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Zatímco v roce 1967 v malém městě Ebermannstadt reformní farní katolická mládež ještě oplakávala

svého kaplana Wolfganga Spörleina – všestranně vzdělaného teologa a zároveň dvoumetrového

sportovce, hudebníka a organizátora – v polovině roku vstoupil na schody oltáře úctyhodného farního

kostela svatého Mikuláše nový duchovní, postavou drobný kaplan Anton Otte, pro kterého se vhodný ornát

našel až po dlouhém hledání v sakristii. 

S příchodem nového kaplana se mnohé změnilo. Do farního domu přišel mladý duchovní, který se dostal

teprve na začátku 60. let z Weidenau/Vidnavy v českém Slezsku do Bavorska a bamberské arcidiecéze.

Nový kaplan se tedy mohl modlit německy i česky a působil velmi šťastným dojem. Jeho víra byla pevná,

hluboká a přesvědčivá. Rychle si tak získal příznivce, zejména mezi katolickou mládeží ve městě.

Okamžitě se stal jedním z nich, a to nejen v oblasti duchovní, ale i v každodenních oblastech lidského

života. Ovládal němčinu natolik dobře, že český přízvuk byl jen nepatrný. Toho si všimli zejména němečtí

vyhnanci, kteří našli nový domov v Ebermannstadtu a Franckém Švýcarsku a vyzvídali od svého nového

kaplana, který v ČSSR složil maturitu a v roce 1960 přijel studovat do Königsteinu, Vídně a Bamberku, více

o současném (duchovním) životě ve své bývalé vlasti, Československu. 

Anton Otte byl mezi kněžími dobře známý, zejména mezi těmi, kteří se sdružovali v Sudetoněmeckém

kněžském spolku a v Ackermann-Gemeinde. S událostmi v letech 1967 a 1968 všichni začali doufat a

modlit se, že v důsledku Pražského jara by mohlo nastat „nové jaro“ víry i pro katolickou církev, která byla

komunisty potlačována. Nový ebermannstadtský kaplan, působící jako učitel náboženství a kaplan

mládeže ve městě a na děkanátu, tak díky svému nadšení z reforem II. vatikánského koncilu zastával

zároveň úřad pro duchovní záležitosti katolíků žijících v ČSSR a jejich kněží. 

Byl kaplan Otte „knězem uprchlíkem“? Anton Otte svou službu takto nechápal – byl od počátku knězem

bamberské arcidiecéze, a tedy duchovním rádcem pro všechny místní věřící.

Od počátku svého působení v Ebermannstadtu mu bylo blízké zejména jeho druhé poslání: zatímco byl

kaplanem v Ebermannstadtu, byl na částečný úvazek od roku 1967 do roku 1980 i farářem farnosti

Burggrub, do níž patřily také Heiligenstadt a Tiefenpölz. 

Jako farář ve venkovské části Franckého Švýcarska, která byla historicky konfesijně smíšená, dokázal vždy

najít správné duchovní slovo a lidi tak stmelovat. Tím si získal i srdce mnohých protestantů. Pro Antona

Otte bylo pěstování ekumenismu jedním z nejdůležitějších úkolů, které si jako místní farář v Burggrubu

kladl. A to se mu dařilo velmi úspěšně i mimo jeho působení v Burggrubu a Heiligenstadtu. Že tak činil s

velkou horlivostí, dokazovalo od samého počátku jeho mnohostranné angažmá v této farnosti, nad níž

dodnes drží patronát hrabata Stauffenbergové. Členem tohoto rodu, do jehož širšího příbuzenstva

počítáme i české Schwarzenbergy, byl Claus Schenk von Stauffenberg – strůjce neúspěšného atentátu na

Hitlera. I s nimi udržoval Anton Otte kontakt až do konce svého života. Mnozí farníci veřejně potvrdili svou

náklonnost ke svému zesnulému faráři. S knězem Antonem Ottem, který byl o čtyři roky starší než já, jsem

se osobně seznámil hned třikrát: poznal jsem ho jako nového kaplana farnosti, kde jsem krátce bydlel, ale

také jako čtyřiadvacetiletého čerstvě ženatého mladého novináře, který právě převzal vedení redakce novin

„Nordbayerische Nachrichten“, a do třetice jako Němce, v jehož pasu bylo uvedeno místo narození

Reichenberg/Liberec.



