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Státní svátky České republiky
1.
8.
5.
6.
28.
28.
17.

leden
květen
červenec
červenec
září
říjen
listopad

Den
Den
Den
Den
Den
Den
Den

obnovy samostatného českého státu
vítězství
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
upálení mistra Jana Husa
české státnosti
vzniku samostatného československého státu
boje za svobodu a demokracii

Významné dny České republiky
16. leden
27. leden
8. březen
12. březen
7. duben
5. květen
15. květen
10.červen
27. červen
11. listopad

Den památky Jana Palacha
Den památky obětí holocaustu
Mezinárodní den žen
Den přístupu České republiky k NATO
Den vzdělanosti
Květnové povstání českého lidu
Den rodin
Vyhlazení obce Lidice
Den památky obětí komunistického režimu
Den válečných veteránů

Ostatní svátky
1. leden
21. duben
1. květen
24. prosinec
25. prosinec
26. prosinec

Nový rok
Velikonoční pondělí
Svátek práce
Štědrý den
První svátek vánoční
Druhý svátek vánoční

ČESKÉ
KORUNOVAČNÍ KLENOTY
(vyobrazení z konce 19. století)

Svatováclavská koruna

Královské jablko

Nádobky
na posv. oleje

Královské žezlo

Pohyblivá data
významných dnů církevního roku 2014
Svátek Křtu Páně
Popeleční středa
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Nanebevstoupení Páně
Slavnost Seslání Ducha svátého
Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Těla a Krve Páně
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Slavnost Ježíše Krista Krále
První neděle adventní
Svátek Svaté Rodiny

12. 1.
5. 3.
13. 4
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
29. 5.
8. 6.
15. 6.
19. 6.
27. 6.
28. 6.
23. 11.
30.11.
28.12.

Zasvěcené svátky katolické církve
Slavnost
Slavnost
Slavnost
Slavnost
Slavnost
Slavnost
Slavnost
Slavnost
Slavnost
Slavnost

Panny Marie, Matky Boží (1. leden)
Zjevení Páně (6. leden)
sv. Josefa (19. březen)
Nanebevstoupení Páně (29. květen)
Těla a Krve Páně (19. červen)
sv. Petra a Pavla (29. červen)
Nanebevzetí Panny Marie (15. srpen)
Všech svátých (1. listopad)
Neposkvrněného Početí Panny Marie (8. prosinec)
Narození Páně (25. prosinec)

Zasvěcené svátky stanovené
Českou biskupskou konferencí
Slavnost Panny Marie, Matky Boží (1. leden)
Slavnost Narození Páně (25. prosinec)

10

Svatý Václave,
vévodo a ochránce země České,,
nedej zahynouti nám
ni budoucím?

LEDEN 2014
1.1.
2. 1.
3. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
12. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
18. 1.
19.1.

Matka Boží, Panna Maria
sv. Basil Veliký a sv. Řehoř Naziánský
Nejsvětější jméno Ježíš (sv. Jenovéfa)
sv. Alžběta Anna Seton

Nový rok
Karina
Radmila
Diana
Dalimil
Tři králové
Vilma
Čestmír
Vládán
Břetislav
Bohdana
Pravoslav
Edita
Radovan
Alice
Ctirad
Drahoslav
Vladislav
Doubravka

2. NEDĚLE po Narození Páně (sv. Eduard)
Zjevení Páně
sv. Rajmund de Penyafort
sv. Severín
sv. Hadrián / sv. Honorát / sv. Marcelín
sv. Pavel poustevník / sv.Agathon (Dobromil)
sv. Hygin / ct. Marie Elekta
KŘTU PÁNĚ (sv. Elred)
sv. Hilarius
sv. Sáva Srbský
sv. Arnold Janssen
sv. Marcel 1.
sv. Antonín Veliký
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Ilona
Běla
Slavomír
Zdeněk
Milena
Miloš
Zora
Ingrid
Otýlie
Zdislava
Robin
Marika

sv. Šebestián / sv. Fabián
sv. Anežka Římská
sv. Vincenc
sv. Hildefons (lldefons)
sv. František Saleský
Obrácení sv. Pavla
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv. Timotej a Titus)
sv. Anděla Měřici
sv. Tomáš Akvinský
sv. Sulpicius Severus /sv.Gentilie/Valerius
sv. Martina
sv. Jan Bosko

(sv. Márius a Marta a jejich synové)

20. 1.
21. 1.
22. 1.
23. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
28.1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.

měsíc

LEDEN

Jména
Ježíšova

Jak na Nový rok, tak po celý rok.
Když se leden vydaří, krásu léta nezmaří.
Leden ve dne svítí, v noci pálí.

ÚNOR 2014
1. 2.
2. 2.

Hynek
Nela/Hromnice

3. 2.
4. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2.
8. 2.
9. 2.
10. 2.
11.2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.
15. 2.

Blažej
Jarmila
Dobromila
Vanda
Veronika
Milada
Apolena
Mojmír
Božena
Slavena
Věnceslav
Valentýn
Jiřina

16. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.
28. 2.

Ljuba
Miloslava
Gizela
Patrik
Oldřich
Lenka
Petr
Svatopluk
Matěj
Liliana
Dorota
Alexandr
Lumír

sv. Jindřich Morse
UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
(4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)
sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar)
sv. Jana z Valois
sv. Agáta
sv. Pavel Miki a druhové
sv. Richard
sv. Jeroným Emíliani / sv.Josefína Bakhita
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv. Apoiionie)
sv. Scholastika
Panna Maria Lurdská
sv. Benedikt Aniánský
sv. Marcinián
sv. Valentin
bl. Bedřich Bachstein a druhové
(čtrnáct pražských mučedníků)/svJiřina
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv. Juliána)
sv. Alexej a druhové
sv. Sadot a 128 druhů muč.
sv. Barbát
sv. Eucherius
sv. Petr Damiani
Stolec sv. Petra
7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sk Poiykarp)
sv. Modest
sv. Valburga
sv. Alexandr
sv. Gabriel Possenti
sv. Roman

měsíc

ÚNOR

Bolestné

Panny Marie

Únor bílý pole sílí, slunecno stodoly bílí.
Když únor vodu spustí, v led zas mu jí březen zhustí.
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li je, nadělá je.

BŘEZEN 2014
1.3.
2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.
9. 3.

Bedřich
Anežka
Kamil
Stela
Kazimír
Miroslav
Tomáš
Gabriela
Františka

sv. Suitbert / Albín
V
8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv. Ceada)
sv. Kunigunda (Kunhuta)
sv. Kazimír
POPELEČNÍ STŘEDA (sv. Teofil/Bohumil)
sv. Fridolín
sv. Perpetua a Felicita
sv. Jan z Boha
1. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ
(sv Františka Římská)

10. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
22. 3.
23. 3.

Viktorie
Anděla
Řehoř
Růžena
Rút / Matylda
Ida
Elena / Herbert
Vlastimil
Eduard
Josef
Světlana
Radek
Leona
Ivona

sv. Jan Ogilvie
sv. Eulogius
sv. Maxmilián
sv. Patricie (Vlasta)
sv. Matylda
sv. Ludvíka de Marillac
2. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ (sv. Heribert)
sv. Patrik
sv. Cyril Jeruzalémský
sv. Josef SNOUBENEC PANNY MARIE
sv. Archip
bl. Serapion
sv. Epafrodit
3. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ

24. 3.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

Gabriel
Marián
Emanuel
Dita
Soňa
Tatána
Arnošt
Kvido

sv. Kateřina Švédská
Zvěstování Páně (sv. Lucie Filippini)
sv. Haštal (Kastulus)
sv. Rupert
sv. Hilarion / sv.Štěpán Harding
sv. Ludolf (Slavomil)
4. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ (sv.Jan Klima.
bl. Balbína

(sv. Turibius z Mongroveja)

měsíc

BŘEZEN

svátého

Josefa

Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
V březnu sucho - hojnost sena, pole jsou však ochuzena.
Na svátého Řehoře Šelma sedlák, který neoře.

DUBEN 2014
1. 4.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5.4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11.4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
20. 4.
21. 4.
22.4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
27. 4.

Hugo
Erika
Richard
Ivana
Miroslava
Vendula
Heřman / Hermína
Ema
Dušan
Darja
Izabela
Julius
Aleš
Vincenc
Anastázie
Irena
Rudolf
Valerie
Rostislav
Marcela
Velikonoční pondělí
Alexandra
Evženie
Vojtěch
Jiří
Marek
Oto
Jaroslav

28. 4.

Vlastislav

29. 4.
30. 4.

Robert
Blahoslav

sv. Marie Egyptská
sv. František z Pauly
sv. Nicetas
sv. Izidor
sv. Vincenc Ferrer
5. NEDĚLE V DOBĚ POSTNÍ (sv. Notger)
sv. Jan de la Salle / Heřman Josef
sv. Dionýsius Alexandrijský /sv.Julie Billiart
sv. Libor
sv. Michael de Sanctis
sv. Stanislav
sv. Julius I.
KVĚTNÁ NEDĚLE (sv. Martin i.)
(sv. Lambert)
(sv. Damián de Veuster)
(sv. Bernardeta Soubirous)
ZELENÝ ČTVRTEK (sv Inocenc)
VELKÝ PÁTEK (sv. Atanásia)
BÍLÁ SOBOTA slav, vigílietsv. Levix.)
NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (svAnicet)
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (sv. Anseim)

ÚTERÝ VELIKONOČNÍ (sv. Leonid)
STŘEDA VELIKONOČNÍ (sv. Vojtech)
ČTVRTEK VELIKONOČNÍ (sv.Jifí)
PÁTEK VELIKONOČNÍ (sv. Marek)
SOBOTA VELIKONOČNÍ (sv Ktetus)
NEDĚLE Božího milosrdenství
(Druhá neděle velikonoční) (sv zná)
sv. Ludvík M.Grignion de Montiort
/ sv. Petr Chanel (sv. Jana Molla)
sv. Kateřina Sienská
sv. Pius V. / sv. Zikmund

měsíc

DUBEN

svátků

velikonočních

Duben hojný vodou, říjen pivem.
V dubnu častý hromu třesk - seno, žito jako iesk.
Jiří i Marek mrazem nás zaiek.

KVĚTEN 2014
! 1.
/ 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

9. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.

Svátek práce
Zikmund
Alexej
Květoslav
Klaudie
Radoslav
Stanislav
Státní svátek
Den vítězství
Ctibor
Blažena
Svatava
Pankrác
Servác
Bonifác
Žofie
Přemysl
Aneta
Nataša
Ivo
Zbyšek

21.
22.
23.
24.
25.

Monika
Emil
Vladimír
Jana
Viola

5.
5.
5.
5.
5.

sv. Josef Dělník
sv. Atanáš
sv. Filip a Jakub ml.
3. NEDĚLE V DOBĚ VELIKONOČNÍ (sv Florián)
sv. Godehard (Gothard)
sv. Jan Sarkander
sv. Antonín Kyjevský
Panna Maria, Prostřednice všech milostí

sv. Hermus (sv. Izaiáš)
sv. Jan z Avily / sv. Job
4. NEDĚLE V DOBĚ VELIKONOČNÍ (sv. Ignác z táconi)
sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
Panna Maria Fatimská / sv. Servác
sv. Matěj
sv. Izidor
sv. Jan Nepomucký - hlavní patron Čech
sv. Paschal Baylon
5. NEDĚLE V DOBĚ VELIKONOČNÍ (sv. Jan 1.)
sv. Petr Celestin V. / Ivo Hélory
sv. Klement Maria Hofbauer-Dvořák
sv. Bernardin Sienský
sv. Kryštof Magallanes a druhové
sv. Rita z Cassie / Julie
sv. Jan Křtitel de Rossi
sv. Vincent Lerinský
6. NEDĚLE V DOBĚ VELIKONOČNÍ
(sv. Běda Ctihodný/sv. Řehoř Vli.)

26. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.
31.5.

Filip
Valdemar
Vilém
Maxmilián/Maxim
Ferdinand
Kamila

sv. Filip Neri
sv. Augustin z Canterbury
sv. Vilém
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
sv. Zdislava
Navštívení Panny Marie

(sv. Maximo)

měsíc

KVĚTEN

Matky Boží

Panny Marie

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí.
Května nevlídný čas, úrodou odmění zas.

ČERVEN 2014
1. 6.

Laura

7. NEDĚLE V DOBĚ VELIKONOČNÍ
(sv. Justin)

2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24.6.
25. 6.
26. 6.

27. 6.
28. 6.

29. 6.
30. 6.

sv. Marcelin a Petr
sv. Karel Lwanga a druhové
sv. František Caracciolo
sv. Bonifác
sv. Norbert
sv. Robert
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (sv. Medard)
sv. Efrém Syrský
sv. Bohumil
sv. Barnabáš
Ježíš Kristus, nejvyšší a věčný kněz / sv. Onufrius
sv. Antonín z Padovy
sv. Anastáz
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (sv. wy
sv. Benno (Zbyněk)
sv. Raverius de Pisis/sv. Avitus
sv. Řehoř Barbarigo
TĚLA A KRVE PÁNĚ (sv. Jan Nepomuk Neumann)
sv. Metoděj Olympský
sv. Alois Gonzaga
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv.Jan Fishera Tomáš More)
sv. Josef Cafasso
sv. Jan Křtitel (NAROZENÍ)
sv. Vilém / ct. Ivan
sv. Josef Maria Escrivá de Balaguer
/ Jan a Pavel
NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO (sv Cyril Alexandrijský)
Ladislav
Lubomír
Neposkvrněné Srdce Panny Marie
sv. Irenej (Lubomír)
Petr a Pavel 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv.Petr a Pavel)
Šárka
sv. Prvomučedníci římští

Jarmil
Tamara
Dalibor
Dobroslav
Norbert
Iveta / Slavoj
Medard
Stanislava
Gita
Bruno
Antonie
Antonín
Roland
Vít
Zbyněk
Adolf
Milan
Leoš
Květa
Alois
Pavla
Zdeňka
Jan
Ivan
Adriana

měsíc

ČERVEN

Srdce
Ježíšova

Když se červen mokrem paří, je pro radost hospodáři.
Netřeba o déšť prošiti - přijde hned, jak začnem kosíti.
Svatá Tonička mívá uplakaná očička.

ČERVENEC 2014
' 1.
2.
3.
4.
5.

7.
7.
7.
7.
7.

6. 7.
7. 7.
8. 7.
9. 7.
10. 7.
11.7.
12. 7.
13. 7.
14. 7.
15. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.
21. 7.
22. 7.
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7.
31. 7.

