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Třebíč se dočkala nového kně-
ze. Svoji primiční mši svatou 
na počátku července odsloužil 
Jakub Tůma.   

 Antonín Zvěřina

Kdy jste dospěl k defi nitivnímu 
rozhodnutí, že se chcete stát kně-
zem?

Časem, kdy se v této otázce obrazně 
řečeno lámal chléb, byly pro mě letní 
prázdniny před nástupem do maturit-
ního ročníku.

Byl to váš cíl již od dětství?
Na tuto otázku není snadná odpověď. 

S určitým odstupem ale vidím, že k při-
jetí tohoto povolání můj život směřoval 
již opravdu od poměrně raného věku. 
Jako dítě jsem sice miloval přírodu a 
zvířata, a proto jsem chtěl mít farmu. 

Poté jsem delší čas, hlavně na základ-
ní škole, chtěl být veterinářem, abych 
mohl zvířátkům pomáhat. Později mi 
však starší a zkušenější vysvětlili, že by 
bylo lépe stát se lékařem pro lidi než 
pro zvířata, což mi přišlo rozumné a ke 
studiu medicíny jsem proto směřoval i 
během gymnázia. 

Avšak zároveň už jako malý kluk jsem 
si se starším bratrem hrával na mši sva-
tou, i když je pravda, že knězem byl 
tehdy on a já mu směl jenom ministro-
vat. Vnitřní volání, které jako křesťan 
nemohu nazvat jinak než Božím volá-
ním, mě však znovu a znovu v určitých 
intervalech zvalo k přijetí služebného 
kněžství. 

Pro sebe jsem si to nazval „dilema 
kleriky a pláště“, jelikož během let, 
kdy bylo třeba se rozhodnout, kam po 
maturitě, jsem před sebou měl skuteč-
ně jakýsi pomyslný obraz vah, kde na 
jedné straně byla černá klerika a na dru-
hé bílý plášť, pokud se dá vůbec nějak 
popsat, co jsem tehdy prožíval. 

Nakonec jsem se ale Pánem Bohem 
nechal takříkajíc „ukecat“ a uznal jsem, 
že druhým lidem budu já osobně pro-
spěšnější jako, ten kdo pečuje o jejich 
duchovní život než o jejich život bio-
psycho-sociální – čímž rozhodně nech-
ci nijak snižovat ty, kdo tyto jiné způso-
by pomoci člověku vykonávají, každý 
má do struktury své osobnosti vepsáno 
jiné poslání. 

Pokud to tedy všechno shrnu, dnes 
jsem přesvědčen, že Pán Bůh skuteč-
ně chtěl, abych byl knězem už počátku 
mého života a že mě k tomu opakova-
ně zval, i když mně v mé lidské omeze-
nosti a vrozené umíněnosti určitý čas 
trvalo, než jsem to pochopil.

Předcházela tomu účast na mších 
svatých, například byl jste minist-
rantem?

Jak už asi vyplynulo z mé předchozí 
odpovědi, za předání víry jsem velmi 
vděčný příkladu života svých rodičů, 
kteří mě také přirozeně brávali s sebou 
na mše svaté. K ministrování mě pak 
asi v první třídě základní školy pozval 
v kostele sv. Martina dnes již zesnulý 
kněz otec Jiří Koudelka.

Co na vaše rozhodnutí říkala rodi-
na, kamarádi?

U některých se to neobešlo bez urči-
tého období vyrovnávání se s tímto 
mým rozhodnutím, snad možná proto, 
že jsem o tom s nikým nemluvil, dokud 
jsem se sám před Pánem defi nitivně 

Bůh chtěl, abych se stal knězem
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nerozhodl, ale ve výsledku všichni mé 
rozhodnutí přijali a vždy mě na mé ces-
tě podporovali.

Jaké vzdělání jste měl před nástu-
pem na teologickou fakultu?

Za jedno z nejkrásnějších období, 
svého života vděčím Katolickému gym-
náziu v Třebíči, odkud jsem se rovnou 
hlásil k přípravě na kněžství. Násled-
ně jsem byl, jak to odpovídá současné 
většinové praxi, nejprve přijat do pří-
pravného ročníku – tzv. Teologické-
ho konviktu v Olomouci, kde je roční 
formační program zaměřen na důklad-
nější rozlišování, zda skutečně přijatý 
uchazeč cítí povolání ke kněžství.