A tak mi do života přišel člověk, nový kaplan, který si v ničem nezadal s tím předešlým kaplanem v teologickém

reformním zápalu. Našel jsem dobře informovaného přímluvce ve všech církevních novinkách důležitých pro

místní veřejnost a zároveň mladého teologa, s nímž jsem si chtěl a mohl vyměňovat názory a sdílet nadšení

týkajících se mnoha politických reforem v mé rodné zemi. A to vše v jedné osobě. 

Již během našeho společného času v Ebermannstadtu do roku 1974, jsem Antona Otte, vzhledem k výjimečnosti

jeho životopisu, považoval za duchovního stavitele mostů – mezi katolicismem jeho socialistického rodiště, jenž

měl hluboké kořeny v české tradici víry a tradičním franským chápáním víry v současnosti ve Franckém Švýcarsku.

Měl jsem možnost sledovat jeho práci ve všech farnostech, za které byl zodpovědný. Odpovědnost měl jako farář i

oficiálně v místní rubrice „mých novin“, a rovněž vedl naše častá přátelská nedělní setkání s mladým sborem v

tehdejší kavárně Rausch. Schůzky zanechaly takový dojem, že mu jeden z účastníků tehdejšího kroužku mladých

katolických vedoucích ve farnosti svatého Mikuláše vzdal hold zapálením svíčky se vzkazem: „Byl jste nejlepší

kaplan, jakého si mladý člověk mohl přát.“ A takovýchto vzkazů bylo mnoho: „Ebermannstadt a sv. Mikuláše jste za

základě II. vatikánského koncilu pomohl probudit a zanechal zde tak stopy patrné dodnes. Váš život byl skutečným

příběhem česko-německého smíření.“

I já jsem zažil, jak kaplan Anton Otte týden od týdne, rok od roku, rostl ve své pastorační práci a svým otevřeným,

přátelským chováním získával nejen srdce svých farníků, ale i jejich celoživotní přátelství.

Také jsem s ním, jako se svým tlumočníkem rozhlasu a televize, mohl prožívat Pražské jaro. Stejně jako Antona

Otte i mě dojalo, když mi přeložil českou píseň, kterou tehdy zakončil své poslední vysílání svobodný pražský

rozhlas: „Kdo za pravdu hoří ve svaté oběti, kdo za lidstva práva život posvětí, kdo nad hlavou bídných slzu vyroní,

tomu naše píseň slávou zazvoní.“ Já, ale i mnozí další mladí lidé a čtenáři „mých novin“ v Ebermannstadtu jsme s

kaplanem Antonem Ottem na příjemných česko-německých setkáních diskutovali a hodnotili historické události

(nejen z let 67/68) v sousední zemi, kde jsme se oba narodili. Kaplan Otte události zasadil vždy i do náboženského

kontextu. Diskutovali jsme společně naše mladické nadšení pro koncil a socialismus s lidskou tváří – zdali také

sehrály svou roli křesťanské hodnoty, jak v jednom dialogu vysvětloval marxistický filosof Milan Machovec a

evangelický teolog Hromádka. Ve skutečnosti se to nakonec ukázalo jako mylné. Anton Otte uvažoval, že

křesťanství, že křesťanství a původní myšlenky komunismu jsou dvě tradice opírající se o stejné základy… Řekl,

že největší chybou marxistů bylo, že politickou ideologii oddělili od křesťanských hodnot. V Antonovi jsem během

našich společně strávených let získal přítele na celý život, a nejen já. Jeho odhodlání spojovat různé lidi dokládá

tento úryvek z Antonových vzpomínek: „Boží království na zemi je pestré. Církev byla založena v Jeruzalémě, když

apoštolové hlásali evangelium naprosto různorodým posluchačům a všichni mu rozuměli. Na počátku nebyla

jednotvárná masa, žádní etičtí lidé, ale rozmanité společenství. To je život. Radujme se, že naši sousedé nejsou

jako my. Toto bohatství musíme rozvíjet ve vzdělávání a kultuře.“

V Ebermannstadtu začal kaplan Otte svou práci velkého česko-německého stavitele mostů, za což ho Pán na

nebesích vysoce odmění. Anton Otte se pro mě osobně stal za všechna léta svého působení na zemi otcovským,

věrným přítelem a duchovním rádcem, jehož nadšení pro víru a historické poslání jsem mohl zažít během jeho

působení v Ebermannstadtu a poté nadále sledovat a částečně snad i utvářet v dalších desetiletích jeho bohatého

života. Jeho náhlá smrt mnou stále otřásá.

