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Anotace
Tématem této závěrečné práce je ţivot a dílo katechety, katolického novináře,
redaktora a katolického kněze, Arnošta Olivy.
Cílem práce je představit ţivot kněze, který své kněţské povolání naplnil různorodou
činností. První kapitolu jsem věnoval jeho ţivotu, pokusil jsem se zde představit jeho
rodinu, která měla velmi důleţitý vliv na jeho další působení a činnost. Dále je v této
kapitole představen jeho ţivot během studia, jeho kaplanské působení a katechetická
činnost, především v Praze – Vysočanech, protoţe právě zde proţil téměř polovinu
svého ţivota. Poté je zde představena jeho novinářská činnost, a to především
v periodiku

Vychovatel

a Naše

listy: orgán křesťansko

–

sociální

strany

československého lidu. Konec kapitoly je věnován jeho politické aktivitě v
Československé straně lidové. Druhou kapitolu jsem věnoval jeho publikační činnosti.
Tu jsem zde rozdělil do tematických okruhů. V závěru jsem se pokusil zhodnotit práci
Arnošta Olivy, pokusil jsem se poukázat na její přínos pro jeho dobu, a také jsem se
pokusil poukázat na jeho vliv na dobu dnešní.
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Abstract
ARNOŠT OLIVA (1875 – 1954) CATECHIST, CATHOLIC JOURNALIST AND
EDITOR
This final work deals with a life and a work of a catechist, a catholic journalist, a
contributing editor and a catholic priest, Arnošt Oliva.
The aim of this work is to introduce the life of a priest, who fulfilled his life with
various activities.
The first chapter is dedicated to his life, I tried to introduce his family there, because
it had a very large influence on his future work and activities. The chapter continues
with his life as a student, his work as a chaplain and a work as a catechist, mostly in
Praha-Vysočany, where he spent nearly half of his life. Then I introduced his journal
activities, mostly in the periodical Vychovatel and Naše listy: orgán křesťansko –
sociální strany československého lidu. The end of the chapter is dedicated to his
political activities, which are divided according to topics. At the end of the work I tried
to evaluate the life-work of Arnošt Oliva, I tried to point to the contribution he had to
the contemporaries, and then I tried to show the influence he has to present time.
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Úvod
Postava Arnošta Olivy (1875-1954) je v našem prostředí neznámá, přestoţe byl tento
kněz ve své době velmi činný. Jeho aktivita je spjata především s městkou částí PrahaVysočany, přesah jeho činnosti je ovšem o něco větší. Přesto lze říci, ţe jde o kněze
„obyčejného“ – snaţil se prostě ţít svoje kněţské poslání naplno a zúročit hřivny, které
mu Pán udělil. Právě tato povaha jeho kněţství mne přiměla, abych se pokusil osobnost
Arnošta Olivy představit.
Práce je rozdělena do dvou velkých kapitol, jimţ předchází úvod a po nichţ
následuje závěr a seznam pouţitých zkratek i seznam pouţité literatury. V první
kapitole bude nastíněn ţivot Olivy od rodinného zázemí přes studium a kněţské počátky
aţ po dlouholeté katechetské působení v Praze-Vysočanech, kde svůj ţivot završil. Ve
druhé kapitole bude představena jeho bohatá publikační činnost: nejdříve se zaměříme
na výčet jeho publikací chronologicky a následně budou prezentovány jednotlivé
publikace, rozdělené do tematických skupin formou krátkých anotací. Kaţdé kapitole
odpovídá i přiměřená metoda: v prvním případě jde o obvyklé postupy historické a
prosopografické práce, v druhém případě o pramennou heuristiku a stručnou syntézu
obsahu příslušných publikací.
Ţivot a dílo Arnošta Olivy se prozatím nedočkaly kompletního zpracování. Proto se
tato diplomová práce opírá především o archivní prameny. Cenným zdrojem informací
a podnětů je zejména jeho osobní sloţka z rodinného archivu, Státní okresní archiv
v Kutné Hoře a v Hradci Králové poskytly informace z fondů Základní škola
v Třeboníně a Státní gymnázium v Hradci Králové a archiv arcibiskupství praţského a
archiv biskupství královéhradeckého pak informace o kněţském působení Arnošta
Olivy a jeho bratří. Z fondu ministerstva vnitra, který se nachází v Národním archivu
Praha, byly čerpány údaje o politické činnosti Arnošta Olivy, ale i informace o jeho
osobním ţivotě. Dalším pramenem je pak Archiv bezpečnostních sloţek, kde se ve
fondu Emanuela Moravce nachází zpráva o Olivově činnosti v antibolševické lize.
Významným zdrojem informací o jeho literární činnosti je Národní knihovna Praha,
v níţ je uchována větší část publikací Arnošta Olivy. Posledním důleţitým pramenem je
publikace Deset let svatyně Krista-Krále ve Vysočanech, ve které je také obsaţeno
mnoţství osobních svědectví, ale také část jeho korespondence, která je dnes jiţ
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ztracena. Protoţe Oliva zesnul před více neţ šedesáti lety, nejsou jiţ přímí svědci jeho
aktivní činnost a působení ve Vysočanech.
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1. Život
1.1. Rodina
Arnošt Oliva se narodil 20. září roku 1875 v Třeboníně na Kutnohorsku v domě č. p.
5 manţelům Václavu Olivovi a Marii Olivové rozené Krtilové. Pokřtěn byl 21. září
1875 v kostele sv. Matouše v Třeboníně farářem Janem Dostálem. Kmotry Arnošta byli
Antonín Jonáš a Františka Malinová.1
1.1.1.

Rodiče

Otcem Arnošta Olivy byl Václav Oliva, mladší syn Václava Olivy staršího, narozený
13. října 1837, chalupník ve Velké Zhoři č.p. 49 (Čáslavsko). Matkou byla Marie –
dcera Václava Krtila, sedláka v Katlově č.p. 23 (obec Zdeslavice) u Červených Janovic
– narozená ve Velké Skalici č.p. 10 dne 25. října 1844. Rodiče byli oddáni 7. února
1860 v Červených Janovicích.2
Jejich nejstarší syn Jan Oliva vzpomínal na rodiče:
Otec byl mírný, sdílný a upřímný, náboţný, chodil rád na poutě, vodil i procesí. Byl
pravdomluvný, leţ, a zvláště podvod přímo nenáviděl. To mělo tuto zvláštní příčinu. Byl odveden a
podvodem (rozškrábáním nohy) si pomohl od vojenské sluţby (…), byl trpělivý, přikázání Boţích a
církevních poslušný.3

A takto popsal charakter matky:
(…) povaha hodně prudká, kdo jí nevyhověl, tomu uměla náleţitě vyčinit; aby muţ nevěděl, ráda
provedla menší změny; nevěřila hned kaţdému; lnula láskou zvláště ke svému rodu, a obzvláště
k jednomu svému bratrovi. Jinak byla pracovitá, za zvláštních okolností docela i dřivá. Proti
náboţenství nikdy nemluvila, ale poboţnosti zvláštní nekonala (…), byla průměrně dobrou hospodyní
a matkou.4

1

Viz RA, křestní list Arnošta Olivy.

2

Srov. OLIVA, Jan. Po stopách předků: příspěvek k 250leté památce usedlosti rodu Jana Olivy v
Třeboníně na Čáslavsku: [1687–1937]. V Praze: nákladem vlastním, 1939. s. 52.
3

Srov. OLIVA, Jan. Po stopách předků, s. 52–53.

4

Srov. tamtéţ, s. 53–54.
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Václav Oliva, otec rodiny, byl vyučen kovářem, jako tovaryš pak procestoval
Moravu a Rakousko, v Rakousku se zdrţel přes tři roky.5 Poté se musel na přání matky
vrátit na usedlost do Velké Zhoře. Měl být odveden na vojnu, ovšem podvodem se tomu
vyhnul.6 Do roku 1881 pracoval jako chalupník na vlastním hospodářství, v období
1881 aţ 1883 jako nádeník na příleţitostných pracích a od roku 1883 v hospodářství
řídícího učitele Šmejkala.7 Vyčerpán pak ze všech těţkostí, které jeho rodinu potkaly,
umírá 14. února 1893 ve věku 56 let. Je pochován na hřbitově v Třeboníně.8
Marie Olivová, matka rodiny, se starala o chod domácnosti. Po smrti manţela na ni
dolehla starost o Arnošta, Johanu a Otakara. Umírá v Třeboníně, v domě svého syna,
kněze Jana Olivy, 26. února 1924 v 79 letech a je pochována na hřbitově v Třeboníně.9
Jejich manţelství nebylo bezproblémové. Po svatbě nastaly majetkové rozpory.
Předmětem sporu bylo vyplacení věna nevěsty, které neproběhlo podle domluvy.10
Marie Olivová odešla od svého muţe a přes rok ţila u svých rodičů v Katlově. Po roce
se manţelé udobřili a ţili opět pohromadě. Od roku 1860 do roku 1869, vyjma ročního
odloučení, ţili manţelé Olivovi ve Velké Zhoři v domě č.p. 49. Zde se jim narodily děti
Jan, Antonín a Petronila. V roce 1869 se rodina stěhuje na statek v Třeboníně č. p. 5.
K tomuto místu má vztah celý rod Olivů jiţ od roku 1687.11 V Třeboníně se manţelům
narodily děti, a to Václav, Albína, Arnošt, Johana a Otakar. Celkem měli manţelé
Olivovi osm dětí. Kvůli finančním problémům však rodina v roce 1881 o statek
v Třeboníně přišla. V období od roku 1881 do roku 1899 rodina celkem osmkrát měnila
bydliště, vţdy bydlela v podnájmu. Všechny změny bydliště proběhly v Třeboníně.12
5

To mohl být pravděpodobně důvod dobré jazykové výbavy jeho dětí, zvláště pak synů, překlady Arnošta
Olivy z německého jazyka jsou totiţ na vynikající úrovni.
6

Srov. OLIVA, Jan. Po stopách předků, s. 53: „Aby nebyl pak odveden, podplatila obvodního lékaře
(ţida) 100 zl. rýnskými. Při odvodě však šli dva Olivové, a oba z Třebonína, za sebou. Lékař tedy prvního
pustil a druhého (mého otce) odvedl. Po odvodě však věc napravil tím, ţe otci rozškrábal nohu a vstřikl
mu do rány nějakou specii. Proto rána se nehojila a otce byl dán do vojenského lazaretu v Pardubicích,
odkudţ po 6 nedělích jako nezhojitelný byl propuštěn a z vojska vyřazen. Na cestě domů stavil se v
Čáslavi u lékaře, jenţ jej odvedl. Ten mu ránu vymyl, vystříkal a obvázal mastí. Ve 14 dnech byl zase otec
zcela zdráv. Ke kovářství se však jiţ nevrátil.“
7

Srov. tamtéţ, s. 54.

8

Srov. tamtéţ, s. 59 a 61.

9

Srov. tamtéţ, s. 64. Srov. s. 79: „Nápis tohoto hrobu zní: "Zde v Pánu odpočívají manţelé Olivovi,
katolíci, Václav Oliva, zemřelý 14. 3. 1893, a jeho manţelka Marie, rozená Krtilová, zemřelá 26. 2. 1924.
– Přesvatého kříţe v blahé záři – tělo otce, matky klidně odpočívá – za jichţ co se duše při oltáři –
modlitba čtyř kněţí synů line tklivá.“
10

Srov. tamtéţ, s. 54.

11

Srov. tamtéţ, s. 54.

12

Srov. tamtéţ, s. 57–60.
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Společně s rodinou také ţila matka Václava Olivy, a to do roku 1883, kdy zemřela.
Rodina tak přišla o velkou část ţivobytí, jeţ jim poskytovalo pole, které jim přepustila a
které po její smrti pozbyli.13
Přes všechny rodinné těţkosti šlo otci rodiny Václavu Olivovi o to, aby měly děti
dobré vzdělání, hlavně chlapci. I přes určitý nesouhlas manţelky a jejího otce se
zaslouţil o to, aby Jan, Václav a Arnošt šli studovat. Velkou zásluhu na studiích
Olivových synů měl i tehdejší třebonínský farář Eduard Wallouch, který jim
prostřednictvím známosti u barona Philippa Webera von Ebenhofa (1818–1900),
v letech 1874–1881 místodrţitele v Čechách, zajistil císařské stipendium. To, ţe Václav
Oliva posílal své syny na studia, nastartovalo studijní horečku i v ostatních rodinách,
jejichţ otcové přicházeli k Václavu Olivovi pro radu, jak mohou své dítě dostat na
studia, a on jim vţdy ochotně a nezištně poradil a pomohl. Měl pak velkou radost
z toho, ţe mnozí z nich šli později studovat bohosloví.14
Také jeho čtyři synové studovali teologii a stali se knězi. Václav Oliva však zaţil
kněţské svěcení pouze nejstaršího z nich, Jana. Ostatní byli vysvěceni aţ po jeho smrti.
Vzhledem k tomu, ţe byli bezdětní, s úmrtím Václava Olivy v roce 1893 skončila
existence rodu Olivových po 250 letech jeho pobývání v Třeboníně.15
1.1.2. Sourozenci
Arnošt Oliva pocházel z osmi dětí. Pořadí dětí podle narození: Jan, Antonín,
Petronila, Václav, Albína, Arnošt, Johana a Otakar. Dívky se vydaly ţivotní cestou
manţelství, chlapci odpověděli na Pánovo volání a svoji ţivotní pouť posvětili
v kněţském stavu.

13

Srov. tamtéţ, s. 57.

14

Srov. tamtéţ, s. 55–56.

15

Srov. tamtéţ, s. 61: „Kdyţ jsme vynášeli mrtvolu otce z č. p. 19 za usedavého pláče všech dětí, za
velkého soucitu mnoha příbuzných a známých, tehdy ani já jsem nevěděl, co vím nyní, ţe jsme vynášeli k
hrobu posledního přímého potomka rodu Olivova, osedlého v Třeboníně. Je to zvláštní a jistě není jen
náhodou, ţe poslední přímý osedlý potomek rodu Jana Olivy z r. 1687 umřel tam, kde ten první předek
začal v Třeboníně svou hospodářskou činnost či svou usedlost.“
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1.1.3. Dívky
Petronila Olivová se narodila 21. prosince 1867 ve Velké Zhoři. Dne 4. Listopadu
1894, se provdala za Cyrila Duchoně. Albína Olivová se narodila 11. března 1873 v
Třeboníně. Provdala se za Václava France, sadaře v Třeboníně, dne 22. července
1895.16 Po událostech roku 1918 přestoupila v roce 1920 s celou svojí rodinou k církvi
československé a setrvala v ní aţ do konce.17 Johana Olivová se narodila 20. června
1878 v Třeboníně. Dne 14. září 1906 byla oddána s Janem Lázničkou, vdovcem,
chalupníkem v Souňově č.p. 27.
1.1.4. Chlapci
Zde budeme postupovat chronologicky, a to kvůli délce jednotlivých příspěvků.
Arnoštovi bude totiţ věnována obšírnější samostatná část, naopak u Antonína Olivy
víme jen to, ţe se narodil 8. prosince 1865 a v následujícím roce 24. srpna 1866 zemřel.
Nejstarší bratr, Jan Oliva, se narodil 16. května 1863 ve Zhoři. Navštěvoval obecnou
školu v Třeboníně a na popud řídícího učitele Josefa Šmejkala odešel na studia. Jeden
rok proţil v Kutné Hoře, v roce 1876 nastoupil do 1. třídy gymnázia v Německém
Brodě (Havlíčkův Brod). Jelikoţ náklady na studium byly poměrně vysoké, podařilo se
pro něj získat císařské stipendium, které pobíral i při studiích bohosloví. Později během
studií si přivydělával doučováním, a tak byl schopen podpořit ve studiu i své bratry. 18
Ke kněţství se připravoval v diecézním semináři v Hradci Králové v letech 1884 aţ
1888, na kněze byl pak vysvěcen 15. srpna 1888 v katedrále Ducha svatého, světitelem
byl královéhradecký biskup Josef Jan Evangelista Hais. Jeho prvním kaplanským
místem byly Morašice na Chrudimsku.19 Otec si představoval, ţe synovo dobré bydlo
bude pomocí pro rodinu, ovšem Jan viděl realitu trochu jinak. S ročním příjmem 370
zlatých si toho nemohl příliš dovolit.20 Ještě neţ byl Jan vysvěcen na kněze, rodinná
situace svěcení málem zkomplikovala:
16

Srov. tamtéţ, s. 62.

17

Srov. tamtéţ, s. 78.

18

Srov. tamtéţ, s. 55–56.

19

Viz Biskupství královéhradecké, Biskupská konzistoř (ABHK), osobní sloţka Jana Olivy.

20

Srov. OLIVA, Jan. Po stopách předků, s. 59: „Psal jsem kaţdý krejcar a dělalo mi to 370 zl. ročně.
Jako začátečním musel jsem si říditi nábytek a něco šatů. Do hospody jsem nikdy nešel, nekouřil, parádu
nehonil, na výlety a cesty nejezdil; celá má útrata byla nějaká kniha.“

13

Před tímto svěcením došlo ke zvláštní příhodě. Otec měl vypůjčeno na statek od Růţičky, mlynáře
pod Souňovem, evangelíka reformovaného, jenţ měl za manţelku neteř otcovu, 200 zl. Kdyţ otec
viděl, ţe statek pozbude, dal Růţičkovi na jeho dluh koně a jalovici a mínil, ţe tím dluh bude uplacen.
Jinak však soudil mlynář. Kdyţ totiţ v Třebonínském kostele bylo ohlášeno bratrovo svěcení, zajel si
do Hradce Králové ku svému bývalému spoluţákovi školy obecné, kanovníkovi ThDr. Al. Frídkovi, a
ţádal, aby bratrovo svěcení bylo zastaveno tak dlouho, pokud mu bratr oněch 200 zl. nezaplatí.
Kanovník ovšem mu vysvětlil, ţe to není moţné, ale ţe to novosvěcenci připomene. I stalo se tak. A
bratr první peníze, co jako novosvěcenec obdrţel, ač povinen nebyl, obnosem 200 zl. mlynáři poslal.21

Jan tedy nesl velkou měrou těţkosti, které rodinu postihly, ještě několik let po
svěcení. Kaplanoval celých 21 let: od roku 1888 do roku 1892 v Morašicích, od roku
1892 do roku 1896 v Cerekvi nad Loučnou a od roku 1896 do roku 1910
v Chroustovicích. Dalších 23 let bych farářem: od roku 1910 do roku 1926 ve Svratce a
v letech 1926 aţ 1934 v Krouně.22 V sedmdesátém roce svého ţivota odchází na penzi
do Třebonína a bydlí v domě č.p. 84, který předtím zakoupil. Zde proţívá poslední roky
svého ţivota. Umírá 5. srpna 1938 o desáté hodině ranní v den Matky Boţí Sněţné,
jejímţ byl po celý ţivot vroucím ctitelem, ve věku 75 let. Pohřeb se konal 7. srpna, vedl
ho jeho rodný bratr Václav Oliva.23
Jeho zájmem bylo studium metody v teologii, které popsal ve svém dílku Zvýšení
účinnosti teologie, které vyšlo roku 1903 v periodiku Hlídka. Velmi se zajímal o dějiny,
zvláště měl na srdci pozvednutí katolicismu v Československu. Působil také v okruhu
české katolické moderny, působení v těchto kruzích bylo pro něj překáţkou v dalším
případném kariérním postupu.24 V letech 1896 aţ 1915 přispíval svými články do
periodika Hlídka, ale také do Časopisu katolického duchovenstva. Je autorem studie o
politickém systému ve Spojených státech amerických: Sociální poměry v Severní
Americe. Dále pak je autorem učebnice pro vyučování ve školách: Dějepis církve
katolické pro venkovské školy I. – II. Dalším zajímavým dílem je publikace: Po stopách
předků: příspěvek k 250leté památce usedlosti Jana Olivy v Třeboníně na Čáslavsku
(1687–1937).

