VÝROČÍ
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle:
životní jubileum a 30 let kněžství
Krátce po sametové revoluci jsme v Brně s radostí přivítali nástup
13. diecézního biskupa. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle se narodil 20. 8. 1946
v Bosonohách u Brna a jeho cesta ke kněžství byla poznamenána dobou, ve které
vyrůstal. Pocházel ze „zbožné“ rodiny, a tak dvéře ke studiu pro něho zůstávaly
přivřeny. Vyučil se slévačem, absolvoval vojenskou službu, pracoval v několika
brněnských továrnách a teprve potom mohl zahájit studia na teologické fakultě.
Na kněze byl vysvěcen v brněnské katedrále 27. 6. 1976 a byla mu pak poskytnuta
příležitost poznat pastorační práci na mnoha místech brněnské diecéze:
v Jaroměřicích nad Rokytnou, Jihlavě, Znojmě, Slavkově u Brna, Velkých
Němčicích a Starovicích. V letech 1982 až 1990 byl nejprve prefektem a později
rektorem Kněžského semináře v Litoměřicích.
Po převzetí povinností nástupce apoštolů si zvolil heslo Non ego sed Tu - Ne já,
ale Ty a do svého biskupského znaku kromě symbolů apoštolské služby i moci
zařadil také atributy připomínající jeho křestního patrona, světce z českého rodu
Slavníkovců. Při rozdělování úkolů v nově vytvořené biskupské konferenci
připadla brněnskému biskupovi Mons. Vojtěchu Cikrlemu starost o rodinu,
sociální péči a kněžskou formaci. Během doby přibyla péče o duchovní službu
v armádě i řada dalších úkolů. Některé zabezpečoval především v náročné fázi
vzniku problému a jeho počátečního řešení. V současnosti je předsedou Rady pro
rodinu a Rady pro bioetiku. Zabývá se však také tématy, která „nikam nepatří“,
protože jsou nové, či spíše „staronové“, jako například péče o křesťanské panny
nebo vdovy.
Osobnost a zásluhy biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho zhodnotí
povolanější. Bez nároku na vystižení skutečnosti nejvýznamnějších si dovolím
jen několik drobných poznámek ze spíše ojedinělých setkání s otcem biskupem,
ke kterým jsem měl příležitost jako předseda Kolegia katolických lékařů i věřící
brněnské diecéze. Otec biskup si dovede organizovat čas, nikdy však neodmítne
přijmout úkol, o jehož užitečnosti je přesvědčen. Opakovaně přednášel při
setkáních Kolegia katolických lékařů, ochotně přijal pozvání k přednášce pro
Univerzitu třetího věku i pro účastníky kurzu instruktorů přirozeného plánování
rodičovství. Znova a znova převzal nevděčnou roli gestora bioetické konference
a nikdy se neomezil na pouhé formální zaštítění. Aniž by ztrácel ze zřetele smysl
pro celek, má nevšední cit pro detaily. Nutí tak k maximální snaze o preciznost
také blízké i vzdálenější spolupracovníky.
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Lidé žijící v církvi a s církví vědí, jak falešná je představa vnějších
pozorovatelů o povinnosti věřících vždy a ve všem se podřizovat představám
biskupa či papeže. Snad více než kdykoli jindy existuje dnes v církvi různost
názorů i hnutí. Pevné předsevzetí „být biskupem pro všechny“ patří k tajemství
mimořádné osobní laskavosti jubilanta.
Vzpomínka otištěná v časopise zaměřeném na vzdělávání by nebyla úplná bez
zmínky o úsilí, které otec biskup trvale věnuje výchově kandidátů kněžství,
zvy š ování teologických znalostí kně ž í v pastoraci a prohlubování
náboženských vědomostí věřících. Pod vedením otce biskupa Mons. ThLic.
Vojtěcha Cikrleho se za uplynulých 16 let podařilo vytvořit řadu vzdělávacích
příležitostí a další se připravují. Rozhodnutí náležité je využívat můžeme chápat
jako vhodný dar pastýři diecéze k jeho narozeninách i výročí kněžství.
Květoslav Šipr
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