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LÁSKA BOŽÍ
TRPĚLIVOST KRISTOVA

ČEST NAŠEHO LIDU

KAREL OTČENÁŠEK: ARcIBISKUP – LAzARIÁN

Dne 23.5.2011 zesnul otec arcibiskup 
Karel Otčenášek. Kněz, jehož význam vy-
soce přesahuje hranice římskokatolické 

církve a České republiky, se narodil 13. dubna 
1920 v Českém Meziříčí nedaleko Dobrušky.  
V jedenácti letech odešel do Prahy, kde od roku 
1931 studoval na arcibiskupském gymnáziu  
v Bubenči. V roce 1939 začal studovat bohosloví 
v Hradci Králové, avšak vzápětí nato před vy-
puknutím druhé světové války odešel na popud 
biskupa Mořice Píchy do Říma, kde absolvoval 
Lateránskou univerzitu a dosáhl licenciátu teolo-
gie. Na kněze byl vysvěcen 17. března 1945  
v Římě, po návratu domů působil jako kaplan  
v Týnci nad Labem a v Horní Rovni u Pardubic 
a jako administrátor v Žamberku. V letech 1949 
až 1950 byl vicerektorem Biskupského semináře 
v Hradci Králové a po jeho zrušení v roce 1950 
byl též po krátkou dobu duchovním správcem ve 
Vrchlabí. 

Na přelomu čtyřicátých a padesátých let 
minulého století čelila katolická církev útokům 
na církevní hierarchii, čímž se komunisté snažili 
zlikvidovat postupně celou církevní organizaci, 
ustavením náhradní hierarchie, tedy svěcením 
nových biskupů, což ovšem muselo probíhat  
v naprosté tajnosti. Tento stav protivící se panu-
jícímu totalitnímu režimu výrazně ovlivnil další 
životní osudy Karla Otčenáška.

Dne 30. března 1950 jmenoval papež Pius XII. 
Karla Otčenáška titulárním biskupem chersone-
ským na Krétě s určením pro královéhradeckou 
diecézi. Na pokyn papeže přijal 30. dubna 1950 
bez tehdy nutného souhlasu státu z rukou 22. 
královéhradeckého biskupa Mořice Píchy tajné 
biskupské svěcení a stal se sídelním biskupem  
v Hradci Králové. Je pozoruhodné, že se tímto 
aktem stal Karel Otčenášek nejmladším bisku-
pem na světě.

Otčenáškovo tajné vysvěcení se však při tehdy 
četných soudních procesech prozradilo, bylo 
kvalifikováno jako velezrada, byl zatčen a od 12. 
července 1951 internován ve zvláštní izolaci  
v klášteře v Želivě, v němž komunisté zadržovali 
stovky režimu nepohodlných duchovních.  
V Želivi pobýval společně s pozdějším kardiná-
lem Františkem Tomáškem. Po dvaceti měsících 
vyšetřovací vazby byl Karel Otčenášek 29. pro-
since 1954 v zinscenovaném politickém procesu 
odsouzen ke třináctiletému žaláři, propadnutí 
jmění a k dalším postihům. Spolu s ním byli od-
souzeni i další duchovní a řeholnice z Kongrega-
ce Sester Nejsvětější Svátosti Oltářní.

Mladý biskup prošel nejtěžšími českosloven-
skými věznicemi, mimo jiné Mírovem, Leopol-
dovem a Valdicemi. V dubnu roku 1962 byl na 
amnestii podmínečně propuštěn na svobodu, 
byla to ovšem svoboda velice relativní. Potom 
až do roku 1965 pracoval jako dělník v mlékár-
ně v Opočně, mimo jiné na výrobní lince dětské 
výživy Sunar – mohl tak alespoň na dálku žehnat 
dětem. Po intervenci papeže Jana XXIII. se mohl 
vrátit do duchovní služby, nikoli však do své bis-
kupské funkce a pouze jako farář. Ve své diecézi 
měl Karel Otčenášek dokonce zakázanou jakou-
koli přítomnost, nesměl se účastnit ani pohřbů,  
a za neuposlechnutí zákazu mu bylo vyhrožová-
no tvrdými postihy.

Po zhroucení komunistického režimu v listopa-
du 1989 jmenoval 21. prosince 1989 papež Jan 
Pavel II. Karla Otčenáška sídelním biskupem  
v královéhradecké diecézi. Slavnostně introni-
zován byl 27. ledna 1990 v katedrále Svatého 
Ducha, mimo jiné za účasti arcibiskupa pařížské-
ho Jean-Maria kardinála Lustigera.