Jaroslava
Patricie
Radomír
Prokop
Státní svátek
Den slov, věrozvěstů
Cyrila a Metoděje
Státní svátek
Mistr Jan Hus
Bohuslava
Nora
Drahoslava

Libuše, Amálie
Olga
Bořek
Markéta
Karolína
Jindřich
Luboš
Martina
Drahomíra
Čeněk
Ilja
Vítězslav
Magdaléna
Libor
Kristýna
Jakub
Anna
Věroslav
Viktor
Marta
Bořivoj
Ignác

sv. Oliver Plunkett / sv. Theodorik
sv. Bernardin Realino
sv. Tomáš
sv. Prokop / sv. Alžběta Portugalská
sv. Cyril a Metoděj, patroni Evropy

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

(sv. Marie Goretti)

sv. Vilibald
sv. Kilián
sv. Augustin Zhao Rong a druhové
/ sv. Veronika Giuliani
sv. Amálie z Maubegue (Libuše)
sv. Benedikt, patron Evropy
sv. Jan Gualbertus (Qualbert)
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv. Jindřich)
sv. Kamil de Lellis / bl. Hroznatá
sv. Bonaventura
Panna Maria Karmelská
bl. Česlav a sv. Hyacint i bl.Pavel Gojdič
sv. Emilián
sv. Makrína
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv.Apolinář, sv.EliáS)
sv. Vavřinec z Brindisi
sv. Marie Magdaléna
sv. Brigita, patronka Evropy
sv. Sarbel Makhluf / sv.Kristýna (Kristina)
sv. Jakub st.
sv. Jáchym a sv. Anna
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv.Gorazd a druhové)
sv. Nazarius a Celsus / sv. Viktor I.
sv. Marta / (Lazar a Marie)
sv. Petr Chryzolog
sv. Ignác z Loyoly /bl.Zdenka Schelingová

měsíc

ČERVENEC

krve

Kristovy

Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Na svátého Eliáše dopoledne léto a odpoledne podzim.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.

SRPEN 2014
1. 8.
2.8.
3. 8.
4. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.

Oskar
Gustav
Miluše
Dominik
Kristián
Oldřiška
Lada
Soběslav
Roman

10. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.
19. 8.
20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.
25. 8.

Vavřinec
Zuzana
Klára
Alena
Alan
Hana
Jáchym
Petra
Helena
Ludvík
Bernard
Johana
Bohuslav
Sandra
Bartoloměj
Radim

26. 8.
27. 8.
28. 8.
29. 8.
30. 8.
31. 8.

Luděk
Otakar
Augustýn
Evelína
Vladěna
Pavlína

sv. Alfons z Liguori
sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv. Eufronius)
sv. Jan Maria Vianney
Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Proměnění Páně
sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
sv. Dominik Guzmán
sv. Terezie Benedikta od Kříže,
patronka Evropy
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv. Vavřinec)
sv. Klára / Zuzana
sv. Jana Františka de Chantal
sv. Poncián a Hippolyt
sv. Maxmilián Koibe
Nanebevzetí Panny Marie
sv. Štěpán Uherský
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv. Myron)
sv. Helena
sv. Jan Eudes
sv. Bernard
sv. Pius X.
Panna Maria Královna
sv. Růžena z Limy
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv. Bartoloměj)
sv. Ludvík / sv. Josef Kalasanský
/ sv. Benedikt a druhové
sv. Melchisedech / ct. Martin Středa
sv. Monika
sv. Augustin
Umučení sv. Jana Křtitele
sv. Fiakr
22. NEDĚLE VMEZIDOBÍ (sv.Rajmund Nonnatus)

měsíc

SRPEN

Královny

nebes

Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.
V srpnu je tak rosy třeba, jako nám denního chleba.
Bartoloměj svátý odpoledne krátí.

ZÁŘÍ 2014
/1.9.
2. 9.
3. 9.
4. 9.
5. 9.

6. 9.
7. 9.
8. 9.
9. 9.
10. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.
14. 9.

15. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
20. 9.

21. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.

Linda / Samuel
Adéla
Bronislav
Jindřiška
Boris

SV. Jiljí
sv. Justus
sv. Řehoř Veliký
sv. Mojžíš / sv. Rozálie
sv. Urban, Theodor a druhové
(bl. Matka Tereza z Bojaxhiu)
Boleslav
sv. Magnus
Regína
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ)
(sv. Melichar Grodecký a druhové)
Mariana
Narození Panny Marie
Daniela
sv. Petr Klaver
Irma
bl. Karel Spinola
Denis / Denisa
sv. Emilián z Verceli
Marie
Jméno Panny Marie
Lubor
sv. Jan Zlatoústý
Radka
Povýšení svátého kříže
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Jolana
Panna Maria Bolestná
Ludmila
sv. Ludmila
Naděžda
sv. Kornélius a Cyprián
/ sv. Robert Bellarmin
Kryštof
sv. Josef Kupertinský
Zita
sv. Januárius
Oleg
sv. Ondřej Kim Taegon, Pavei Chong,
Hasang a druhové
Matouš
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv. Matouš)
Darina
sv. Mořic a druhové
Berta
sv. Pius z Pietrelciny (sv.Zachariáš, Alžběta)
Jaromír
sv. Gerard (Jaromír)
Zlata
sv. Kleofáš / sv. Sergej Radoněžský
Andrea
sv. Kosma a Damián
Jonáš
sv. Vincenc z Paula
Václav-Stát.svátek sv. Václav, patron českého národa
Den české státnosti 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Michal
sv. Michael, Gabriel a Rafael, archandělé
Jeroným
sv. Jeroným

měsíc

ZÁŘÍ

Andělu
strážných

Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
Podzim na mlhu bohatý, věští kraj v zimě zavátý.
Na Ludmily světice, obouvej střevíce.

ŘÍJEN 2014
'

1. 10.
2. 10.
3. 10.
4.10.
5. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.

20. 10.
21. 10.
22. 10.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

10.
10.
10.
10.
10.
10.

29. 10.
30. 10.
31. 10.

sv. Terezie od Dítěte Ježíše
sv. Andělé strážní (bl.Marie Kratochvílová)^
sv. Dionýsius (Diviš) Aeropagita
sv. František z Assisi
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv.Faustýna Kowalská)
sv. Bruno
Panna Maria Růžencová
sv. Pelágie
sv. Jan Leonardi/sv. Dionýsiusadruhové
sv. Daniel Comboni
sv. Filip, jáhen / sv. Firmin
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sv.Teofil/sv. Romulus
sv. Kalist 1.
sv. Terezie od Ježíše
sv. Hedvika, sv. Markéta Marie Alacoque
sv. Ignác Antiochijský
sv. Lukáš
29. NEDĚLE VMEZIDOBÍ
(sv. Jan Brébeuf, Izák Jogues a druhové)
sv. Kornélius/sv. Vítalis
Vendelín
bl. Karla Rakouského
Brigita
/ sv. Hiiarion Veliký
bl. Jan Pavel II. / sv. Donát Scotus
Sabina
sv. Nuniloa Alodie
sv. Jan Kapistránský
Teodor
sv. Antonín Maria Klaret
Nina
sv. Kryšpín a Krispinián
Beáta
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (sv. fíustik)
Erik
Šarlota / Zoe
sv. Evarist
Státní svátek-Den sv. Šimon a Juda
vzniku samostatné
ho čs. státu (1918)
bl. Marie Restituta Kafková (sv. Narcis)
Silvie
Tadeáš
sv. Marcel
sv. Wolfgang
Štěpánka

Igor
Olívie / Oliver
Bohumil
František
Eliška
Hanuš
Justýna
Věra
Štefan / Sára
Marina
Andrej
Marcel
Renáta
Agáta
Tereza
Havel
Hedvika
Lukáš
Michaela

Říjen

měsíc
svátého
Růžence

Suchý Havel oznamuje suché léto.
Říjen a březen rok od roku jdou spolu vždy v stejném kroku.
Na Šimona, Judy kočka leze z půdy.

LISTOPAD 2014
1.11.
2. 11.

Felix
Památka zesnulých

všichni svati
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

3. 11.
4. 11.
5. 11.

Hubert
Karel
Miriam

sv. Martin de Porres
sv. Karel Boromejský
sv. Gerald / sv. Domninus
(bl. Řehoř Lakota)
sv. Leo nard (Linhart)
sv. Vilibrord
sv. Godfrid (Bohumír)
Posvěcení lateránské baziliky
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
sv. Lev Veliký
sv. Martin
sv. Josafat Kuncevič
sv. Anežka Česká
sv. Mikuláš Tavelič a druhové
sv. Albert Veliký
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

11.
11.
11.
11.

Liběna
Saskie
Bohumír
Bohdan

10. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
16. 11.

Evžen
Martin
Benedikt
Tibor
Sáva
Leopold
Otmar

17.11.

Mahulena/Státní
sv. Alžběta Uherská
svátek - Den boje za
svobodu a demokracii
Romana
Posvěcení římských bazilik
svátých apoštolů Petra a Pavla
Alžběta
sv. Mechtilda
sv. Edmund / sv. Krišpín
Nikola
Albert
sv. Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě
Cecílie
sv. Cecílie
JEŽÍŠ KRISTUS KRÁL (sv Klement í/sz Koiumbán)
Klement
Emílie
sv. Ondřej Dung-Lac a druhové
sv. Kateřina Alexandrijská
Kateřina
Artur
sv. Silvestr Guzzolini
Xenie
sv. Virgilius
Miloslav (Mansuet) Urusitánský
René
Zina
sv. Saturnin
1. NEDĚLE V DOBĚ ADVENTNÍ fsz Ondřej)
Ondřej

6.
7.
8.
9.

(sv. Markéta Skotská/sv. Gertruda)

18.11.

19. 11.
20. 11.
21. 11.
22.11.
23. 11.
24. 11.
25.11.
26. 11.
27.11.
28.11.
29. 11.
3D. 11.

32

měsíc

LISTOPAD

duší

v očistci

Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.
Ze sněhu když louže jsou a kal, věští to příští bídu a žal.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

PROSINEC 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

9. 12.

10. 12.
11. 12.
12. 12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

27.
28.
29.
30.
31.

12.
12.
12.
12.
12.

sv. Edmund Kam pián
sv. Bibiána
sv. František Xaverský
sv. Jan Damašský / sv. Barbora
sv. Sába Jeruzalémský
sv. Mikuláš
2. NEDĚLE V DOBĚ ADVENTNÍ (sv Ambrož)
Panna Maria,
počatá bez poskvrny prvotního hříchu
sv. Juan Diego (Jan Didak)
Vratislav
Cuauhtlatoatzin /sv. Gorgonie
sv. Eulálie
Julie
sv. Damas 1. (Hostivít)
Dana
Panna Maria Guadalupská
Simona
/ sv. Spyridon (Dušan)
sv. Lucie
Lucie
3. NEDĚLE V DOBĚ ADVENTNÍ (sv.Jan odKříže)
Lýdie
Radana/Radan
sv. Valerián
Albína
sv. Adelhaida (Adéla)
sv. Jan z Mathy
Daniel
sv. Maiachiáš
Miloslav
sv. Anastáz 1.
Ester
Dagmar
sv. Dominik ze Sila / sv. Zefyrin
4. NEDĚLE V DOBĚ ADVENTNÍ (sv.PetrKanisius)
Natálie
Šimon
sv. Františka Xav. Cabrini
sv. Jan Kentský
Vlasta
Adam a Eva
Předci Ježíšovi
1. Svátek vánoční Narození Páně
Štěpán
sv. Štěpán
2. Svátek vánoční
sv. Jan
Žaneta
Sv. Rodina Ježíš, Maria a Josef
Bohumila
sv. Tomáš Becket
Judita
sv. Eg vín
David
sv. Silvestr 1.
Silvestr
Iva
Blanka
Svatoslav
Barbora
Jitka
Mikuláš
Ambrož/Benjamín
Květoslava

měsíc

PROSINEC

narození
Páně

Po svaté Baruši střež nosu a uší.
Hojnost myší do domu, značí vlídná pohromu.
Jaký prosinec - takový červen.

Hana Gerzanicová

NA DUŠIČKY

ADVENT

Pane,
tam, kde je duše
volná,
kde není svět rozlámaný
na tisíce kusů,
tam, kde žijí
srdce upřímná a ryzí,
tam, kde mír hladí
jako vánek,
kde není písku pouští
pálícího žízní osamocení,
kde neplují po nebi
mraky nenávisti a smutku,
tam, kde kvete
upřímnost, spravedlnost
a láska,
tak, kde duše zpívají
Tvou slávu,
tam, Pane,
tam dovol
abych se jednoho dne
probudila...

Advent je čekání
na příchod Spasitele,
semeno naděje
klíčící v lidském těle,
kdy ve dnech těžkých,
při práci bdělí,
krášlíme mozoly
čekáním na neděli...

Advent je čekání
na přislíbení ráje,
touha, jež v každém
lidském srdci zraje,
když krví našich vteřin
v životním víru
barvíme představu
o klidu, míru...
Advent je čekání
na příchod lásky v svět,
modlitba jara,
již v zimě šeptá ret.
Píseň o loukách,
jež jasné, veselé,
nerodí bodláky
na listech z ocele...

Advent je čekání
na vyplněná přání,
na poušti našich polí
na nové klasů zrání.
Advent je životem
každého z nás a všech,
s Vánočním poselstvím
zářícím v temných dnech...

Hana Gerzanicova

NA DEN VŠECH SVATÝCH
Kdo jsou to „svati"?
Hrdinové víry.
Vytrvat, nezapřít, nést utrpení
v Bohu našli síly.

Je naše historie
psaná jejich kroky
a jejich dědictví
nám nesmazaly roky.

Ve světě žili
jako my a jiní,
však nechtěli nést v duši
tíhu zla a viny.

A byť jsme byli
pouze národ malý,
světu jsme mnoho
slavných svátých dali.

Jim spravedlnost, dobro,
byly hvězdy krásy
a láska k Bohu, k lidem,
cestou věčné spásy.

Dnes na Váš svátek,
čeští hrdinové,
prosíme chraňte
národ v době nové.

Marností jim byla
zlata zář a sláva,
jež rychle hasne, vadne,
jako polní tráva.

Držte nad námi
Vaši svátou ruku,
Václave, Ludmilo, Anežko,
Jene z Nepomuku.

Na den Všech Svatých
na ně vzpomínáme...
Vždyť mnoho patronů
na českém nebi máme.

Pomozte, ať se záhy
české rány zhojí,
Vojtěchu, Prokope,
Cyrile, Metoději...!

ČEŠTI SVĚTCI
UCTÍVANÍ KATOLICKOU CÍRKVÍ
sv. Cyril a Metoděj
sv. Qorazd
sv. Ludmila
sv. Václav
sv. Vojtěch
sv. Radim
sv. Prokop
sv. Anežka Česká
sv. Hedvika Slezská
sv. Zdíslava
sv. Jan Nepomucký
sv. Melichar Qrodecký
sv. Jan Sarkander
sv. Klement Maria Hofbauer
sv. Jan Nepomuk Neumann
sv. Ivan (sv. Jan pod Skalou)
Sv. Ivan není oficiálně uznán za svátého, ale od nepaměti

bývá považován za jednoho z českých svátých ochránců,
byť jeho existence, spojená legendami s osadou Svatý Jan
pod Skalou poblíž Karlštejna, nebyla dosud prokázána.

