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Životopis
Narodil se 15. června 1966 v Novém Městě na Moravě. Vyrostl ve vesnici Sázava na hranicích Čech a
Moravy. Poté, co vystudoval gymnázium ve Žďáru nad Sázavou, pokračoval na Vysoké škole zemědělské v
Praze - Suchdole, kterou ukončil inženýrským titulem. V letech 1989 – 1990 absolvoval základní vojenskou
službu. V roce 1990 pak zahájil studia bohosloví na obnovené Katolické teologické fakultě v Praze
Dejvicích. Po roce byl kardinálem Tomáškem vyslán k dalšímu studiu na Papežské lateránské univerzitě v
Římě.
2. ledna 1996 byl ještě jako student vysvěcen na jáhna. Po návratu z římských studií byl 30. září 1996
kardinálem Vlkem vysvěcen na kněze a začal působit jako farní vikář na Praze 4 v michelské a lhotecké
farnosti. Od roku 1998 pobýval opět v Římě na Papežském institutu Teresianum na postgraduálním studiu
v oboru spirituální teologie. Roku 2003 ukončil svá studia obhajobou doktorské práce na téma Teologie a
spiritualita diecézního kněze v církvi jako společenství na počátku třetího tisíciletí.
V letech 2000–2010 působil jako spirituál pražského kněžského semináře.
K 1. říjnu 2010 byl uvolněn z funkce spirituála a jmenován farářem farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce
Páně na pražských Vinohradech. 15. ledna 2012 byl jmenován čestným kanovníkem staroboleslavské
kapituly a 4. března téhož roku byl do této funkce instalován. K 1. květnu 2014 se navíc stal okrskovým
vikářem III. pražského vikariátu. 1. května 2015 byl jmenován ředitelem kurie pražského arcibiskupství. 18.
června 2015 byl uvolněn z funkce čestného kanovníka ve Staré Boleslavi a místo toho byl jmenován
sídelním kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. 24. 3. 2016 byl s platností od 1. dubna 2016
jmenován generálním vikářem pražské arcidiecéze. 23. ledna 2018 ho Svatý otec František jmenoval
pomocným biskupem pražské arcidiecéze.
Jako titulární biskupský stolec přidělil papež František Mons. Wasserbauerovi Butrintskou diecézi
(Dioecesis Buthrotia).

Profesní zkušenosti


Pomocný biskup – Arcibiskupství pražské
19. květen 2018



Generální vikář — Arcibiskupství pražské
1. dubna 2016 — současnost; jmenován Dominikem kardinálem Dukou O.P.



Ředitel curie — Arcibiskupství pražské
1. května 2015 — současnost; jmenován Dominikem kardinálem Dukou O.P.



Vikář III. pražského vikariátu

1. května 2014 — 18. června 2015


Farář — Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně – Praha 3 - Vinohrady
1. října 2010 — 31. srpna 2015



Spirituál Arcibiskupského semináře v Praze
1. září 2000 — 30. září 2010



Kaplan — Farnost Praha IV - Michle
1. října 1996 - 31. srpna 1998



Vysvěcen na kněze — 30. září 1996



Vysvěcen na jáhna – 2. ledna 1996
Farnost Praha IV – Lhotka; 1. července 1996 — 30. září 1996

Vzdělání
 Pontifical Theological Faculty “Teresianum” – Řím
Licenciát z teologie (1998 — 2003), Spirituální teologie
Disertační práce – Teologie a spiritualita diecézního kněze v církvi
jako společenství na začátku třetího tisíciletí


Pontifical Lateran University – Řím
Studium filozofie a teologie (1991 – 1996)



Česká zemědělská univerzita v Praze – Praha
Inženýrské studium (1984 – 1989)
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