21

Srov. tamtéţ, s. 58.

22

Viz ABHK, osobní sloţka Jana Olivy.

23

Srov. OLIVA, Jan. Po stopách předků, s. 73.

24

Srov. tamtéţ, s. 78.
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Václav Oliva se narodil 23. března 1870 v Třeboníně. Po studiu na gymnáziu začal
svoji formaci v biskupském semináři v Hradci Králové, a to v letech 1889 aţ 1893. Dne
25. července 1893 byl v katedrále Ducha svatého vysvěcen na kněze královéhradeckým
biskupem Edvardem Janem Nepomukem Brynychem. Na své první kaplanské místo je
poslán do Krouny, farnosti, která byla posledním působištěm jeho bratra Jana Olivy.
V letech 1893 aţ 1916 působil jako kaplan, kooperátor nebo administrátor ve farnostech
Krouna, Svratka, Raná, Luţe, Bělá, Cerekvice, Radhošť, Skuteč, Chroustovice, Dolní
Újezd, Heřmanice Česká. Od roku 1916 byl farářem v Radhošti, a to do roku 1924, kdy
1. dubna odešel do penze. V penzi pak ţil a vypomáhal v Hrochově Týnci. Na sklonku
ţivota byl v roce 1943 jmenován čestným konsistorním radou. Umírá v Hrochově Týnci
17. října 1943.25
Velkou zálibou Václava Olivy bylo studium dějin, sám sepsal několik desítek
dějepisných publikací. Věnoval se tématu husitství a církvím vzešlých z reformace.
K tomu, aby mohl tyto studie uskutečnit, vyţádal si spolu s bratrem Janem z Říma
fakultu, jeţ mu umoţnila prostudování veškeré dostupné literatury. 26 Svými články
přispíval jak do periodika Hlídka, tak do Časopisu katolického duchovenstva od roku
1895 do roku 1904. V Časopisu katolického duchovenstva to byly jak odborné články
na téma protestantismu, tak především odborné recenze na díla různých autorů, a to
nejen z okruhu katolického, ale především z oblasti protestantské.
Nejmladší Otakar Oliva se narodil 30. ledna 1881. Po studiích na gymnáziu nastoupil
k formaci do biskupského kněţského semináře v Hradci Králové, kde pobýval v letech
1901–1905. Biskupem královéhradeckým Josefem Doubravou byl 16. července 1905
vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm byla Dolní Krupá, kde působil jako
kooperátor, od roku 1906 pak v Ledči nad Sázavou jako druhý kaplan a od roku 1908 aţ
do roku 1933 jako katecheta v Dolních Kralovicích. Na penzi odešel v roce 1933 do
Chotusic na Čáslavsku. Umřel 20. listopadu 1963.27 Je pochován na hřbitově
v Třeboníně v blízkosti svého bratra Jana Olivy. Nejmladší z muţských sourozenců
Otakar Oliva, měl velmi blízko ke svému bratru Arnoštovi. V době jeho nemoci nebo
nepřítomnosti ho zastupoval ve Vysočanech. Arnošt Oliva také nechal svého bratra

25

Viz ABHK, osobní sloţka Václava Olivy.

26

Srov. OLIVA, Jan. Po stopách předků, s. 78.

27

Viz ABHK, osobní sloţka Otakara Olivy.
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Otakara slouţit jako prvního mši svatou v nově vysvěceném kostele, svatyni Krista
Krále ve Vysočanech.28

1.2. Studium
Svá studia začal Arnošt Oliva na obecné trojtřídní škole v Třeboníně. Zde studoval
v letech 1881 aţ 1887. Je zajímavé, ţe kaţdý ročník na této tříletce opakoval dvakrát.
Jako student byl spíše průměrný, někdy dokonce výsledky naznačovaly, ţe by nemusel
být úplně studijním typem.29 Po ukončení školní docházky v Třeboníně úspěšně sloţil
přijímací zkoušky na C. k. státní gymnázium v Hradci Králové (dnes Gymnázium J. K.
Tyla), kam nastoupil 15. září 1887.30 Na gymnáziu v Hradci Králové se od roku 1866
vyučovalo v českém jazyce, v roce 1881 zde studovalo 646 ţáků.31 Během svých studií
bydlel Arnošt Oliva první rok u švadleny Terezie Janešové na Velkém náměstí č.p. 137,
která také byla jeho odpovědným dozorcem. Od druhého do šestého ročníku pobýval
v rodině soukromníka Václava Bartoše na Svatodušské ulici č. p. 59, poslední dva roky
studia u soukromnice Františky Košťálové v Hradci Králové č. p. 104.
Přechod z vesnické školy na gymnázium nebyl jednoduchý, to se ostatně projevilo i
na známkách. Například v německém jazyce, ze kterého jako kněz později překládal,
byl podle známek velmi pozadu. Podle známek na vysvědčení se po celou dobu studia
pohyboval mezi hodnocením dobrý – dostatečný. V šesté třídě si zapsal jako volitelný
předmět francouzštinu, kterou si oblíbil, jak je patrné i z dosaţených výsledků. Dne 10.
července 1895 se podrobil maturitní zkoušce a byl uznán za dospělého.32 Tak skončila
jeho středoškolská studia v Hradci Králové, kde měl také moţnost potkávat své bratry
Jana a Václava, kteří během jeho středoškolských let studovali v kněţském semináři.
Jeho další ţivotní etapa pokračovala v Praze. Zde byl přijat do arcibiskupského
semináře, které sídlilo v dnešním Klementinu, a připravoval se jako bohoslovec pro
praţskou arcidiecézi. Dne 16. října 1895 byl zapsán, na české teologické fakultě Karlo –
Ferdinandovy Univerzity. Během studia pobíral císařské stipendium, které obdrţel uţ
28

Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let svatyně Krista – Krále ve Vysočanech. Praha: Arnošt Oliva, 1940, s. 6.

29

Viz SOKA Kutná Hora, fond Škola Třebonín, č. 1228–1229, knihy č.: 50–80.

30

Viz SOKA Hradec Králové, fond HK – GY, inv. č. 445, kn. č. 235.

31

Srov. SIMON, Josef, ed. a KALÁB, Ludvík, ed. Památník Rašínova státního čsl. gymnasia v Hradci
Králové, vydaný slavnostním výborem při jubileu roku 1936: [300 let královéhradeckého gymnasia: 600
let latinských škol v Hradci Králové. V Hradci Králové: Slavnostní výbor, 1936. 251, [II] s. 48.
32

Viz SOKA Hradec Králové, fond HK – GY, inv. č. 746, kn. č. 536.
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při studiu na hradeckém gymnáziu. V průběhu studia na teologické fakultě jej vyučovali
profesoři: Jaroslav Sedláček, Eugen Kadeřávek, Josef Pachta, Jan Ladislav Sýkora,
Josef Tumpach, Antonín Vřešťál, František Xaver Kryštůfek, Gabriel Pecháček, Karel
Tippmann.33 Všichni tito pánové byli velkými postavami české teologie přelomu 19. a
20. století. Za Olivova pobytu v praţském arcibiskupském semináři byl rektorem ThDr.
Josef Doubrava, který jako rektor působil v letech 1883 aţ 1903, kdy byl zvolen
biskupem královéhradeckým.34

1.3. Kaplanská a katechetská místa
Po absolvování bohosloveckých studií byl dne 23. července 1899 v kostele
Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu vysvěcen na kněze.35 Protoţe byl praţský
arcibiskupský stolec z důvodu úmrtí Františka kardinála Schönborna dne 25. června
1899 neobsazený,36 přijal Arnošt Oliva kněţské svěcení z rukou praţského pomocného
biskupa Ferdinanda Jana Nepomuckého Kalouse.37 Primiční mši svatou slouţil
v klášterním kostele Bolestné Panny Marie (u Alţbětinek) v Praze za přítomnosti své
maminky, bratrů kněţí Jana a Václava a dalších blízkých.38 Na své první kaplanské
místo byl poslán do Starého Sedliště na Tachovsku, kde působil od 1. srpna 1899 do 30.
srpna 1901. Po svém dvouletém působení ve Starém Sedlišti byl 4. září 1901 poslán na
děkanství do Kouřimi na Kolínsku, kde působil jako první kaplan do 31. srpna 1902.
Aby jako kaplan mohl nasbírat co nejvíce zkušeností, byl dekretem ze dne 18. srpna
1902 ustanoven kaplanem ve farnosti Předměřice u Benátek nad Jizerou. Zde působil do
1. září 1903, kdy byl přesunut do Cerhovic na Berounsku. V Cerhovicích byl 12. srpna
1905 suspendován a následně vyslán absolvovat exercicie na Svaté Hoře u Příbrami.
Důvod, proč byl suspendován, se nepodařilo vypátrat v ţádném z dostupných
archivních materiálů.39 Dne 3. května 1904 se podrobil katechetské konkurzní práci,
33

Viz RA, index studenta Arnošta Olivy.

34

Zdroj Doubrava, Josef [2017-04-22] <https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Doubrava>.

35

Viz RA, potvrzení o přijetí kněţského svěcení.

36

Srov. KOUTEK, Tomáš. Čeští biskupové a arcibiskupové 973–2016: od Dětmara k Dukovi. Praha:
Brána, 2016, s. 164.
37

Viz RA, potvrzení o přijetí kněţského svěcení.

38

Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let svatyně Krista – Krále ve Vysočanech. Praha: Arnošt Oliva, 1940, s.
45-46.
39

Viz Archiv praţského arcibiskupství, osobní sloţka Arnošta Olivy.
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v níţ získal aprobaci. Tato skutečnost předznamenala jeho další působení v církvi
jakoţto katechety.40 Po ukončení suspendace byl od 1. září 1905 do 31. srpna 1908
ustanoven kaplanem v Drahoňově Újezdu, coţ je farnost vzdálená přibliţně 13
kilometrů od předchozích Cerhovic. V roce 1907 konal ve farnosti kanonickou
generální vizitaci Lev kardinál Skrbenský, praţský arcibiskup, který ocenil píli a snahu
mladého kaplana.41 To bylo jeho poslední kaplanské místo. Do dalších působišť byl uţ
ustanovován jako katecheta.42
Prvním takovým působištěm byla měšťanská chlapecká škola v městečku Nové
Strašecí na Kladensku, kam byl od 1. září 1908 do 31. května 1910 dosazen nejprve
jako prozatímní katecheta a od 1. června téhoţ roku jako definitivní katecheta. Před tím,
neţ byl ustanoven jako definitivní katecheta v Novém Strašecí, zaţádal Arnošt Oliva o
katechetské místo v Praze nebo někde na jejím předměstí. Z 20. července téhoţ roku je
pak Olivovi zaslán dopis, ve kterém generální vikář Jan Sedlák uvedl, ţe jiţ není moţné
jeho přemístění, pokud byl ustanoven jako definitivní katecheta na místo prozatímního
katechety. Tento postoj ze strany představených Olivu rozhořčil.43 V říjnu roku 1910
Arnošt Oliva onemocněl a rok se léčil v nemocnici u Milosrdných bratří v Praze. Více o
jeho nemoci nevíme. V roce 1911 byl ustanoven na měšťanskou školu chlapeckou do
Slaného nejprve jako prozatímní katecheta, následně od 1. září 1912 jako definitivní
katecheta, jímţ byl aţ do 31. srpna 1916. Dne 21. září 1912 podal Oliva ţádost, aby
mohl být připuštěn ke zkouškám, jejichţ úspěšné absolvování by jej učinilo způsobilým
vyučovat na středních školách. Tuto ţádost zkušební komise zamítla, jak o tom
informuje dopis z arcibiskupské konzistoře.44 V roce 1915 je praţským arcibiskupem
Lvem kardinálem Skrbenským odměněn za svoji činnost právem nosit synodálie.45

40

Viz RA, dopis z arcibiskupské kurie č. 6101.

41

Viz Tamtéţ, dopis z arcibiskupské kurie č. 16.261. z dopisu: „(…) měl při letošní kanonické generální
vizitaci milou příleţitost seznati o Vás, Velebný pane, ţe povinnosti své v kostele i ve škole horlivě plníte a
zejména školní mládeţ pravdám svatého náboţenství s velmi dobrým úspěchem vyučujete. V odměnu za
chvalné toto působení vyslovuje se Vám zaslouţené uznání, kteréţ Vám budiţ spolu s pobídkou k další
neúnavné činnosti na vinici Páně.“
42

Viz APA, osobní sloţka Arnošta Olivy.

43

Viz RA, dopis generálního vikáře Jana Sedláka, v něm je vlastní rukou Arnošta Olivy dopsáno toto:
„Stejně se mnou definitivně ustanovený kněz Fr. Mudra byl z Kladna přeloţen do Prahy! Sestra Mudrova
pomáhala u Tumpachova bratra (pozn. kanovník metropolitní kapituly v Praze Josef Tumpach) J. Dr.
Sedlák i Dr. Schuster (pozn. kanovník metropolitní kapituly v Praze Karel Schuster) popsali něco, co je
zjevně lţivé.“
44

Viz tamtéţ, dopis generálního vikáře Jana Sedláka č. 13200.

45

Srov. SKLENÁŘ, Michal. Tridentská reforma diecézního kléru a její vybrané vnější projevy. Kněţský
oděv jako odraz poţadavků kladených na diecézní kněţstvo po Tridentském koncilu. [online]. 2013 [cit.
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Měšťanka ve Slaném byla Olivovým předposledním místem, protoţe od roku 1916
začíná působit v Praze – Vysočanech.

1.4. Působení ve Vysočanech
O prázdninách v r. 1916 na telegrafický dotaz generálního vikariátu – zda chci přijmouti místo
katechetské ve Vysočanech – odpověděl jsem kladně, a tak jsem přijal a nastoupil místo ve
Vysočanech dne 13. září s měsíčním platem 100 korun. Později jsem zjistil, ţe místo to nikdo
nechtěl!46

V době příchodu Arnošta Olivy do Vysočan zde farnost neexistovala, neboť ve
Vysočanech nebyl ani kostel ani kaple. Podle sčítání lidu v roce 1930 ţilo ve
Vysočanech 15 762 obyvatel, z toho 8322 katolíků.47 Město Vysočany bylo v roce 1916
samostatné, a to aţ do roku 1920, kdy se stalo součástí Velké Prahy a spadalo pod
farnost sv. Václava na Proseku, kde byl tehdy farářem Vavřinec Hojsa.48 Jediným
místem, kde se ve Vysočanech slouţila mše svatá, byla třída měšťanské školy. Mše
svaté se mohly účastnit pouze děti, a to často bez doprovodu, coţ bylo předmětem
napětí a také důvod k pozdější organizaci výstavby kostela.49 Oliva zde byl nejprve
ustanoven jako zatímní katecheta při měšťanské škole chlapecké, od 1. dubna 1919 pak
jako definitivním katecheta při této škole.50 Bydlel v bytě domu č.p. 267 v ulici u
Rokytky (dnes ulice Na Břehu).51 Po svém příchodu do Prahy začal být více aktivní jak
v novinářské, publikační, tak také v politické činnosti. Jedním z jeho největších počinů
během působení ve Vysočanech byla stavba svatyně Krista Krále.

2017-04-26]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/123155. Vedoucí práce Jan Kotas, s.101104.
46

Srov. OLIVA, Arnošt. Svatyně Krista – Krále ve Vysočanech. Praha: Arnošt Oliva, 1930, s. 7.

47

Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let Svatyně Krista – Krále ve Vysočanech, s. 20.

48

Srov. OLIVA, Arnošt. Svatyně Krista – Krále ve Vysočanech, s. 8.

49

Srov. tamtéţ, s. 8: „Horečka převratová zasáhla i Vysočany. Kaple proměněna ve třídu, mše svatá se
směla se tu slouţiti jen v neděli s přísným poukazem, ţe nikdo z dospělých nesmí do místnosti vstoupiti. To
bylo namířeno proti starším osobám, které do kaple chodily na mši svatou. Toto zhoršení poměrů
donutilo mě starati se o postavení aspoň větší kaple. Zastával jsem názor, ţe větší kaple plně vyhoví, ţe se
můţe spíše vybudovati, poněvadţ nevyţaduje tak velikého nákladu.“
50

Viz APA, č. j.3666/1919, osobní sloţka Arnošta Olivy.

51

Viz Policejní ředitelství Praha II – evidence obyvatelstva. Signatura: Oliva Arnošt 1875.
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1.4.1. Stavba kostela ve Vysočanech
Potřeba kostela pro tak velké město byla opravdu akutní. Svůj záměr o stavbě sdělil
hned 10. září 1919 generálnímu vikáři dr. Mořici Píchovi, který souhlasil.52 K tomu
účelu byl také 16. června 1920 zaloţen a schválen zemskou správou politickou v Praze
spolek s názvem „Kostelní spolek pro Vysočany“.53 Ţe to nebude se stavbou kostela
jednoduché, předznamenala jedna událost. Totiţ první příspěvek na stavbu kostela od
biskupa Sedláka ve výši 300 Kč, Olivovi nějaký zloděj v tramvaji ukradl. On pak tuto
částku urovnával ze svého.54 Sehnat peníze na stavbu nebylo pro Olivu jednoduchou
záleţitostí; psal výzvy do novin, rozesílal ţádosti55 po celé republice nejen velkým
společnostem, korporacím, sdruţením, ale také rodinám a jednotlivcům. K tomuto účelu
byla zřízena i kniha dárců, která dodnes existuje, a čítá dva díly. Zde jsou zapsáni
všichni dárci, kaţdý jednotlivě, jmenovitě i s částkou, kterou přispěl; zapsáni jsou
všichni od statisícových příspěvků aţ po dary haléřové.56 Mezi významnými dárci
můţeme najít například papeţe Benedikta XV., který na stavbu přispěl 184 518,45 Kč,
nebo přítele Olivy, praţského arcibiskupa Františka Kordače, jenţ daroval 250 000
Kč.57 Sbírka na stavbu probíhala v letech 1919–1940 a vybralo se při ní 1 411 568,40
Kč. Sám Oliva přispěl z vlastního v součtu 150 038,05 Kč.58 Velký problém působila
především koupě pozemků, neboť se opakovaně vyskytly komplikace, které způsobily,
ţe při předloţení záměru prodejce od smlouvy odstoupil. V poslední fázi, kdy jiţ byl
vhodný pozemek i prodejce nalezen, městská rada stanovila podmínku, ţe se kostel
52

Srov. OLIVA, Arnošt. Svatyně Krista-Krále ve Vysočanech, s. 8: „(…) upozornil na moţnost zákazu
mše svaté ve třídě, na nevhodnost místnosti pro mši svatou a sdělil mu úmysl začíti sbírky na postavení
kaple s prosbou o podporu. Pan generální vikář souhlasil, přislíbil hledati prameny příjmu, a poslal mě
k Jeho Milosti dru Janu Sedlákovi. Začal jsem tedy sbírky za souhlasu církevních představených a vldp.
Vavřince Hojsy, děkana proseckého.“
53

Viz RA, dopis pro Arnošta Olivu od Zemské správy o povolení k zaloţení spolku.

54

Srov. OLIVA, Arnošt. Svatyně Krista-Krále ve Vysočanech, s. 8.

55

Viz RA, ţádost, kterou sepsal a rozeslal Arnošt Oliva: „P. T. Prosím Vás snaţně o dobrotivý příspěvek
na stavbu kostela ve VYSOČANECH. – Pro několik tisíc katolíků nemáme v této průmyslové čtvrti ani
kaple! Vyrůstají nové a nové továrny, vznikají nové kolonie se sty obyvatelů – ale není tu svatostánku!
Dary jsou veřejně kvitovány a budou všecky uvedeny se jmény dárců v pamětním spise! Bude to historický
doklad, jak jsme se starali o udrţení víry našeho lidu v době tak váţné, a kdo projevil nejvíce porozumění.
Nemůţete-li několik korun postrádati, předejte laskavě tuto prosbu jiným. Snad se přece někdo najde, kdo
z lásky ke Kristu eucharistickému učiní sbírku mezi katolíky. Není-li ani to moţno, vraťte mi, prosím
aspoň sloţenku. Hradím sám všechna vydání. Arnošt Oliva, katecheta, Vysočany čp. 267.“
56

Viz RA, kniha dárců – I. – II. – III.

