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Rozhovor s jáhnem Ing. Pavlem Morávkem Rozhovor s jáhnem Ing. Pavlem Morávkem 

Skrze modlitbu a vkládání rukou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta přijali v sobotu 

14. července 2012 jáhenské svěcení dva bohoslovci litoměřické diecéze - Ing. Pavel Morávek a 

Josef Peňáz. Podle jmenovacího dekretu bude jáhen Pavel Morávek vykonávat pastorační 

jáhenskou praxi v Římskokatolické farnosti - děkanství Chomutov. Většina čtenářů Dvojlístku 

se s ním již jistě osobně setkala, ale možná nebyla příležitost dovědět se o něm „osobnější“ 

informace. Proto jsme ho požádali o rozhovor a položili mu několik otázek. Odpovědi na ně 

čtenářům přinášíme v této příloze. 

 

Úvodem otázka na odlehčení – jak správně mají věřící (svého) jáhna oslovovat? Pane jáhne? 

Důstojný pane? Pane inženýre? 

To by mě taky zajímalo. Předkoncilní titul byl „Velebný pán“, tj. oslovení „velebnosti“. V 

dnešní době není oslovení tak rigidní, a tak je věřícím ponechána určitá volnost. Další správné 

oslovení je „bratře jáhne“. 

 

Představte se, prosím, krátce našim čtenářům. 

Pocházím z Prahy, kde jsem se narodil a vyrůstal. Rod Morávků pochází z Břevnova. Přesněji 

je spojen s břevnovským klášterem, kterému rod na různých místech sloužil od roku 1694, kdy 

byl jako zahradník zaměstnán Matěj Morávek. Tento zaměstnanecký vztah byl přerušen až 

zavřením kláštera v 50. letech a propuštěním mého pradědy Adolfa. 

Jsem nejmladším, třetím synem svých rodičů Zbyška a Ireny. Žádnou sestru bohužel nemám. 

Jak už jsem zmínil, tak jsem vyrůstal v Praze, nejdříve ve Stodůlkách a pak na Lužinách. 

Světská studia jsem absolvoval v Praze. Po gymnáziu jsem studoval informatiku a systémové 

inženýrství na Ekonomické fakultě ČZU, odtud ten titul ing. 

 

Jak jste se dostal ke studiu v Římě, proč jste se pro něj rozhodl a co Vám dlouhý pobyt ve 

„věčném městě“ dal? 

Do Říma jsem se dostal po roce v Teologickém konviktu v Olomouci. Do Věčného města mě 

na moji žádost poslal tehdejší administrátor litoměřické diecéze, nynější eminence Dominik 

kardinál Duka. Rozhodl jsem se pro formaci v Mezinárodním semináři Sedes Sapientiae a 

studia na Papežské univerzitě Svatého Kříže, obě instituce má pod patronátem osobní prelatura 

Opus Dei, která je mi velice blízká, a proto jsem žádal o formaci a studia právě v Římě. 

Pokud bych měl říct, co všechno mi Řím dal, tak by nestačil náš Dvojlístek, a tak jen 

naznačím: velkou lásku k Svatému otci a k jedné, svaté, katolické a apoštolské církvi. 

 

Proč jste se rozhodl pro službu v litoměřické diecézi? 

Jedním z motivů bylo jít na misie do pověstného kamenolomu. V posledku však za tím vidím 

Ducha Svatého. 

 

Jaká byla Vaše reakce po jmenování k jáhenské praxi do Chomutova a co od pobytu 

v Chomutově očekáváte? 

První reakce byla: „kde že to ten Chomutov vlastně leží?“ a druhá „chtěl jsi do kamenolomu? 

Tak tady to máš!“  

Od pobytu očekávám především obrodu místní církve a svatost věřících. Z mé strany je to pak 

jáhenské služba, která k tomu má přispět. 

Jaké jsou Vaše první dojmy z chomutovské farnosti i města jako takového? 

První dojmy z farnosti byly vcelku dobré: pevné a živé jádro farnosti. S městem to bylo horší: 

zdevastované, postkomunistické, sekularizované a ve víře nevzdělané město. Chomutovští 

rodáci mi snad odpustí, ale to byl můj první dojem. 

 

Jakými úkoly Vás pan farář pověřil? 

Především liturgická služba při mši svaté, kázání, přípravy na křty dětí, pohřby, vyučování 

náboženství a pak administrativnější práce jako tvorba webových stránek a zpřístupnění farní 

knihovny. 

 

Zažil jste u nás již něco „zajímavého“, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu? 
Nemilé překvapení byl onen první dojem z města a „uklidňující“ slova pana faráře „ale v posledních 

letech je to lepší...“ po té, co mi povídal o vraždě, znásilnění a dalších trestných činech z let jeho 

působnosti v Chomutově. 

 

Děkujeme za odpovědi a přejeme Vám do následujícího roku praxe v Chomutově hojnost Božího 

požehnání, aby byl přínosem jak pro Vás – na Vaší cestě ke kněžství, tak pro farnost. 