Peter Franz Thürl



Mons. Otte se stal v roce 1967 v Ebermannstadtu kaplanem a současně byl jmenován tzv. administrativním správcem

naší malé diasporní farnosti Burggrub-Heiligenstadt. Pouze pár měsíců předtím byl vysvěcen na kněze. Díky svému

mládí a zápalu do nové práce, vykonával tento úkol až do roku 1980 nejen svědomitě, ale i s obrovským nasazením.

Heiligenstadt pro něj představoval druhý domov a on byl ve městě všeobecně milovným a uznávaným pastorem.

Během svého působení se od začátku intenzivně zasazoval o sblížení s evangelickými křesťany. Položil základ pro

dobré soužití všech křesťanských denominací, které se dnes v Heiligenstadtu vyskytují. Tehdy, začátkem

sedmdesátých let, byl ekumenismus všechno možné, jen ne samozřejmostí. Především to byla jeho velká dobročinnost

a oddanost, kterou projevoval každému, kdo se s ním setkal, zároveň ale také působivá, jasná kázání, která ho učinila

tak důvěryhodným, tak oblíbeným a uznávaným. Mons. Otte byl s lidmi velmi v kontaktu, čímž se místním udržel ve

vzpomínkách i v časech, kdy už v našem farářství nepůsobil. Kdykoli se vrátil do Heiligenstadtu, pokaždé rád pomohl

při bohoslužbách a slavil s námi eucharistii. Těšili jsme se na to, že s přibývajícím věkem zde uslyšíme jeho výrazný

hlas, kterým dokázal za pomoci pouze několika slov vyjádřit tak mnoho, častěji. Pán Bůh se rozhodl jinak a přivedl ho

29. prosince 2021 domů do svého nebeského království.

Kéž se mu mnoha způsoby odmění za všechno dobré, co ve svém životě vykonal a čeho dosáhl. V naší farnosti na něj

budeme s vděčností vzpomínat. 

Christoph Graf Stauffenberg

Mons. Toniho Otte jsem potkala kolem roku 1975 díky Ackermann-Gemeinde. Velmi jsem obdivovala jeho lidskost. V

mládí se totiž musel vyrovnat s popravou svého otce a později se také vypořádal s nelehkým úkolem vězeňského

kaplana.  

Vídali jsme se při událostech Ackermann-Gemeinde – například na zimních pracovních týdnech v Natzu (Jižní Tyrolsko)

a později na Cusanus Academy v Brixenu. Po pádu komunismu v roce 1989 jsme vždy pozvali asi osm studentů

teologie z České republiky a Slovenska na zimní týdny seminářů. V té době bylo v zimě ještě mnoho sněhu. 

V Natzu sloužil Otte mše svaté většinou v místním kostele nebo v okolních chladných vesnických kaplích, v Brixenu v

domácí kapli. 

Silvestrovská mše byla vždy něčím výjimečným. Jednou sloužil Mons. Otte, oblečený v římském ornátu, mši svatou za

hustého sněžení na kryté terase našeho statku. My „kostelníci“ jsme seděli na lavičkách ve vánici bez střechy v

kožešinových čepicích. Hudba malého orchestru, složeného ze smyčcových a dechových nástrojů, doléhala z kuchyně

otevřeným oknem až k nám na terasu. 

Následoval velký oheň na poli s novoročním projevem a požehnáním. V Bressanone byla silvestrovská mše svatá za

účasti celé katedrální kapituly s koncelebrací i našich duchovních rádců (celkem jich bylo více než 20). Mše byla

dokonce sloužena ve třech jazycích (německy, italsky a latinsky). 

Naposledy jsem se s Tonim radostně setkala v srpnu 2021 při oslavě jubilea Ackermann-Gemeinde v Praze. Netušili

jsme, že o něj přijdeme tak brzy. 