57

Viz tamtéţ.

58

Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let Svatyně Krista – Krále ve Vysočanech, s. 63.
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musí nacházet v bytové zástavbě za tří poschoďovou budovou, se kterou se muselo
v budoucnu počítat jako s další investicí. Bylo tedy nutno sehnat další prostředky, další
peníze. Vše bylo nakonec zdárně dotaţeno dokonce, a tak mohlo dojít dne 6. října 1929
v 9 hodin ráno k poloţení a poţehnání základního kamene, které v zastoupení
arcibiskupa provedl praţský vikář Karel Procházka, farář u sv. Prokopa na Ţiţkově.
Této události se samozřejmě účastnili představitelé veřejného ţivota, především
zástupci světské moci a členové spolků a organizací.59 Samotná stavba byla započata
24. září 1929, dokončena pak 27. srpna 1930. Kostel byl vystavěn jako jednolodní
plochostropý ve stylu funkcionalismu (od roku 2003 je kulturní památkou)60 a zasvěcen
Kristu Králi, jakoţto odkaz na svátek zavedený papeţem Piem XI. v roce 1925.61
Posvěcení proběhlo dne 7. září 1930 v 8 hodin, světitelem byl Msgre. Antonín
Podlaha,62 světící biskup a generální vikář. Slavnost proběhla s hojnou účastí, ovšem
bez účasti místních činitelů.63 V kostele následně vypomáhalo, slouţilo mši svatou nebo
kázalo několik později známých osobností církve v Československu, jako například Jan
Evangelista

Urban;

Josef

Kubalík,

profesor

teologie;

Josef

Beran,

rektor

arcibiskupského semináře; Jaroslav Dvořák, profesor teologie a další.64 Aby mohly být
uhrazeny všechny další výdaje spojené se stavbou poschoďového domu před kostelem,
byl celý tento objekt prodán v roce 1933 Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze, jejímţ

59

Srov. OLIVA, Arnošt. Svatyně Krista-Krále ve Vysočanech, s. 56-59.
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Zdroj Svatyně Krista – Krále, [2017-04-22] < http://pamatkovykatalog.cz/>.

61

Viz PIUS a Antonín ČALA. Encyklika Pia XI. O Kristu Králi: Quas Primas. Olomouc: Matice
cyrilometodějská, 1930.
62

Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let Svatyně Krista – Krále ve Vysočanech, s. 5. Z promluvy MSGRE.
Podlahy při svěcení kostela: „Kdyţ se kochám pohledem na prosté, ale ladné prostory, vzpomínám s
pohnutím zásluh zdejšího pana katechety, který přes všecky překáţky se staral s obdivuhodnou energií o
vybudování této svatyně, vzdávám díky jemu i všem, kteří se o tento úkol zaslouţili. A byl to úkol
nesnadný… Dnes je váš dům Boţí posvěcen a vysvěcen. Kéţ tento den hluboce utkví v srdcích vašich, kéţ
to, co s velikou láskou jste si budovali, chráníte si i v budoucnosti! Krásná je výzdoba vašeho chrámu, ale
nejkrásnější ozdobou mu bude, kdyţ hojně budete jej navštěvovati, svátosti v něm přijímati, čerpati tu
oddech, posilu a posvěcení. Slibte dnes slavně, ţe zásady, jeţ zde budou hlásány, nebudete jen
poslouchati, ale jimi se i říditi. Sliby bývají někdy vratké, člověk je sláb, potřebuje posily; najdete ji
jedině u Toho, jenţ zde trůní jako Kristus Král vašich srdcí, jenţ vás i volá a chce přivinouti k svému
srdci. A proto zasvěcuji vás všecky, vaše děti i rodiny, celou osadu vysočanskou boţskému Srdci Páně. To
Srdce znamená lásku, jenţ vám ji nejen dává, ale chce ji i od vás. Dejte mu srdce svá a slibte, ţe jako
věrní poddaní Krista Krále budete ţíti tak, abyste ho nikdy nezarmoutili, a On vás přivede do království
Boţího.“
63
Srov. tamtéţ, s. 4.
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Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let Svatyně Krista – Krále ve Vysočanech, s. 31.
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majetkem je do dnešního dne.65 V epilogu knihy Deset let svatyně Krista-Krále ve
Vysočanech, která byla vydána v roce 1940, Oliva napsal:
Vysočanský kostel jest můj pomník, láska zdejších věřících katolíků, nejkrásnější moje
vyznamenání, kterého si opravdu váţím. O tretky a cetky světa nestojím. To všecko tu musíme
nechati, před soudnou stolicí budou platiti jen dobré skutky z lásky k Bohu a bliţnímu. Ne ţivot,
nýbrţ dílo! A to mě naplňuje důvěrou a nadějí. Věčný soudce nás všecky srovná. A odmění podle
skutečných zásluh.66

1.4.2. Farní činnost
Po vysvěcení spadal tento kostel stále do prosecké duchovní správy jako kostel
filiální. Jiţ od začátku byla snaha ve Vysočanech zaloţit samostatnou duchovní správu.
Sám Arnošt Oliva intervenoval kaţdý rok, vţdy však přišla vyhýbavá odpověď;
samostatná duchovní správa nemohla být zaloţena pokaţdé z jiného důvodu, ať pro
nedostatek kněţstva, pro nejistotu finanční zajištěnosti nebo průtahy na zemském úřadě.
V této věci se Oliva snaţil vyuţít svých známostí, jakou byl například metropolitní
kanovník dr. Jaroslav Kulač.67 Jako samostatná farnost byly Vysočany ustanoveny aţ 1.
ledna 1942.68 Mezitím však uţ byl Arnošt Oliva arcibiskupem Františkem Kordačem
dne 16. února 1931 ustanoven správcem kostela,69 a to na ţádost vysočanských
katolíků, kteří o to dopisem ze dne 25. prosince 1930 arcibiskupskou konzistoř ţádali.70
Byla tedy zřízena expositura, která stále spadala pod prosecké děkanství. Lze
předpokládat, ţe pokud by v roce 1933 arcibiskup Kordač neodstoupil z úřadu, byla by
díky přátelství s Olivou farnost ve Vysočanech ustanovena podstatně dříve neţ v roce
65

Viz RA, dohoda o prodeji mezi Metropolitní kapitulou u sv. Víta a Kostelním spolkem pro Vysočany,
č. j.793/1933.
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Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let Svatyně Krista – Krále ve Vysočanech, s. 78.

67

Viz RA, z dopisu dr. Jaroslava Kulače (1887-1970), datovaný k 24. XI. 1939: „Ujišťuji Vaši
Důstojnost, ţe povedu zřízení duchovní správy ve Vysočanech milerád v patrnosti, prosím o Memento a
pozdravuji Vás, milý pane rado, co nejsrdečněji. Vám zcela oddaný Dr. Kulač.“
68

Zdroj Svatyně Krista – Krále, [2017-04-22] <https://katalog.apha.cz/web/farnosti/1072>.

69

Viz RA, dekret o jmenování č. j. 1983: „(…) Máme-li starostlivou péči o spásu všech duší, jeţ Nám
svěřil nebeský Pastýř Jeţíš Kristus, pak působí Nám zvláště starost spása těch, o nichţ platí bolestné
slovo Páně, ţe jsou zmořeni a povrţeni jako ovce nemající pastýře. Mat.IX.36. Proto radost Nám
způsobilo velikou, ţe jsi se ujal těchto opuštěných na periferii praţské a jim ve Vysočanech neúnavnou
péčí a neochabující prací pěknou kapli ku cti nejsvětějšího Krista-Krále vystavěl. I ustanovujeme Tě tímto
listem správcem kaple Krista- Krále v Praze- Vysočanech, udělujíce Ti všecka práva, jeţ codex juris
canonici eclesiarum rectoribus v can.479-486 přisuzuje (…).“
70

Viz RA, dopis farníků na arcibiskupskou kurii.
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1942. Prvním farářem ve Vysočanech byl Karel Nykodým – jmenovaný 1. června 1942,
krátce na to aţ do konce války internovaný v Zásmukách, v letech 1945–1950 opět ve
funkci a následně opět internovaný pro změnu komunisty. Později zde působili jako
administrátoři nebo kaplani například prof. Jaroslav Kouřil či prof. Gustav Čejka.71
Arnošt Oliva byl ve své farnosti velmi aktivní. V roce 1931 byl při kostele zaloţen
chrámový sbor, který působil rovněţ v mnoha jiných praţských kostelech či při akcích
nejrůznějších katolických spolků. V roce 1932 bylo zaloţeno Sdruţení katolické
mládeţe, jemuţ byl Oliva duchovním rádcem. Od roku 1935 působila při kostele
pobočka svazu katolických ţen, která měla na starost charitativní činnost, jako například
vaření polévek pro chudé, ale i další sociální činnosti, pořádání akcí pro děti nebo
pletení. Katolické ţeny se věnovaly se také šíření tiskovin a literatury. Arnošt Oliva byl
i zde duchovním rádcem, z jeho podnětu odbočka dokonce vznikla. V témţe roce byla
také zaloţena ve Vysočanech pobočka sportovní organizace Orel, jejímţ starostou se
stal br. Arnošt Oliva, správce kostela. Při kostele také fungovala charita pod záštitou
Národní pomoci, která například na přelomu let 1939/1940 vařila polévku pro nejchudší
vrstvu (v průměru se vařilo okolo 500 porcí polévky). Působil zde také III. Řád sv.
Františka, který v roce 1940 uspořádal pro farnost cyklus přednášek jako duchovní
přípravu na Velikonoce.72
Za svoji činnost, a to nejen na poli pastoračním, byl Oliva představenými církve
odměněn. V roce 1918 obdrţel pochvalný list za příkladnou sluţbu.73 Arcibiskup
František Kordač dne 17. března 1921 jmenoval Arnošta Olivu arcibiskupským notářem
s právem nosit expositorium canonicale.74 Dále pak byl dne 26. dubna 1935 jmenován
arcibiskupem Karlem Kašparem čestným konzistorním radou.75 O rok později 23. srpna
byl vyznamenán zlatým zásluţným kříţem pro Ecclesia et Pontifice.76
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Viz RA, občasník vysočanské farnosti u kostela Krista-Krále, září 2000.
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Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let svatyně Krista – Krále ve Vysočanech, s. 40-45.
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Viz APA, osobní sloţka Arnošta Olivy, pochvalný list č. j.15744/1918.
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Viz RA, dekret o jmenování č. j.4044/1921.
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Viz RA, dekret o jmenování č. j.5134/1935.
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Viz RA, zpráva Karla kardinála Kašpara o jmenování č. j.280/1936: „Veledůstojný Pane! S upřímnou
radostí s Vámi sděluji, ţe Vás vyznamenati ráčil slavně panující papeţ Pius XI. pro Vaši horlivost a
obětavost zlatým zásluţným kříţem pro Ecclesia et Potifice. Blahopřejeme Vám k tomuto Nejvyššímu
vyznamenání prosím dobrotivého Pána Boha, aby Vám dopřáti ráčil dlouhá léta z něho se těšiti. Dáno
v Mém letním sídle Roţelově dne 23. Srpna 1936. Karel kardinál Kašpar, kníţe arcibiskup praţský.
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1.4.3. Katechetská činnost
Arnošt Oliva byl v první řadě katechetou. Svoji sluţbu vykonával na měšťanských a
obecních školách ve Vysočanech, kam měl ustanovení jako definitivní katecheta. 77 Jeho
úkolem byla výuka náboţenství na těchto školách, a jako katecheta byl také státním
zaměstnancem. Náboţenství bylo v této době povinným předmětem; v případě věřících
jiného vyznání nebo nevěřících existovala podle Malého školského zákona z roku 1922
moţnost odhlásit dítě z výuky náboţenství. Výuka také nesměla narušovat výuku
ostatních předmětů.78 Ve školním roce 1930/1931 navštěvovalo 650 dětí hodiny
náboţenství na školách ve Vysočanech, ve školním roce 1939/1940 pak tento počet
vzrostl na 984 dětí.79 Svoji katechetskou povinnost plnil svědomitě, a tak byl dne 10.
listopadu 1920 jmenován arcibiskupem Františkem Kordačem členem I. oddělení
diecézní komise pro vyučování náboţenství a náboţenskou výchovu. 80 Navíc byl
jmenován i inspektorem náboţenství na obecných a občanských školách farností
bohnické, hloubětínské a prosecké. Úkol inspektora náboţenství je pak popsán ve
jmenovací listině:

Račte navštíviti všecky třídy při náboţenském vyučování, několikráte za rok poslechnouti nedělní
exhortu, zvláštní pozornost věnovati laickým učitelům náboţenství, domluviti se s příslušnými
správami škol jakoţ i s farářem, v jehoţ osadě školy se nalézají a učitelé náboţenství bydlí. O
výsledku pak svého pozorování račte sem podati věrnou zprávu na tištěném formuláři, který lze
obdrţeti v českoslov. akciové tiskárně, a přiloţiti vyplněné dotazníky všech katechetů. 81

I zde se svého úkolu chopil Oliva svědomitě. Ihned toho školního rok, v němţ byl
jmenován inspektorem, sepsal o průběhu a stavu výuky náboţenství na školách zprávu,
za kterou byl arcibiskupem pochválen:
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Viz RA, dekret o jmenování č. j.3666/1919.
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Viz ZIMMERMANNOVÁ, Marie. Vývoj katechetiky v Českých zemích v letech 1920-1994 [online].
2010. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/107737, s. 29, [cit. 2017-03-13].
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Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let svatyně Krista – Krále ve Vysočanech, s. 34.

80

Viz RA, dekret č. j.16140/1920 o jmenování za člena I. Oddělení diecézní komise pro vyučování
náboţenství a náboţenskou výchovu.
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Viz RA, jmenovací listina č. j.2229/1929.
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Nejdůstojnější Arcipastýř děkuje Vám za svědomitě vykonávaný dozor a za pečlivě sestavenou
zprávu, která pro odborné pedagogické posudky, pracně shledávaný statistický materiál i vhodné
nynějším potřebám odpovídající návrhy, zasluhuje mimořádné pozornosti. Velice potěšilo Jeho
Excelenci, ţe s takovým úspěchem šíříte katolickou četbu mezi mládeţí. Není ho tajno, ţe náboţenské
poměry na obvodu Velké Prahy jsou smutné, neţ i tu dá se mnoho učiniti ve prospěch nesmrtelných
duší, má-li učitel náboţenství lásku k svému vznešenému povolání. Račte tudíţ taktním a jemným
způsobem soukromě sám upozorniti učitele náboţenství na nedostatky, jeţ při své návštěvě jste
shledal, a dejte jim návod podle své bohaté zkušenosti a odborných vědomostí, jak by se daly zlepšiti
výsledky jejich vychovatelské práce (…) všem pak učitelům náboţenství račte vyříditi dík Jeho
Excelence za namáhavou práci ve škole.82

Po svém příchodu do Vysočan začal Arnošt Oliva aktivně publikovat. Vydal mnoho
titulů týkajících se katecheze, ale i jiných oborů. Jim bude věnována další kapitola.
Pozadu nezůstával ani v publikování článků, a to především v periodiku Vychovatel a
v jeho přílohách Věstníku katechetském a Učitelské příloze.83

1.5. Novinářská činnost
Obsáhlým polem působnosti Arnošta Olivy byla novinářská činnost, působil jako
redaktor nebo autor článků v mnoha novinách a časopisech katolického prostředí, a to
nejen náboţenského, ale také politického. Od roku 1918 přispíval do Věstníku
katechetského, který byl přílohou časopisu Vychovatel: list věnovaný zájmům
křesťanského školství. Později také do samotného Vychovatele. Pojednání, jimiţ
přispíval do tohoto periodika, později vycházela v ucelené kniţní podobě. 1. ledna 1928
se stal hlavním redaktorem Věstníku katechetského84 od května téhoţ roku Vychovatele,
kterým byl aţ do roku 1933, kdy na jeho místo nastoupil Josef Hronek. V roce 1928 se
stal také jednatelem druţstva Vlast85, které vydávalo právě Vychovatele a další
periodika. Protoţe měl Vychovatel mnohé potíţe, většina příspěvků z roku 1928 byla
z pera Arnošta Olivy, proto své příspěvky psal pod pseudonymem A. Brouček, V.
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Viz RA, dopis z arcibiskupské konzistoře č. j.8806/1930.
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Viz ZIMMERMANNOVÁ, Marie. ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog [online]. 2013 [cit.
2017-03-13]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/74772. Vedoucí práce Aleš Opatrný, s. 7071.
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Viz Vychovatel: list věnovaný zájmům křesťanského školství, r. 1928, roč. XLIII, čís. 1.
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Viz tamtéţ.
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Stromar, T. Borek, O. Hora, Er. Arbor, P. Jeţek, A. R. Kopřiva. 86 Jeho články byly jak
z vlastní tvorby, tak překlady článků německých autorů, kterými obohacoval české
pedagogické prostředí na poli výuky náboţenství. Jeho články nacházíme ve
Vychovateli, Vychovatelském věstníku a Učitelské příloze.87
Významnou redaktorskou činnost prokázal v periodiku Naše listy: orgán křesťanskosociální strany československého lidu, kam přispíval od roku 1920 aţ do roku 1925.
V letech 1920 aţ 1924 psal články s názvem Časové úvahy, kde reflektoval politickosociálně-kulturní situaci v Čechách, ale i ve světě. Protoţe jeho články byly v mnoha
případech konzervativní nebo spíše nekorektní, psal pod pseudonymy: Albanus, A.
Poctivý, V. Poctivý, A. Třebský, L+75, A. Nezmar, A. Brouček, O. A. Třebský, a+a,
A+a, Olar a další.88 Poslední příspěvek Olivy v Našich listech je cyklus článků Šťastné
dítě, poté jeho aktivita v tomto periodiku končí.89
Své příspěvky zasílal také do periodik: Dorost: věstník české mládeţe pro vzdělání,
zábavu a poučení,90 Katolická dívka, Katolický kazatel,91 Neděle: kalendář katolického
lidu.92 Rádce duchovní,93 Praţský večerník,94 Časové úvahy, Sbírka přednášek strany
lidové, Sbírka přednášek pro katolické spolky a organizace (Pauly),95 Křesťanská
škola,96 Sursum,97 Poklad věřících,98 Vlast: časopis pro poučení a zábavu,99 Rajská
86

Viz tamtéţ.

87

Srov. ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog [rukopis] : disertační práce / Marie
Zimmermannová; vedoucí -práce: Aleš Opatrný. -- Praha, 2013., s. 70-71.
88

Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let svatyně Krista Krále ve Vysočanech: 7. IX. 1930-7. IX. 1940, s. 53.

89

Srov. Naše listy: orgán křesťansko – socialní strany českoslovanského lidu, R. 1924, roč. 34 Září –
Prosinec R. 1925, Roč. 34 Leden – Srpen.
90

Viz Dorost: věstník české mládeţe pro vzdělání, zábavu a poučení. Praha: Duchovní sluţba katolické
mládeţe, 1918-1948.
91

Viz Katolický kazatel. Olomouc: Jednota katolického duchovenstva arcidiecése olomoucké, 1921[1947].
92

Viz Neděle: kalendář katolického lidu. V Praze: Vyšehrad, [1935-1947].

93

Viz Rádce duchovní: časopis kněţstva česko-slovanského. Burian, Josef, ed. V Praze: V. Kotrba, 18941924.
94

Viz Praţský večerník. Praha: Českomoravská akciová tiskárna, 1919-1934.