Sv, Cyril a Metoděj
Slovanští věrozvěstové, bratři ze Soluně nebo Apoštolově Slovanů tak bývají za své zásluhy o rozvoj křesťanství nazýváni bratři Konstantin
(Cyril) a Metoděj. Na žádost druhého panovníka Velké Moravy, knížete
Rastislava, vyslal roku 863 byzantský císař na Moravu dva vzdělané
křesťanské misionáře z řecké Soluně, kteří ovládali slovanský jazyk.
Bratři Konstantin (později přijal řeholní jméno Cyril) a Metoděj vytvořili
první slovanské písmo hlaholici a během své misie prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. Vytvořením slovanského jazyka
a přeložením bohoslužebných knih umožnili tehdejším Slovanům poprvé
rozumět bohoslužbám, vedeným do té doby pouze v latině.
Konstantin, mladší z bratrů zvaný Filosof, se narodil kolem roku 827
jako nejmladší ze sedmi dětí. Vychováván byl v Konstantinopoli, kde
později vyučoval a také působil u císařského dvora v diplomatických
službách. Byl tvůrcem staroslověnské hlaholice - písma pro slovanský
jazyk. Krátce před smrtí přijal v Římě řeholní jméno Cyril, zemřel 14.
února 869 a pohřben byl v bazilice sv. Klimenta v Římě.
Konstantinův starší bratr se narodil roku 813 a také se nejprve stal
státním úředníkem. Původně se zřejmě jmenoval Michal, ale kolem r. 840
se zcela oddal řeholnímu životu a přijal jméno Metoděj. Roku 868 byl
vysvěcen na kněze a brzy poté jmenován prvním arcibiskupem pro
Velkou Moravu a území Panonie. Po smrti svého bratra pokračoval v jeho
díle a např. pokřtil českého knížete Bořivoje I. Zemřel 6. dubna 885 a byl
pohřben v tehdejším hlavním velkomoravském chrámu, o kterém dodnes
není zcela jisté, kde se nacházel - snad se jednalo o dnešní Velehrad.
Po Metodějově smrti vypukly opět spory mezi vyznavači latinské
a slovanské liturgie. Používání staroslověnštiny při bohoslužbách bylo
zakázáno a všichni Metodějovi žáci z Moravy vyhnáni.
Až do poloviny 19. století byli u nás oba bratři nazývání Crha a Strachota. Crha podle jména Cyril, ale jméno Strachota vzniklo špatným
výkladem řeckého jména Methodius, které kdosi chybně přeložil jako
latinské „metus“ - strach.
Svátek obou věrozvěstů býval v našich zemích původně slaven na
počátku března, ale v roce 1863 došlo k přesunu na 5. července. V roce
1980 byli oba bratři jako průkopníci evangelizace východní Evropy
prohlášeni papežem Janem Pavlem II. za spolupatrony Evropy.

Sv. Cyril a Metoděj,
litografie z konce 19. století

Sv. Gorazd a druhové
Gorazd se narodil kolem roku 840 pravděpodobně na Moravě, ale za
jeho možné rodiště bývá označováno i okolí Nitry a zcela jistě pocházel
z významného rodu. Později se stal jedním z žáků Cynla a Metoděje
a spolu s dalšími jejich učedníky byl vysvěcen roku 868 v Římě na kněze.
Gorazd měl jistě diplomatické schopnosti, kromě řečtiny a staroslověnštiny ovládal také latinu a arcibiskup Metoděj jej krátce před svou
smrtí roku 885 určil jako svého nástupce slovy: „Toto je muž svobodný
a z vaší země, dobře obeznalý v latinských knihách a zbožný...“
Jmenování nového arcibiskupa ovšem musel provést papež a než
k tomu mohlo dojít, Metoděj zemřel a nestačil své doporučení obhájit.
Nitranský biskup Viching (také Wiching) Gorazdovu volbu neuznal a na
víc u nového papeže dosáhl zákazu liturgie ve staroslověnští ně.
Všichni žáci Cyrila a Metoděje byli vězněni, mučeni a nakonec vyhnáni
ze země.
Další informace o Gorazdově osudu nejsou zatím spolehlivě dolo
ženy. Některé prameny uvádějí, že žil na území dnešního Polska nebo
v Bulharsku, kde je jeho památka dodnes velmi živá. Jedna z verzí hovoří
i o tom, že nemusel ze země odejít a žil v ústraní na dvoře některého
velmože. Předpokládá se, že je autorem životopisu „Život Metodějův“.
Gorazd zemřel zřejmě někdy po roce 900, přesné datum není známo.
Od roku 1967 je Gorazd uctíván jako svátý a společně s ním i další
čtyři žáci slovanských věrozvěstů: sv. Klement, Náhum, Saba a Angelar.
Památka je slavena 27. července.

Sv. Gorazd
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Sv. Ludmila
Ludmila se narodila kolem roku 860, podle legendy snad jako dcera
pšovského (dnes Mělník) knížete Slaví bóra. Vychovávána byla v po
hanské víře, ale zřejmě už jako čtrnáctiletá byla provdána za prvního
přemyslovce, knížete Bořivoje I., který byl pokřtěn slovanským věro
zvěstem arcibiskupem Metodějem. Zřejmě krátce poté byla Metodějem
nebo některým z jeho žáků pokřtěna i Ludmila. Přijetí křesťanství bylo pro
vznikající český stát jednou z klíčových událostí, která Přemyslovcům
pomohla získat v Cechách politickou převahu nad ostatními kmenovými
knížaty.
Během manželství porodila Ludmila nejméně šest dětí, ale známe
pouze dvě jména - Spytihněva a Vratislava. Po smrti manžela neodešla do
ústraní, jak bylo tehdy pravidlem, ale podílela se dál na veřejném dění
a pomáhala svým synům, aby v dospělosti mohli převzít vládu.
S nástupem Spytihněva I. na knížecí stolec v roce 894 se rodící český
stát začal odklánět od Velké Moravy a orientoval se na východofranskou
říši. Po smrti Spytihněva se vlády ujímá Vratislav a Ludmila ještě za jeho
života vychovává své vnuky Václava a Boleslava. Po smrti Vratislava
byla Ludmile svěřena výchova budoucího knížete a Drahomíra jej měla do
doby jeho nástupu zastupovat.
Politické i osobní konflikty mezi oběma vdovami vyvrcholily v noci
z 15. na 16. září roku 921, kdy byla Ludmila na hradě Tetín zavražděna uškrcena vlastním závojem nebo šálou. Dnes už nelze říci, zda vrahy
poslala Drahomíra, která mimo jiné žárlila i na oblibu zbožné Ludmily
u lidu, nebo šlo o vraždu ryze politickou. Drahomíra nechala nad místem
smrti Ludmily vybudovat chrám sv. Michala a mladý kníže Václav odtud
převezl roku 925 její ostatky do baziliky sv. Jiří na Pražské hradě.
Oficiálně byla Ludmila uznána za svátou v letech 1143-44.
Mírná a spravedlivá Ludmila ve své době vynikala křesťanskými
zásadami, laskavostí a štědrostí k chudým a stala se matkou vdov
i sirotků. Proto je považována za patronku matek, babiček a vychova
telů, ale především za českou spolupatronku, právem nazývanou Matka
české země.
Památku sv. Ludmily připomínáme 16. září.

Mučednická smrt sv. Ludmily,

kresba kolem r. 1905

Sv. Václav
Podle legendy se sv. Václav narodil kolem roku 907 ve Stochově
(nedaleko Kladna) jako nejstarší syn přemyslovského knížete Vratislava I.
a jeho manželky Drahomíry z rodu Stodoranů, kteří tehdy obývali území
dnešního Braniborska. Byl vzdělán ve slovanském písmu, později se na
Budči naučil i latině a řečtině a zřejmě především díky křesťanské výcho
vě své babičky Ludmily vynikal výjimečnou vzdělaností i zbožností.
Místo příliš mladého Václava se po smrti otce roku 921 ujala vlády
jeho matka Drahomíra. Václavem milovaná babička Ludmila byla téhož
raku zavražděna na Tetíně.
Václav se ujal vlády v roce 924. České knížectví bylo v té době velmi
nestabilní, pohanské i křesťanské, navíc bylo ohrožováno svými sousedy.
Země neměla vlastního biskupa a patřila pod pravomoc řezenské diecéze.
Václav komplikovanou situaci zvládl. Především se mu podařilo vyjednat
mír s Jindřichem I., jehož spojená německá vojska obléhala Prahu. Zavá
zal se ovšem k odvádění ročního poplatku 500 hřiven stříbra a 120 volů.
Byl to tehdy běžný poplatek, který platil např. i Jindřich I. Madarúm.
S politikou a skutky Václava ovšem nesouhlasil jeho bratr Boleslav.
Ráno 28. září roku 935 přepadl s tlupou ozbrojenců Václava při cestě do
staroboleslavského kostela. Václav byl zavražděn, Boleslav se ihned
chopil moci a zlikvidoval i všechny příznivce svého mrtvého bratra.
Bezprostředně po své smrti začal být Václav uctíván jako mučedník
a patron české země a úcta k němu se brzy rozšířila i za hranice. Dokonce
se kál i Boleslav, který Václavovy ostatky nechal přenést do chrámu
sv. Víta. První kostel zasvěcený sv. Václavovi byl postaven v Proseku
u Prahy už v roce 972. O dvě desetiletí později mu byl zasvěcen oltář
v Halbertstadtu a od 14. století oltář v bazilice sv. Petra ve Vatikánu.
V době panování Karla IV. byla nová královská koruna věnována sv.
Václavovi a z jeho lebky snímána jen při nejvýznamnějších příležitostech.
Panovník si ji směl vložit na hlavu pouze jako její dočasný nositel.
V celosvětovém měřítku je svátek sv. Václava slaven 28.9. už od r. 1670.
Václav proslul nejen jako státník, ale i svou zbožností a velkou úctou
k lidské práci i k prostému lidu. Mnoho je známo také o jeho skutcích
milosrdenství. Během staletí se sv. Václav stal nejvýznamnějším sym
bolem české státnosti a pro český národ pevnou oporou v nejtěžších
chvílích.

Hana Gerzanicova

SVÁTEK SVATÉHO VÁCLAVA
Václave svátý,
přešly zimní roky,
ve sněhu zloby
zamrzlé Tvé kroky
svobody dechem
tály nadějemi,
dar víry, Václave,
zas ožil ve Tvé zemi.

Václave svátý,
náš vévodo a kníže,
veď zas své Čechy
k štěstí, k Bohu blíže.
A mezi národy
ať Slovanský hlas zvoní!
Dej lepší časy nám,
než prožili jsme vloni...

Václave svaty,
svět otroctví se hroutí,
Tys nenechal
svůj národ zahynouti!
Slyšel jsi prosby,
viděl slzy, rány...
Tvou rukou opět budou
české dny požehnány.
Václave svaty,
jak u chrámových dveří
je třeba odpustit,
kdo v Boží soudy věří...
Do české půdy
zorat čerstvé vrásky,
by sílily a rostly
květy víry, lásky...

Václave svaty,
opatruj nás z nebe,
ve škole života
my potřebujem’ Tebe.
Stavíme nové cesty,
měníme svoje cíle...
Dej sílu, vytrvalost
do mnohé těžké chvíle.

Sv. Václav,

kresba M. ALeš

Sv. Vojtěch
Svatý Vojtěch se narodil na slavníkovském hradě Líbící kolem roku
955. Slavníkovci tehdy ovládali většinu území dnešních východních
Čech, ale Vojtěch byl zřejmě předurčen k duchovní dráze už dětství.
Po devítiletém studiu v Magdeburgu se v roce 981 vrátil do Prahy, kde
působil jako klerik při pražském kostele. Po smrti prvního pražského
biskupa Dětmara byl Vojtěch r. 982 zvolen na Levém Hradci biskupem,
o rok později je mu ve Veroně uděleno biskupské svěcení a biskupský
úřad přijal oficiálně z rukou římského císaře Oty II.
Vojtěch byl nadprůměrně vzdělaný a neúnavně se snažil o duchovní
obnovu, a to panovníkem počínaje, až po nejprostšího člověka. Sám žil
asketickým životem zcela oddán křesťanským ideálům. Světští i církevní
vládci ovšem tehdy žili poněkud nevázaně, běžné bylo mnohoženství,
inčestní manželství i prodávání křesťanů do otroctví. Vojtěch tak svými
snahami zcela jistě narážel na odpor tehdejších mocných, kteří nejevili
prakticky žádnou snahu se jakýmkoliv mravním zásadám podřídit.
Za této situace se Vojtěch v letech 988 - 996 dvakrát spolu se svým
nevlastním bratrem Radimem vydal na cestu do Říma a žádal papeže
o osvobození od svěřeného úřadu. Po dosažení souhlasu vstoupili bratři
do benediktinského kláštera sv. Alexia a Bonifáce na Aventinu a roku 990
se stali mnichy. Poté se vrátili do Prahy, kde v roce 993 Vojtěch na
Břevnově zakládá první mužský klášter v českých zemích.
Po opětovném vyhrocení nepřátelství vůči své osobě a po dalším
odchodu z Čech, je mezitím na hradě Li biči vyvražděn celý jeho rod
Slavníkovců.
Při dalším návratu Vojtěch zamířil na misijní cestu na sever Polska
a odtud k pohanským Prusům, kteří jej ovšem v dubnu r. 997 zavraždili.
Tělo bylo pochováno v Hnězdně, kde se po roce 1000 stal arcibiskupem
Vojtěchův bratr Radim a Vojtěch byl svatořečen už dva roky po své smrti.
Český kníže Břetislav I. při vojenském tažení roku 1039 ostatky sv.
Vojtěcha, sv. Radima a Pěti svátých bratří převezl jako válečnou kořist do
Prahy a umístil do zvláštní kaple.
Sv. Vojtěch je také pokládán za autora nejstarších českých a polských
duchovních písní, například Hospodine pomiluj ny. Svátek sv. Vojtěcha
je slaven 23. dubna.

obr. kolem 1930

Svatý Vojtěch

Hana Gerzanicová

SVATÝ VOJTĚCH
Vojtěchu svátý
z rodu Slovníkovou,
prolil jsi krev
pro víru našich otců
a přece ve Tvé
rodné české zemi
jsi našel málo
lásky, pochopení...

Do exilové pouti
Ti osud házel trny,
však Tvoje víra v Krista
zůstala bez poskvrny.
Pohanským duším
byl jsi věrozvěst,
Bůh byl Tvým světlem
v temnu těžkých cest.

