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Nově vysvěcenému brněnskému biskupovi Pavlo-
vi Konzbulovi jsme položili několik otázek ohledně 
jeho nové služby.

Vážený otče biskupe, řadu let jste působil jako spirituál na Bis-
kupském gymnáziu v  Brně. Jak byste charakterizoval dnešní 
mladé lidi?

Drogy, sex a nuda – to se můžeme dočíst na adresu mládeže v některých 
bulvárních médiích. Já osobně se s tímto pohledem neztotožňuji. Domnívám 
se, že každý dospívající člověk nejen, že řeší problémy své identity, ale pod-
vědomě hledá dobro. Pokud někdo má v té době špatné kamarády, často 
jen proto, že nenašel lepší. Nemalým úkolem církevních škol je dnes vytvo-
řit prostředí, kde vznikají dobrá přátelství mezi dětmi, dospívajícími, učiteli 
a Bohem, to je naděje církve u nás. Osobně bych charakterizoval dnešní mlá-
dež slovy jiné „svaté trojice“: očekávání, hledání a svoboda. A pokud někdo 
dnes mládež kazí, tak jsme to nejčastěji my dospělí.

Vaším patronem je svatý apoštol Pavel, jeden z patronů brněn-
ské diecéze. Čím vás nejvíc oslovuje?

Apoštol Pavel mne oslovuje svým neutuchajícím nasazením pro hlásání 
Evangelia a také tím, že se nebál ničeho nového. S rozhodností a láskou řešil 
konfliktní situace. To, jak s poslušností, odvahou a prozíravostí dokázal sys-
témově řešit problémy nových křesťanských konvertitů, je pro mne velice 
inspirující.

Na co se ve své nové službě nejvíc těšíte?
Myslím, že nejdůležitější je v životě dovolit Bohu, aby nás překvapil, tedy, 

abychom uměli žasnout. Těším se ve své službě na setkání s novými lidmi 
a na všechna překvapení, která mi Bůh připravil.

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho Božího požehnání. 
REDAKCE

Sním o tom, že mám křídla, že mohu lítat. Snad každý 
někdy pocítil touhu vzlétnout, povznést se, vidět svět 
z nadhledu… Překonat hory a propasti na cestě k milo-
vané osobě nejpřímější cestou – vzdušnou čarou. Nebo 
prostě utéci z  nepříjemné situace, zmizet, zamávat 
křídly, osvobodit se, směřovat ke slunci, ke svobodě.

Říká se, že láska dává křídla. Má to ale jeden předpoklad: víru. Musím věřit v lás-
ku a věřit milovanému. Pak mohu letět, překonat všechny překážky. Víra v Boha 
nedává křídla, abys od potíží uletěl, ale odpovíš-li důvěrou, jeho Láska tě po(vz)
nese, abys byl schopen je překonat.

Prázdniny skončily, začíná škola. Žádné snění. Zkus to s létáním, aniž bys opustil 
školní lavice. Nejprve pros v modlitbě o větší víru, naději a  lásku, pak roztáhni 
křídla a leť! Vznes se na vlnách odvahy k Lásce a všechna tvá dobrodružství (i ta 
školní) dostanou více než 3D rozměr. 

Maria, Panno věrná a Matko milující, oroduj za nás!

PS: Tento typ létání je možný celoročně, celoživotně, bez ohledu 
na povětrnostní podmínky.

Biskupské svěcení se uděluje při slavení eucharistie. Obřad svěcení se odehrává po 
evangeliu. Začíná zpěvem hymnu „Přijď, ó Duchu přesvatý“ a představením kandidáta 
světiteli. Dále je přečteno papežské jmenování a pověření. Následuje homilie, poté je 
svěcenec dotazován ohledně závazků plynoucích ze svěcení a slibuje, že bude plnit 
všechny povinnosti svěřené služby.

Těším se 
na všechna 

Mít tak křídla

obřad svěcení

Po svatém přijímání zazněl chvalozpěv „Te Deum 
laudamus“ (Bože, chválíme tebe), při němž nově 
vysvěcený biskup prošel celým shromážděním 
a udělil své první biskupské požehnání. 

Vkládání rukou hlavního světitele Mon. Vojtěcha 
Cikrleho.

Po homilii svěcenec slibuje, že bude věrně uchová-
vat víru a plnit všechny povinnosti svěřené služby.

Při zpěvu litanií ke všem svatým je svěcenec 
v  postoji úplné vydanosti v  postoji prostrace.

Při konsekrační modlitbě drží dva jáhnové nad 
hlavou svěcence rozevřený evangeliář.

Po konsekrační modlitbě je svěcenec pomazán 
na hlavě křižmem.

V závěru obřadu pak světitel předá nově vysvěce-
nému biskupovi insignie jeho služby – zde solideo.

Předání dalšího odznaku služby – mitry. Předávání berly na znamení pastýřského úřadu. 

otec Marek Miškovský
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Biskupské svěcení přijal 
otec Pavel Konzbul v brněnské 
katedrále 29. června 2016. 

 Foto: Vít Kobza