95

Viz Sbírka přednášek pro katolické spolky a organisace. Praha: Rada československých katolíků, 19201939.
96

Viz Křesťanská škola: časopis pro šíření ideí náboţenských v českém školství. Špaček, Václav, ed. V
Praze: Cyrillo-methodějská tiskárna a Nakladatelství V. Kotrba, 1901-1926.
97

Viz Sursum: věstník Klubu duchovenstva Československé strany lidové v Čechách. Praha: Klub
duchovenstva Československé strany lidové, 1921-1938. ISSN 1804-6207.
98

Viz Poklad věřících: lidový list k uctění nejsvětější Svátosti oltářní a zároveň Věstník eucharistického
odboru Ústřední rady katolíků českých v Praze. Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství
V. Kotrba, 1898-1942.
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zahrádka,100 Ţena,101 Vzdělávací četba katolické mládeţe, Sbírka časových kázání, Ţivé
slovo a dalších.102 Mnoho jeho článků, které vycházely na pokračování v několika
číslech a ročnících, byly později vydány v kniţní podobě a budou představeny v další
kapitole.

1.6. Politická činnost
Není zcela jasné, kdy přesně započala politická činnost Arnošta Olivy. Nemáme totiţ
k dispozici materiály o jeho vstupu do politiky. Z dostupných archiválií pouze víme, ţe
v roce 1911 kandidoval za křesťansko-sociální stranu v Čechách do Říšské rady, a to ve
20. volebním okrese: Louny, Libochovice, Nové Strašecí, Roudnice, Mělník, Slaný,
Libušín, Velvary, Kralupy. V této době působil jako katecheta v Novém Strašecím. Ve
stejném roce kandidoval také František Kordač, pozdější praţský arcibiskup, který,
stejně jako Oliva, ve volbách neuspěl.103 Olivův osobní politický ţivot je spojen
s Československou stranou lidovou. Od roku 1921 byl členem výkonného výboru
Československé strany lidové.104 V roce 1923 byl předsedou okresního výboru
Československé strany lidové Velké Prahy.105 Arnošt Oliva si dále podal ţádost na
arcibiskupskou konzistoř, aby mohl v roce 1935 kandidovat do parlamentu za
Československou stranu lidovou v Praze. Tato ţádost však byla ze strany konzistoře

99

Viz Vlasť: časopis pro poučení a zábavu. Praha: Druţstvo Vlasť, 1884-1941.

100

Viz Rajská zahrádka: obrázkový časopis pro mládeţ. Praha: V. Kotrba, 1892-[1942].

101

Viz Československá ţena: list Svazu katolických ţenských spolků československých. Praha: Svaz
katolických ţenských spolků československých, 1924-1935.
102

Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let svatyně Krista – Krále ve Vysočanech, s. 52.

103

Viz Naše listy: orgán křesťansko – socialní strany českoslovanského lidu, R. 1911, roč. 20, č. 37.

104

Viz tamtéţ, R. 1921, roč. 30, č. 40.

105

Viz tamtéţ, R. 1923, roč. 32, č. 26.
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zamítnuta.106 Jako důvod zamítnutí bylo uvedeno numerus clausus, tedy opatření Svaté
stolice, které zabraňovalo přehnané aktivitě kléru v politice.107
V československé straně však nepanovala jednota. Strana se dělila na dva významné
póly. Na ten konzervativnější se později přiklonil právě Arnošt Oliva, čímţ kráčel
v myšlenkové stopě poslance Václava Myslivce, senátora Gustava Mazance a dalších,
kteří kritizovali politické směřování strany pod vedením Jana Šrámka. Toto vedení
se jim totiţ jevilo jako příliš kompromisní.108 V roce 1927 Arnošt Oliva kandidoval do
praţského zastupitelstva. Toto místo poté přenechal dr. Karlu Svobodovi, který se
později stal II. náměstkem primátora.109
Politická kritika Arnošta Olivy se projevovala i v jeho spisech a článcích. Tato
kritika se stavěla především proti problémům doby, kam patří například zákony proti
církevním zájmům (tím byl například školský zákon, který, mimo jiné, stanovil výuku
náboţenství jako předmět nepovinný a který dále rušil mnoho církevních škol). Další
zákony, které kritizoval, byly ty, které upravovaly vztah státu a církve (jako například
pohřbívání ţehem, civilní sňatky, zrušení několika církevních svátků jako dní volna,
apod.) Problematická byla odluka církve od státu, která se v důsledku neuskutečnila.
Zásadní pro Olivu byla také pozemková reforma, která velmi výrazně zasáhla do
majetku církve.110 Arnošt Oliva vyvíjel další politickou činnost také tím, ţe se účastnil
různých zasedání, kde dále vystupoval jako řečník. Jeho postoje byly místy antisemitské
a silně protikomunistické.111 Své politické nasazení výrazně projevoval v periodiku

106

Viz RA, dopis konzistoře č. j. 4349 ze dne 8. dubna 1935: „Veledůstojný pane. Víme, ţe jste velmi
mnoho pracoval nejen v oboru vlastním, jako učitel katolického náboţenství, nýbrţ i jako duchovní
správce a činný člen mnoha katolických spolků. Získal jste si zajisté zásluh nemalých a arcib. Konzistoř
přečasto vděčně uznala Vaší práci a pochvalnými dopisy a čestnými tituly Vás se snaţila odměniti.
Dovoliti Vám však kandidovat za ludovou stranu v Praze nemůţeme přes všechnu náklonost, jednak
proto, ţe je předepsaný numerus clausurus pro kandidaturu kněţí v politických stranách, jednak i
z pastorálních důvodů. Katolíci jiţ bez tak rozštěpení a na tábory rozdělení by se i v hlavním městě ještě
více tříštili, a to jen k radosti odpůrců. Jsme přesvědčeni, ţe chápete naše důvody, které jsou jen věcné a
které nečelí nijak proti Vaší osobě. Podepsán B. Opatrný, generální vikář.“
107

Srov. PAPAJÍK, David. Politický katolicismus v nástupnických státech Rakousko-Uherské monarchie
v létech 1918-1938. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 36-38.
108

Srov. FIALA, Petr. Český politický katolicismus 1848-2005. Brno: Centrum pro studium demokracie a
kultury (CDK), 2008, s. 233.
109

Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let svatyně Krista – Krále ve Vysočanech, s. 49; ŠVEC,
Michal. Komunální politika ve Velké Praze: obecní volby, politické strany a zvolené orgány v letech
1923–1938. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2012, s. 100.
110

Srov. PAPAJÍK, David. Politický katolicismus v nástupnických státech Rakousko-Uherské monarchie
v létech 1918-1938, s. 18-23.
111

Viz NA, fond Ministerstvo vnitra I – prezidium 225, Praha, k. 150. Zpráva policejního koncipienta
z 22. ledna 1922 při valné hromadě Křesťansko-demokratického klubu.
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Naše listy : orgán křesťansko-socialní strany českoslovanského lidu, kde v letech 1920
aţ 1924 publikoval články s názvem Časové úvahy. Zde komentoval a reflektoval
sociálně-kulturně-politickou situaci, a to nejen v Československu, ale i ve světě.112

1.7. Případ zatčení pro velezradu
Farář v Bozkově Josef Hájek svolal na 15. května 1921 schůzi, při které měla být
zaloţena místní organizace Československé strany lidové. Na tuto schůzi byl přizván
Arnošt Oliva, aby při této příleţitosti promluvil k místním; účastníků bylo kolem 60
osob. Po skončení této schůze byl Oliva na četnické stanici v Jesenném ohlášen
starostou obce Bozkov Josefem Petříčkem za vlastizrádnou řeč. Po vyslechnutí dalších
svědků byl dne 17. května v 9:20 podán v Jesenném telegram do Prahy s výzvou:
„Katechetu Arnošta Olivu pro velezradu zatknout. Prosím odpověď. Četnictvo Jesenný.“
Co bylo důvodem k zatčení? Podle svědků tato vlastizrádná slova:
(…) přemlouval přítomné, aby kdo vystoupil z církve římsko-katolické, opět se vrátil do této
církve, prý je ta pravá a pokračoval pak: Kdyţ nás bude hodně, budeme ţádat, aby byl nastolen bývalý
císař Karel, jako český král, neb stejně, aţ se jednoho dne vyspíme, coţ nebude dlouho trvati, bude
z republiky království a my budeme chtít a budem se za to vroucně modlit, by zase Karel panoval.
V Maďarsku jiţ bude panovat, a totéţ budeme chtít i my. President Masaryk jest špatný hospodář, za
císařství bylo naše království bez dluhů a nyní máme jiţ 60 miliard dluhů a aţ bude zase království,
nebude opět tolik dluhů a my se budeme míti dobře.

Po přijetí této výzvy z četnické stanice v Jesenném byli posláni do bytu Olivy čtyři
detektivové, kteří provedli prohlídku bytu v jeho nepřítomnosti, přítomna byla pouze
hospodyně, slečna Jana Pánková. Ta také oznámila, ţe je pan katecheta na Strahově,
kde probíhá schůze kněţstva. Po návratu ze schůze byl Oliva v 9 hodin večer zatčen na
ulici před domem, kde bydlel, a převezen na policejní ředitelství. Poté proběhl výslech a
v 10,30 hodin večer byl umístěn do cely č. 17. Druhý den byl ovšem po naléhání
lidoveckých poslanců Václava Myslivce a Gustava Mazance propuštěn.113

112

Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let svatyně Krista – Krále ve Vysočanech, s. 49: „Jeho Časové úvahy
působily jako pumy. Chtěl, aby ţivot a skutky jednotlivců byly ţivým ohlasem našeho programu, coţ se
nelíbilo těm, jichţ se to týkalo.“
113

Viz NA, fond Ministerstvo vnitra I – prezidium, Praha, fond 225.
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Období, které nastalo po vzniku republiky, bylo velmi náročné. Zvláště pak napětí
mezi jednotlivými politickými stranami. Takovou událost jako byl případ Arnošta
Olivy, bylo třeba dobře zuţitkovat pro zviditelnění své politické strany. Například
senátor Čeněk Lisý za Československou stranu socialistickou ţádal ve svém dopisu
ministra vnitra Jana Černého o prošetření případu z důvodu neoprávněného zastavení
stíhání.114 Naopak poslanci Československé stany lidové; Václav Myslivec, Josef
Adámek, Miloš Antonín Záruba OPraem, Alois Roudnický a senátor Gustav Mazanec
intervenovali u ministra vnitra, aby věc také prošetřil, ale z druhé strany; stěţovali si
totiţ na nelegitimní postup četnictva a místní správy.115 Ihned po zatčení 18. května
dopoledne telefonoval na presidium ministerské rady opat strahovského kláštera
Metoděj Jan Zavoral OPraem, aby bylo Olivovo zatčení prošetřeno.116 Periodikum Čech
pak přineslo zprávu o celém případu, kde se uvádí, ţe bylo zastaveno trestní stíhání na
Arnošta Olivu kvůli podezření z pomluvy, ten ţe pak podal trestní oznámení v této věci.
Z celé zprávy vyplývá, ţe nikdo nebyl řádně potrestán a na Olivovi zůstala poskvrna
pomluvy.117 Podle zprávy policejního presidia vládlo v Bozkově napětí mezi římskokatolíky a členy nově vzniklé Československé církve, pročeţ byla v obci posilně
četnická hlídka. Předmětem sporu byla snaha zabránit členům Československé církve
slouţit bohosluţby v katolickém kostele. I přes nesouhlas místního kněze však obřady
proběhly a kněz byl dokonce insultován – stalo se tak 26. prosince 1921.118 Tento
Olivův případ byl ovlivněn okolnostmi a dobou, ve kterých se odehrál, proto se dnes
vyvarujme spekulací, které ho provázejí.

114

Viz tamtéţ, dopis ministru vnitra, č. j. 101/0 ze dne 13/12 1921: „Jednání faráře jest protizákonné,
jakoţ i zastavení trestního řízení proti panu Olivovi, zdá se býti dle informací, které jsem získal,
neodůvodněné. Jest proto třeba ve věci té učiniti nápravu.“
115

Viz tamtéţ, dopis ministru vnitra č. j.906/631, ze dne 5/7 1921: „ (…) Je panu ministru případ ten
znám? A je p. ministr ochoten záleţitost tu dáti přísně vyšetřiti a volati k zodpovědnosti ty, kteří
jakýmkoliv způsobem překročili obor své působnosti úřední.
116

Viz tamtéţ, úřední připomenutí na presidiu ministerstva vnitra č. j.13434/1921.

117

Srov. tamtéţ, periodikum Čech z 29. 12. 1921 čís. 357, s. 7.

118

Viz NA, fond Ministerstvo vnitra I – prezidium, Praha, fond 225. Zpráva č. j.101/Č, ze dne 3. ledna
1922.
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1.8. Ve výslužbě
Zpráva zemské školské rady uvádí, ţe k 1. říjnu 1935 odchází Oliva na trvalý
odpočinek. Ve svých 60 letech je pensionován.119 V té době jiţ bydlel v bytě pro něj
vyhrazeném v nově postaveném domě při kostele ve Vysočanech, do něhoţ se
přestěhoval 10. října 1931.120 V roce 1938 byl zraněn po té, co to povalil automobil.121
O rok později 19. září 1939 se odebrala na věčnost jeho dlouholetá hospodyně, slečna
Jana Pánková, které věnoval svůj spis Šťastné dítě.122 I po svém odchodu do penze byl
stále literárně činný, a to hlavně v úpravě a sestavování nových spisů. K tomu všemu se
přidala jistá zatrpklost, kterou Oliva takto vyjádřil:
Musím také na sebe prozraditi, ţe mě posedla světská pýcha a zaţádal jsem o čestný kanonikát
vyšehradský. Ţádost jsem poslal v poslední den, nikomu se nepředstavoval – páni mě všichni znali a
znají – a nedbal hlasů, které prohlašovaly, ţe kanonikát dostane Říman, tj. kněz, který studoval
v Římě. Tehdy jsem dostal lístek tohoto znění: „Milý příteli, všichni ţadatelé jsou starší: Pastor –
Brázda – Hruška - Kepka! Romanus - ergo- prognosa se dá téměř na jisto určiti…“Další nebudu
sdělovati, abych zbytečně nenarazil. Ordinariátní list oznámil, ţe ad votum capituli byl jmenován
vldp. Kepka! – Dopsal jsem onomu venkovskému knězi: „Váţený a milý příteli, věděl jsem, ţe
Římani mají přednost, nejsem tedy překvapen, naopak dnes děkuji Pánu Bohu, ţe mě pokořiti ráčil.
Nevím, co mě to napadlo, kdyţ jsem nikdy o vyznamenání a důstojnosti se neucházel (…)123

Ještě na jednom místě si Oliva postěţoval ve věci udělení kanonikátu: „…Sám dobře
ví, ţe kanonikáty skutečné i čestné jsou pro kaplany, faráře, profesory středních i
vysokých škol, ale dosud ani pro jediného katechetu měšťanských škol.“124 Reakce na
toto prohlášení na sebe nenechala dlouho čekat, a tak byl 9. listopadu 1942 jmenován za
čestného kanovníka staroboleslavské kapituly sv. Kosmy a Damiána.125 V intenci
119

Viz RA, dopis z arcibiskupské konzistoře č. j.10681/1935 ze dne 5. září 1935: „…Litujeme, ţe ztratíme
ve Vás tak výtečného učitele a vychovatele školní mládeţe. Děkujeme Vám, za všecku práci a krásné
úspěchy ve škole a přejeme Vám, abyste ještě dlouho, pokud Váš zdravotní stav dovolí, mohl jako obětavý
pomocník duchovní správy působiti mezi lidem, který si pro Vás a pro Vaši horlivost a nezištnost opravdu
zamiloval.“
120

Viz NA, fond: PŘ II–EO, signatura–oliva arnoš 1875.

121

Viz NA, fond: ministerstvo vnitra I – prezidium, Praha, fond 225.

122

Srov. OLIVA, Arnošt. Šťastné dítě: vychovatelské pokyny matkám. 2. vyd. V Praze: CyrilloMethodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1940, s. 3.
123

Srov. OLIVA, Arnošt. Deset let svatyně Krista-Krále ve Vysočanech, s. 72.

124

Srov. tamtéţ, s. 78.

125

Viz RA, jmenovací dekret č. j.33/42.
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Olivova tvrzení můţeme říci, ţe se tak stal kanovníkem první katecheta měšťanských
škol. Po zaloţení duchovní správy se stal farářem ve Vysočanech Karel Nykodým, ten
byl, jak bylo řečeno, za války v roce 1942 internován, a tak byl Oliva poţádán, aby ho
v duchovní správě zastupoval, protoţe Oliva ve farnosti bydlel a vypomáhal.126 Ke
konci války vznikla Česká liga proti bolševismu. Jednalo se o kolaborantskou
organizaci, která měla za cíl podporovat protibolševické myšlenky v intencích
nacistického Německa.127 Protoţe v této organizaci měli být i zástupci církve, která do
toho byla vtaţena, nachází se v tomto seznamu i jméno Arnošta Olivy.128

1.9. Závěr života
Podzim svého ţivota proţíval Arnošt Oliva na faře ve Vysočanech. V roce 1949
oslavil 50 let svého kněţství, mezi mnoha přáními přišlo i jedno od generálního vikáře
Bohumila Opatrného:
Vzácný pane kanovníku! Zítra tomu bude padesát let, co Vás Pán nazval navţdy amicus non
servus. Padesát let knězem. Kolik tu a jakých milostí a kolik a jakých bolů a strastí. Znám Vás jiţ
tolik let. Poznal jsem Vás osobně ve Slaném. Ach jaké to byly krásné časy, kdyţ jsme tak někdy spolu
stolovali. Jak jste mně mladému otvíral oči, jak jsem ţasl, kdyţ jste mně vypravoval, jak jste hájil
církev a její práva, jak jste byl tolikrát a tolikrát v nebezpečí ţivota. Ale odešel jsem brzo, po půl roku
ze Slaného do Plzně. A pak jsme se sešli opět v matičce Praze. A zde, jak jste vypjal svou energii:
Krásný kostel jste vystavěl s farní budovou! Monumentum jste tu postavil aere perrennius! Nehledě
přitom na různé lidské slabosti, které se i tu snad ukázaly a bolestně se Vás dotkly. Všecko lidské má
své smutné stránky a kaţdý čin i krásný a veliký má své bolesti, ale tím je před Pánem zásluţnějším.
Měl jste tolik práce; práci ve škole, ve chrámě, ale Vaše pilná ušlechtilá duše si přes to našla i čas ku
literární práci. Mnohým bratřím v Kristu jste tím ušetřil mnohou starost a zkrátil jejich práci. Na to
vše budete zítra vzpomínat, abyste se potěšil a abyste mnohým snad i odpustil (…)129
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Doţíval v době komunismu – reţimu, proti kterému celý svůj ţivot vystupoval a
psal; jehoţ nebezpečí pro společnost i pro církev si uvědomoval. Pro tento svůj postoj
byl také sledován a Státní úřad pro věci církevní si o něm vedl záznam. V jednom ze
spisů, který byl veden na jeho osobu, jsou citována slova z broţury vydané Olivou
v roce 1934:
Jak horečně pracuje materialistický socialismus, bolševismus, spiritismus, okultismus. A kolik
katolíků je v těchto spolcích. Zapomínají, ţe se těţce prohřešují proti Bohu a Církvi… Kaţdý katolík
je povinen vyhnouti se spolkům a schůzím, kde tyto zásady se uplatňují, nevoliti stoupence těchto
zásad, vyhoditi tisk, který s nimi souhlasí. Pozorujte jinověrce a nevěrce a učte se od nich. Ti své
zásady hájí a propagují bez bázně, odebírali a odebírají jen svůj tisk a běda tomu, kdo by se o ně
otíral. Uvědomte si svou sílu a budete míti více klidu a váţnosti.130

Pro své názory byl pro komunistický reţim nepohodlný, ale s ohledem na jeho
pokročilý věk a nemoc nebyl na něj vyvíjen tlak. Ve svém bytě stále přijímal návštěvy
s reakčním smýšlením – tak je totiţ nazvali soudruzi. Ti ostatně také popsali závěr jeho
ţivota takto: „Stár a váţně nemocen. Stále navštěvován věřícími s reakčním zaměřením.
Nelze očekávat změnu smýšlení.“131
Arnošt Oliva umřel na faře ve Vysočanech dne 6. srpna 1954 na selhání srdce, jak je
zapsáno v úmrtním listě. Pochován byl 8. srpna 1954 do kanovnického hrobu na
hřbitově ve Staré Boleslavi, kde jeho tělesné schránka očekává slavné Vzkříšení.132
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2. Písemné dílo Arnošta Olivy
Publikační činnost Arnošta Olivy nepřišla za jeho ţivota nazmar, naopak se setkala
s velkým ohlasem ze strany čtenářů, ale i nakladatelů a knihkupců v Čechách i na
Slovensku. Uvedeme zde několik ohlasů, které nás přesvědčí o této skutečnosti, neboť
hovoří samy za sebe.