Vojtěchu svátý,
mučedníku víry,
přes tisíc let
jsi naším vzorem síly,
jež ve Tvých sochách
navždy zkameněla...
Co lásky k Bohu
k české vlasti měla!

Na pražském biskupství
nedokvetly Tvé roky,
kol Plzně, Nepomuku,
vtiskly se Tvoje kroky,
kde dosud písně
chvály Tobě hrají,
Vojtěchu svátý,
v západočeském kraji.

Jméno Adalbert
v cizině jsi míval,
i mnišský hábit
vroucí srdce skrýval.
Světskými hodnostmi
nenechal jsi se zmásti,
zachránit duše
chtěl jsi před propastí.

Patrone svátý,
v dnešní době nové
dej, ať se zrodí
další hrdinové,
by po Tvém vzoru
ze zmatků a vírů
vedli náš národ
k Bohu cestou míru.

Sv. Radim
Svatý Radim se narodí! někdy mezi roky 960 - 970, pocházel z rodu
Slavníkovcú a byl nevlastním a nejmladším bratrem sv. Vojtěcha. O jeho
životě víme velmi málo, protože byl Vojtěchovým nerozlučným druhem
a zůstával poněkud v pozadí. Stejně jako Vojtěch odešel později stu
dovat do Magdeburgu. Po zvolení Vojtěcha pražským biskupem, vzal
Vojtěch Radima k sobě a postaral se o jeho další vzdělání. Od té doby
už oba byli prakticky vždy spolu.
Roku 988 odešli do Itálie, odkud chtěli pokračovat dále do Svaté
země. Nakonec se však vrátili do Říma, kde vstoupili do benediktin
ského kláštera sv. Bonifáce a Alexia na Aventině a Radim zde přijal
řeholní jméno Guadentius. V roce 992 se oba vrátili do Prahy a Vojtěch
roku 993 založil břevnovský klášter. Ovšem už o rok později putovali
opět do Říma a kvůli vyvraždění Slavníkovcú, k němuž došlo roku 995,
se do Čech už nikdy nevrátili.
Bratři z Říma putovali do Polska a k pohanským Prusům, kteří ovšem
v dubnu roku 997 Vojtěcha zavraždili. Radim byl zajat spolu s bratrem
a stal se očitým svědkem jeho smrti. Po propuštění se uchýlil k polské
mu králi Boleslavovi Chrabrému a postaral se o důstojné uložení Vojtě
chových ostatků. Roku 999 byl Radim v Římě vysvěcen na biskupa
a rok poté jmenován arcibiskupem v Hnězdně.
Radim zemřel zřejmě kolem roku 2010, ale nic přesnějšího není
známo. Radimovy ostatky, spolu s ostatky sv. Vojtěcha a Pěti svátých
bratří, přivezl roku 1039 jako válečnou kořist z Polska do Čech kníže
Břetislav I. a uložil je v kryptě sv. Kosmy a Damiána v pražském chrámu
sv. Víta.
Jako svátý byl Radim oficiálně potvrzen roku 1732 a jeho památku
si připomínáme 12. října.

Sv. Radím,
detail z díla sochařů Vojtěcha a Marie Adamcových,
instalováno v Líbící nad Cidlinou v r. 2000
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Sv. Prokop
Sv. Prokop se narodil pravděpodobně roku 970 na zemanské tvrzi
v Chotouni u Staré Kouřimi.
Na Vyšehradě získal slovanské vzdělání a byl vysvěcen na kněze. Jako
světský kněz mohl být tehdy i ženatý a stal se otcem syna Jimrama.
Později vstoupil do kláštera a po vyvraždění Slavníkovcú nadobro
„pohrdl marností světa“ a stal se poustevníkem: „Vyzbrojen jsa
nebeskými zbraněmi byl oddán pravé službě Boží a bez otřesu trávil
život sám s jediným Bohem v závazku víry."
Zprvu byla jeho příbytkem jeskyně v Dalejích u Jinonic. Kolem roku
1009 se usadil v hlubokých lesích kolem Sázavy, kde spolu se synem
a několika dalšími muži vybudovali skromnou osadu poustevníků, mýtili
les, obdělávali půdu a sloužili chudým lidem. Z této doby pochází i zná
má legenda o tom, jak Prokop zapřáhl do pluhu čerta a vyoral s ním
brázdu.
Kolem roku 1030 se s Prokopem náhodou setkal kníže Oldřich, který
byl v lesích na lovu. Z jeho popudu a s jeho pomocí pak Prokop založil
u Sázavy klášter. Tamní mniši přijali řeholi sv. Benedikta, ale ponechali
si staroslovanskou liturgii. Prokop se stal prvním opatem sázavského
kláštera, který se zakrátko stal významným místem křesťanského života
a kultury a také jedním z posledních míst, kde se v Čechách provozovala
staroslovanská liturgie.
Prokop zemřel 25. března r. 1053, ale staroslověnští na se v klášteře
pěstovala až do konce století, kdy kníže Břetislav II. slovanské mnichy
vypudil a nahradil je benediktiny latinského ritu.
Poustevník a opat Prokop byl uctíván již za svého života. „Modli se
a pracuj“ a „Vše pro Boha" - to byly jeho dvě hlavní zásady, podle
kterých řídil i svěřený klášter.
Už král Přemysl Otakar I. považoval Prokopa za patrona české země
a 4. července 1204 s konečnou platností Prokopovu svatost potvrdil
papež Innocent III. Hrob sv. Prokopa byl významným poutním místem
až do roku 1421, kdy husité klášter i s kostelem vypálili. Roku 1588 byly
Prokopovy ostatky slavnostně přeneseny do Prahy a uloženy v kostele
Všech svátých na Pražském hradě.
Památku sv. Prokopa připomínáme 4. července.

Sv. Prokop - litografie kolem r. 1890

Sv. Anežka Česká
Anežka Česká se narodila zřejmě 20. ledna 1211 v Praze, pravděpo
dobně jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny
Konstancie Uherské. Už jako tříletá byla poslána na výchovu nejprve do
cisterciáckého kláštera v Třebnici, o několik let později do premonstrát
ského kláštera v Doksanech. Ani tam dlouho nepobyla a r. 1219 putovala
za dalším vzděláním do rodového kláštera Babenberkú u Vídně.
Anežka byla už v dětském věku dvakrát zasnoubena, avšak ani její třetí
politické zasnoubení s anglickým králem Jindřichem III. se nevydařilo
a bylo samotným Jindřichem zrušeno r. 1229. Ještě dvakrát bylo marně
uvažováno o sňatku, naposledy s římským císařem Fridrichem II., které
ho ovšem odmítla sama Anežka.
S pomocí svého bratra Václava I. založila Anežka v Praze roku 1232
špitál a špitální bratrstvo, z kterého se brzy stal řád, potvrzený později
jako Rytířský řád křižovníkú s červenou hvězdou. V roce 1234 Anežka
založila klášter žen a mužů řehole sv. Františka (později klarisky a mino
ritě), kde se klariskám stala první představenou. Stala se tak jedinou
ženou, která založila mužský řád. O čtyři roky později se postavení
abatyše vzdala a po zbytek života byla titulována jako „starší sestra".
Anežka Přemyslovna ovládala několik jazyků, dopisovala sí s papežem
a se sv. Klárou, která ji povzbuzovala k vytrvalosti v usilovné pomoci
chudým, nemocným a trpícím. Anežka prokázala i diplomatické vlohy,
například když r. 1249 zprostředkovala usmíření svého bratra Václava I.
s jeho synem, pozdějším králem Přemyslem Otakarem II.
Anežka po celý svůj život rozdávala s nesmírným úsilím a pokorou
lásku i naději všem chudým a potřebným. Zemřela 2. března 1282 a byla
pohřbena v nice kaple Panny Marie. Kvůli častým záplavám byly její
ostatky později vyzvednuty a pravděpodobně uloženy do relikviářové
skříňky. Během husitských válek se ovšem ostatky Anežky ztratily a do
dnes nebyly nalezeny.
První pokusy o svatořečení jsou známy už ze 14. století, ale uběhlo
dalších dlouhých šest století, než byla 12. listopadu 1989 Anežka Česká
kanonizována papežem Janem Pavlem II.
Její památka je slavena 13. listopadu.

Hana Gerzanicová

SVATA ANEŽKA ČESKA
(In memoriam kanonizace 12. XI. 1989)
Anežko svátá,
od dalekých věků
vyvolil Bůh Tebe,
bys novou svatozáří
osvítila nebe.
Ne leskem zlata
na královském trůně,
však láskou k chudině
Tvoje srdce stůně.
Šat spínáš křížem
v klášterní své cele,
pro potřebné a nuzné
dny své dáváš celé.

Anežko svátá,
od dalekých věků
vyvolil Bůh Tebe,
bys v NAŠEM čase

ozářila nebe.
Dnes vyplní se touhy
dlouhých generací,
Tvůj národ rozprchly
k Tobě se zas vrací.
Má jiná pouta,
nové bídy, rány...
Dnes, svátá Anežko,
Tvá láska at ho chrání.

Anežko svátá,

dcero českých králů,
dostáváš korunu
nadhvězdných ideálů.

Ke slávě věčné
nebeského dvora

dnes Tebe Boží hlas,
Anežko Česká, volá.
Tvé slzy, bolesti,

utrpení, vrásky,
v Tvém šatě královském
jsou diamanty lásky.

Anežko svátá,
dcero českých králů,
Bůh nabídl Ti cestu
jiných ideálů.
Ne nádhera a sláva
císařského dvora,
hlas prostý z Assisi
Tvou duši táhne, volá:
„Bud matkou ubohým,
jim zasvěf svoje síly,
do svého náručí
obejmi národ milý.“

Anežko svátá,
dobrotivá, milá,
na našem obzoru
jsi stále hvězdou byla.
Žila jsi rozkvět

naší české říše
a v jejím ponížení
modlitby Tvé tiše
nesly se ke Kristu,
jenž sílil Tvoji víru
za Tvoji vlast,
by kvetla opět v míru.

Sv. Anežka Česká,

obraz L. Seítzc

Sv. Hedvika Slezská
Narodila se zřejmě roku 1174 na bavorském hradě Andechs jako nej
starší dcera bádenského markraběte a meranského knížete Bertolda IV.
Snad už od pěti let byla vychovávána v klášteře benediktinek v Kitzingenu, kde se učila nejen domácím dovednostem, tkaní, hudbě, zpěvu
a psaní, ale osvojila si například i péči o nemocné a přípravu bylinných
léků.
Z politických důvodů byla už jako dvanáctiletá provdána za knížete
Jindřicha I. Bradatého. Hned následujícího roku porodila první dítě
a posléze dalších šest. Po porodu posledního dítěte dostala Hedvika asi
v pětatřiceti letech od muže souhlas, aby s ním nadále mohla žít ve
zdrženlivosti manželského styku. Založili pak spolu řadu dalších klášterů.
Hedvika žila velmi zbožným, ctnostným, až asketickým životem například často i v zimě chodila bosa. Ze všech sil pomáhala potřebným
lidem a navštěvovala i žalářní cely, aby ulehčila osud odsouzeným.
Manželství Hedviky bylo velmi šťastné, ale bohužel celá rodina i pří
buzní trpěli mnoha tragickými událostmi. Její první tři děti zemřely už
v útlém věku a později zemřel i nej mladší ze synů. Na Hedvičiny bratry
Ekberta a Jindřicha byla uvalena říšská klatba, museli odejít do exilu
a rodový hrad Andechs byl do základů rozbořen. Sestra Gertruda se
provdala za uherského krále a byla roku 1213 zavražděna.
K bratra vražednému boji došlo i mezi syny Hedviky Jindřichem a Kon
rádem. V boji Konrád se svým vojskem prohrál, boj sice přežil, ale
zanedlouho poté spadl s koně a zabil se. V roce 1238 padl ve vnitropolských válkách Hedvičin manžel Jindřich a jen o tři roky později
zahynul v boji proti Tatarům syn Jindřich.
Hedvika spolu s manželem už v roce 1203 založila v Třebnici (Trzebnica) první ženský klášter na území Slezska a sem se také po smrti syna
Jindřicha uchýlila. Po zbytek života se věnovala pouze péči o nemocné
a chudé, zakládala špitály a kláštery. Zemřela v říjnu roku 1243 a už
v březnu roku 1267 byla papežem Klementem IV. svatořečena.
Památka sv. Hedviky je slavena 16. října.

Sv. Hedvika Slezská - ilustrace kolem r. 1895

Sv. Zdislava
Narodila se v Křižanově poblíž dnešního Ždáru na Sázavou někdy mezi
roky 1220 - 1225. Pocházela ze vzdělané, zámožné a velmi zbožné rodiny
- otec Přibyslav zastával na Moravě významné úřady a přitom štědře
podporoval kláštery a především řády cisterciácký a minoritský. Matka
Sibyla pocházela pravděpodobně ze Středomoří, ale do Čech přišia jako
dvorní dáma Kunhuty, nevěsty krále Václava I. Stala se později spolu
žák ladatelkou ždárského kláštera, kde po své smrti byla pochována.
Zdislava prožila své mládí na hradě Křižanově a stejně jako její čtyři
mladší sourozenci byla vychovávána v úctě k řeholnímu a kněžskému
stavu. Zřejmě už v šestnácti letech byla provdána za pana Havla na
Jablonném a žila spolu s ním na hradě Lemberk v severních Čechách.
S manželem založila v Jablonném špitál a postavili chrám sv. Vavřince
s dominikánským klášterem, další dominikánský klášter a kostel pak
postavili také v Turnově. Zdislava se také stala dominikánskou terciářkou
- laickou spolupracovnicí řádu.
Zdislava byla neúnavnou a oddanou pomocnicí všech nemocných
a chudých. Ošetřovala a léčila a sama žila v odříkání. V tomto počínání
jí byla vzorem Anežka Přemyslovna, kterou osobně znala a která jí
dodávala významnou duchovní podporu v jejím konání.
Zdislava se stala matkou čtyř dětí a byla známa jako obětavá matka
a manželka, která dokázala zvládnout Chod domácnosti i obstarat
hospodářství celého hradu a přitom všem se ze všech sil věnovala
chudým a potřebným.
Vzhledem ke svému poměrně chatrnému zdraví zemřela Zdislava vel
mi mladá 1. ledna roku 1252. Pohřbena byla v dominikánském kostele
v Jablonném, kde jsou její ostatky uchovány dodnes.
Brzy po smrti Zdislavy se začaly šířit pověsti o jejím zbožném životě
plném dobročinnosti, ale také o zázracích poblíž jejího hrobu. V roce
1907 byla Zdislava blahořečena a k její kanonizaci došlo v roce 1995
papežem Janem Pavlem II.
Památku sv. Zdislavy připomínáme 30. května.