Kde přímo jste teologii studoval?
Absolvoval jsem Cyrilometodějskou 

teologickou fakultu Univerzity Palac-
kého v Olomouci.

O tomto studii se toho mnoho 
neví, mohl byste je přiblížit?

Málokdo asi ví, že teologická fakul-
ta a kněžský seminář – v mém přípa-
dě Arcibiskupský kněžský seminář v 
Olomouci, kde studují bohoslovci za 
moravské diecéze – jsou dvě na sobě v 
podstatě nezávislé instituce. Teologic-
ká fakulta je řádnou a plnohodnotnou 
součástí svazku Univerzity Palackého v 
Olomouci, a jako taková je státní fakul-
tou. 

To, že jmenování děkana nebo 
děkanky a dalších akademiků a opráv-
nění udělovat akademické tituly schva-
luje příslušná církevní autorita, pak z 
pohledu světského práva nemá žádnou 
relevanci a je to spíše věc důležitá pro 
vnitřní fungování – zejména uznávání 
akademických titulů – v rámci katolic-
ké církve. 

Fakulta se pak tedy stará přede-
vším o intelektuální formaci kandidá-
tů kněžství. Obor katolická teologie je 
pětiletý magisterský obor, který může 
studovat v podstatě kdokoli – tedy i 
když nesměřuje k přijetí kněžství – 
a kromě tohoto oboru naše fakulta 
zaštiťuje i další ne už čistě teologické 
obory. 

A kněžský seminář?
Kněžský seminář je pak místem běž-

ného života bohoslovců, těch, kdo se 
připravují ke kněžství, a na jeho půdě 
také probíhá další formace kandidá-
tů, zejména v oblasti lidské, pastorační 
a duchovní. Bohoslovci se zde nejen 

společně modlí a slaví mše svaté, ale 
také nabývají nejrůznějších praktických 
dovedností pro budoucí kněžskou pra-
xi, tráví volný čas, sportují a věnují se 
různým dobrovolnickým aktivitám, 
jako je třeba vedení společenství mlá-
deže, dobrovolnická služba v hospici na 
Svatém kopečku či organizování víken-
dových akcí pro ministranty, a mnohé 
další.

Mnoho lidí si myslí, že se tam ani 
nedá zažít nějaká legrace, je to prav-
da?

To rozhodně pravda není, vždyť 
humor je jednou z důležitých Božích 
vlastností, která vypovídá o tom, že 
Bůh všechno přesahuje, že je vždy „nad 
věcí“, a tak kdo se snaží žít s Bohem, bez 
humoru se neobejde. Legrace se tedy v 
semináři užije až až – i když je pravda, 
že specifi ka bohosloveckého humo-
ru zřejmě zůstanou pro mnohé na-
vždy nepochopitelná. Ale tak už tomu 
v případě podobných relativně uzavře-
ných sociálních skupin bývá. Takovou 
„přehlídkou“ seminárního humoru pak 
je zejména každoroční „Mikulášská 
besídka“, kde se v krátkých scénkách 
nešetří vtipy na mnohdy přímo v hle-
dišti přítomné spolubratry, ale také na 
vyučující z fakulty, představené semi-
náře, ba i na samotné pány biskupy.

Znamená to, že toto studium se 
zaměřuje jen na Písmo svaté?

Je pravdou, že v současném poje-
tí studia teologie je snaha naplňovat 
výzvu Druhého vatikánského konci-
lu, který v jednom ze svých dokumen-
tů vyslovuje přání, aby Písmo svaté 
skutečně bylo duší posvátné teologie, 
nicméně to neznamená, že bychom 
studovali jenom Písmo. Student kato-
lické teologie na CMTF musí absolvo-
vat opravdu širokou paletu předmětů z 
různých oborů: od živých jazyků (ang-
ličtina, němčina nebo italština) přes ty 
méně živé (latina, novozákonní řečtina 
a biblická hebrejština), dále přes studi-
um církevních dějin, církevního práva, 
bioetiky, pedagogických a psychologic-
kých disciplín přes základy dějin umě-
ní a památkové péče a různé fi losofi cké 
disciplíny až po vlastní čistě teologické 
předměty, kterých postupně přibývá 
hlavně od třetího ročníku studia.