Činím tímto slušný dotaz, zda nemáte nějaký rukopis na náboţenské dílo neb kázání. Milerád bych
něco takového do tisku vzal a vydal svým nákladem.133
Častejšie sa mi vyskytujú prípady, ţe je poptávka po Vaších spisoch. Preto račte mi zaslať soznam,
aby som mohlo obratom objednať. Rajec na Slovensku.134
Mám Vaše kázání. Líbí se mi. Jsou opravdu pěkná. Mám téţ Vaši modlitební knihu Posila duše. Po
přečtení a promeditování mám za to, ţe byste nám mohl sepsati nějaké Manuale sacerdotum. Máme
takové příručky, ale nynější doba poţaduje modlitby krátké a velmi dobré. Vím, ţe by se Vám to
zdařilo (…)135
Gratuluji Vám k nejnovějším promluvám, o nichţ se nemůţe říci, ţe trpí vodnatelností. Bohatost
pěkných myšlenek bez frásí mne velice potěšila.136

Skutečnost, ţe byl Arnošta Oliva publikačně činným, vedl v patrnosti i Státní úřad
pro věci církevní, v jednom z jeho záznamů stojí:
(…) vydával po léta celou řadu kázání, hlavně mariánských a postních. Mnoho z těchto kázání
byla hodně útočného rázu proti socialismu a komunismu. Kromě toho vydal několik druhů modliteb
pro děti, přípravy ke sv. zpovědi a přijímání a příručky pro ministranty. Tyto broţury byly velmi
rozšířené, vycházely hlavně v bývalé tiskárně Kotrbově značným nákladem.(…) pracoval
v předválečné lidové straně a přispíval do různých náboţenských časopisů. Pro jeho publicistickou
činnost bylo jeho jméno hodně známo hlavně v řadách duchovenstva, ačkoliv osobně ho znal
málokdo. Generální vikář Msgre. Oliva není se jmenovaným příbuzný a osobně ho vůbec nezná.
Docházelo někdy k tomu, ţe kněţí si je zaměňovali. Posledně při instalaci kanovníků v Brně dne 28.
února 1951 jeden z hostí – kněţí ţádal generálního vikáře, zda by mu nemohl poslati některé ze svých
133
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spisů, protoţe nyní nejsou k dostání a bylo by jich velmi třeba. Generální vikář dotyčného upozornil,
ţe se jedná o omyl, ţe má asi na mysli Arnošta Olivu (…). 137

Inspiraci pro své texty čerpal především v zahraniční literatuře německy mluvících
zemí. Tyto texty pak upravoval a přizpůsoboval českému prostředí, nebo pouze
překládal do českého jazyka. Podle autorů, které si Oliva vybíral, je zřejmé, ţe mu byla
blízká františkánská a jezuitská spiritualita nebo spíše myšlenkový směr. Většina
autorů, které Oliva zpracovával, pochází právě z tohoto okruhu.
V této druhé kapitole se budeme zabývat publikační činností Arnošta Olivy. Kapitola
bude rozdělena do dvou částí, v první chronologicky představíme výpis všech titulů,
které Arnošt Oliva vydal během svého ţivota. Pro úplnost je třeba dodat, ţe po jeho
smrti nebylo jiţ nic publikováno. Ve druhé části této kapitoly bude jeho dílo rozděleno
podle tematických okruhů, ve kterých se autor pohyboval. První tematický okruh bude
pojednávat o Jeţíši Kristu, dále o Panně Marii, o katechezi a pedagogice. Následovat
bude okruh sociologický, liturgický a historický. Jednotlivé publikace budou
představeny formou krátké anotace.

2.1. Chronologický přehled vydaných publikací
ZAVORAL, Method Jan, OLIVA, Arnošt a VAJS, Václav. Chraňte dítek svých!.
Hradec Králové: Tisk. druţstvo, 1921. 48 s. Časové úvahy; 274.
OLIVA, Arnošt. Matka vychovatelka. Hradec Králové: Tiskové druţstvo, 1925. 56 s.
Časové úvahy; sv. 304
OLIVA, Arnošt, ed. Modlitby pro školní mlásdeţ. V Praze: V. Kotrba, [1926]. 198 s.
OLIVA, Arnošt, ed. Dětem i rodičům. V Praze: Druţstvo Vlast, [1926]. 151 s.
Vzdělávací četba katolické mládeţe; roč. 19, č. 1-4.
OLIVA, Arnošt. Srdce Jeţíšovo zdrojem útěchy. Praha: Českoslovanská akciová
tiskárna, 1926. 67 s. Ţivé slovo; sv. 5.
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OLIVA, Arnošt. Katolík a katolická církev. Díl 1. V Praze: Tisková Liga, 1926. 136
s. Husitství ve světle pravdy; roč. 20, č. 1-4.
OLIVA, Arnošt. Katolík a katolická církev. Díl 2, Církev, velká dobroditelka lidstva.
Praha: Tisková Liga, 1927. 95 s. Husitství ve světle pravdy; roč. 21, č. 1-2.
OLIVA, Arnošt. Katolík a katolická církev. Díl 3, Povinnosti katolíků k církvi. Praha:
Tisková Liga, 1927. 175 s. Husitství ve světle pravdy; roč. 21, č. 3-4.
OLIVA, Arnošt, ed. Spasitel přichází. Praha: Druţstvo Vlast, 1927. 79 s. Vzdělávací
četba katolické mládeţe; Roč. XX, č. 1-2.
OLIVA, Arnošt, ed. Přítel Kristův. Praha: Druţstvo Vlast, 1927. 138 s., 3 ins. listy.
Hlasy svatováclavské; roč. 26, č. 1-6.
OLIVA,

Arnošt,

ed. Promluvy

k

prvnímu

svatému

přijímání.

V

Praze:

Českoslovanská akciová tiskárna, 1927. 66 s., 1 list. Ţivé slovo; sv. 8.
OLIVA, Arnošt, ed. Katolické kněţství a jeho velký význam v moderní době. V Praze:
Tisková Liga, 1927. 102 s., 1 list. Obrana víry; roč. 20, č. 3-4.
OLIVA, Arnošt, ed. Biblické ţeny a katolická dívka. Hradec Králové: Tiskové
druţstvo, 1927. 175 s. Časové úvahy; sv. 308.
OLIVA, Arnošt. Věrnost Spasiteli. Praha: Druţstvo Vlast, 1927. 61 s., 1 list.
Vzdělavací četba katolické mládeţe; roč. 20, č. 3-4.
OLIVA, Arnošt. Příručka katolického dítěte. V Praze: Druţstvo Vlast, 1928. 71, [I]
s. Vzdělávací četba katolické mládeţe; roč. 21, č. 3-4.
OLIVA, Arnošt, ed. Kristus a dítě. Praha: Československá akciová tiskárna, 1928. 25
s., 1 ins. list. Ţivé slovo; sv. 13.
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OLIVA, Arnošt. Kněz a lid. V Praze: Tisková Liga, 1928. 37, [I] s. Obrana víry; roč.
21, č. 3-4.
OLIVA, Arnošt. Bůh a příroda. Praha: Druţstvo Vlast, 1928. 102 s. Vzdělávací
četba katolické mládeţe. Roč. XXII; Č. 1. – 2.
OLIVA, Arnošt. Ve váţné chvíli. V Praze: Druţstvo Vlast, 1928. 134, [I] s. Hlasy
svatováclavské; roč. 27, č. 1 – 6.
OLIVA, Arnošt. Nejsvětější Srdce Jeţíšovo: dva cykly. V Praze: Cyrilo-Methodějská
knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1928. 103 s.
OLIVA, Arnošt. O významu náboţensko-politických snah sv. Václava v rámci
světových dějin: historický příspěvek k nejstarším dobám československým. V Praze:
Tisková Liga, 1928-1929. 341 s. Husitství ve světle pravdy; roč. 22-23.
OLIVA, Arnošt. SS. Eucharistia: modlitby a poučení pro ctitele Nejsvětější svátosti.
V Praze: V. Kotrba, 1929. 111, [III] s.
OLIVA, Arnošt. Naše radost a štěstí. V Praze: Tisková Liga, 1929. 159, [III] s.
Obrana víry; roč. 22, č. 1-4.
OLIVA, Arnošta, Hrdinové ctnosti: Biblické vzory pro jinochy. Praha: Druţstvo
Vlast, 1929. 153, [2] s. Hlasy svatováclavské.
OLIVA, Arnošt. Svatyně Krista-Krále ve Vysočanech. Praha: Arnošt Oliva, 1930.
OLIVA, Arnošt. Rodina v paprscích Boţského Srdce. V Praze: Druţstvo Vlast, 1930.
106 - [I] s. Hlasy svatováclavské; Roč. XXIX. Č. 1-4 (1-2).
OLIVA, Arnošt. Nejkrásnější vzor křesťanského ţivota: májová kázání. V Praze:
Druţstvo Vlast, 1930. 101, [I] s. Sbírka časových kázání; roč. 1, seš. 1.

37

OLIVA, Arnošt. Modlitba Páně. V Praze: Tisková Liga, 1930. 112 - [II] s. Obrana
víry; Roč. XXIII. Č. 1. – 4.
OLIVA, Arnošt. Církev a moderní svět. V Praze: Tisková Liga, 1930. 127, [IV] s.
Husitství ve světle pravdy; roč. 24, č. 1-4.
OLIVA, Arnošt. Kristus-král. Praha: Druţstvo Vlast, 1930. 35, [I] s. Sbírka časových
kázání; roč. 1, seš. 2.
OLIVA, Arnošt. Kristovo sociální království. V Praze, Vlast, 1930. 91 s. Sbírka
časových kázání; roč. 1, seš. 3.
OLIVA, Arnošt. Výchova dětí a rodičů. Praha: Vlast, 1931.
OLIVA, Arnošt. Tajemství posvátného růţence a moderní doba. V Praze: Kropáč &
Kucharský, 1931. 69 s.
OLIVA, Arnošt. Pozdravení andělské: 31 kázání májových, jichţ moţno pouţíti i o
svátcích mariánských. V Praze: nákladem vlastním, 1931. 89, [I] s.
OLIVA, Arnošt. Posila duše: modlitby s krátkým poučením pro katolickou školu i
rodinu. Praha: Kropáč & Kucharský, 1931. 276 s.
OLIVA, Arnošt. Nejsvětější srdce Jeţíšovo: výklad litanie [k Boţskému Srdci Páně].
Ve Městě Ţďáře na Mor.: Tiskem a nákladem knihtiskárny Jana Tomana, 1932. 172 s.
OLIVA, Arnošt. Pomocnice v kaţdý čas. V Praze: Nákladem vlastním, 1933. 12
stran.
OLIVA, Arnošt. Nedělní kázání o Kristu. Praha: Druţstvo Vlast, 1933. Sbírka
časových kázání.
OLIVA, Arnošt. Ukřiţovaný Kristus král: postní promluvy. [Praha]: nákladem
vlastním, 1934. 33 s.
38

OLIVA, Arnošt. Potěšení zarmoucených. Ve Městě Ţďáře na Mor.: nákladem
vlastním, Jan Toman, 1934. 31 - [I] s.
OLIVA, Arnošt. Praktická úcta srdce Jeţíšova: dvanáct promluv pro první pátky v
měsíci. beze jména: nákladem vlastním, 1934.
OLIVA, Arnošt. Obraz ukřiţovaného Spasitele: postní kázání. beze jména: bez
názvu, 1935.
OLIVA, Arnošt. Láska Srdce Jeţíšova: 30 promluv pro měsíc červen. Ve Městě
Ţďáře na Mor.: nákladem vlastním, 1935. 115, [IV] s.
OLIVA, Arnošt, ed. Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách. V Praze:
Arnošt Oliva, 1935. 83 s.
SCHWIERHOLZ, Willy Fritz. Promluvy při oddavkách = [Ansprachen am
Traualtar]. Praha: Kropáč a Kucharský, 1936. 55 s.
SCHWIERHOLZ, Willy Fritz. Útěcha u hrobu. Praha: Kropáč a Kucharský, 1936.
56 s.
OLIVA, Arnošt. Poslední hodiny Spasitele: postní kázání. [Praha: nákladem
vlastním], 1936, [spr. 1935]. 34 s.
MÖRZINGER, Johann a OLIVA, Arnošt, ed. Panna nejmoudřejší: Májové
promluvy. Ve Městě Ţďáře na Mor.: Jan Toman, 1936. 124 - [I] s.
OLIVA, Arnošt. Krátké úvahy o tajemstvích posvátného růţence. [Praha: nákladem
vlastním, 1936]. 87, [I] s.
OLIVA, Arnošt, ed. Kristovo království. Praha: Kropáč & Kucharský, 1937. 68 s.
OLIVA, Arnošt, ed. Mše svatá. V Praze: Cyrilo-Methodějská knihtiskárna a
nakladatelství V. Kotrba, [1937]. 486 s.
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OLIVA, Arnošt, ed. Ave, Maris stella!: Cyklus promluv mariánských. Praha: Kropáč
a Kucharský, 1937. 151 s.
KOCH, P.G. a Arnošt OLIVA. Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách.
v Praze: Kropáč a Kucharský, 1937.
KOCH, Gaudentius a OLIVA, Arnošt, ed. Nauka o milosti podle katechismu v
krátkých promluvách. V Praze: Kropáč & Kucharský, 1938. 127 s.
OLIVA, Arnošt, ed. Kdo jest Kristus?: postní promluvy. Ţďár na Mor.: J. Toman,
1938. 45 s.
OLIVA, Arnošt. Deset let svatyně Krista Krále ve Vysočanech: 7.IX.1930-7.IX.1940.
V Praze: nákladem vlastním, 1940. 78 s.
OLIVA, Arnošt, ed. Šťastné dítě: vychovatelské pokyny matkám. 2. vyd. V Praze:
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1940. 126, [I] s.
OLIVA, Arnošt. Oheň s nebe: promluvy při svatém biřmování. Praha: Arnošt Oliva,
1940.
OLIVA, Arnošt. Chléb s nebe: promluvy při prvním svatém přijímání. Praha: Arnošt
Oliva, 1940.
OLIVA, Arnošt. Měsíční svaté přijímání dětí: [otisk z Katechetského věstníku]. 2.
vyd. Praha: Kropáč a Kucharský, 1941. 30 s.
OLIVA, Arnošt, ed. Ave Maria. Praha: Kropáč a Kucharský, [1941]. 62 s.
PROSCHWITZER, František a OLIVA, Arnošt, ed. Církevní rok a Panna Maria.
Praha: Kropáč a Kucharský, [1941]. 139, [II] s.
OLIVA, Arnošt. Příprava na první svatou zpověď: katechese pro mládeţ. 2. vyd. V
Praze: Kropáč a Kucharský, [1941]. 80 s.
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OLIVA, Arnošt. První svaté přijímání: katechese pro mládeţ. V Praze: Kropáč a
Kucharský, [1941]. 76 s.
OLIVA, Arnošt. Zdrávas: Promluvy o pozdravení andělském. V Městě Ţďáře:
Tomanova tiskárna, 1947. 32 s.
OLIVA, Arnošt. Staré hodnoty v nové době: [Sedm postních promluv]. V Městě
Ţďáře: Tomanova tiskárna, 1947. 40 s.
OLIVA, Arnošt. Církev - archa záchrany. [V Městě Ţďáře: Tomanova tiskárna,
1948]. 31 s.
OLIVA, Arnošt. Příprava na svaté biřmování. Druhé vydání. Praha: Kropáč &
Kucharský, 1950.

2.2. Tematické okruhy
2.2.1. Ježíš Kristus
OLIVA, Arnošt. Rodina v paprscích Boţského Srdce. V Praze: Druţstvo Vlast, 1930.
106 - [I] s. Hlasy svatováclavské; Roč. XXIX. Č. 1-4 (1-2).
Spis zpracovaný podle předlohy P. Jiřího Ströbela, faráře při kostele Boţského Srdce
Páně ve Stuttgartu, s názvem Das Haus in der Sonne des göttlichen Herzens. Spis byl
v Čechách vydán v roce 1930 v Hlasech Svatovláclavských, má 106 stran a je rozdělen
na 9 částí. Pojednává o důleţitosti rodiny, která existuje z ustanovení Boţské moudrosti
a je budoucností lidstva. Rodina je a má být stráţcem pokladu víry. Vzorem a zdrojem
ţivota a víry je pak Boţské Srdce, jemuţ se má rodina zasvětit a podle jehoţ příkladu
má ţít. Ve třetí kapitole jsou rodiče vybízeni k přijetí dětí, neboť ony jsou darem, ţivým
pozdravem od Boha. Další inspirací je pak pobídka k manţelské věrnosti a
nerozlučitelnosti, jejímţ vzorem je Jeţíš věrný svému úkolu a poslání. Rodiny jsou
vybízeny, aby ve svých domech ţivily úctu k Boţskému Srdci, jehoţ obraz má viset
v kaţdém domě. Tímto způsobem bude mít kaţdý příleţitost si připomínat, ţe
z Kristova Srdce vyšel a k němu se má snaţit navrátit.
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OLIVA, Arnošt. Kristus-Král. Praha: Druţstvo Vlast, 1930. 35, [I] s. Sbírka
časových kázání; roč. 1, seš. 2.
Inspiraci pro toto dílo Oliva čerpal z titulu Christus – König P. Josepha
Hättenschwillera S. J. (1863-1935)138 vydaného v roce 1926. Spis se skládá ze tří částí.
V první z nich jsou texty ke mši svaté ze slavnosti Krista-Krále, v druhé jsou litanie
k Nejsvětějšímu Srdci, ve třetí části pak, která je nejrozsáhlejší, se nacházejí meditace
na kaţdý den měsíce října s tematikou Jeţíšova královského titulu a Jeho kralování.
V Čechách byl tento spis vydán v roce 1940.
OLIVA, Arnošt, ed. Kristovo království. Praha: Kropáč & Kucharský, 1937. 68 s.
Titul vyšel v roce 1937. Arnošt Oliva zde v sedmi kapitolách promlouvá o Jeţíši
Kristu – Králi lidstva, královském Zákonodárci, Králi pravdy, Králi spravedlnosti, Králi
ukřiţovaném, Králi ve svatostánku. Ve svých promluvách reflektuje dobu, která se
snaţila povalit Bohem chtěný řád, ale obecně i světskou autoritu. Ve zmatku doby se
snaţí poukázat na jedinou pravou cestu, cestu Krista-Krále.
OLIVA, Arnošt. Nejsvětější srdce Jeţíšovo: výklad litanie [k Boţskému Srdci Páně].
Ve Městě Ţďáře na Mor.: Tiskem a nákladem knihtiskárny Jana Tomana, 1932. 172 s.
Jde o systematický, biblicko-dogmatický výklad, který lze vyuţít jako podklad
k promluvě nebo duchovní četbě. Autor se zde inspiruje textem P. Aloise Niedereggera
S. J. (1849-1933), Die Litanei vom Hl. Herzen Jesu in 34 Predigten, který vyšel v roce
1922.139
OLIVA, Arnošt. Nedělní kázání o Kristu. Praha: Druţstvo Vlast, 1933. Sbírka
časových kázání.
Jedná se o sbírku homilií, které vyšly ve Sbírce časových kázání. Jde o několik
pasáţí z Písma, které jsou vyloţeny a komentovány. Sbírka můţe slouţit jako pomůcka
nebo inspirace pro kazatele.