Dr. Hildegunt Kirschner 

Bamberská diecéze 



Osobně jsem měl možnost Antona Otteho poznat, když jsem v osmdesátých letech absolvoval praktikum v sousední

farnosti. 

V rámci praktika jsem měl možnosti strávit tři dny s vězeňským farářem Ottem. Ke každému z vězňů přistupoval vždy

přátelsky a s humorem. Tato zkušenost ve mně tehdy zanechala hluboký dojem. Do paměti se mi vryla naprostá závislost

vězňů na těch, kteří mají klíč! A přísahal jsem si: Nikdy bych tam nechtěl jít! (Myslím jako vězeň. Nyní jsem sám nástupcem

Antona Otteho jako vězeňský kaplan).   

Anton Otte tak nepřímo přispěl k tomu, že jsem zůstal poměrně slušným člověkem. 

 

Andreas Müller 

Duch. rádce diecézního sdružení, kaplan v norimberské věznici 

15. května 2019 představil „náš Toni“ Otte v Praze svou knihu Vzdálená Evropa? jako „osobní přehodnocení (evropských)

dějin“, a to v kolegiátní kapitulní síni v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kde byl proboštem. O této působivé akci

informoval na Deutschlandfunk Kilian Kirchgeßner. Byla představena a srozumitelně přiblížena práce Toniho Otte ve

službách německo-českého porozumění, a to nejen ve zmíněné knize. Velmi mě mrzí, že jsem tam nemohl být osobně. V

květnu 2019 uplynulo téměř 75 let od konce hrůzného nacistického režimu – a tedy i od smrti Toniho otce, jehož osud

inspiroval jeho česko-německé aktivity. 

S Tonim jsem se seznámil v Ackermann-Gemeinde (AG), do které jsem vstoupil v roce 1954 na FU Berlín. Toni byl v té

době ještě v České republice, kde mu bylo umožněno udělat si maturitu, ale již ne studovat teologii. V roce 1960, kdy se

jemu (dvacetiletému) a jeho ovdovělé matce podařilo zařídit odchod všech sedmi sourozenců z České republiky do

Spolkové republiky Německo, právě jsem se vrátil z dvouletého pobytu v USA, kde jsem byl jako stážista na medicíně.

Někdy v té době se mi ozval Toni, ale už nedokážu říct, kdy přesně jsem se s ním poprvé setkal. Důležitost působení

Toniho v AG nastala v období sametové revolucí v České republice: v té době jsme se již znali dobře osobně a mluvil jsem

s ním o tom, že by měl být nástupcem preláta Rabase v Římě, který poblíž Vatikánu zřídil pobočku AG. V té době, studené

válce, to byla jediná možnost kontaktu mezi AG a českými duchovními, což se také osvědčilo při církevní pomoci České

republice na dobrých deset let. Při jedné z těchto diskusí Toni namítal: „To bych mohl rovnou jet do Prahy!“, což zpečetilo

zrod pražské pobočky AG, z níž se vyvinula SAG (Sdružení AG), jejímž nadšeným členem jsem se okamžitě stal.  

Hildegunt Kirschnerová již popsala zimní pracovní týdny AG v Natzu a Brixenu v Jižním Tyrolsku s českými studenty

teologie. Některá přátelství mezi Němci a Čechy, která byla v té době v Jižním Tyrolsku navázána, trvají dodnes, i když

členové českého a slovenského episkopátu nechtěli účast „svých studentů teologie“ na těchto setkáních nejdříve schválit

kvůli „možnému morálnímu nebezpečí“, ale Toni dokázal všechny tyto obavy brzy rozptýlit. To, že česko-německá

spolupráce v AG a SAG nyní tak dobře funguje, je také trvalou zásluhou "našeho Toniho Otteho"!  

Karl-Heinz Plattig, Erlangen,

Bamberská diecéze 



Budu s Vámi sdílet jeden konkrétní příběh, který jsem zažil s páterem Antonem Ottem krátce před koncem NDR. 

Ještě pár dní před pádem Berlínské zdi bylo zapotřebí k návštěvě České republiky povolení – denní vízum. 

Navrhnul jsem Antonovi Ottemu, že ho odvezu na česko-německou hranici u Waldsassen autem. V letech 1961 až

1989 nesměl páter Otte vstoupit na území České republiky. Jeho žádosti byly vždy zamítnuty, protože uvedl své

povolání "KNĚZ", což bylo ostatně správné. Ze všech zemí východní Evropy byla církev v Československu nejvíce

pronásledována. 