Může si novokněz nové místo vybí-
rat nebo je mu přidělené?

Nové místo je nám přiděleno a mini-
málně v moravských diecézích je zvyk 

toto nové působiště sdělovat až v den 
svěcení.

Kam tedy míříte?
Ode dne 28. června 2015 jsem byl 

ofi ciálně ustanoven farním vikářem, 
lidově řečeno kaplanem, ve farnosti u 
kostela sv. Tomáše v Brně.

Jak jste se svým umístěním spoko-
jený?

Starší a moudřejší než já říkají, že 
první místo je vždy od Pána Boha a já 
se snažím to takto vidět. Každé místo 
má jistě své klady i zápory, ale já se na 
novou spolupráci těším a nechám se 
překvapit, jak bude konkrétně vypadat.

Proč si myslíte, že o poslání stát se 
knězem v naší republice není příliš 
velký zájem?

Myslím – a rozhodně tím nechci 
nikoho urazit – že to souvisí s tím, že 
se dnes lidé mají až moc dobře. Větši-
na z občanů ČR si samozřejmě nemůže 
dovolit úplně všechno, co by si přála, 
ale v porovnání s podstatnou částí pla-
nety je naše životní úroveň značně nad-
průměrná – většina z nás se nemusí 
každý den bát, že umře hlady, většina z 
nás má zděné domy s přívodem elektři-
ny, vody, tepla a s kanalizací. Většina z 
nás má dokonce připojení k internetu, 
mobilní telefon a mnozí mají v rodině 
jedno a více aut. Drtivá část populace 
např. Afriky či Asie ovšem takové štěs-
tí nemá. Tím, že tady v Evropě máme 
v podstatě všechno snadno a celkem i 
rychle po ruce, necítí mnozí z Evropa-
nů jakoukoli závislost na komkoli dru-
hém. Prostě si vystačí každý sám – to 
dokládá i drobný detail, jako je móda 
„selfi e“, kdy už nepotřebuji druhého 
ani na to, aby mě vyfotil – a to je jen 
maličkost proti daleko větším přípa-
dům zpřetrhání vazeb na druhé. A když 
někdo dojde k tomu, že v podstatě dru-
hého nepotřebuje – a když ho potře-
buje, tak je to on sám, kdo určí, kdy a 
jak moc se s ním bude „sdílet“ – pak 
je logické, že si mnozí takto „soběstač-
ní“ Evropané myslí, že nepotřebují ani 
toho Druhého s velkým „D“, kterým je 
Bůh. A jestliže nám zde bují tato kultu-
ra individualizmu a přetrhávání skuteč-
ných mezilidských vazeb, pak je zcela 
logické, že je i malý zájem o to dát se do 
služby druhým, natož tomu Druhému, 
jak to mají dělat kněží.

Máte představu, co by měla cír-
kev učinit, aby se víc přiblížila všem 
lidem?

Především s nimi být – v jejich rado-
sti i naději, smutku i úzkosti, jak učí už 
Druhý vatikánský koncil, nikdy nepře-
stat ve snaze přiblížit se jejich způso-
bu uvažování a vyjadřování, aby k nim 
mohla hovořit jejich jazykem, a přede-
vším snažit se žít v těsném, hlubokém 
a niterném spojením se svou Hlavou, 
Kristem, který v posledku jako jediný 
má moc svým Duchem se dotknout 
srdce člověka.

S jakým předsevzetím vstupujete 
do kněžského povolání?

Snad to bude znít jako fráze, ale rád 
bych, aby tomu tak nebylo: Nejde mi 
o nic jiného než naplňovat přání Ježíše 
Krista, který zemřel a vstal z mrtvých 
pro záchranu každého z nás a který 
říká: Miluj Boha nade všechno a všech-
ny lidi kolem tebe, jako sám sebe. (srov. 
Mt 22,37-39)