Ihned po nástupu na biskupský stolec započal 
biskup Karel Otčenášek s plným úsilím obnovo-
vat v královéhradecké diecézi mnohaletou komu-

V roce 1998 Karel Otčenášek s pokorou 
přijal velkokříž církevního preláta Řádu 
sv. Lazara Jeruzalémského, spolu s funkcí 
duchovního převora Českého velkopře-
vorství. Navázal tak na činnost svého 
předchůdce biskupa Mořice Píchy. Vždy si 
přál, aby „jeho lazariáni“ byli v Hradci 
Králové jako doma a aby královéhradečtí 
biskupové byli s Řádem sv. Lazara vždy 
pevně spojováni.
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1Biskup Mořic Pícha byl prvním biskupem-lazari-
ánem od 17. XII. 1940 až do své smrti v r. 1956.

nistickou vládou zdevastovaný církevní život.  
V rámci Československé biskupské konference 
se stal předsedou pro duchovenstvo a předse-
dou komise Iustitia et Pax. Realizoval celou řadu 
projektů. V letech 1991 až 1994 rekonstruoval 
poničený biskupský palác, z jehož předního 
traktu bylo v roce 1963 biskupství vystěhováno 
a do těchto prostor byla umístěna krajská obra-
zová galerie, která tam zůstala až do roku 1990.  
Další významnou akcí hradeckého biskupa Karla 
Otčenáška bylo vybudování kulturně-duchovního 
pastoračního a evangelizačně-vzdělávacího cen-
tra v bývalé jezuitské koleji na Velkém náměstí, 
která v letech 1773 až 1992 sloužila armádě. 
Centrum bylo nazváno Nové Adalbertinum a 
jeho zřízení se uskutečnilo za sponzorské pomo-
ci Rakouska, Německa a švýcarského kantonu 
Thurgau.

V roce 1997 uspořádal Karel Otčenášek devět 
poutí do Libice nad Cidlinou, rodiště Slavníkov-
ce sv. Vojtěcha. Poutě se konaly u příležitosti 
svatovojtěšského milénia, které vyvrcholilo 26. 
dubna 1997 příjezdem papeže Jana Pavla II. 
do Hradce Králové. Papeže přivítalo na Velkém 
náměstí na padesát tisíc převážně mladých lidí. 
Papež v rámci tohoto setkání s mládeží sloužil 
týž den v prostoru za katedrálou Svatého Ducha 
mši svatou. Následujícího roku Karel Otčenášek 
s pokorou přijal velkokříž církevního preláta 
Řádu sv. Lazara Jeruzalémského, spolu s funkcí 
duchovního převora Českého velkopřevorství. 
Navázal tak na činnost svého předchůdce1, vždy 
si přál, aby „jeho lazariáni“ byli v Hradci Králové 
jako doma a aby královéhradečtí biskupové byli 
s Řádem sv. Lazara vždy pevně spojováni.

Působení biskupa Karla Otčenáška se nesma-
zatelně zapsalo do historie královéhradecké 
diecéze i samotného města Hradce Králové. Za 
své zásluhy se stal od 28. října 1995 nositelem 
řádu Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, zlaté 
medaile Univerzity Karlovy, Vysoká škola pe-
dagogická v Hradci Králové mu udělila čestný 
doktorát pedagogických věd, stal se prvním 
nositelem hradecké Ceny dr. Františka Ulricha a 
bylo mu uděleno mnoho dalších vyznamenání a 
ocenění. Dne 6. června 1998 ve svých sedmde-
sáti osmi letech věku Karel Otčenášek ve smys-
lu Kodexu církevního práva na funkci biskupa 
rezignoval. Papež Jan Pavel II. jeho rezignaci 
přijal, na zásluhy bývalého královéhradeckého 
biskupa nezapomněl a 24. září 1998 jej povýšil 
do hodnosti arcibiskupa. Otec arcibiskup se stal 
emeritním duchovním převorem Českého vel-
kopřevorství a své dny dožil v klidu v milovaném 
Hradci Králové.  

Pan arcibiskup Karel Otčenášek mi zůstane 
v paměti nejen jako výjimečný pastýř naší 
diecéze, ale také jako mimořádná osobnost 

dějin církve v Evropě. A konečně i můj osobní 
vzor na cestě ke kněžství.

Za jeden z nejhlubších rozměrů tohoto velké-
ho Božího služebníka považuji skutečnost, že od 
svých 30 let, kdy byl tajně vysvěcen na biskupa, 
až do pokročilého věku nesl na svých bedrech 
celou tíži biskupského úřadu jako odpovědnost, 
kterou mu svěřil Kristus. I přesto, že mu bylo 
většinu života násilně bráněno, aby svůj úřad 
veřejně zastával. Na jeho odvaze a nasazení nic 
nezměnila ani dlouhá léta vězení a internace. 
Tuto jeho službu pro královéhradeckou diecézi 
považuji za srovnatelnou s mučednictvím.