Hana Gerzanicova

SVATÁ ZDISLAVA
(In memoriam svatořečení blahoslavené Zdislavy, květen 1995)

Tvou zbožnost, Zdislavo,
ne v lidském,
v čase věčném
Bůh oceňuje, váží...
Věrného srdce dary
odmění svatozáří.

Do nové dráhy
národních dějin
svítíš nám v cestu
Zdislavoz nebe...
Do české koruny
Bůh vsadil nám Tebe.

Z Lemberka hradu
v rouše řeholním
Tvé kroky bosé
v klášter spěchaly...
Tvé ruce almužny
vždy štědře rozdaly.

Žehnej a pomáhej,
duchovní almužny
rozdávej lidu,
který Tě zdraví...
Zdislavo svátá
s Tvé nebeské slávy.

Nit poslušnosti
k rodičům,
v manželství
Tvůj život tkala...
Bohatství pozemských
pokorně jsi se vzdala.

Laskavá, moudrá,
dobročinná,
sedm set let
jsi Čechům vzorem byla...
Dnes české nebe
Tvá hvězda ozářila.

Příkladem, slovy,
modlitbou,
vůní své duše
šířila jsi v Krista víru...
Kéž Tvoje svatost
dá i dnes nám sílu.

Sv. Zdislava - obr. kolem 1910

Sv. Jan Nepomucký
Narodil se v jihozápadních Čechách snad někdy mezi roky 1340-1350
v Pomuku (dnešní Nepomuk) náležejícímu nedalekému cisterciáckému
klášteru pod Zelenou Horou. Studoval na pražské univerzitě a později
církevní právo na Padovské univerzitě. Po návratu r. 1387 se stává ka
novníkem u sv. Jiljí a dva roky poté kanovníkem a advokátem vyše
hradské kapituly.
Jan od roku 1389 zastával úřad generálního vikáře. V době kompli
kovaných sporů tehdejšího krále Václava IV. s arcibiskupem Janem
z Jenštejna pomohl zhatit některé královy plány. Jan z Pomuku byl podle
některých pramenů zpovědníkem královny a odmítl údajně králi vyzradit
zpovědní tajemství. Možná to byla i kombinace obou důvodu, kvůli které
byl Jan 20. března 1393 - po bouřlivé schůzce krále a Jana z Jenštejna spolu s dalšími třemi muži z arcibiskupova doprovodu zajat a mučen.
Jan během mučení zemřel, ostatní byli propuštěni a Janovo tělo bylo
večer svrženo z dnešního Karlova mostu do Vltavy. Tělo bylo nalezeno
17. dubna a s patřičnou úctou pohřbeno bratry Křižovníky s červeným
srdcem v kostele sv. Kříže většího při jejich klášteře.
Přestože Jan z Jenštejna podal v Římě stížnost na krále Václava IV.
a už tehdy označil Jana za mučedníka, byla stížnost papežem, který v této
době nemohl proti králi nijak podstatně zakročit, odložena.
Už několik let po smrti Jana začínají být popisovány zázračné události
s ním spojené a je označován za „ctihodného muže milého Bohu i lidem,
Čechům i Němcům..." Někdy před rokem 1416 je Janovo tělo pohřbeno
v katedrále sv. Víta.
K silnému uctívání Jana Nepomuckého dochází koncem 17. století,
kdy také začínají snahy o jeho kanonizaci. 19. března 1729 byl papežem
Benediktem XIII. prohlášen Jan Nepomucký za svátého.
Věhlas svátého Jana Nepomuckého se rozšířil do celého světa. Je
uctíván především jako mučedník zpovědního tajemství a patron při
přírodních pohromách. Jeho nej různější vyobrazení i sochy můžeme
nalézt na mnoha místech světa a především u nás se staly nepře
hlédnutelnou součástí české krajiny, mnoha míst, měst a vsí.
Svátek sv. Jana Nepomuckého je slaven 16. května.

Hana Gerzamcová

SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ
(In memoriam šestistého výročí
mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého. březen 1993)

Pět hvězd svítí nad Vltavou,
pět hvězd nad Tvou svátou hlavou...
Ve vodě mrtvé
tělo leží,
potichu nad ním
vlnky běží...
Pro Tebe na zemi
není místa
tajemství skryto,
mlčí ústa...
Pět hvězd svítí nad Vltavou,
pět hvězd nad Tvou svátou hlavou...
Smrt tělo ničí
ve své moci,
nad Prahou září
hvězdy v noci.
Bůh dává světce
české zemi,
Tvůj jazyk zůstal
nezměněný...
Pět hvězd svítí nad Vltavou,
pět hvězd nad Tvou svátou hlavou...
Moc králů země
polní tráva,
pro Tebe v nebi
věčná sláva.
Let šest set přešlo
v rychlém letu,
dál vlasti žehnáš
všemu světu...

Pět hvězd svítí nad Vltavou,
pět hvězd nad Tvou svátou hlavou...
Tvé tiché sochy
na rozcestí,
lásku a vděčnost
lidí věstí.
Nad námi držíš
svátou ruku,
náš drahý Jane
z Nepomuku...

Pět hvězd svítí nad Vltavou,
pět hvězd nad Tvou svátou hlavou...

Sv. Jan Nepomucký,
litografie kolem 1890

Sv. Melichar Grodecký
(Melchior Grodzieckí)
Melichar Grodecký se narodil někdy mezi roky 1582-84 ve slezském
Těšíně. Rodina Grodzieckich pocházela z Polska a byla mezi nimi řada
významných duchovních, mimo jiné například I sv. Jan Sarkander.
Po ukončených studiích na jezuitské koleji ve Vídni vstoupil mladý
Grodecký roku 1603 v Brně do noviciátu. Po následných studiích v Praze
a Štýrském Hradci byl roku 1614 by! v Praze vysvěcen na kněze. Zde
působil v klementinské koleji a poté i jako ředitel ústavu pro chudé žáky
v semináři sv. Václava.
V době stavovského povstání je počátkem roku 1618 vyslán jako
kaplan císařského vojska do Košic. Během obsazení města vojsky
sedmihradského knížete Gabriela Bethlena je ovšem zatčen a uvězněn.
Spolu s ním také jezuita ze Sedmihradska Štěpán Pongracz a ostřihom
ský kanovník Marek Štěpán Križín.
Vojáci vězně dlouho marně nutili, aby se zřekli katolické víry a marně
za to nabízeli peníze i majetky. Všichni tři to odmítli, byli proto krůtě mu
čeni a v září 1619 zabití. Jejich těla vojáci hodili do žumpy, ale později
se je podařilo vyzvednout a pohřbít. Roku 1625 byli ostatky převezeny
do Trnavy.
Jako „košičtí mučedníci“ byli prohlášeni za blahoslavené v lednu roku
1905, svatořečeni pak byli papežem Janem Pavlem II. během jeho
návštěvy v Košicích 2. července roku 1995.
Nezávazná památka je připomínána 7. září.

Sv. Melichar Qrodecký

Sv. Jan Sarkander
Narodil se v prosinci roku 1576 ve Skočově na Těšínsko. Po smrti
otce rodina našla nový domov v Příbore, kde Jan navštěvoval larní školu.
Od roku 1892 pobýval na latinských studiích v Olomouci, poté po
kračoval na studiích v Praze. Následná studia teologie ve Štýrském
Hradci roku 1606 předčasně ukončil a téhož roku se oženil s protestantkou Annou, která ovšem už po roce umírá. Jan se vrací k duchovní dráze
a v březnu 1609 přijímá v Brně kněžské svěcení.
Od roku 1609 působil Jan jako farář v několika obcích, až roku 1616
přesídlil do Holešova, kde se také stal zpovědníkem Ladislava Popela
z Lobkovic. K tehdejším povinnostem faráře patřilo i vybírání desátků
a Jan kvůli tomu vedl dlouhé spory se sousedním protestantským šlech
ticem Václavem Bítovským z Bítova.
Vzhledem k politickým událostem ztrácel Lobkovic počátkem r. 1619
vliv a nemohl nad Sarkanderem nadále držet ochrannou ruku. Jan proto
uposlechl rady přátel, kteří ho vybízeli k odchodu z Holešova a vydal se
na pouť do Čenstochové, odkud se vrátil v listopadu 1619.
V únoru následujícího roku vtrhli na Moravu ve službách polského
katolického krále tzv. „lisovčíci", kteří drancovali městečka i vsi. Hole
šovští vyšli rabujícím hordám vstříc v průvodu s monstrancí a Holešov
zůstal ušetřen. Bylo však vypleněno převážně evangelické okolí, včetně
majetku Václava Bítovského.
Moravští stavové začali podezírat Jana, že při návštěvě Polska
vyjednal toto drancování i další pomoc císaři Ferdinandovi, kterého
neuznávali. Jan se proto opět pokusil včas uprchnout, ale tentokrát byl
dopaden a postaven před soud, v kterém zasedal i Václav Bítovský
z Bítova. V únoru 1620 je Jan v Olomouci vyslýchán právem útrpným
a nucen k přiznání, že domlouval vpád cizího vojska, vedl tajná jednání
v Polsku. Také je nucen vyzradit co mu Lobkovic svěřil při zpovědi. Jan
se k ničemu nepřiznal a 17. března 1620 na následky mučení zemřel.
Kult Jana Sarkandera jako mučedníka se brzy rozšířil na Moravě,
v Polsku i v Čechách, r. 1859 byl blahořečen a v květnu 1995 papežem
Janem Pavlem II. v Olomouci svatořečen.
Sarkanderovu památku připomínáme 6. května.

Sv. Jan Sarkander s poutníky
před oltářem Sv. Panny Marie Svatohostýnské,
obraz M. Boháče, kolem r. 1900
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Sv. Klement Maria Hofbauer
Sv. Klement Maria Dvořák - Hofbauer se narodil v prosinci roku 1751
v obci Tasovice u Znojma. Pocházel z dvanácti dětí a byl pokřtěn jménem
Jan. jeho otec Petr Dvořák provozoval vedle hospodářství ještě řeznictví
a synka nechal nejprve vyučit pekařem. Po vyučení vystudoval Klement
gymnázium a poté se vydal na zkušenou do Vídně, kde pracoval jako
pekařský tovaryš už pod jménem Hofbauer.
Z Vídně odchází Jan do Itálie, žádá tam o přijetí do poustevny v Tivoli
a roku 1783 přijímá jméno Klement Maria. Ale od dětství velmi toužil
především po kněžském povolání, proto z Itálie odchází opět do Vídně,
kde se kromě práce pekaře připravuje na kněžství. Započatá studia
ovšem přeruší a znovu se vydává do Říma a vstupuje do kongregace
redemptoristú.
Po dokončeném vzdělání působí více než dvacet let ve Varšavě, kde
už v roce 1787 zakládá první redemptoristický klášter mimo území
Itálie. Kromě zakládání dalších řeholních domů a škol pro chudé se věno
val především duchovnímu vzdělávání mladé generace a charitativní
činnosti. Klement Maria Hofbauer u sebe neustále nosil růženec, jenž mu
daroval papež a byl přesvědčen, že právě díky němu dosáhl obrácení
mnohých hříšníků.
Když Napoleonova okupační vojska v roce 1808 likvidovala v Polsku
kláštery, řeholníci byli většinou uvězněni a Hofbauer spolu s dalšími
vypovězen ze země.
Odešel do Vídně, kde mu byl v roce 1813 svěřen kostel sv. Voršily.
Hofbauer se opět stává rádcem nejen mnoha studentů, z nichž mnozí
díky němu našli cestu k duchovnímu povolání, ale i biskupů, umělců
a dalších intelektuálů. Také díky tomu mohl ovlivnit i vývoj a řešení řady
církevních otázek na Vídeňském kongresu.
Klement Maria Hofbauer zemřel 15. března 1820, roku 1888 byl
blahořečen a 20. května 1909 papežem kanonizován.
Jeho památka je připomínána 20. května.

Sv. Klement Maria Hofbauer,
detail portrétu z pamětní desky na domě ve Znojmě,
kde se učil pekařem
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Sv. Jan Nepomuk Neumann
Narodil se v březnu roku 1811 v šumavských Prachaticích. Jeho otec,
punčochář, pocházel z Bavorska a matka byla českého původu. Po
vystudování gymnázia v Českých Budějovicích byl přijat do kněžského
semináře a poslední rok studoval v Praze, kde se krom studia teologie,
filozofie a přírodních věd věnoval studiu jazyků, mimo jiné i angličtiny.
Jeho kněžské svěcení bylo ovšem pro nadbytek kněží v diecézi odloženo
na neurčito.
Počátkem roku 1836 se rozhodl nečekat déle na vysvěcení a vydal se
na cestu do USA, na pomoc tamním misionářům. V dubnu jeho loď
přistála v New Yorku a už v červnu téhož roku byl vysvěcen na kněze
a vyslán do Williamsville k Niagarským vodopádům. Jako misionář
putoval často pěšky, na koni i ve člunu po řekách neschúdným terénem
své farnosti, která čítala bezmála 1 500 km čtverečních. Do Ameriky na
ním později přijel i jeho bratr Václav, aby mu v misijní činnosti pomáhal.
Roku 1852 byl Jan v Baltimore přijat do řádu redemptoristú, o dva
roky později už se stal představeným řeholního domu v Pittsburgu a roku
1847 představeným celé řádové provincie v USA. Nadále ovšem působil
jako misionář, hodně cestoval, zakládal kostely, školy, různá sdružení
a ze všech sil pomáhal imigrantúm.
Roku 1852 byl vysvěcen na biskupa, o dva roky později se vydal do
Říma na slavnostní kongregaci a byl papežem přijat k osobní audienci.
Na zpáteční cestě přes Vídeň a Prahu navštívil i rodné Prachatice, kde byl
slavnostně uvítán, přestože se snažil svou návštěvu utajit.
Po návratu do Ameriky se dál neúnavně věnoval své práci, až se
vyčerpán 5. ledna 1860 zhroutil na ulici a zemřel. Proces svatořečení
započal už v roce 1886, v roce 1963 je Jan prohlášen za blahoslaveného
a v červnu 1977 kanonizován.
Jan Nepomuk Neumann je pohřben v kryptě velkého kostela ve
Filadelfii, je mu zasvěcena řada kostelů a kaplí a jeho jméno nese v názvu
řada institucí v USA i v České republice.
Jeho památku slavíme 19. června.