Žádost o denní vízum byla pečlivě prozkoumána, což samozřejmě zabralo spoustu času.  Pokud by páter Otte souhlas

nedostal, vrátil bych se s ním samozřejmě do Norimberka. 

Naše napínavé čekání se nakonec vyplatilo. Oba jsme dostali povolení pokračovat v cestě na české území.   

Anton Otte okamžitě zavolal své sestře, která stále žila ve Weidenau/Vidnavě, a rozplakal se, protože musel čekat 30

let, aby mohl znovu navštívit svou vlast.  

Jeli jsme na poutní místo MARIA KULM, kde mu místní kněz Kopeisko dovolil, aby se mnou v zimní kapli sloužil

bohoslužbu – svou první mši v České republice. Tento den byl počátkem četných česko-německých střetnutí: Poutě na

Maria Kulm, zimní pracovní týdny v Jižním Tyrolsku, na Šumavě a v Haindorfu/Hejnicích, jakož i cesty do Polska. 

 

Norbert Barenberg

AG Norimberk

Co v knize rozhovorů s Tonim nebylo

Knižní rozhovor s Antonem Ottem vznikl tak trochu nedorozuměním. Alespoň Toni byl překvapen, když zjistil, že

souhlasil s knižním rozhovorem. Původně si myslel, že půjde o nějaký delší časopisecký rozhovor. Scházeli jsme se

řadu měsíců, přibližně jednou za čtrnáct dní, a povídali si. Setkání většinou začínala tím, že mi vysvětloval, že kniha o

něm není dobrý nápad, že když už – tak by bylo cennější naspat knihu o Ackermann-Gemeinde, a končili jsme

většinou v nějaké hospůdce poblíž (s vypnutým mikrofonem). Tehdy se Toni rozhovořil, jak ho všichni známe z

večerních posezení během různých konferencí a setkání. 

Většinou nezůstalo u jednoho půllitru, dali jsme aspoň ještě jedno malé či štamprličku. Tony vyprávěl a já se snažil si

to všechno ukládat do paměti bez nahrávání, bez papíru na poznámky. Mnohdy to však byly detaily, které výmluvě

dokreslovaly, o čem se v knize bavíme. Mluvili jsme o studentských revoltách v Německu v osmašedesátém, o

denacifikaci, jak ji viděli jeho kolegové z vězeňské služby. Vyprávěl o živé spolupráci s vrstevnicemi při pastoraci

mládeže, o tom, jak byla v Německu přijata encyklika Humanae vitae a jak si s komplikovaným tématem poradil coby

mladý kaplan. Mluvili jsme také o velmi osobních souvislostech jeho několikerého naprostého vyhoření a také o tom,

co všechno se mu podařilo vypátrat o okolnostech odsouzení a smrti jeho tatínka.

Citlivě jsem jeho vyprávění zpracoval, a když byly kapitoly připravené, donesl jsem mu je k autorské kontrole. Toni byl

pečlivý čtenář. Většinou ovšem nahrazoval jednotlivá slova přesnějšími výrazy, v těch výše uvedených pasážích ale

škrtal celé odstavce.  To si můžeme nechat na besedy nad knihou, když myslíš, že to je důležité, bránil se. Věděl z

vlastní zkušenosti, že psané slovo už žije vlastním životem a snadno může někoho ranit. A Toni chtěl udělat pro

vzájemné porozumění a dobré sousedské vztahy maximum.  Zvláště když kniha vyšla zároveň česky a německy.

Vlastně ještě jedno téma v knize chybí a Anton mi to jednou zřetelně řekl. Prý v knížce není nic o tom, že v životě

chyboval a leccos nezvládl. Nebyla to výtka, jen pokorné vyznání jaké si dovolí jen velký člověk.      

   

Josef Beránek



Je milé vzpomínat na milého člověka. Proto je vzpomínka na kanovníka Antona Otte, který nedávno zemřel, potěšující i

přes bolest kterou působí smrt. 

