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P�i mši svaté pod širým nebem (oslavy 600 
let od založení obce Pase�nice – rok 1993)

Pan p�evor Emil Augustin Dorni�ák 
 

„M�j život je p�kný a nelituji ani t�ch chvil ne vždy jen na výsluní, ale n�kdy tvrdých, které neukazovaly 
úsm�vnou tvá�. I to byla pomoc Toho, kdo je mocn�jší, než  je sv�t, ve kterém b�ží náš život.“ 
P.Emil Dorni�ák se narodil 7.9.1929 v Tichov� na Morav�. Pok�t�n byl ve 
farním kostele Povýšení Svatého K�íže ve Valašských Kloboukách a pozd�ji 
zde byl i u prvního svatého p�ijímání. Obecnou školu navšt�voval v rodné 
vesnici. Po dokon�ení 5. t�ídy odešel z Valašska a za�al studovat na 
Akademickém gymnáziu v Praze Na P�íkopech. P�i studiu pobýval v konviktu 
augustiniánského kláštera svatého Tomáše v Praze.  Svátost bi�mování p�ijal 
z rukou pražského sv�tícího biskupa Msgre. Eltschknera. B�hem války byl 
konvikt zrušen. Tehdy byl mladý Emil Dorni�ák p�eložen do kláštera 
v Domažlicích k p�evoru Václavu Sedlá�kovi. Žil zde ješt� s dalšími dv�ma 
chlapci. V Domažlicích pak pokra�oval ve studiu na Baarov� reálném 
gymnáziu. Ve t�íd� byl uznávaný, z pohledu spolužák� spolehlivý a poctivý 
student. 
Roku 1949 byl pan p�evor Václav Sedlá�ek nucen emigrovat do N�mecka 
a p�evorem domažlického kláštera se stal P. Josef Holas. V roce 1950, v noci ze 
14. na 15. dubna nastal p�evrat. Do klášter� �eholník� vpadly ozbrojené 
jednotky SNB a Lidových milicí. Cílem t�chto jednotek bylo zbavit se 
„nep�átel“ socialismu. Ušet�en nebyl ani klášter v Domažlicích. Budoucí pan 
p�evor, tehdy ješt� student, byl nucen klášter opustit. Úto�išt� našel v jedné domažlické rodin� a mohl tak 11. 
�ervna 1951 úsp�šn� odmaturovat. Vlivem událostí se dostal zp�t na Moravu, p�esn�ji do Olomouce, kam si 
podal p�ihlášku na Pedagogickou fakultu Palackého univerzity. V té dob� se hodn� zajímal o hudbu 
a navšt�voval koncerty. Tan�il také v národopisném souboru ve Slavi�ín�. Po absolvování Palackého univerzity 
p�sobil jako pedagog na n�kolika moravských školách. Z politických d�vod� byl pozd�ji ze dne na den 
propušt�n ze školských služeb. Vzhledem k jeho ví�e a náboženskému p�esv�d�ení nebylo pro tehdejší ateistický 
režim p�ijatelné, aby dále p�sobil jako u�itel. Proto odešel pracovat jako d�lník do P�erovských strojíren. Na 
žádost jedné ze základních škol, kde pan Dorni�ák d�íve p�sobil, se mohl po p�ti letech vrátit zp�t do školství. 
Roku 1968 podal p�ihlášku ke studiu na Cyrilometod�jské bohoslovecké fakult� v Praze se sídlem 

v Litom��icích. Byl p�ijat, avšak nastoupil na obnovenou 
teologickou fakultu v Olomouci. Pozd�ji p�ešel na p�ání svých 
nad�ízených zp�t do Litom��ic a zde zdárn� absolvoval 
teologická studia. Oblá�ku, tj, p�ijatí �eholního hábitu a jména 
Augustin, m�l v kostele sv. Tomáše v Praze. Tímto ob�adem se 
stal novicem a zapo�al tak intenzivní p�ípravu p�ed složením 
slib�. Po jejich složení byl 24. �ervna 1972 v Litom��icích 
vysv�cen kardinálem Št�pánem Trochtou. Od 1. srpna 1972 byl 
ustanoven administrátorem farnosti v okrese D��ín a pozd�ji 
v okrese Mladá Boleslav. V roce 1990, po navrácení klášter� 
�eholním �ád�m, se dostal do Domažlic a byl jmenován 
p�evorem. Klášter zde byl po �ty�iceti letech ve velmi špatném 
stavu. Ani další místa jeho p�sobení na tom nebyla lépe. Pro 
domažlický klášter ud�lal pan p�evor mnoho. Všechny práce 
vyžadovaly nevšední ob�tavost. Za jeho p�isp�ní vznikl p�i 
klášterním kostele sbor mladých hudebník�, tzv. Schola. I ty 
pan p�evor Dorni�ák podporoval a hájil jejich moderní pojetí 

doprovod� p�i mši svaté. S mladými lidmi se ale nesetkával jen v klášte�e. Pan p�evor Dorni�ák, latiná�, pro 
kterého byla latina koní�kem, se na požádání �editele vrátil v roce 1992 mezi studenty na své mate�ské 
gymnázium – tentokrát v roli u�itele. S vrozenou odpov�dností p�istupoval k výuce, u student� byl oblíben, byl 
p�ísný, ale vst�ícný a chápal jejich problémy. Na tomto gymnáziu p�sobil až do roku 1996. Zajímal se nejen o 
mládež, ale byl také �lenem a duchovním vzd�lavatelem t�lovýchovné jednoty Orel. 
V posledních letech m�l pan p�evor problémy se zdravím. Práce v domažlickém klášte�e a v okolních kostelích 
byla velikým b�emenem, a proto v listopadu roku 1998 na vlastní žádost odešel do starobrn�nského opatství, kde 
p�sobil až do 8. srpna letošního roku, kdy zem�el. 
Zádušní mše svatá, nejen pro ty, kte�í nemohli p�ijet na poh�eb do Brna, bude v domažlickém klášterním 
kostele sloužena ve st�edu 10. zá�í od 17.15 hodin. 
 
Text vychází z gymnaziálního almanachu, kde o panu p�evorovi, jakožto významné osobnosti domažlického 
gymnázia, psala Lucie Marešová  

Pan p�evor (Brno 2001) 