Sv. Jan Nepomuk Neumann,
vyobrazení z poloviny 19. století
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Sv. Ivan
(Sv. Jan pod Skalou)
Sv. Ivan (ct. Ivan), zvaný též Jan Poustevník nebo sv. Jan pod Skalou,
nebyl nikdy oficiálně uznán za svátého.
Jako ctitel duchovního života v samotě bývá ovšem už po staletí
uváděn mezi českými svátými ochránci. Jeho existence, spojená v le
gendách s osadou Svatý Jan pod Skalou nedaleko Karlštejna, však
nebyla zatím spolehlivě prokázána.
Rozdílné jsou i názory na původ světce, které jako jeho rodiště uvádějí
například Slezsko, Halič nebo Chorvatsko. Podle legend byl Ivan první
český poustevník žijící v 9. století v místě dnešní osady Svatý Jan pod
Skalou. Snad pocházel z křesťanské rodiny vladaře Gostomysla, který
roku 844 padl v bitvě s Ludvíkem Němcem. Ivan se pak dostal do bene
diktinského kláštera v Sasku, kde po čase zatoužil po poustevnickém
životě, z kláštera odešel a usadil se nakonec v Čechách v údolí řeky
Berounky. Živil se pouze lesními plody a mlékem ochočené laně. V lesní
jeskyni pod skalou u pramene vody prožil prý poustevník Ivan více než
čtyřicet let.
Podle nej rozšířenější legendy se stal známým po setkání s knížetem
Bořivojem I., jenž náhodou na lovu zabil poustevníkovu laň. Ivan se
následně několikrát setkal s Bořivojem i jeho manželkou Ludmilou.
Poustevník zemřel někdy mezi roky 882-900 a před svou smrtí prý
vyslovil přání, aby Bořivoj dal v místě jeho jeskyně postavit kapli.
Bořivoj skutečně na místě vybudoval kapli zasvěcenou sv. Janu Křtiteli
a dokonce i malý klášter, který později převzali benediktini. Na přelomu
16. a 17. století zde byl postaven nový klášterní komplex a v této době
také vrcholil ivanský kult, kdy se zde konaly mnohé poutě a objevovalo
se množství zpráv o zdejších zázracích.
Po zrušení kláštera v roce 1785 zájem o místo ochaboval a znovu ožil
v době českého národního obrození, kdy se každoroční místní poutě
stávaly národními manifestacemi.
Při přestavbě kostela byly v kryptě nalezeny zajímavé lidské ostatky.
Odborníci určili, že patřily muži zralého věku, robustní postavy a stáří
bylo datováno do 9. až 11. století. Podle legend byl Ivan skutečně mo
hutné postavy, ale zda jsou ostatky opravdu jeho, to jisté není.
Sv. Ivana připomínáme 25. června.

Sv. Ivan,
jinak zvaný též Jan Poustevník nebo sv. Jan pod Skalou,
ilustrace z 30. let minulého století

Sv. Anežka Česká - obraz kolem r. 1900

BLAHOSLAVENÍ
PROHLÁŠENÍ NEBO UCTÍVANÍ
KATOLICKOU CÍRKVÍ
bl. Metoděj Dominik Trčka

bL Hroznatá
bl. Marie Antonína Kratochvílová
bl. Marie Restituta Kafková

bL Karel I.
bl. Odorík z Pordenone

bl. Čtrnáct pražských mučedníků
bl. Jan Pavel II.

BL Metoděj Dominik Trčka
Dominik Trčka se narodil ve Frýdlantě v červenci r. 1886 jako poslední
sedmé dítě rodičů Tomáše a Františky, roz. Štěrbové. Po ukončení sou
kromého gymnázia redemptoristú se roku 1902 rozhodl vstoupit do
Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a po noviciátu složil v létě 1904
řeholní sliby. V letech 1910 -1919 misijně působil jako kněz v Praze, na
Svaté Hoře, v Plzni a v Brně. Během první světové války se věnoval pře
devším utečencům z východu a z Balkánu.
Poté přijal byzantský obřad a jméno Metoděj a byl pověřen prací ve
Lvové. Dále působil na východním Slovensku a později se stal před
staveným klášterů v Michaiovcích a ve Stropkově. Od roku 1935 byl
jmenován apoštolským vizitátorem sester basiliánek v Prešově a Užhorodu. Po druhé světové válce se Metoděj Trčka stává viceprovinciálem
nové jmenované slovenské provincie redemptoristú. Pod jeho vedením
byl například postaven chrám Sv. Cyrila a Metoděje ve Stropkově.
Po komunistickém převratu v únoru 1948 nastala ovšem zcela jiná
situace. Následujícího roku byla provincie zrušena a v dubnu 1950 byly
všechny kláštery na území státu násilně obsazeny a řeholníci svezeni do
shromažďo vacích internačních táborů. Trčka byl ve vykonstruovaném
procesu obviněn ze špionáže a pokus o útěk za hranice. Roku 1952 byl
odsouzen na 12 let, které prožil ve věznicích v llavě, na Mírově a nakonec
v Leopoldově, která se pro něho stala osudnou.
O vánocích roku 1958 si na cele potichu zpíval koledu, ale zaslechl ho
dozorce, který to nahlásil nadřízeným. Trčku za trest odvedli na samotku, do tzv. korekce, kde onemocněl zápalem plic s vysokými horečkami.
Přivolaný lékař upozornil, že je nutný převoz do nemocnice. Trčka byl
opravdu přemístěn, ale až druhý den a místo do nemocnice pouze na
samotku s dřevěnou podlahou, kde dostal navíc jednu deku. Zemřel 23.
března 1959 a byl pohřben na vězeňském hřbitově.
0 deset let později byly jeho ostatky převezeny do Michal o vcú a v roce
1990 došlo k soudní rehabilitaci. Papež Jan Pavel II. vyhlásil Metoděje
Trčku blahoslaveným v Římě 4. listopadu 2001.
Jeho památka byla připomínána 23. března a posléze přesunuta na 25.
srpna - tedy na den, kdy složil řeholní sliby.

Portrét bl. Metoděje Dominika Trčky

z pamětní desky ve Stropkově
na Slovensku

BL Hroznatá
Pocházel z významného českého šlechtického rodu - otcem byl Sezema
z Krašova, matkou Dobroslava zřejmě z rodu Drslavicú. Narodil se někdy
mezi roky 1160-1170 a podle legendy téměř mrtvý - k životu se dítě
údajně probralo až poté, kdy je matka zasvětila Panně Marii. Už jako malý
byl dvakrát blízko smrti - jednou ho málem přejel kočár a podruhé se topil
v řece Visle v Polsku, kde trávil část dětství po smrti svého otce.
Nehody přežil, po návratu do Čech vstoupil do dvorských služeb
a oženil se zřejmě také s ženou z významného českého rodu. Náhle ovšem
umírá jeho malý synek a brzy poté i manželka. Zdrcený Hroznatá se obrací
k duchovnímu životu a zřejmé tehdy i slibuje účast na křížové výpravě.
Té se ovšem nezúčastnil a v Římě byl zproštěn svého slibu pod podmín
kou, že založí klášter. Pravděpodobně roku 1193 tedy Hroznatá daroval
všechen svůj majetek premonstrátskému řádu k založení kláštera v Teplé.
Roku 1197 ale přesto odjíždí na křížovou výpravu do Svaté země.
Z důvodů politických změn v Čechách, neshodám ve výpravě a zřejmě
i kvůli vypuknutí moru Hroznatá výpravu opouští. Při zpáteční cestě
slibuje v Římě opět postavení dalšího kláštera a kolem r. 1201 skutečně
zakládá klášter premonstrátek v Chotěšově. Rozhoduje se i ke vstupu do
řádu, k čemuž zřejmě roku 1202 získává v Římě od papeže svolení. Po
návratu je tepelském klášteře ustanoven správcem rozsáhlých statků, ale
brzy se zaplétá do složitých sporů o klášterní majetky s lakotnou okolní
šlechtou, čímž si mnohé znepřátelí.
Není proto divu, že byl jednoho dne na cestě z Teplé přepaden, zajal
a uvězněn na některém z hradů na Chebsku. Než se o jeho uvěznění premonstráti dozvěděli a mohli zaplatit výkupné, Hroznatá v červenci 1217
umírá. Některé prameny uvádějí, že sám Hroznatá výkupné odmítal za
platit a raději volil mučednickou smrt. V každém případě klášter vykupuje
už pouze jeho tělo a ukládá jej před hlavním oltářem v Teplé.
Už v následujícím století se v Teplé a v Chotěšově slavil 14. červenec
jako zasvěcený svátek Hroznatý. K oficiálnímu uznání mučedníka a blaho
řečení ovšem došlo až roku 1897 papežem Lvem XIII. Papež Jan Pavel II.
po vzniku plzeňské diecéze v roce 1993 ustanovil bl. Hroznatu jejím
patronem a na počátku roku 2004 zahájil plzeňský biskup František
Radkovský oficiální diecézní proces Hroznatova svatořečení.
Hroznatova památka je připomínána 14. července.

Bl. Hroznata

BL Marie Antonína
Kratochvílová
Narodila v srpnu roku 1881 v Ostravě-Vítkovicích a byla pokřtěna
iménem Marie Anna. Byla třetím dítětem v dělnické rodině Jana a Johanny, kteří se do Ostravy přistěhovali krátce před jejím narozením.
Otec pracoval jako slévač v železárnách, ale zakrátko zemřel. Vzhledem
k velké nouzi předala matka malou Marii do sirotčince Chudých
školských sester v Bielsku-Bialej v dnešním Polsku. Tam postupně uzrálo
přesvědčení Marie, zasvětit svůj život řeholnímu povolání. Jako dva
cetiletá vstupuje do kongregace Chudých školských sester naší Paní,
studuje na učitelském semináři v Bílé Vodě u Javorníka a po maturitě
v roce 1906 působí jako mladá učitelka na několika školách kongregace,
např. v Karviné.
V roce 1909 přijímá noviciát a jméno Marie Antonína a po složení
řeholních slibů dále vyučuje ve školách v Karviné, ve Lvově a v TIumači.
Vzhledem ke svým učitelským i organizačním schopnostem se v letech
před druhou světovou válku starala o výchovu kandidátek ve Lvově.
Po vypuknutí války v září 1939 musely sestry opustit Lvov a Marie
Antonína se stává představenou komunity sester v Mikuličíně. Také zde
nadále pomáhá lidem potřebným a postiženým válkou. Ovšem i odtud
byly sestry krátce poté vyhnány.
V červenci 1942 je Marie Antonína obviněna z ilegální protifašistic
ké činnosti, spolu s dalšími šesti sestrami zatčena gestapem a uvězněna
v ukrajinském Stanislavově. Téměř tři měsíce byla ve vězení vyslýchána
a týrána, ale všechna utrpení snášela s pokorou, odpouštěla a ještě
zvládla povzbuzovat ostatní vězeňkyně. Koncem září je velmi zesláblá
a nemocná Marie Antonína propuštěna, ale není jí už pomoci - 2. října
1942 ve stan i slávo vské nemocnici zemřela.
Blahořečena byla papežem Janem Pavlem II. při jeho návštěvě Polska
13. června 1999, společně s dalšími 108 polskými mučedníky z druhé
světové války.
Její památku připomínáme 2. října.

Bud pozdravena,
Maria, milostí plná, Pán s Tebou!

Ilustrace z roku 1897

Bl. Marie Restituta
(Helena) Kafková
Helena Kafková se narodila v Husovicích u Brna v květnu r. 1894 jako
šesté dítě ševče Antonína, rodáka z Náměště nad Oslavou a maminky
Marie, pocházející ze západočeských Přeštic. Rodiče se seznámili ve Vídni,
kde bylí za prací a kam se krátce po narození Helenky rodina nastálo vrátila.
Po ukončení obecné, měšťanské a jednoho roku hospodářské školy
pracovala jako služebná a prodavačka v trafice. Roku 1913 nastoupila jako
ošetřovatelka v nemocnici, kde působily sestry Křesťanské lásky třetího
řádu sv. Františka. Helena zatoužila stát se jednou z nich a navzdory
rodičům, kteří ač věřící nesouhlasili, krátce před první sv. válkou do řádu
vstoupila. Na podzim 1915 přijala jméno Marie Restituta a následujícího
roku složila první věčné sliby.
Marie pracovala nejdříve v nemocnici v Lainzu a po několika letech byla
přeložena do Modlingu nedaleko Vídně, kde už pracovala jako vrchní se
sestra. Byla velmi laskavá se smyslem pro humor a naprosto spolehlivá,
ale pokud se jednalo o dobro pacientů dokázal jednat rázně a energicky,
proto si vysloužila přezdívku „sestra Resoluta“. Mezi lidmi nedělala vůbec
žádné rozdíly, ale nesnášela hypochondry. Po náročné práci často ráda
zašla do místní hospůdky a s chutí si dala guláš a pivo.
Před druhou světovou válkou došlo k zabrání Rakouska fašistickým
Německem a Marie stále více dávala najevo svůj odpor k fanatickému
národnímu socialismu. V roce 1940 rozvěsila nad vchodové dveře nových
nemocničních pokojů kříže. Odmítla příkaz, aby kříže odstranila - případně
nahradila kříži hákovými - a měla za to být spolu s další sestrou vyhozena.
Ale byl nedostatek personálu a to je prozatím zachránilo.
Poté však Marii obvinil lékař, příslušník SS, že rozšiřuje protifašistické
letáky. Byla zatčena, obviněna z velezrady a odsouzena k trestu smrti. Po
třinácti měsících věznění byla 30. března 1943 popravena gilotinou, ačkoliv
se za omilostnění přimlouvala řada osobností nejen z církevních kruhů.
Spoluvězeňkyně později hovořily o jejím vlivu na ostatní a její neochvěj
né víře, ze které neustoupila ani o krok. Po vynesení rozsudku všem
vězniteíúm odpustila a před popravou řekla: „Pro Krista jsem žila, pro
Krista umírám“.
21. června 1998 ji ve Vídni papež Jan Pavel II. slavnostně prohlásil za
blahoslavenou. Její památku připomínáme 29. října.

Bl. Marie Restituta Kafková v roce 1919
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BL Karel í.
Karel se narodil 17. srpna 1887 na zámku v Persenbeugu v Dolním
Rakousku, jeho otcem byl arcivévoda Ota, matkou Marie Josefa Saská.
V té době vládnoucí císař František Josef I. byl Karlovým prastrýcem.
Otec byl znám jako lev salónů, ale zbožná matka naopak dbala od
dětství na Karlovu výchovu v katolické duchu. Později Karel studoval
přírodovědné obory a jazyky ve Vídni u skotských františkánů - mimo
jiné hovořil i dobře česky. Od osmnácti let začala v Čechách jeho
vojenská kariéra, nejprve u jezdectva v Chudenicích u Bíliny a poté,
už v hodnosti nadporučíka, odešel Karel na studia v pražské KarloFerdinandově univerzitě.
Po ukončených studiích se jede nad vacetiletý Karel vrací k pluku
a trvale se usadí na zámku v Brandýse nad Labem. Krátce poté se ve
Františkových Lázních seznamuje se Zitou von Bourbon-Parma a roku
1911 se s ní ožení. Během let 1912 až 1922 se z tohoto svazku narodilo
osm dětí.
Po atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda ďEste a jeho
manželku v roce 1914 bylo jasné, že se Karel stane příštím císařem.
S vypuknutím světové války Karel nesouhlasil a také z toho důvodu byl
v rozhodování zpočátku odsouván do pozadí. V roce 1915 jej panovník
povolal do Vídně, ale v listopadu 1916 císař umírá a stále ještě nepři
pravený Karel se stává panovníkem.
Jeho hlavní snahou bylo co nejdříve ukončit válečné běsnění, měl
v plánu mnoho reforem, například vybudování nového evropského
společenství.
Po prohrané světové válce ovšem ztroskotaly veškeré Karlovy snahy
o záchranu alespoň rakouské části monarchie. Po několika marných
pokusech byl Karel i s rodinou vypovězen ze země a internován na
ostrově Madel ra. Tam 1. dubna roku 1922, krátce před narozením
posledního dítěte, zemřel na zápal plic. Pohřbu se zúčastnilo několik
desítek tisíc lidí a jeho ostatky jsou dodnes uloženy v hrobce ve
Funchalu.
Karel I byl v roce 1954 prohlášen za ctihodného a 3. října 2004
v Římě papežem Janem Pavlem II. blahořečen.

