínaných. Věstník Sdružení svatého Josefa 1937, roč. 7, č. 5, s. 98–99. 

Patron zapomínaných. Věstník Sdružení svatého Josefa 1937, roč. 7, č. 6, s. 122–123. 

Patron umírajících. Věstník Sdružení svatého Josefa 1938, roč. 8, č. 1, s. 3–5. 

Patron umírajících. Věstník Sdružení svatého Josefa 1938, roč. 8, č. 3, s. 50–52. 

Ochránce církve. Věstník Sdružení svatého Josefa 1938, roč. 8, č. 4, s. 74–77. 

Ochránce církve. Věstník Sdružení svatého Josefa 1938, roč. 8, č. 5, s. 98–101. 
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Svatý Josef v máji. Věstník Sdružení svatého Josefa 1939, roč. 9, č. 3, s. 52–55. 

Světec jara. Věstník Sdružení svatého Josefa 1940, roč. 10, č. 2, s. 26–27. 

 

Život 

O smyslu českých dějin. Jan Hus a Jan Nepomucký. Život 1929, roč. 11, č. 17–18, 

s. 12–19. 

Masaryk a Pekař o smyslu českých dějin. Život 1930, roč. 12, č. 5, s. 1–8. 

Masaryk a Pekař o smyslu českých dějin. Život 1930, roč. 12, č. 6–7, s. 12–19. 

Pekařův svatý Jan Nepomucký. O své knize. Život 1930, roč. 12, č. 6–7, s. 32. 

RAHHA, Ezechiel [pseudonym]. Čtení snoubencům, manželům, otcům a matkám 

o ceně dítek a svaté povaze sňatku. Občanská nauka pro zem Hús. Život 1930, 

roč. 12, č. 15–16, s. 26–32. 

 

Rozhlasové příspěvky 
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Návrh na úpravu kalendáře s ponecháním opravy Řehořovy. ACR, P480. 13. 9. 1927 
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O změně přestupného pravidla gregoriánského a jiných zlepšení kalendáře. ACR, P480. 
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Nový rok 1939. ACR, P13400. 1. 1. 1939 (11:00–11:15). 

Rodinné svátky. ACR, P13650. 15. 2. 1939. 

Národní tradice. ACR, P14275. 29. 5. 1939 (18:00–18:15). 

Duchovní promluva na slavnost Krista Krále poslední neděli v říjnu. ACR, P15165. 

29. 10. 1939 (11:30–11:40). 

Nábožná úvaha o Silvestru. ACR, P15616. 31. 12. 1939 (9:00–9:10). 

Svátost manželství II. část. ACR, P15332. 26. 11. 1939 (9:45–10:00). 

Svátky v latinské církvi I. část. ACR, P15645. 3. 1. 1940 (17:15–17:30). 

Svátky v latinské církvi – II. část. ACR, P15703. 10. 1. 1940 (17:15–17:30). 

Církevní rok. ACR, P16515. 15. 1. 1940 (10:00–10:10). 

Svátky v latinské církvi – III. část. ACR, P15743. 15. 1. 1940 (15:30–15:45). 

Promluva na svátek Nanebevstoupení Páně. ACR, P16680. 2. 5. 1940 (10:00–10:10). 

Láska největší. ACR, P16971. 2. 6. 1940 (10:00–10:10). 
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Promluva na dvacátou první neděli po sv. Duchu. ACR, P17955. 1. 10. 1940 (10:10–

10:20). 
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