
Mgr. Bc. Veronika Řeháková, PhD. 

Narodila se roku 1977 v Brně. V letech 1991 – 1995 studovala ve třídě s humanitním 

zaměřením na Biskupském gymnáziu v Brně. Poté v letech 1995 – 2002 pokračovala na 

Filozofické fakultě brněnské Masarykovy univerzity ve studiu oborů historie, pomocné vědy 

historické a religionistika. Zde získala titul Mgr. a osvědčení o absolvování programu 

celoživotního vzdělávání v učitelské způsobilosti pro předmět historie na středních školách. 

Roku 1999 jí byla udělena cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající výsledky 

v magisterském studiu. 

V roce 1999 začala svou formaci v Brně ve společenství Sester Dítěte Ježíše, řeholní 

kongregaci založené ve Francii v 17. století. Roku 2002 odešla do komunity v anglickém 

Wolverhamptonu. V Anglii během let 2002 – 2005 pracovala mj. s uprchlíky a žadatele o azyl 

v Birminghamu, dále v centru pro děti s poruchami chování a učení a ve věznici HMP 

Featherstone. Na přelomu roku 2003 a 2004 strávila tři měsíce v komunitách své kongregace 

v Nigérii. V roce 2004 absolvovala třicetidenní individuálně doprovázené exercicie v rámci 

tříměsíčního kurzu ignaciánské spirituality v St Beuno’s ve Walesu.  

Po návratu do České republiky vyučovala v letech 2005 – 2009 náboženskou výchovu  

a dějepis na Biskupském gymnáziu v Brně.  

V akademickém roce 2009 – 2010 prošla kurzem zaměřeným na formaci řeholníků  

a duchovní doprovázení mladých lidí v Dublinu, v jehož rámci prošla praxí v zařízení pro 

drogově závislé v St Dominic’s Centre.  

V letech 2010 – 2011 byla zodpovědná za vysokoškolské Studentské centrum, podílela se na 

pastoraci studentů v Brně a současně vyučovala náboženskou výchovu a dějepis na Střední 

církevní zdravotnické škole v Brně.  

Roku 2011 složila věčné sliby v již jmenovaném společenství. 

Během roku 2012 katalogizovala knihovnu bratří paulánů na Vranově u Brna a od téhož roku 

se opět začala věnovat výuce na Biskupském gymnáziu v Brně, kde působí dodnes.  

V letech 2011 – 2014 studovala obor Teologie a spiritualita zasvěceného života na 

Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a získala titul Bc. Poté 

v letech 2015 – 2019 studovala při Katedře systematické teologie a filosofie Katolické 

teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a získala doktorský titul v oboru Teologie.  

Od roku 2006 dodnes pravidelně přednáší církevní dějiny v rámci Teologického kurzu 

pořádaného Diecézním katechetickým centrem Biskupství brněnského.  

Již mnoho se věnuje individuálnímu duchovnímu doprovázení a vede individuálně 

doprovázené exercicie. Od roku 2016 také pravidelně vyučuje na kurzu Duchovního 

doprovázení v rámci programu Celoživotního vzdělávání na Cyrilometodějské teologické 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 


