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„Četba teologických 

knih mě vedla  

k modlitbě a to mě 

‚zdržovalo‘ od studia :-)

Studium teologie mi 

hodně dalo, i ve vztahu 

k Bohu. Jsem šťastná, 

že se můžu věnovat 

duchovní stránce 

člověka naplno, což 

bych jako zdravotník 

nemohla. V roli 

nemocničního kaplana 

se cítím opravdu na 

svém místě.“

„Sobotní přednášky 

jsou takové dejvické 

lázně. Někdy jsou ty 

procedury náročné, 

ale po té duševní 

a duchovní masáži 

zase jdu s novou 

energií do práce 

a mám celé 

dva týdny o čem 

přemýšlet. 

(A přeci i účetní ve 

šroubárně si může 

přečíst Augustina 

v originále!)“

„Nelitoval jsem jediné 

soboty na KTF. Do 

školy jsem se těšil, 

dala mi opravdu moc. 

Řekl jsem si, že to asi 

nebude úplně jiná 

planeta, že tam možná 

taky bude kyslík, bude 

možné tam žít 

i studovat. A po velmi 

příjemných přijímač-

kách jsem vstoupil do 

této řeky jako člověk 

téměř nepolíbený jak 

křesťanstvím, tak ce-

lým tímto prostředím. 

Ty dva roky na fakultě 

mi zachránily život.“ 

„Duše fakulty? 

Rozlehlá jako její 

chodby, přátelská jako 

večery v její knihovně 

a někdy zábavná jako 

ty dobré semináře 

a přednášky nebo 

‚Mikulášská‘. 

Na dobu studia 

vzpomínám ráda, 

zůstalo pár dobrých 

přátel. Během studia 

na vysoké prostě zase 

o trochu vyrostete, 

věkem i lidsky a KTF 

byla dobrý průvodce.“

„Na první pohled 

se to může zdát 

povrchní, ale největším 

benefitem fakulty je 

rodinná atmosféra 

a vstřícnost profesorů. 

Nikdy jsem si 

nepřipadala jako další 

anonymní student, 

který jim protéká mezi 

prsty, naopak se dalo

s každým pobavit 

a domluvit. Navíc 

nedám dopustit na 

široké zaměření 

přednášek, ze kterých 

téměř denně čerpám 

v mé současné profesi.“
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