138

Zdroj Hättenschwiller, P. Joseph. [2017-04-22] < http://www.biographien.ac.at/oebl/>.
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Zdroj Niederegger, P. Alois. [2017-04-22] < http://www.biographien.ac.at/oebl/>.

42

OLIVA, Arnošt. Láska Srdce Jeţíšova: 30 promluv pro měsíc červen. Ve Městě
Ţďáře na Mor.: nákladem vlastním, 1935. 115, [IV] s.
Autor čerpá inspiraci pro své promluvy v knize P. Josepha Hättenschwilera S. J.
(1863-1935) Die liebe des Herzens Jesu, která vyšla v roce 1915.140 Promluvy jsou
rozděleny do tří tematických celků. V první části je vysvětlen pojem, obsah a důvod
úcty k Srdci Jeţíšovu. V druhé části je představena poboţnost jako taková a její vztah
ke všem stavům v církvi. Třetí část je praktická. Autor ozřejmuje, jaké jsou plody a
přínosy této poboţnosti a úcty k Srdci Jeţíšovu. Na toto téma mluví jiţ v úvodu knihy:
V říši milosti platí: Skrze Marii k Jeţíšovi. Maria je z vůle Spasitele naší matkou, úkolem jejím
jest přiváděti lidstvo – věřící jako celek i kaţdého jednotlivce – k Spasiteli a jeho Boţskému Srdci.
Maria je měsíc, Jeţíš je slunce; měsíc má svou jasnost od slunce, Maria od Jeţíše. Mezi matkou a
Synem je něţný poměr, a proto zcela vhodně připojuje se měsíc Boţského Srdce k měsíci
mariánskému, úcta k Boţskému Srdci staví na úctě mariánské; po květech jsou plody, nejkrásnějším
plodem mariánské úcty má býti opravdová a něţná láska k Spasiteli a jeho Srdci. 141

OLIVA, Arnošt. Ukřiţovaný Kristus král: postní promluvy. [Praha]: nákladem
vlastním, 1934. 33 s.
V sedmi promluvách zpracoval autor téma utrpení Páně. První promluva začíná
v Getsemanech a další sledují průběh pašijového příběhu aţ k Ukřiţování na Golgotě.
Promluvy předkládají problémy autorovy doby, které jsou ovšem také bolestí v Pánově
utrpení. Autor čerpal inspiraci v knize P. Kl. Gorzolky Christ-König der Gekreuzingte.
OLIVA, Arnošt. Kristus-král. Praha: Druţstvo Vlast, 1930. 35, [I] s. Sbírka časových
kázání; roč. 1, seš. 2.
Autor se inspiroval knihou promluv P. Andrease Engela Christus und moderne Welt.
V promluvách je Kristus představen jako Král, který je Bohem, Králem z Boţí milosti,
Králem duchů, srdcí, rodin, národů a slávy. Tyto promluvy reflektují dobové události.
OLIVA, Arnošt. Kristovo sociální království. V Praze, Vlast, 1930. 91 s. Sbírka
časových kázání; roč. 1, seš. 3.

140

Zdroj Hättenschwiller, P. Joseph. [2017-04-22] < http://www.biographien.ac.at/oebl/>.
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OLIVA, Arnošt. Láska Srdce Jeţíšova: 30 promluv pro měsíc červen. Ve Městě Ţďáře na Mor.:
nákladem vlastním, 1935.
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Autor čerpal z knihy Das soziale Königtum Christi od dr. Konrada Algermissena,
německého dogmatika a morálního teologa.142 V několika promluvách je zde
představena sociální nauka církve. Jsou zde řešeny důleţité otázky sociální, dále vztah
práce a člověka, vlastnictví, sociální péče, chudoba a bohatství. Celý spis je koncipován
v intencích evangelia.
OLIVA, Arnošt. Nejsvětější Srdce Jeţíšovo: dva cykly. V Praze: Cyrilo-Methodějská
knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1928. 103 s.
V prvním cyklu promluv je představena podstata Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova a
vlastnosti tohoto tajemství, jakými jsou pokora, modlitba, tichost a moc. Srdce Jeţíšovo
je představeno jako sídlo Boţí moci. Ve druhém cyklu jsou představeny dějiny
poboţnosti k Srdci Jeţíšovu a pouť, jiţ musela tato poboţnost vykonat, neţ došlo
k jejímu uznání. V promluvách je také představen přínos této poboţnosti coby lék
přítomnosti. Autor uţívá biblických témat s tematikou srdce.
OLIVA, Arnošt. Praktická úcta srdce Jeţíšova: dvanáct promluv pro první pátky v
měsíci. beze jména: nákladem vlastním, 1934.
Láska ke Kristu se prokazuje i prakticky. V těchto promluvách jsou věřící vybízeni
k uctívání Boţského Srdce konáním skutků tělesného a duchovního milosrdenství. Na
kaţdý měsíc je tematicky přiřazen jeden okruh těchto skutků.
OLIVA, Arnošt. Srdce Jeţíšovo zdrojem útěchy. Praha: Českoslovanská akciová
tiskárna, 1926. 67 s. Ţivé slovo; sv. 5.
Spis zpracovaný podle předlohy Herz-Jezu-Predigten od J.H. Schütze. V úvodu se
nachází poznámka o tom, ţe bylo pouţito i dalších pramenů, jako například Ein Zyklus
religiöser Vortäge für das Kirchenjahr od kněze O. Hamerleho, či Gaissler-Oliva: Perly
posvátného řečnictví. Jedná se o sbírku meditací na kaţdý den měsíce června. Cílem je
prohloubit úctu k Srdci Jeţíšovu a nabídnout zamyšlení nad tím, jaké plody
v duchovním ţivotě přináší tato forma zboţnosti.

142

Zdroj Algermissen, Konrad. [2017-04-22] < https://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Algermissen>.
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OLIVA, Arnošt, ed. Kdo jest Kristus?: postní promluvy. Ţďár na Mor.: J. Toman,
1938. 45 s.
Sbírka šesti promluv, které věřícímu představují osobu Jeţíše Krista ve světle jeho
christologických titulů: Vykupitel, Učitel, Král-Zákonodárce, ale také ve světle
Kristovy touhy po spáse lidí jako Pomocníka a Vzoru pro svět – uhelného kamene, na
němţ se má stavět.
OLIVA, Arnošt. Boj proti Kristu. Praha: Arnošt Oliva, 1932.
Jedná se o sbírku sedmi promluv k době postní. Smysl a obsah promluv je věcně
představen v předmluvě autora:
Na všech frontách vzplanul boj proti Kristu. Masy lidu ve městech i na venkově odcizily se Kristu.
Rozváţní lidé hledí starostlivě do budoucnosti a ptají se: Bude náš národ křesťanský či pohanský?
Kázání má odpovídati době. Časové idee působí epidemicky, i dobří jsou ohroţeni. Kázati o Kristu je
nutný příkaz doby, zvláště v době svatopostní, kdy přicházejí na kázání i ti, kteří jindy nechodí. Osud
Krista i křesťanství je stejný. Nevěsta je milována i nenáviděna, ţehnají jí i proklínají ji. Do temnoty
dnešního boje duchů vrhá nejjasnější světlo evangelium a dává také nejlepší zbraň k odraţení nepřátel,
kteří v nepřehledných řadách se šikují na skálu Petrovu. Kázání tato snaţí se dáti uspokojivou
odpověď na palčivé otázky přítomnosti. Kéţ by pochybující byli jimi poučeni, vlaţní rozehřáti,
nevědomí obohaceni, věrní potěšeni!143

OLIVA, Arnošt. Obraz ukřiţovaného Spasitele: postní kázání. beze jména: bez
názvu, 1935.
Zpracováno podle předlohy P. Jakoba Obwegera: Das Bild des gekreuzigten
Erlösers. Jedná se o sbírku kázání, ve kterých je věřícím přiblíţen obraz Jeţíšova
utrpení na kříţi a vysvětleny symboly, které jsou s ukřiţováním spojeny. Tato kázání
jsou určena pro kaţdý den doby postní.
OLIVA, Arnošt. Poslední hodiny Spasitele: postní kázání. [Praha: nákladem
vlastním], 1936, [spr. 1935]. 34 s.
Sbírka promluv o utrpení Jeţíše Krista. Jeho poslední hodiny byly časem největší
bolesti těla i duše, opuštěnosti, nejhlubší potupy a hodiny největší odevzdanosti. Tyto
promluvy jsou určeny pro Svatý týden a zaměřují se na hodnotu, velikost a smysl
Kristova utrpení.

143

Srov. OLIVA, Arnošt. Boj proti Kristu. Praha: Arnošt Oliva, 1932, s. 3.
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2.2.2. Panna Maria
OLIVA, Arnošt. Májová poboţnost s denní úvahou. Praha: Cyrillo-Methodějská
knihtiskárna V. Kotrba, 1940.
Na několika stranách zde autor nabízí myšlenky pro měsíc květen. V úvodu
předkládá moţný průběh májové poboţnosti a dále pokračuje s mariánskou úvahou na
kaţdý den měsíce. Jedná se o jednatřicet promluv, pro které čerpá inspiraci především
z textů Starého a Nového zákona. Jsou představeny jak mariánské předobrazy, tak i
Mariin ţivotní příběh a tituly, které jí byly připsány.
OLIVA, Arnošt. Zdrávas: Promluvy o pozdravení andělském. V Městě Ţďáře:
Tomanova tiskárna, 1947. 32 s.
V sedmi částech autor nabízí zamyšlení k modlitbě Zdrávas Maria. Text je moţnost
vyuţít jako námět pro homilii nebo duchovní četbu pro mariánský měsíc.
OLIVA, Arnošt. Pomocnice v kaţdý čas. V Praze: Nákladem vlastním, 1933. 12
stran.
Pět kázání s mariánskou tematikou zpracovaných podle předlohy P. Jiřího Ströbela:
Das Marienbild im Sturm der Zeit. Maria je představena jako vzor a pomocnice Bohu
zasvěcených osob, manţelů, ţen, Církve a také jako utěšitelka v utrpení.
OLIVA, Arnošt, ed. Ave, Maris stella!: Cyklus promluv mariánských. Praha: Kropáč
a Kucharský, 1937. 151 s.
Jedná se o cyklus mariánských promluv na kaţdý den měsíce května. Autor si dal za
cíl představit na hymnu Ave, Maris stella úlohu Panny Marie v širším kontextu dějin
spásy. V promluvách na kaţdý den, do nichţ je také hymnus rozdělen po jednotlivých
invokacích, je moţno meditovat o postavení Panny Marie v ţivotě Církve, v osobním
ţivotě, ale také ve vztahu ke světu. V dobovém kontextu se jedná o poměrně komplexní
nauku o Marii, matce Páně.
MÖRZINGER, Johann a OLIVA, Arnošt, ed. Panna nejmoudřejší: Májové
promluvy. Ve Městě Ţďáře na Mor.: Jan Toman, 1936. 124 - [I] s.
Arnošt Oliva tyto májové promluvy upravil podle textu P. Josepha Mörzingera.
Jedná se o zamyšlení na kaţdý den měsíce května. Statě jsou věnovány ctnostem,
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jejichţ nositelkou a vzorem je Panna Maria, a dále pak myšlenkám týkajících se
rodinného ţivota a jednotlivých členů rodiny.
OLIVA, Arnošt. Tajemství posvátného růţence a moderní doba. V Praze: Kropáč &
Kucharský, 1931. 69 s.
Arnošt Oliva se zde inspiroval myšlenkami P. Jiřího Ströbela.144 V patnácti
promluvách jsou reflektována jednotlivá tajemství modlitby růţence, skrze něţ jsou
předávány hodnoty, které svět opouští, nebo jimiţ pohrdá. Příkladem můţe být panictví,
pomáhající křesťanská láska, věrnost, čistota duše a mnoho dalších. Tato růţencová
rozjímání jsou i přes vzdálenost doby sepsání stále aktuální.
OLIVA, Arnošt. Potěšení zarmoucených. Ve Městě Ţďáře na Mor.: nákladem
vlastním, Jan Toman, 1934. 31 - [I] s.
Sbírka jedenácti mariánských promluv, v nichţ je Panna Maria představena jako ta,
která dodává útěchu v různých ţivotních těţkostech, jako je například beznaděj, starost
v péči o rodinu, starost o výţivu, nemoc, boj o čistotu nebo v nebezpečí hříchu. Autor
v promluvách vychází z biblických textů. Marii představuje jako tu, která rovněţ řešila
podobné těţkosti, a tak je z pochopitelných důvodů kladena za vzor a pomocnici
v těchto chvílích.
OLIVA, Arnošt. Nejkrásnější vzor křesťanského ţivota: májová kázání. V Praze:
Druţstvo Vlast, 1930. 101, [I] s. Sbírka časových kázání; roč. 1, seš. 1.
Mariánská kázání od P. Viktora Thürlimanna S. J., která Arnošt Oliva volně přeloţil
a upravil. Jedná se o sbírku promluv na kaţdý den měsíce května. Panna Maria je v nich
postupně představena způsobem svého ţivota jako vzor pro ţivot věřících ve všech
rovinách jejich myšlení a jednání, a to jak v rovině církevní, tak i v rovině světské.
OLIVA, Arnošt. Pozdravení andělské: 31 kázání májových, jichţ moţno pouţíti i o
svátcích mariánských. V Praze: nákladem vlastním, 1931. 89, [I] s.
Sbírka májových kázání, ve kterých autor nepředstavuje pouze modlitbu známou
z pozdravení andělova, ale představuje zde i obecně mariánská témata a osobu Panny
Marie jako vzor a pomoc v ţivotě křesťanů.
144

Srov. OLIVA, Arnošt. Rodina v paprscích Boţského Srdce, s. 4.
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PROSCHWITZER, František a OLIVA, Arnošt, ed. Církevní rok a Panna Maria.
Praha: Kropáč a Kucharský, [1941]. 139, [II] s.
Soubor rozjímání k jednotlivým svátkům a událostem liturgického roku, v nichţ
nacházíme mariánský rozměr.
OLIVA, Arnošt, ed. Ave Maria. Praha: Kropáč a Kucharský, [1941]. 62 s.
Spis vydaný Arnoštem Olivou v roce 1935 se inspiruje sbírkou kázání P. Georga
Patisse S. J. (1814-1902).145 Uţ sám název napovídá, ţe se jedná o promluvy
s mariánskou tematikou, ve které si kladou za úkol představit jednotlivá slova modlitby
Ave Maria a poukázat na jejich hluboký význam.
OLIVA, Arnošt. Krátké úvahy o tajemstvích posvátného růţence. [Praha: nákladem
vlastním, 1936]. 87, [I] s.
Z úsudku censora P. Josefa Berana: „Předností spisu jest, ţe zajímavě podává pěkný
výklad o jedné z nejvíce zanedbaných částí katechismu, o ctnostech a křesťanské
spravedlnosti.“ Spis se probírá tajemstvími radostného, bolestného a slavného růţence a
rozjímá je v kontextu prohlubování křesťanských ctností.
2.2.3. Církev
OLIVA, Arnošt. Církev - archa záchrany. [V Městě Ţďáře: Tomanova tiskárna,
1948]. 31 s.
Apologetický spis zpracovaný podle promluv P. Jiřího Ströbela, o němţ máme
informace výhradně ze spisu Rodina v paprscích Boţského srdce. V sedmi kapitolkách
je zpracován původ církve, vlastnosti církve (jedna, svatá, katolická, apoštolská),
samospasitelnosti církve a konečně její přínos pro svět. Protoţe není k dispozici
originál, nevíme, zda se jedná o volné zpracování nebo o překlad. Kniha vyšla v roce
1940.
OLIVA, Arnošt. Církev a moderní svět. V Praze: Tisková Liga, 1930. 127, [IV] s.
Husitství ve světle pravdy; roč. 24, č. 1-4.
Zpracováno Olivou podle spisu Die Kirche in der modernen Welt vydaného v roce
1914 německým minoritou Sigismundem Brettlem (1888–1965). Jedná se o volné
145

Zdroj Patiss, P. Georg; Ps. Dr. G. Felix. [2017-04-21] < http://www.biographien.ac.at/oebl/>.
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zpracování. Spis vyšel v roce 1930 v edici nazvané Husitství ve světle pravdy, kterou
vydávala Tisková liga v Praze. Na 127 stranách představuje autor témata, která byla
palčivá tehdy, ale jsou i dnes. Vyrovnává se s krizí autority a ozřejmuje její důleţitost,
dále pak rozebírá původ, rozšíření a vlastnosti církve. Dokazuje důleţitost úřadu papeţe
a vysvětluje téma neomylnosti, které bylo ještě stále aktuální. Osvětlovány jsou také tři
stupně kněţského svěcení a důleţitost duchovních povolání, coţ byla témata pro dobu,
ve které autor psal, obzvlášť palčivá. Zajímavě autor pojednává o indexu zakázané
četby, který má slouţit jako pomůcka k úspoře času při vyhledávání dobré, případně
křesťanské literatury.
OLIVA, Arnošt. Katolík a katolická církev. Díl 1. V Praze: Tisková Liga, 1926. 136
s. Husitství ve světle pravdy; roč. 20, č. 1-4.
V této první části tohoto spisu je představena Církev jako taková – její původ a
poslání uskutečňovat Boţí království, dále je řeč o utváření Církve, primátu sv. Petra
církve. Je zde rovněţ představen poměr mezi Církví a Kristem – zde Oliva pracuje
s obrazy apoštola Pavla o Hlavě a těle, Ţenichu Církve, Chrámu Boţím. Další část se
věnuje neomylnosti církve a jejím dalším vlastnostem. V poslední části autor
představuje téma nezávislosti Církve na světské moci a její svrchovanost.
OLIVA, Arnošt. Katolík a katolická církev. Díl 2, Církev, velká dobroditelka lidstva.
Praha: Tisková Liga, 1927. 95 s. Husitství ve světle pravdy; roč. 21, č. 1-2.
Spis je rozdělen do čtyř částí. V první je představen přínos Církve pro svět –
ochránkyně nadpřirozených i přirozených pravd a téţ ochránkyně lidské důstojnosti.
V druhé části je představen přínos Církve v praktickém ţivotě – nositelka morálních
hodnot s přesahem do věčnosti. Ve třetí části se pojednává o přínosu Církve pro rodinu,
zde je představena jako její ochránkyně. Čtvrtá část se zabývá přínosem Církve pro stát
a společnost.
OLIVA, Arnošt. Katolík a katolická církev. Díl 3, Povinnosti katolíků k církvi. Praha:
Tisková Liga, 1927. 175 s. Husitství ve světle pravdy; roč. 21, č. 3-4.
V tomto díle se pojednává o tématech, která našla svoji odezvu na II. vatikánském
koncilu. Jedná se o roli laiků, ale i církevních představitelů ve vztahu ke světu, jejich
účast na sociálním, kulturním a politickém poli působnosti. Výše uvedení jsou vyzývání
především k prosazování katolických zájmů v těchto oblastech, obecně v politickém
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směřování státu, konkrétně pak například ve školství. V tomto spise se předkládá idea
úzké spolupráce státu a Církve – ona je ze své podstaty nad státem, ten ji tedy potřebuje.
OLIVA, Arnošt, ed. Katolické kněţství a jeho velký význam v moderní době. V Praze:
Tisková Liga, 1927. 102 s., 1 list. Obrana víry; roč. 20, č. 3-4.
Autor se inspiroval knihou Das katolische Priestertum od Josepha Reitera. Olivův
spis vznikl v reakci na úpadek úcty ke kněţství, coţ souviselo mimo jiné se vzrůstem
Československé církve.146 Arnošt Oliva zde ve dvou kapitolách osvětluje tajemství
kněţského stavu. V první kapitole Kněţství a jeho důstojnost popisuje původ kněţství,
jeho vznešenost a poslání coby prostředníka a zástupce. Dále pojednává o přínosu
kněţství pro lidstvo, moci poţehnání a důstojnosti kněţství. Jako vzor je pak představen
svatý farář z Arsu. Ve druhé kapitole Povinnosti věřících ke kněţstvu představuje
důvody povinnosti úcty ke kněţím, proč má mít katolík rád svého kněze a proč je mu
povinen poslušností. Pojednává také o tom, zda si zasluhuje úctu i nehodný kněz, dále
se zabývá kněţstvím a jeho rolí při potírání bludů, zvláště socialismu a liberalismu.
OLIVA, Arnošt. Církev. Praha: [nákladem není známý], 1934.
V tomto krátkém spise představuje autor Církev v několika promluvách – jako
království nepomíjející, které není z tohoto světa, jako dům Boţí, školu Kristovu a
matku věřících. Jednotlivá témata vycházejí z konkrétních úryvků evangelia. V tomto
případě se jedná eklesiologický exkurs. Autor čerpá inspiraci od P. Josepha Milze S. J.
2.2.4. Katechetika a pedagogika
OLIVA, Arnošt. Příprava na svaté biřmování. Druhé vydání. Praha: Kropáč &
Kucharský, 1950.
Katechetský spis o přípravě na přijetí svátosti biřmování. V díle se nachází výklad o
apoštolech a Duchu svatém, který budoval Církev. V pojednání o Duchu svatém,
v jehoţ síle hlásáme Krista, jsou biřmovanci vybízeni k přípravě příbytku pro Ducha
svatého – on je tím, kdo pomáhá v boji s vnějším i vnitřním nepřítelem, světem a našimi
ţádostmi. Dále se zde nachází výklad sedmi darů Ducha a jejich význam pro ţivot
křesťana, následně výklad o symbolech, o průběhu obřadu a o udělovateli této svátosti.
146