Bl. Karel I. - vyobrazení z roku 1917

Bl. Odorik
Mattíuzzí de Portunaone
(Odorik z Pordenone)
Narodil se v severoitalské provincii Friuli ve městě Pordenone
zřejmě kolem roku 1286. Prý o sobě s oblibou říkával, že je „Oldřich
Čech z Fu dánská". V jeho době totiž město patřilo českému králi
a Oldřichův otec byl Čech, který zde původně sloužil jako voják.
Od mládí Oldřicha lákal poustevnický život a zřejmě už v patnácti
letech vstoupil do františkánského řádu. Většinou žil asketickým
životem jen o chlebu a vodě. Byl ovšem jazykově nadaný a také proto
pravděpodobně toužil i po cestování. Uskutečnil dlouhou misijní cestu,
během které prošel řadu míst a zemí, mimo jiné Arménii, Persii a poté
navštívil například i Indii. Některými místy (Jáva, Borneo) prý dokonce
kráčel jako první Evropan. Někdy mezi roky 1325 až 1330 pobýval tři
roky v Číně a Tibetu, kde údajně udělil kolem dvaceti tisíc svátostí křtu.
Na své téměř dvacet let trvající pouti urazil Oldřich pěšky desítky
tisíc kilometrů. Po návratu do vlasti žádal papeže o nové misionáře
a podal velmi zajímavá svědectví ze svých cest. Bohužel vyčerpáním
natolik onemocněl, že jeho vzpomínky už musel zapisovat jeden ze
spolubratři. Jeho cestopis byl ve své době slavný stejně, jako dodnes
známý cestopis „Milion" Marca Rola - ovšem s tím, že Oldřichův byl
pravdivější a přesnější.
Nemocný Oldřich 14. ledna roku 1331 v Udine zemřel a je zde
dodnes pohřben. Část ostatků byla později přenesena také do kostela
vybudovaného v jeho rodném Pordenone.
Františkánský misionář a cestovatel českého původu byl blahořečen
papežem Benediktem XIV. 3. července roku 1755.
Jeho památka je připomínána 14. ledna.

Bl. Odorik Mattiuzzi de Porlunaone
(Odorik z Pordenonc )

BL Bedřich Bachstein a druhové
(Čtrnáct pražských mučedníků)
Čtrnáct pražských mučedníků bylo v roce 1611 zavražděno pražskou
lůzou, která vyplenila klášter při kostele Panny Marie Sněžné.
Původní klášter byl cílem útoků už v dřívějších dobách, řeholníci často
pobiti nebo vyhnáni a objekt byl už desítky let v rozvalinách. V roce 1603
věnoval Rudolf II. chátrající klášter s kostelem františkánům a během
několika let byl plně obnoven kostel i konvent. Žila zde poměrně malá
mezinárodní komunita františkánů. V této době se ovšem ke katolické
víře hlásila jen asi třetina Pražanů, proto občas docházelo ke slovnímu
i fyzickému napadání řeholníků.
15. února 1611 vtrhlo na Malou Stranu žoldnéřské vojsko pasovských
a začalo drancování, plenění a znásilňování. Vojáci se pak pokoušeli ob
sadit i Staré Město, ale byli odraženi. Několika se podařilo obranou
proniknout, ale nakonec je lidé ubili. Rozvášněná lůza ovšem poté svůj
hněv obrátila i proti všem katolickým klášterům ve městě. Mnohé ne
unikly vyplenění a docházelo k prvním vraždám, ale nejhůře dopadl
klášter františkánský, který obklíčily stovky lidí. Už přímo v kostele dav
velmi surovým způsobem zabil tři řeholníky a další čtyři pak v klášteře.
Smrti neuniklo ani šest mladších bratří, které vikář kláštera Bedřich
Bachstein ukryl na kostelní půdě. Nezachránil se ovšem ani sám vikář,
který byl probodnut kopími a jeho tělo shozeno otvorem v klenbě do
kostela.
Někteří z vrahů sice byli později popraveni, ale hlavní viníci spra
vedlnosti unikli.
Těla povražděných františkánů byla později pohřbena v boční kapli
kostela, kde odpočívají dodnes. První kroky k beatifikačnímu procesu
byly podniknuty už ve druhé polovině 17. století. Po přerušení znovu
počátkem minulého století, po opětovném přerušení znovu na přelomu
30. a 40. let., ale po únoru 1948 byl proces opět ukončen. K obnovení
došlo konečně až v roce 1994 a 13. října 2012 proběhlo v pražské
katedrále sv. Víta samotné blahořečení.
Nezávazná památka bl. Bedřicha Bachsteina a jeho druhů se v pražské
arci diecézi slaví 15. února, v den výročí jejich mučednické smrti.

Útok na klášter - vyobrazení z konce 17. století

bl. Jan Pavel II.
(Karol Józef Wojtyla)
Karol Józef Wojtyla se narodil 18. května 1920 v polských Wadowicích
jako druhý syn armádního důstojníka Karola. Matka Emilia zemřela ještě
v jeho dětském věku a roku 1932 zemřel i Karolúv bratr Edmund.
Od podzimu 1938 byl Karol zapsán na studia Jagellonské univerzity
v Krakově, ale v září 1939, po vypuknutí druhé sv. války, prchal se svým
otcem a mnoha dalšími Poláky před fašistickými vojsky. Na útěku ovšem
zjistili, že z východu napadl Polsko Sovětský svaz, proto se vrátili domů.
Koncem roku 1940 nastoupil Karol na práci v kamenolomu, od dalšího
roku pracoval v chemičce. V únoru 1941 zemřel jeho otec a jedinou po
silou se osamělému Karolovi stala víra spojená s touhou po kněžském
povolání. V roce 1943 začal proto navštěvovat tajné kurzy Teologické
fakulty Jagellonské univerzity a při zaměstnání dál studoval. V únoru 1944
byl při návratu z továrny sražen německým nákladním automobilem, pro
budil se až v nemocnici, ale nehodu přežil.
V listopadu 1946 je Karol vysvěcen na kněze a odjíždí do Říma, kde
pokračuje ve studiích na papežské univerzitě Angelicum. Po úspěšném
absolvování se r. 1949 vrací do Krakova a působí zde jako kaplan. Od roku
1953 přednáší na Jagellonské univerzitě, o rok později se stává pro
fesorem a v září 1958 přijímá biskupské svěcení. V roce 1963 je jmeno
ván krakovským arcibiskupem a roku 1967 kardinálem. 16. října 1978 je
Karol Wojtyla zvolen papežem, přijímá jméno Jan Pavel II. a po mnoha
staletích se stává prvním papežem neitalské národnosti.
V květnu 1981 byl na něj spáchán atentát, ale tureckému atentátníkovi
odpustil už při převozu v sanitce. Po hospitalizaci se následující rok vydal
na pouť do portugalské Fatimy, kde byl ochráněn před dalším atentátem,
Jan Pavel II. už od inaugurace i při mnoha svých následných cestách
často zdůrazňoval, že mladí jsou nadějí církve a světa. Byl rovněž výji
mečný svými snahami o dialog s představiteli jiných církví a také proto
hodně cestoval. Byl lidský a bezprostřední, v Kalkatě například neváhal
obejmout malomocné muže. Blahořečil či kanonizoval stovky osobností
a pro nás je nezapomenutelná kanonizace sv. Anežky České 12. listopadu
1989, po níž za pouhých pět dnů začala tzv. Sametová revoluce.
Počátkem roku 2005 se papežův zdravotní stav zhoršil, naposledy po
žehnal poutníkům z okna Apoštolského paláce 30. března při generální
audienci. Zemřel ve večerních hodinách 2. dubna 2005. Blahořečen byl
1. května roku 2011. Jeho připomínka je slavena 22. října.

Nahoře Papež Jan Pavel II. v roce 1993,
dole rodiče Emilia a Karol se starším synem Edmundem, foto po r. 1906
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ZAPOČATÉ
KANONIZAČNÍ PROCESY
Martin Středa
Ignác Stuchlý

Antonín Cyril Stojan
Marie Vojtěcha Hasmandová

Antonín Suránek
Anna Marie Zelíková
Josef Beran

Jan Bula
Václav Drbola

Tomáš Týn
Marie Eliška Pretschnerová

Martin Středa
Narodil se v Hfivicích v Horním Slezsku (dnes Gliwice v Polsku)
v listopadu roku 1587. Po požáru města rodina Středových zchudla
a sedmnáctiletý syn odešel studovat do Prahy, do semináře pro chudé
studenty. V Praze vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a po dvouletém
noviciátu v Brně byl vyslán na studia filozofie do Štýrského Hradce.
Roku 1615 se vrátil do Prahy, ale jako jezuita ji během stavovského
povstání musel opustit. Putoval znovu do Štýrského Hradce, kde roku
1621 přijal kněžské svěcení a začal učit na pražském gymnáziu.
Martin Středa byl v Praze promován doktorem filozofie a teologie,
stal se univerzitním profesorem a ovládal čtyři jazyky. Od roku 1625
strávil čtyři roky ve slezské Nise jako profesor jezuitského kolegia, byl
také ustanoven rektorem v pražském Klementinu a dvakrát se stal
provinciálem jezuitů českých, moravských i slezských.
V roce 1645 se s velkým nasazením účastnil obrany Brna, oblé
haného švédskými vojsky. Švédové obléhání vzdali, odtáhli a lid usou
dil, že se tak stalo zásluhou modliteb pátera Středy a přímluvy Panny
Marie. Dokonce prý, když se poslední Švédská dělová koule přikutálela
k jeho nohám a tam se zastavila, nehnul Martin ani brvou. V každém
případě se Martin Středa poté dočkal ovací jako zachránce města.
Roku 1646 je Martin povolán jako spirituál k pražským studentům,
ale už o dva roky později se znovu stává provinciálem. To mimo jiné
znamenalo časté a tehdy značně obtížné cestování. V době, kdy mu již
ubývalo sil, se vrátil do Brna a zde 26. srpna 1649 umírá. V roce 1876
byly jeho ostatky přemístěny do prosklené rakve a uloženy v kryptě
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně, kde odpočívají dodnes.
Jeho památka je připomínána 26. srpna.

Ignác Stuchlý
Narodil se 14. prosince 1869 ve slezské Boleslavi. Koncem roku
1891 zahájil v Olomouci u dominikánů studia teologie, které ovšem
musel přerušit. Na podzim roku 1894 odjíždí k salesiánúm do Turína,
v srpnu následujícího roku vstupuje do noviciátu a pokračuje ve
studiích. Kněžské svěcení přijímá v listopadu roku 1901.
V říjnu 1910 přijíždí ze svého působiště v salesiánském konviktu
v Gorici do slovinské Lublaně, kde až do roku 1924 pečuje o salesiánský ústav a dostavbu kostela.
Následujícího roku je vyslán k salesiánské komunitě do italské
Perozy, kde žilo i několik Čechů. V té době se doma probouzel zájem
o salesiány a byli sem také posíláni chlapci z Československa.
Salesiánúm se posléze podařilo koupit klášter ve Fryštáku a koncem
září 1927 sem spolu s P. Stuchlým přijelo z Itálie sedmnáct chlapců se
třemi salesiány. Brzy se ovšem Ignác Stuchlý zasloužil o vybudování
dalších salesiánských klášterů na řadě míst republiky, např. v Praze,
Ostravě, Brně nebo v Pardubicích.
V roce 1935 je P. Stuchlý jmenován inspektorem a později i provinciálem nově zřízené samostatné české Salesiánské provincie.
Během druhé sv. války bylo několik salesiánských ústavú zabráno
nacisty, také fryštácký dům musel být pro potřeby nacistů vyklizen
a salesiáni se mohli vrátit až po válce.
V březnu 1950 byl P. Stuchlý stižen záchvatem mrtvice a od té doby
zůstal upoután na lůžko. 13. dubna před půlnocí byl dům salesiánú
obklíčen StB, vojskem a tzv. Lidovými milicemi. Následně byli salesiáni,
stejně jako všichni řeholníci v celé zemi, deportováni na různá místa do
sběrných internačních táborů.
P. Stuchlý byl později umístěn do domova důchodců v Lukově
u Fryštáku, kde byl v lednu 1953 stižen dalších záchvatem mrtvice.
Zemřel 17. ledna 1953, byl pohřben na fryštáckém hřbitově a v březnu
1993 započal proces jeho blahořečení.

Antonín Cyril Stojan
Narodil se v květnu roku 1851 v Gertově u Přerova. Vystudoval
gymnázium v Příbore, poté vyšší gymnázium v Kroměříži a po ukon
čení studia bohosloví byl v červenci roku 1876 vysvěcen na kněze.
Byl neúnavným organizátorem řady charitativních katolických spol
ků, mimo jiné například v roce 1922 založil Arcidiecézní charitu
Olomouc.
Jeho celoživotní snahou bylo především opětovné zvelebení
nejvýznamnějších moravských poutních míst Velehradu a Svatého
Hostýna. Byl hlavním organizátorem cyrilometodějských slavností
v roce 1885. Od roku 1893 pracoval na vzniku Cyrilometodějského
družstva Velehrad a roku 1895 založil Matici sváto hostýnskou.
V roce 1896 byl promován na doktora teologie. Následujícího roku
zvolen ve volbách za poslance Říšské rady a do roku 1918 svůj mandát
ve volbách ještě několikrát obhájil. Politicky činným zůstal i po vzniku
Československé republiky v roce 1918 a stal se poslancem v Revo
lučním a později Národním shromáždění.
V letech 1907,1909 a 1911 organizoval známé unionistické sjezdy
na Velehradě, jejichž hlavní náplní bylo nalézt řešení ke sjednocení
církve. Arcibiskupem olomouckým se stal roku 1921.
Arcibiskup Antonín Cyril Stojan zemřel v Olomouci 29. září 1923,
byl pohřben v kapli na Velehradě a na jeho náhrobku jsou vyryta slova:
Blaženější je dávat, než brát. Na jeho počest byla později pojmenována
řada městských ulic, spolků, ústavů a institucí.
V současné době patří ke Služebníkům Božím a je očekáváno jeho
blahořečení.