O Karlu Otčenáškovi jsem slyšel už jako dítě. 
Osobně jsem ho poznal během svých středoškol-
ských studií, kdy působil jako správce farnosti 
v Trmicích, okrajové části Ústí nad Labem. Pan 
biskup se tam velmi svědomitě staral o opravu 
mnoha kostelů, k čemuž od státu nedostával té-
měř žádné prostředky. A především tam za ním 
jezdili věřící z celé republiky, hlavně mládež  
o prázdninách. I já jsem býval mezi nimi. Na 
osobě pana arcibiskupa Karla mě od prvního 
momentu nesmírně zaujala jeho mimořádná lás-
ka k eucharistii, oddanost Matce Boží, pokora a 
nadšení pro šíření Božího království. Jeho kázání 
nebyla strojená, vyjadřoval se srozumitelně,  
v krátkých a upřímných větách, které nenechaly 
posluchače lhostejnými a skrze něž silně působil 

VzPOMÍNKA NA ARcIBISKUPA 
KARLA OTČENÁŠKA

Duch Boží – asi právě pro jeho výjimečně silnou 
víru a pokoru.

Nás studenty biskup Karel inspiroval i k tomu, 
abychom mu pomáhali s opravami kostelů a 
kaplí. Já jsem například jezdíval s vypůjčeným 
nákladním autem pro písek, někdy jsem měl také 
tu čest vozit ve škodovce pana biskupa. Často 
jezdil slavit eucharistii do odlehlých kaplí, kde se 
v neděli shromáždilo jen několik málo věřících. 
To však pana biskupa neodradilo, do liturgie se 
vždy ponořil se stejnou vroucností, jako by šlo  
o slavnou pontifikální mši svatou.

Pan arcibiskup Karel měl velikou úctu ke vzne-
šenosti kněžského a apoštolského povolání. Věřil 
v mimořádnou sílu kněžského požehnání. Velmi 
rád všem žehnal a sám také kněžské požehnání 
často vyhledával. Pamatuji si, že jsem se později 
jako kněz ostýchal svému biskupovi žehnat, ale 
on na tom trval.

Blahoslavený Jan Pavel II. jej při své návštěvě 
Hradce Králové v roce 1997 veřejně nazval svým 
dlouholetým osobním přítelem. Když později Jan 
Pavel II. zemřel, mnozí nepochybovali, že odešel 
přímo do Boží náruče. Stejné pocity ve mně vy-
volává i odchod jeho královéhradeckého přítele.

Doprovázejme jej svou modlitbou a hlavně 
zůstaňme věrni jeho vzácnému duchovnímu 
odkazu, jímž se naše diecéze a vlast má právo už 
navždy pyšnit.

 
Hradec Králové, 23. května 2011

+ Jan Vokál, biskup královéhradecký
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Dne 20. 11. 2006 jsme odevzdali dokončený por-
trét J. E. otce arcibiskupa Karla Bor. Otčenáš-
ka, emeritního 23. biskupa královéhradecké-

ho, emeritního duchovního převora ČVP. Tento obraz 
věnovalo ČVP do galerie biskupů královéhradeckých 
v biskupské rezidenci v Hradci Králové na Velkém ná-
městí. Autorem je Mgr. Jiří Ptáček, akademický malíř, 
absolvent AVU v Praze.

Delegaci ČVP vedl J. E. velkopřevor Jan hrabě 
Dobrzenský z Dobrzenicz s chotí a spolubratr PhDr. 
P. Adam, který slavnost organizoval. Taktéž pozval 
členy královéhradecké kapituly, neboť právě zasedali. 
J. E. otec biskup Mons. Dominik Duka OP se bohužel 
neúčastnil kvůli povinnostem v Praze. Otec arcibiskup 
Karel byl darem potěšen a jistě se mu líbil. Obraz má 
být umístěn na slavnostním schodišti vedle biskupa  

J. Doubravy, kardinála K. Kašpara a biskupa M. Píchy.
Slavnost se konala v Císařském sále rezidence. 

Otec arcibiskup Karel pak setrval se členy ČVP a 
malířem portrétu v delším rozhovoru. Vzpomínal 
na své tajné vysvěcení, perzekuci svou i tisíců lidí, 
jejichž osudy jsou popsány v souboru knih Kamínky. 
Těmito svazky nás obdaroval. Jeho teze o vzájemném 
spřátelování v Duchu Svatém byla příznivě přijata 
i papežem Benediktem XVI. Hradecká katedrála je 
totiž jediná z více než 2000 katedrál na celém světě 
zasvěcena Duchu Svatému.

Otec arcibiskup Karel nás vyprovodil osobně až na 
Velké náměstí, uctivě jsme mu poděkovali a srdečně 
jsme se s ním rozloučili. (kráceno)

Vladimír Stibor a Miroslav Hoza

NÁVŠTĚVA
KRÁLOVÉHRADECKÉHO

BISKUPSTVÍ
(REUNION 1/2007)

DRUHÁ STRANA OBÁLKY REUNIONU 1/2007
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