OLIVA, Arnošt. Katolické kněţství a jeho velký význam v moderní době. V Praze: Tisková Liga, 1927.
Obrana Víry.
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OLIVA, Arnošt, ed. Přítel Kristův. Praha: Druţstvo Vlast, 1927. 138 s., 3 ins. listy.
Hlasy svatováclavské; roč. 26, č. 1-6.
Podle knihy kněze M. Krausera Der Freund Christi zpracoval Arnošt Oliva několik
příběhů muţských biblických postav a jejich příklad ţivota aplikoval na dobu, v níţ
psal. Je věnována muţům a jinochům, aby podle příkladu oněch muţů ţili a jednali.
Představeni jsou kupříkladu sv. Jan Evangelista jako vzor mariánské úcty v ţivotě
muţe-křesťana nebo Zacheus jako příklad muţe hrdého, který si povaţuje návštěvy
Pána ve svém domě.
OLIVA, Arnošt, ed. Dětem i rodičům. V Praze: Druţstvo Vlast, [1926]. 151 s.
Vzdělávací četba katolické mládeţe; roč. 19, č. 1-4.
Duchovní četba pro děti. Jeţíšův ţivot od narození aţ po ukřiţování je zde
představen formou příběhu, do kterého jsou zapojeny i mimobiblické postavy. De facto
jde o vyprávění jejich ţivotních příběhů, do nichţ jsou zapracována setkání s Pánem
v klíčových momentech, která známe z evangelií.
OLIVA, Arnošt. Staré hodnoty v nové době: [Sedm postních promluv]. V Městě
Ţďáře: Tomanova tiskárna, 1947. 40 s.
Na příkladech ţivotů novozákonních postav, Petra, Celníka Leviho, Magdaleny,
Nikodéma, Setníka a Lotra na kříţi, autor představuje aktuálnost, sílu a velikost
obrácení a pokání.
OLIVA, Arnošt. Bůh a příroda. Praha: Druţstvo Vlast, 1928. 102 s. Vzdělávací
četba katolické mládeţe. Roč. XXII; Č. 1. – 2.
Duchovní četba pro děti a mládeţ. Snaha o výchovu dětí k lásce k přírodě, neboť
Boha objevujeme v kráse stvoření. Jedná se o malý katolický přírodopis, kde se
vysvětluje, co, jak a proč v přírodě funguje; vše v ní nachází svůj cíl a smysl. Ve spisu
Oliva píše:
Chci upozorniti, abyste se naučily přírodu milovati, abys k vám mluvila a vás zušlechťovala. Čím
více poznáváme přírodu, tím více musíme obdivovat jejího tvůrce, jehoţ moudrost, dobrota a láska
mluví z kaţdé bylinky a kaţdého červíčka. Ve přírodě mluví Bůh!147
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Srov. OLIVA, Arnošt. Bůh a příroda. Praha: Druţstvo Vlast, 1928. 102 s. Vzdělávací četba katolické
mládeţe. Roč. XXII; Č. 1. – 2, s. 15.
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OLIVA, Arnošt, ed. Spasitel přichází. Praha: Druţstvo Vlast, 1927. 79 s. Vzdělávací
četba katolické mládeţe; Roč. XX, č. 1-2.
Katecheze pro děti před a po prvním svatém přijímání. Na mnoha příbězích autor
představuje radost ze ţivota s Pánem, jehoţ pramenem je přijímání Eucharistie.
Rozličná vyprávění pak dětem ukazují, jak je důleţité prohlubovat duchovní ţivot a
snaţit se o ctnostný ţivot.
OLIVA, Arnošt. Kněz a lid. V Praze: Tisková Liga, 1928. 37, [I] s. Obrana víry; roč.
21, č. 3-4.
V tomto spisu je pojednáno o kněţství a jeho původu, významu a důleţitosti pro svět.
Představeni jsou nositelé kněţského úřadu ve třech stupních svěcení. Dále je pojednáno
o společné cestě apoštolátu kněze a lidu, tento apoštolát je dvojí ad intra a ad extra.
Kněz i lid jsou dále povzbuzováni ke vzájemné úctě, lásce a spolupráci.
OLIVA, Arnošt. SS. Eucharistia: modlitby a poučení pro ctitele Nejsvětější svátosti.
V Praze: V. Kotrba, 1929. 111, [III] s.
Spis je volným zpracováním knihy Kommet und kostet! od německého kněze a
příslušníka Beuronské benediktinské kongregace Sebastiana von Oera O.S.B. (1845 1925).148
Spis je rozdělen do osmi částí. V první se nachází poučení o Nejsvětější Svátosti
Oltářní. Ve druhé najdeme krátké úvahy k přípravě na svaté přijímání a k díkůčinění po
něm. Třetí část je výklad mše svaté a zároveň průvodce. Čtvrtá část se věnuje tématu
svaté zpovědi. V páté, šesté a sedmé části najdeme úvahy ke svatému přijímání, ale také
modlitby k duchovnímu prohloubení při přijímání. V sedmé části lze nalézt různé
poboţnosti ve formě litanií. Apendix obsahuje písně s eucharistickou tematikou.
OLIVA, Arnošt, ed. Věrouka podle katechismu v krátkých promluvách. V Praze:
Arnošt Oliva, 1935. 83 s.
Cyklus promluv od první neděle adventní do sv. Silvestra roku následujícího. V
promluvách jsou věřícím předkládány pravdy víry podle katechismu. Témata jsou
následující: o Bohu, o Trojici, o Kristu, o Duchu svatém, o Marii a andělech, o Církvi, o
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Zdroj von Oer, Sebastian, O. S. B. [2017-04-22] < http://leo-bw.de/>.
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posledních věcech. Arnošt Oliva tento spis zpracoval podle P. Gaudentia Kocha O. F.
M. Cap. (1867-1944).
OLIVA, Arnošt. Chléb s nebe: promluvy při prvním svatém přijímání. Praha: Arnošt
Oliva, 1940.
Sbírka osmi promluv inspirovaná myšlenkami P. Ondřeje Obendorfera. Děti jsou
povzbuzovány k ţivotu z milosti, kterou při svatém přijímání přijaly, aby z této milosti
čerpaly nejlepší uţitek, mají často přistupovat ke svatému přijímání. Oliva téţ děti
upozorňuje, ţe okamţik prvního svatého přijímání, při kterém jsou krásně nastrojeny,
jim má zůstat po celý ţivot v paměti, aby jim tak byl povzbuzením v nelehkých chvílích
ţivota.
OLIVA, Arnošt. Oheň s nebe: promluvy při svatém biřmování. Praha: Arnošt Oliva,
1940.
V pěti promluvách jsou děti vybízeny k ţivotu z víry, k horlivému svědectví své
sounáleţitosti s Kristem, ale také, coţ je dáno dobou sepsání, k horlivému svědectví
příslušnosti ke katolické církvi. Poslední promluva připomíná trojí pomazání, které
dochází v biřmování svého naplnění, totiţ kněţské, prorocké a královské; k jeho
uskutečňování jsou nejen biřmovanci, ale také věřící přítomní slavení této svátosti
povzbuzováni.
KOCH, Gaudentius a OLIVA, Arnošt, ed. Nauka o milosti podle katechismu v
krátkých promluvách. V Praze: Kropáč & Kucharský, 1938. 127 s.
Spis Oliva zpracoval podle předlohy P. Gaudentia Kocha O. F. M. Cap. (18671944). Jedná se o promluvy na neděle a svátky starého liturgického kalendáře, které
kniha dělí do tří částí. V první je představen sociální uţitek desatera. Ve druhé je
vysvětlována nauka o milosti, zvláště té, která plyne ze svátostí, která se přijímá z víry a
pěstováním ctností; dále je řeč o hříchu, který je důvodem ztráty milosti a odloučení
člověka od Boha. Ve třetí části, která je apendixem, se nacházejí promluvy, jeţ svým
obsahem nenásledují téma milosti, které nese název knihy, ale téma ctností a jejich
důleţitost pro křesťanský ţivot.
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KOCH, P.G. a Arnošt OLIVA. Mravouka podle katechismu v krátkých promluvách.
v Praze: Kropáč a Kucharský, 1937.
Arnošt Oliva tento spis zpracoval podle předlohy P. Gaudentia Kocha O. F. M. Cap.
(1867-1944).149 V krátkých promluvách na neděle a velké svátky starého liturgického
kalendáře autor seznamuje věřící s obsahem katechismu. Postupuje od modlitby Páně,
přes výklad lásky k bliţnímu, která je projevem milosrdenství, aţ k Desateru.
OLIVA, Arnošt. Příručka katolického dítěte. V Praze: Druţstvo Vlast, 1928. 71, [I]
s. Vzdělávací četba katolické mládeţe; roč. 21, č. 3-4.
V tomto spise představuje autor dětem důvody pro správné pěstování a plnění
vlastních povinností. Pomocí evangelijních příběhů povzbuzuje k účasti na mši svaté a
svatém přijímání, účasti na církevních slavnostech a poutích, dále ke konání poboţností
a denní modlitbě. Vzorem jsou dáni téţ svatí, kteří jsou znamením cíle ţivota kaţdého
křesťana. V poslední části jsou děti podobenstvím o rozsévači vybídnuti, k přinášení
hojného uţitku:
Vaše srdce jest zahrádkou. Jen pěkná zahrádka se nám líbí. Vše, co ji hyzdí, odstraňujeme rychle a
svědomitě. Jen nekrásnější květinky a keře a stromy chceme tam míti. Odstraňte ze zahrádky svého
srdce trní zla a hříchu a zasaďte tam květiny krásných ctností: zboţnosti, poslušnosti, pilnosti, čistoty
atd. Pomáhají-li vám při tom rodiče, duchovní a učitelé, a sejí-li do srdcí vašich dobré símě pravd a
rad a naučení, otevřete jim uši i srdce, aby to dobré símě hodně hluboko vpadlo a vzešlo a hojný
uţitek přineslo.150

OLIVA, Arnošt, ed. Biblické ţeny a katolická dívka. Hradec Králové: Tiskové
druţstvo, 1927. 175 s. Časové úvahy; sv. 308.
Dílo německého kněze Martina Kreusera Das katolische Mädchen im Spiegel
biblischer Charakterbilder, jehoţ 5. vydání vyšlo v Německu v roce 1922, přeloţil
Arnošt Oliva do českého jazyka v roce 1927. Na několika ţenských postavách Nového i
Starého zákona autor představuje ideál křesťanského ţivota, potaţmo ţivota z víry. Za
vzor jsou kladeny Rebeka, dcera Jeftova, Rút, Sára, Zuzana, Marta a Marie, Magdaléna
a mnohé jiné. Jejich příklad je dán jako poučení do praktického ţivota ţen a dívek.
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Zdroj Koch, P. Gaudentius (Friedrich). [2017-04-21] < http://www.biographien.ac.at/oebl/>.
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OLIVA, Arnošt. Příručka katolického dítěte. V Praze: [Druţstvo Vlast], 1928. Vzdělávací četba
katolické mládeţe.
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OLIVA, Arnošt, ed. Kristus a dítě. Praha: Československá akciová tiskárna, 1928. 25
s., 1 ins. list. Ţivé slovo; sv. 13.
Sbírka deseti promluv, které se věnují tematice dětství v Novém zákoně, vyšla
v homiletické knihovně Ţivé slovo. Prvních šest promluv se věnuje Jeţíšovu dětství,
zbylé pak Kristovým výrokům o dětech. Autorovým záměrem bylo především
představit vztah Boha k dětem a důleţitost vedení dětí v lásce k Bohu.
OLIVA, Arnošt. Věrnost Spasiteli. Praha: Druţstvo Vlast, 1927. 61 s., 1 list.
Vzdělavací četba katolické mládeţe; roč. 20, č. 3-4.
V tomto spisu autor povzbuzuje chlapce a dívky ke statečnému svědectví víry. Na
příběhu Jana Křtitele ukazuje důleţitost pěstování ctnosti, následně za pomoci příběhů
Starého a Nového zákona, ale také příběhů z běţného ţivota vykládá Desatero.
Několika dalšími obrazy ze ţivota chlapců a dívek pak ukazuje statečné svědectví
Kristu v dějinách Církve.
OLIVA, Arnošt. Měsíční svaté přijímání dětí: [otisk z Katechetského věstníku]. 2.
vyd. Praha: Kropáč a Kucharský, 1941. 30 s.
Jedná se o otisk z Katechetského věstníku. Autor se zde ve dvanácti promluvách
vrací k prvnímu svatému přijímání, ke kterému děti přistoupily. Nabízí punkta na kaţdý
měsíc, v nichţ jsou děti povzbuzovány k čerpání z přijatého daru a prohlubování svého
vztahu s Jeţíšem Kristem. K tomuto účelu vyuţívá například témat měsíců – v květnu
zmiňuje mariánskou úctu, v červnu úctu k Srdci Jeţíšovu, v listopadu pak téma církve
očišťující a vítězné, v prosinci advent.
OLIVA, Arnošt. První svaté přijímání: katechese pro mládeţ. V Praze: Kropáč a
Kucharský, [1941]. 76 s.
Tato katechetická pomůcka vycházela nejprve po částech ve Vychovatelských listech,
v kniţní podobě vyšla v roce 1934. Jedná se o spis, který je velmi aktuální a přínosný i
v dnešní době. V úvodu dává autor metodicko-didaktický návod, jak postupovat
v přípravě na první svaté přijímání u dětí. Dále pojednává o Nejsvětější svátosti oltářní,
o mši svaté, o svatém přijímání, jeho dobrém proţívání a čerpání uţitku z něj.
V metodicko-didaktickém úvodu se nachází jedno z mnoha uţitečných doporučení:
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První svaté přijímání se má konati slavnostně. Na děti i dospělé působí zevnějšek; posuzují věc
podle toho, co z ní uděláme, proto: ne málo! Církev jistě zbytečně neuţívá tolik ceremonií. Jsme u
váţné věci. Někde přílišná okázalost a jen zevnějšek, jinde zase nic. Kněţstvo by se mělo domluviti,
kdyţ nemá vyšších pokynů, a postupovati stejně. Po tři dny před sv. přijímáním a tři dny po sv.
přijímání se doporučují společné poboţnosti celé farní osady. Nejtěţší práce nastává po sv. přijímání:
udrţeti plody sv. přijímání. Děti nutno ve ctnostech stále cvičiti, co slyšely dále systematicky
probírati, zvláště před kaţdým společným sv. přijímáním.151

OLIVA, Arnošt. Příprava na první svatou zpověď: katechese pro mládeţ. 2. vyd. V
Praze: Kropáč a Kucharský, [1941]. 80 s.
Katechetická pomůcka, která vyšla ve dvou vydáních, naposledy v roce 1941. Kniha
je rozdělena na tři části: vysvětlení pojmů, část teoretická a část praktická. Důvod
tohoto rozdělení dobře představuje sám autor:
Vyučování se musí omeziti na nejnutnější míru teoretického vědění. K náleţitému porozumění
nutno zopakovati nebo vysvětliti pojmy o hříchu, milosti, svátostech; přikázání se vysvětlí při
zpytování svědomí. Jako je nutné vzdělání rozumu, jest nutné k prvnímu svatému přijímání i vzdělání
srdce. Toho se dosáhne připojením na část teoretickou a (základní) praktickou. Dítě musí chápati stav
ubohosti a hříšnosti. Pokora a lítost srdce musí býti co nejvíce moţno působivé (účinné). Zvláště
budou zdůrazněny milost a synovství dítek Boţích, aby je dítě velice cenilo a po nich touţilo. Jako
třetí hlavní cíl, který moţno spojiti s prvním a druhým, ale oddělujeme jej z důvodů praktických, jest
poučení o jednotlivých částech k svátosti pokání nutných, můţeme říci: návod k zpovědní praksi.
Tento cíl s druhým, vzdělání srdce, jsou nejdůleţitější. Dítě se můţe zcela dobře zpovídati, neví-li co
znamená zpytování svědomí, co je lítost, ale ví-li, jak svědomí zpytovati, jak vzbuditi lítost, jak se
srdce při tom má zúčastniti.

Umět se dobře zpovídat je předpokladem zdravého duchovního ţivota. Přístup a
přínos autora je v mnoha ohledech nadčasový.
Otče náš
Katechetický spis inspirovaný P. Jiřím Ströbelem.152 Oliva jej vydal v roce 1930
v edici Obrana víry, kterou vydávala tisková liga Praha. V tomto spise, který je
rozdělen do 8 kapitol, osvětluje Arnošt Oliva formou katecheze jednotlivé prosby
modlitby- Otče náš.