Poznal jsem se s ním hned, když začal jezdit po Sametové revoluci do Prahy. Záhy jsem si všiml, jak navazuje množství

osobních kontaktů při nejrůznějších příležitostech.  A tak tomu bylo po celých třicet let až do závěru jeho života. Poznal

jsem záhy i další skvělé osoby z Ackermnn-Gemeinde. Za všechny připomínám pana Olberta, s nímž kanovník Otte po

desetiletí spolupracoval. 

Nejvíc kontaktů jsem s kanovníkem Ottem měl od doby, kdy jsem se stal vyšehradským kanovníkem (2008), kterým on

už byl. Pokud nebyl na cestách v Německu nebo po Čechách, setkávali jsme se pravidelně třikrát v týdnu na společné

ranní modlitbě kanovníků kapituly a kromě toho při nedělních bohoslužbách. A samozřejmě také u kávy. Tam jsem

někdy byl jeho „neoficiálním jazykovým poradcem“. Kanovník Otte uměl dobře česky, ale někdy se snažil do češtiny

převést německá složená slova, v nichž si němčina trochu libuje, ale v češtině jsou spíš výjimkou. A tak jsem některá

dlouhá německá slova pomáhal „rozkládat“ do několika českých výrazů, což nás bavilo a také sbližovalo. 

Kanovník Otte byl člověkem společenským a o společenství kněží velmi stál. Proto se neodloučil od Vyšehradu ani když

se po svém odchodu do důchodu přestěhoval do nedalekých Emaus. A tak když byl v Praze, nechyběl na ranních

modlitbách kapituly ani na následném posezení u kávy.

Někdy se význam člověka stane nejvíc viditelným až po jeho smrti. Tak tomu bylo i tentokrát. Najednou začnou blízcí i

vzdálenější lidé říkat jak jim chybí, jak litují, že už ho nepotkávají. A zádušní mše v naplněné vyšehradské basilice byla

„přehlídkou pamětníků“, kteří si ho v posledních třiceti létech zamilovali a kteří si ho vážili. Při tomto rekviem byla

připomenuta slova, která se v době prezidentování Václava Havla stala populárním heslem, a která byla posléze jinými

lidmi vysmívaná. Totiž že „pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. Když jsem četl knihu rozhovorů s Josefem

Beránkem „Vzdálená Evropa“a připomínal si tak křivdy, které kanovník Otte utrpěl, uvědomil jsem si, jak je úžasné, že

tento člověk nezatrpkl, ač by k tomu měl pádné důvody. Jeho upřímné a neokázalé křesťanství spolupůsobilo na tom,

že v životě kanovníka Otteho pravda a láska vítězily nad lží a nenávistí, která ho obklopovala a ohrožovala. Také proto

mohl tak silně a vytrvale naplňovat své poslání, totiž sloužit vždy a všude jako podnět i nástroj ke smíření – asi ne jen

mezi Čechy a Němci, protože rozdělení se stále děje a stále potřebuje být překonáváno. Své poslání kanovník Otte -

pro mnohé prostě Anton nebo Toni - naplnil a na nás je, abychom nejen vzpomínali, ale také pokračovali. 

Mons. Aleš Opatrný, Kapitel

Stál jsem u pultu v obchodě s pohledy a devocionáliemi na poutním místě Vierzenheiligen a vybíral nějaký obrázek na

památku. 

„Pojď, připijeme si na zdraví“, řekl Toni, který se z ničeho nic objevil a už platí dvě malé lahvičky „zázračné“ bylinné

pálenky. A tak jsme v podvečerním slunku vychutnávali krásu chvíle. 

„Vždyť je tady vlastně doma,“ napadlo mě. Sem byl přesazen a tady nově zakořenil. Zlobil jsem ho někdy a říkal jsem

mu, že pravý Heiligenstadt je v Durynsku v Eichsfeldu, ale on se jen smál. Málokdy se nechal strhnout, aby se rozčílil.

Jen letmo se mě dotkla myšlenka, že je to předzvěst podzimu, úrody a sklizně….

Toni už se raduje, že našel brány Svatého města, nebeského Jeruzaléma. V ústrety mu jde zástup ne čtrnácti, ale tisíce

svatých. 

Nám nezbývá než dál hledat svou cestu, vzpomínat na jeho laskavý úsměv a těšit se….

Mons. Adolf Pintíř