151

OLIVA, Arnošt. První svaté přijímání: katechese pro mládeţ. Praha: Kropáč a Kucharský, 1934.
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Srov. OLIVA, Arnošt. Rodina v paprscích Boţského Srdce, s.4.
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OLIVA, Arnošt. Naše radost a štěstí. V Praze: Tisková Liga, 1929. 159, [III] s.
Obrana víry; roč. 22, č. 1-4.
Spis vydaný v roce 1929 v edici Obrana víry, kterou vydávala Tisková liga v Praze.
Text je inspirován myšlenkami P. Jiřího Ströbela.153 Kniha je sepsána pro katolíky i
nekatolíky, kteří se chtějí poučit o nauce Církve a jejich pravdách. Na 159 stranách se
pojednává o církvi, svátostech, věčnosti, vzkříšení těla, o svatých a úctě k nim, o
mariánské úctě, dále pak o Písmu svatém a jeho inspiraci, celibátu a odpustcích.
V krátkosti se píše rovněţ o svátostinách, obřadech církve, znacích pravé katolicity a
katolické akci.154
OLIVA, Arnošt. Ve váţné chvíli. V Praze: Druţstvo Vlast, 1928. 134, [I] s. Hlasy
svatováclavské; roč. 27, č. 1-6.
Úvahy, které se v tomto spisu nacházejí, jsou inspirovány spisy Sei ein Mann! od P.
Josefa Klassena a Seid Apostolinnen! od P. Daniela Grubera. Olivův spis vyšel v roce
1928 v edici Hlasy Svatováclavské, je sepsán na 134 stranách a rozdělen na dvě části.
První je věnována muţům, druhá pak ţenám. Jak sám autor v úvodu uvádí, je to spis
povzbuzující k autentickému proţívání víry, k věrohodnému svědectví ţivota před
světem, k opravdovému katolictví. Muţi jsou vybízeni k formování duše, k pravému
pokání, které se projeví snahou o sebepoznání, dále k odvaze snášet utrpení po vzoru
Krista, prohlubování víry a ţivotu z Ducha svatého, k čerpání sil z eucharistie. Místo
v ţivotě muţe má zaujímat zasvěcení Boţskému Srdci, ale také důvěrný vztah k Panně
Marii; obojí se pak projeví růstem v modlitbě. Předchozí je završeno pojednáním o nebi,
které je cílem těchto našich snah. V druhé části jsou ţeny povzbuzovány k apoštolátu
lásky, charity, modlitby, misie, ale také k činnosti ve spolcích, neboť právě ţeny mají
takového ducha sdruţování. Zajímavostí je poslední typ apoštolátu, a to apoštolát
oděvu:
Slyším: To jest nějaký divný apoštolát! Podivný, nepodivný – v kaţdém případě však nutný a
časový! Můţete i tu apoštolsky působiti? Ano! A jak? Oblékejte se vţdy slušně nejen z důvodů
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Srov. OLIVA, Arnošt. Rodina v paprscích Boţského Srdce. V Praze: Druţstvo Vlast, 1930. 106 - [I] s.
Hlasy svatováclavské; Roč. XXIX. Č. 1-4 (1-2), s. 4.
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Z textu vyplívá, ţe jde o činnost kaţdého katolíka, jehoţ úkolem je být svědkem Krista, nikoliv v první
řadě o hnutí v církvi, jehoţ členem byl také Oliva.
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slušnosti a počestnosti, nýbrţ i proto, abyste jiným dávali dobrý příklad ukazováním, jak se mají
odívat.155

V tom všem, co je napsáno v první i druhé části, se má projevit naše horlivost a duch
oběti pro šíření Boţího království.
OLIVA,

Arnošt,

ed. Promluvy

k

prvnímu

svatému

přijímání.

V

Praze:

Českoslovanská akciová tiskárna, 1927. 66 s., 1 list. Ţivé slovo; sv. 8.
První část tohoto spisu je upravena podle předlohy knihy Zum schönsten Tage od
kněze Bittera, která vyšla v roce 1917 v nakladatelství Laumann v Německu na 116
stranách. Verze upravená Olivou obsahuje 12 homilií v rozsahu 41 stran. Druhá část
tohoto spisu jsou pak kázání P. Agustina Andelfingera S. J.:Erste heil. Kommuion.
Andelfinger, byl nizozemský jezuita, jehoţ kázání byla známa v Čechách jiţ za
Rakouska – Uherska. Jedná se o šest kázání k obnovení křestního slibu před přijetím
svatého přijímání dětí. Kniha vyšla v homiletické knihovně Ţivé slovo v roce 1927.
2.2.5. Liturgie
OLIVA, Arnošt, ed. Modlitby pro školní mládeţ. V Praze: V. Kotrba, [1926]. 198 s.
Sestavil a vydal Arnošta Oliva v roce 1926.
Jedná se o knihu o rozsahu 198 stran. Struktura je podobná té, jakou známe
z kancionálu. V první části se nacházejí modlitby za různé potřeby a pro nejrůznější
příleţitosti, téţ k přípravě na svaté přijímání a svátost smíření, poboţnosti, je zde
uveden průběh mše svaté v českém jazyce, kalendář svatých s krátkými ţivotopisy a na
samém konci pak zpěvník sestavený podle období liturgického roku a jeho svátků.
Spása duše, modlitby s poučením pro katolický lid
Ve 13 částech Arnošt Oliva nabízí věřícím různé modlitby, poboţnosti, katolické
zpěvy a výklad modlitby Kréda. V krátkosti ve spise pojednává také o ctnostech a
křesťanské dokonalosti; můţeme mluvit o jakési morální teologii v kostce. V závěru
pak můţeme najít kalendář svátků významnějších světců, zejména těch, kteří mají vztah
k českým zemím.
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Srov. OLIVA, Arnošt. Ve váţné chvíli. V Praze: Druţstvo Vlast, 1928. 134, [I] s. Hlasy
svatováclavské; roč. 27, č. 1-6, s. 130.
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OLIVA, Arnošt, ed. Mše svatá. V Praze: Cyrilo-Methodějská knihtiskárna a
nakladatelství V. Kotrba, [1937]. 486 s.
Kniha vyšla v roce 1936. Na 486 stranách v ní autor podává popis a výklad mše
svaté. Pojednává také o historickém vývoji oběti, jejím smyslu a vyvrcholení v kříţi
Jeţíše Krista. V knize se zabývá také liturgickým rokem, popisem liturgického prostoru
a věcí, které se v kostele nacházejí a při mši svaté uţívají. Autor pracuje s prameny,
kterými dokládá svá tvrzení, a pracuje rovněţ s Písmem, coţ dokládají četné poznámky
pod čarou.
SCHWIERHOLZ W. Fritz. Útěcha u hrobu. Praha: Kropáč a Kucharský, 1936. 56 s.
Sbírka třiceti promluv k pohřebním obřadům, které upravil Arnošt Oliva podle
předlohy promluv Dr. W. F. Schwierholze. Autor uţívá jednotlivých perikop Písma
svatého, které se vztahují k pohřebním obřadům, a prostřednictvím prostého výkladu
podává univerzálně pouţitelné homilie.
SCHWIERHOLZ, Willy Fritz. Promluvy při oddavkách = [Ansprachen am
Traualtar]. Praha: Kropáč a Kucharský, 1936. 55 s.
Sbírka dvaceti osmi promluv k příleţitosti svatebních obřadů se inspiruje svátečními
projevy Dr. W. F. Schweirholze. Autor se pohybuje ve výkladové rovině příhodných
textů k této příleţitosti, jedná se o inspirativní texty, které lze zuţitkovat při psaní
kněţské homilie.
OLIVA, Arnošt. Posila duše: modlitby s krátkým poučením pro katolickou školu i
rodinu. Praha: Kropáč & Kucharský, 1931. 276 s.
Modlitební kniha rozdělená do osmi celků, v nichţ lze nalézt nejrůznější
modlitby, dále pak průvodce bohosluţbou, litanie, poboţnosti, kalendář svatých a
mnoho dalšího.
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2.2.6. Sociologie
OLIVA, Arnošt. Výchova dětí a rodičů. Praha: Vlast, 1931.
Z předmluvy k této knize:
Promluv moţno pouţíti na kazatelně i ve spolcích. Nářky na nynější mládeţ se mnoţí. Naříkati
nestačí, nutno všímati si, kde vězí příčina zla. Velice mnoho zaviňují prostředí a liknavost rodičů, ale
také neschopnost patřičně děti vychovávati. Jest tedy nutno na kazatelně i ve spolcích o hlavních
zásadách výchovy poučovati rodiče i mládeţ. Mládeţ je budoucností církve i národa, záleţí tedy
nesmírně na tom, aby byla vychovávaná k charakteru. Základem charakteru je náboţensko-mravní
výchova, které musíme věnovati největší péči a nejvíce práce. Účelem promluv jest ukázati na některé
vady při výchově a dáti pokyny, jak vychovávati (…) 156

Arnošt Oliva v této knize předává svou několikaletou zkušenost, neboť byl jako
katecheta v denním kontaktu s dětmi, a tak mohl vypozorovat jejich mnohé nešvary, ale
i ctnosti, především pak odhalit jejich příčiny. Autor zde představuje několik
tematických okruhů, které je třeba vést v patrnosti. Jsou to například výchova
k náboţenství, k mravní čistotě, k plnění povinností, spolupráce rodiny se školou, ale
také nutnost vlastního příkladu jako nejdůleţitějšího prostředku při výchově.
Úřad vychovatelský je největší a nejtěţší umění. Účelem mých promluv bylo ukázati na některé
vady při výchově a dáti určité pokyny. Všecka práce je marná bez Boţího poţehnání. Je tedy nutno,
abyste se s dětmi pravidelně modlili a modlili se hodně za děti. Modlitba jest a zůstane při výchově
nejdůleţitějším pomocníkem.157

I přes vzdálenost doby, jsou mnohá doporučení, jeţ tento spis obsahuje, stále aktuální
i pro naši dobu.
OLIVA, Arnošt, ed. Šťastné dítě: vychovatelské pokyny matkám. 2. vyd. V Praze:
Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1940. 126, [I] s.
Toto pojednání bylo nejprve tištěno po částech v periodiku Naše listy v letech 1923
aţ 1924. Jako souborné dílo vyšlo v roce 1940. Ke zpracování Oliva pouţil jako pramen
knihu Das Glück des Kindes od Mikluáše Fassbindera. Spis je členěn na tři části.
V první se popisuje správná péče o dítě, ve druhé se lze dočíst o duševním ţivotě dítěte
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Srov. OLIVA, Arnošt. Výchova dětí a rodičů. Praha: Vlast, 1931, s. 3.

157

Srov. tamtéţ, s. 42.

60

(tedy o psychice a rozvoji smyslů), třetí část pojednává o výchově ke ctnostem:
poslušnosti, zboţnosti, pravdomluvnosti, stydlivosti a dalším. V tomto případě se jedná
o jakýsi manuál, který se snaţí pomoci s výchovou dětí ke společenské a křesťanské
zralosti.
OLIVA, Arnošt. Matka vychovatelka. Hradec Králové: Tiskové druţstvo, 1925. 56 s.
Časové úvahy; sv. 304
Sociologický spis upravený podle díla V. Fassbindera: Das Glück des Kindes, které
vyšlo v roce 1921 ve Freiburgu. V Čechách vyšlo v upravené podobě pod taktovkou
Olivy v roce 1925 v „Časových úvahách“, svazek 304. Jedná se o volné zpracování,
neboť je téma aplikováno na české prostředí. Nalezneme v něm různá praktická
vychovatelská doporučení: ve 13 bodech je zde nastíněno, jak vychovat ve zdravé dítěti
vlasteneckého ducha s křesťanskými hodnotami. Po přečtení lze zjistit, ţe spis je
aktuální a přínosný i dnes.
2.2.7. Historie
OLIVA, Arnošt. O významu náboţensko-politických snah sv. Václava v rámci
světových dějin: historický příspěvek k nejstarším dobám československým. V Praze:
Tisková Liga, 1928-1929. 341 s. Husitství ve světle pravdy; roč. 22-23.
Historický exkurz k vývoji svatováclavské úcty v českých dějinách a představení
jeho politických snah v křesťanském kontextu s pravděpodobnou snahou potírat zbytky
ariánské krize v českých zemích.
OLIVA, Arnošt. Svatyně Krista-Krále ve Vysočanech. Praha: Arnošt Oliva, 1930.
V tomto spise Arnošt Oliva představuje svůj projekt stavby kostela ve Vysočanech.
Lze zde nalézt seznam dárců, informace o průběhu stavby i o všech okolnostech s tím
souvisejících.
OLIVA, Arnošt. Deset let svatyně Krista Krále ve Vysočanech: 7. IX. 1930-7. IX.
1940. V Praze: nákladem vlastním, 1940. 78 s.
Spis vydaný deset let po dostavbě kostela ve Vysočanech. Představují se zde další
dárci kostela, ale také desetiletá historie společenství, které se v tomto kostele scházelo.
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V tomto spise je rovněţ představen ţivot autora projektu kostela ve Vysočanech
Arnošta Olivy a současně i jeho epilog, v němţ hodnotí svoji dosavadní činnost.
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Závěr
V našich novodobých dějinách máme jistě mnoho osobností, které obohatily naši
místní církev a byly i tak trochu pozapomenuty. Zaslouţily by si pozornost, neboť naše
společnost můţe i dnes čerpat z jejich práce a píle. Jedním z nich je i Arnošt Oliva,
jehoţ ţivotní příběh a dílo jsme se snaţili v této práci představit. Někdy můţeme mít
pocit, ţe za naším ţivotem nezůstává ţádná stopa, nic co by je vyprávělo dalším
generacím. Jak jsme se ovšem mohli v této práci přesvědčit, důkladné pátrání
v archivech a dalších institucích nám můţe poskytnout mnoho uţitečných informací,
které bychom nikdy nečekali, a tak zpestřit mozaiku ţivota do mnohdy velmi
zajímavých podob a barev. Něco takového jsme mohli vysledovat i na příběhu Arnošta
Olivy, který je dnešní době neznámý. Jeho ţivotní stopa ovšem zůstala výrazná – jediné
co chybělo, bylo spojit ji s jeho jménem. Rodinná situace Arnošta Olivy, jakoţto
výchozí bod ţivota, jej naučila důleţitému ţivotnímu postoji, totiţ úplné důvěře v Boha
a odevzdání se do jeho prozřetelnosti. Tento postoj byl v jeho ţivotě posilou ve
chvílích, kdy zaţíval různá zklamání a neporozumění, ať uţ ze strany představených
nebo spolupracovníků, ale také těch, kdo stáli úplně proti existenci a působení Církve.
Zvláštní měrou se pak jeho důvěra Bohu prokázala při stavbě svatyně Krista-Krále ve
Vysočanech, kdy přes všechny překáţky a nesnáze dosáhl chtěného výsledku, totiţ
domu Boţího, který ve Vysočanech chyběl a který Oliva vnímal jako zásadní
nedostatek pro evangelizační působení v dané oblasti. Přínos Arnošta Olivy pro
katolickou obec ve Vysočanech je veliký právě stavbou kostela, má přesah aţ do
dnešních dnů a bude mít vliv a ponese plody i v budoucnu.
Politická činnost Arnošta Olivy můţe v dnešní době působit jisté rozpaky, neboť
aktivita kněze v politice je dnes nepředstavitelná. Jeho činnost v této oblasti musíme
tedy hodnotit v kontextu dobové situace. V době Rakousko-Uherska a později mladého
Československa existoval politický katolicismus, který měl své kořeny v době úzkých
vztahů mezi trůnem a oltářem. Politická činnost katolických laiků není nic neţádoucího,
naopak jsou vyzývání, aby pravdou evangelia politiku očišťovali a kultivovali.
V případě aktivního politického působení kněţí jde o něco takzvaně neslučitelného,
ovšem s vědomím toho, ţe se nejedná o něco, co by mělo jít úplně mimo zájem kněţí –
povědomí o současném stavu a dění ve společnosti je nezbytná výbava kaţdého kněze.
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V případě Arnošta Olivy politika nebyla hlavní náplní a jedinou činností, ovšem hrála
důleţitou roli v jeho ţivotě. Svoji politickou činnost vnímal jednak jako prostředek
k prosazování evangelijních pravd, jednak jako přínos pro politiku samotnou, která má
zapotřebí Ducha boţího, aby nezapomínala na člověka – systém má slouţit člověku a ne
naopak. Jeho bojovný postoj vůči situaci v Československu nebyl vzorovým příkladem
důvěry v Boţí prozřetelnost, neboť jeho úzkostlivá obava, zda bude mít Církev v tomto
státě stále stejně silné postavení a slovo, jak tomu bylo právě před rokem 1918, byla
přehnaná a s veškerou úctou k osobě Arnošta Olivy můţeme hovořit o slabé stránce
jeho povahy. Po parlamentních volbách konaných v roce 1935, ve kterých nedostal
povolení kandidovat, se stáhl do ústraní a aţ do své smrti se politicky neprojevoval.
Pokud se ovšem podívám na tuto oblast jeho ţivota jako na celek, je nutné konstatovat,
ţe jeho spolupráce a aktivita při zakládání buněk politické strany křesťanských hodnot
byla přínosná, rovněţ tak jeho osobnostní a duchovní vliv na politiky, jako byly
například poslanci Myslivec, Adámek, Roudnický a senátor Mazanec, byl zřejmý a měl
svá pozitiva.
Svůj učitelský úřad naplnil v katechetské činnosti, která byla jeho ţivotním
úkolem číslo jedna a k níţ směřovala také veškerá jeho činnost. O tom svědčí výpis
publikací v katecheticko-pedagogickém tematickém okruhu této práce (2.2.4.).
Vzdělaná katolická mládeţ, která touţila ţít opravdově svoji víru a přesvědčivě
vystupovat před světem, a tak hlásat Jeţíše Krista a jeho evangelium, byla
zadostiučiněním

jeho

učitelských

snah,

protoţe

nevzdělanost

vnímal

jako

nepřekonatelnou překáţku veškerých evangelizačních snah. Problém nevzdělanosti, byl
v ţivotě Arnošta Olivy hnacím motorem pro sebevzdělávání. Jak jsme si mohli
všimnout i z mnoţství publikovaných spisů, pro které čerpal inspiraci především
v zahraniční literatuře, Oliva se snaţil o neustálý duchovní a intelektuální rozvoj, který
se stal silnou stránkou jeho osobnosti a pro kterou byl také oceňován svým okolím. I
zde se skrývá odkaz Arnošta Olivy a to nejen pro osoby duchovního stavu, ale také pro
laiky, neboť kaţdý z nás máme růst v našem vztahu s Bohem – na rovině duchovní i
intelektuální.
Publikační činnost se stala pro Arnošta Olivu prostředkem k předávání informací
o jeho vlastních postojích a názorech. Sám si byl velice dobře vědom vlivu, který ve
společnosti tisk má – je vyuţitelný k šíření dobra i zneuţitelný k páchání totálního zla.
Často ve svých článcích a spisech pranýřoval katolický lid pro nedostatečné
podporování katolických spisů. Byl si vědom, ţe mnoho věřících, mnohdy nevědomě,
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četbou různých, ať uţ více nebo méně zřejmých protináboţenských textů, podporují
právě ono zlo. Také snaha o záchranu druţstva Vlast, které se snaţilo šířit dobrou
literaturu, je jedním z jeho počinů. Tato snaha plynula z vědomí, ţe tisk je hybnou silou
ve společnosti, o čemţ nás přesvědčuje i naše vlastní doba. Ve svém ţivotě se snaţil
vyuţít tisk pro dobrou věc – celá druhá kapitola je jakýmsi svědectvím o této snaze.
Skutečnost, ţe mnohé spisy jsou pouhými překlady nebo volnou úpravou Arnošta
Olivy, nic nemění na tom, ţe se tento člověk snaţil naši místní církev a společnost
obohatit, rozšířit její obzory a přinést nové pohledy, ať uţ v oblasti teologické,
katechetické, pedagogické nebo sociální a kulturní.
Ţivot Arnošta Olivy se nám můţe jevit jako obyčejný, ovšem jeho neobyčejnost
je zde nasnadě. Věrný ţivot kněze, který horlil pro Hospodinův dům, touţil přibliţovat
člověka Bohu. Byl si vědom skutečnosti, ţe poznání Boha plyne z lásky i rozumu. Svůj
ţivot se snaţil naplnit činností, jejíţ cíl viděl v Boţí náruči. Psal a překládal, neboť
v tom našel dar, který od Boha dostal. A tímto darem obohatil nejen své současníky, ale
i nás, kteří po letech jeho spisy pročítáme. Nemusíme dělat velké věci. Můţeme dělat
malé věci s velkou láskou – láskou ke Kristu a jeho Církvi. Tomuto přesvědčení zasvětil
Arnošt Oliva celý svůj ţivot.
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