Marie Vojtěcha
Hasmandová
Antonie Hasmandová se narodila v březnu roku 1914 v Huštěnicích
u Uherského Hradiště. Byla předposledním dítětem v rodině řezníka
Floriána a jeho ženy Rosálie, roz. Chrástkové. Matka Antonie zemřela už
v jejích šesti letech po porodu posledního dítěte, ale Antonie přesto
vyrůstala v harmonické a hluboce věřící rodině.
Ve třinácti letech odchází jako čekáteIka Kongregace Milosrdných
sester sv. Karla Boromejského do Frýdlantu nad Ostravicí. V roce 1933
ukončila maturitou studia na Učitelském ústavu u Sv. Anny v Praze,
v srpnu téhož roku vstupuje do kongregace a přijímá řádové jméno Marie
Vojtěcha.
V březnu 1940 složila doživotní řeholní sliby a následně pracuje jako
učitelka v Třeboni, pak ve Frýdlante a poté je ošetřovatelkou v nemocnici
ve Slaném. Po druhé sv. válce je do roku 1949 ředitelkou školy v BrněLíšni a krátce působí v mateřinci boromejek v Praze Pod Petřínem.
V roce 1950 je jmenována představenou ústavu Neumanneum v Pra
chaticích. Po násilném zrušení klášterů v dubnu 1950 zde před státní
bezpečností ukryla mladého kněze - františkána, který unikl zatčení. Po
udání byli oba zatčeni a Vojtěcha roku 1953 ve vykonstruovaném pro
cesu v Českých Budějovicích odsouzena na osm iet vězení za špionáž
a velezradu. Ve vězení onemocněla tuberkulózou a v květnu 1960 byla
po všeobecné amnestii propuštěna - 4 měsíce před vypršením trestu.
Od této doby byla až do smrti pod neustálým dohledem tajné státní
policie.
Následujících deset let působila sestra Vojtěcha v Charitním domě ve
Vidnavě a roku 1970 byla poprvé zvolena generální představenou kon
gregace. Ve funkci dvakrát cestovala do Říma a setkala se s papežem
Pavlem VI. a také s Janem Pavlem II.
V říjnu 1987 Marie Vojtěcha vážně onemocněla zhoubným nádorem
na plicích a 21. ledna 1988 ve Znojmě-Hradišti zemřela. Pochována byla
o týden později tamtéž.
Proces jejího svatořečení byl zahájen v listopadu 1996.
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Antonín turánek
Narodil se v květnu roku 1902 v Ostrožské Lhotě jako předposlední
ze šesti dětí rodičů Martina a Anny, roz. Vaňkové, která bohužel už
v Antonínově dětském věku zemřela.
Po obecné a měšťanské škole pokračoval Antonín ve studiu na
gymnáziu v Uherském Hradišti a poté zahájil studia bohosloví na teo
logické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tam byl také v červenci
roku 1926 vysvěcen na kněze a jeho prvním působištěm se stala farnost
Slatinice u Olomouce.
O tři roky později začíná pracovat jako spirituál v kněžském semináři
v Olomouci, kde sám dříve studoval a setrvává zde až do září r. 1948.
Poté se stává duchovním vůdcem studentů na Stojanově koleji, a to až
do jejího zrušení následujícího roku. Když v roce 1950 odmítne spo
lupracovat s komunistickým režimem, je zbaven všech funkci a jme
nován kaplanem ve Velkém Ořechově.
V červenci 1951 je zatčen a bez sdělení jakéhokoliv obvinění převe
zen do internačního tábora v Žel i ví. Na protest proti nespravedlivému
věznění odmítá odejít a musí být z vězení doslova vyveden. Poté pra
coval od roku 1955 manuálně např. ve vápence ve Štramberku a roku
1963 odchází do důchodu.
Po pražském jaru v roce 1968 mu bylo umožněno opět vykonávat
kněžské povolání a krátce působil jako spirituál v obnoveném kněžském
semináři v Olomouci. S nástupem normalizace odchází roku 1970 jako
kněz do obce Blatničky, o pět let později je mu ovšem znovu odebrán
státní souhlas nutný tehdy k výkonu kněžské služby.
Poslední roky života strávil Antonín šuránek v Ludgeřovicích u svého
synovce P. Antonína Dominika. Umírá 3. listopadu 1982 v nemocnici
v Petřkovicích a je pochován v Ostrožské Lhotě. Diecézní proces jeho
blahořečení započal v roce 1996, o několik let později mu byl v Římě
udělen titul Služebník Boží.

Anna Marie Zelíková
Anička Zelíková se narodila 19. července 1924 v Napajedlích, jako
dcera rolníka Aloise a jeho manželky Anny, roz. Jirsákové. Školní mládí
prožila v napajedelském vzdělávacím ústavu Ludmila, kde na její nábo
ženskou výchovu měly podstatný vliv řeholní sestry sv. Kříže.
Velkou událostí v Životě Aničky se bezesporu stalo její první svaté
přijímání dne 25. května 1933. Tehdy poprvé silně zatoužila zcela se
obětovat Bohu, od této doby dochází prakticky denně na mši svátou
a jejím vzorem se stává krátce předtím kanonizovaná Terezie z Lisieux.
V dubnu roku 1938 se na Zelený čtvrtek Anička náhodou dozvídá
o zabíjení nenarozených dětí a je tímto zjištěním natolik dojata a otře
sena, že se nabídne Bohu jako oběť za tyto hříchy. Následující den, na
Velký pátek, nabídku své oběti opakuje a krátce poté je zachvácena
chrlením krve a projevují se první známky tuberkulózy.
Anička byla šťastná, že její oběť byla přijata a navzdory nemoci nadále
plnila své povinnosti v domácnosti i ve škole. Po zbytek života nalézala
oporu především u sestry Ludmily Tichopádové a Dr. Josefa Hloucha,
pozdějšího českobudějovického biskupa.
Nemoc Aničce znemožnila vstup do pražského kláštera karmelitek, po
kterém toužila, ale byla přijata do III. řádu karmelského. Přijala řeholní
jméno Marie a v únoru 1941 složila řeholní sliby chudoby, čistoty
a poslušnosti.
Anna Marie Zelíková zemřela ráno 11. září 1941 šťastná, že její oběť
byla přijata.
V březnu 1991 byla Anička prohlášena Služebnicí Boží a současně
zahájen proces beatifikace.

Josef Beran
Narodil se v rodině plzeňského učitele Josefa a jeho ženy Marie, roz.
Lindauerové. Po vystudování gymnázia pokračoval od r. 1907 ve studiu
bohoslovectví na papežské univerzitě v Římě. V roce 1911 byl vysvěcen
na kněze a pokračoval ve studiu teologie (doktorát 1912). Do roku 1917
působil na několika místech jako kaplan (Chýše, Prose nice, Praha). Poté
se stává učitelem a později ředitelem Ženského učitelského ústavu
sv. Anny, a to až do roku 1928. Dále působil jako docent pastorální teo
logie na Teologické fakultě Karlovy univerzity v Praze, roku 1932 se stává
profesorem teologie a současně také rektorem pražského arcibiskup
ského kněžského semináře.
V době Protektorátu byl zatčen a od roku 1942 vězněn v koncen
tračních táborech Terezín a Dachau. 4. listopadu 1946 jej papež Pius XII.
jmenoval arcibiskupem pražským, vysvěcen byl 8. prosince téhož roku.
Po komunistickém převratu v únoru 1948 odmítal podřídit církev ko
munistické moci a byl proto do r. 1951 internován v pražském arcibiskup
ském paláci a poté až do r. 1963 na řadě míst tehdejšího Československa
(Roželov, Růžodol, Paběnice, Mukařov, Radvanov). Během internace byl
neustále sledován a StB se marně snažila jeho osobu kompromitovat.
Po propuštění měl zakázán pobyt v Praze i vykonávání arcibiskupského
úřadu. 25. února 1965 jej papež Jmenoval kardinálem a arcibiskupu
Beranovi bylo dovoleno odjet do Říma na slavnostní předání kardinálského klobouku. Nebyl ovšem povolen jeho návrat do vlasti.
V Římě se kardinál Beran zapojil do příprav 2. vatikánského koncilu
a v září 1965 na něm pronesl projev 0 svobodě svědomí a mimo jiné se
vyslovil pro rehabilitaci Jana Husa. V Římě také založil České náboženské
středisko Velehrad. Jeho sekretářem byl v této době P. Jaroslav Š kar vada.
Na počátku roku 1969, po sebevraždě Jana Palacha, pronesl ve vati
kánském rádiu projev, v němž jeho čin neschválil, ale vyzdvihl jeho ideály.
Statečný muž a vězeň dvou totalitních režimů Kardinál Beran zemřel
dopoledne 17. května 1969 na rakovinu plic. Komunistická vláda
nepovolila převoz těla do vlasti, proto byl kardinál pohřben po boku
papežů v kryptách chrámu sv. Petra v Římě. Stalo se tak z rozhodnutí
papeže, který také zcela výjimečně vedl veškeré obřady a kardinál Beran
zůstává jediným Čechem, kterému se této pocty dostalo.
Proces blahořečení kardinála Berana byl zahájen 2. dubna 1998.

Jan Bula
Narodil se 24. června 1920 v Lukově u Moravských Budějovic rodi
čům Marii a Antonínu Bulovým. Po ukončení obecné školy vystudoval
gymnázium v Moravských Budějovicích a po maturitě vstoupil v roce
1939 do kněžského semináře v Brně.
Během druhé sv. války byli mnozí bohoslovci nuceni studia přerušit
a nastoupit na nucené práce. Proto i Jan Bula musel začátkem roku 1943
nastoupit do keramičky ve Vranovské Vsi. Vrátil se až koncem války,
pokračoval ve studiích a v červenci 1945 byl vysvěcen na kněze. První
mši svátou sloužil ve svém rodném Lukově. Téhož roku byl ustanoven
jako kaplan v Rokytnici nad Rokytnou, kde se činorodě zapojil do
veřejného života. Pravidelné pomáhal při sportovních i divadelních
akcích katolické organizace Orel a také proto byl velmi oblíben místní
mládeží, ve volných chvílích také rád chodil po okolí a maloval. V čer
venci 1949 je ustanoven administrátorem rokytnické farnosti a zahajuje
opravy rokytnického kostela.
Po komunistickém převratu v únoru 1948 podnikala nová vláda veške
ré kroky k likvidaci církve nebo alespoň k její naprosté podřízenosti
a kontrole komunistické moci. Pro tento účel byla využita jakákoliv
negativní událost. Jednou z nich se stala trojnásobná vražda tří komu
nistických funkcionářů, ke které došlo v obci Babice v červenci 1951.
Následovalo několik vykonstruovaných procesů, které režimu poslou
žili k likvidaci tzv. „třídních nepřátel". Naprosto neviní lidé byli popra
vováni nebo odsouzeni na desítky let do vězení a pracovních táborů. Jan
Bula se do konfliktu s mocí dostal už dříve, tehdy ještě vyvázl, ale nyní ho
pomsta dostihla. Společně s dalšími byl zatčen, obviněn ze spoluúčasti
na babické tragédii a v listopadu 1951 odsouzen k trestu smrti. Mimo
jiné prý „zneužíval důvěry, již jako duchovní požíval mezi věřícími, k zločinné činnosti“.
Veškeré žádosti o milost jsou zamítnuty a ráno 20. května 1952 je
Jan na dvoře jihlavské věznice oběšen. Tělo bylo spáleno a popel, jak
tehdy bylo časté, pohozen neznámo kde.
Jan Bula se dočkal posmrtné rehabilitace až v roce 1990 a počínaje
rokem 2004 je připravováno jeho blahořečení.

Václav Drbola
Narodil se 16. října 1912 ve Staro vičkách poblíž Hustopečí u Brna
jako nejstarší syn Václava a Růženy Drbolových. Měl ještě šest souro
zenců. Po obecné škole studoval reálné gymnázium v Hustopečích, roku
1933 byl přijat do brněnského kněžského semináře, kde úspěšně vy
studoval teologii a v červenci 1938 byl vysvěcen na kněze. Působil jako
kooperátor ve Slavkově u Brna, na počátku druhé sv. války v Čučících
a od roku 1943 jako kaplan v Bučovicích. Aktivně pracoval s mládeží
jako vedoucí představitel Spolku katolických tovaryšů a organizace Orel.
Mezi jeho další zájmy patřilo například také výtvarné umění.
Únorový komunistický převrat v roce 1948 se mimo jiné projevil zá
kazem obou spolků a vzhledem ke své oblibě u lidí začal být Václav
pokládán za osobu režimu nepohodlnou.
V roce 1950 byl v Babicích zatčen místní farář A. Poláček za údajnou
protistátní činnost a na jeho místo byl povolán Václav Drbola. Nastoupil
v březnu 1951 a začal plnit své povinnosti - vyučoval náboženství
v místní škole i okolních obcích, staral se o farní hospodářství a pustil
se i do opravy kostelních varhan.
V květnu 1951 se Václav setkal s jistým Ladislavem Malým, dobro
druhem a pravděpodobným spolupracovníkem StB. Malý se vydával za
agenta CIC s vymyšlenou historkou o plánovaném únosu tehdy inter
novaného arcibiskupa Josefa Berana. Malý byl ovšem v té době už
sledován. 17. června byl Drbola zatčen a následnou vraždu v Babicích,
která se stala o dva týdny později, zneužil komunistický režim k tomu,
aby stíhal každého, s kým se Malý setkal.
Spoluvězni později vypovídali o křiku Václava Drboly, který byl ve
vězení mučením donucen k prohlášení, že nese svůj díl viny na vraždě
v Babicích, o které se ovšem dozvěděl až ve vězení. To ale stačilo, aby jej
brněnský soud pro zločin velezrady a návodu k vraždě odsoudil k trestu
smrti oběšením. Vykonstruovaný a rychlý proces byl provázen hyste
rickou propagandistickou kampaní, jak v této době bylo zvykem.
Václav byl popraven ráno 3. srpna 1951 na dvoře jihlavské věznice,
tělo spáleno a popel tajně uložen na brněnském hřbitově. Až na konci
60. let mohla být jeho urna uložena na hřbitově ve Starovičkách.
Václav Drbola byl soudně rehabilitován až v 90. letech a v září 2011
započal proces jeho beatifikace.

Tomáš Týn
Narodil se v květnu roku 1950 v Brně jako první ze tří dětí v rodině
lékařů Zdeňka a Ludmily Týnových. Po základní škole studoval brněn
ské gymnázium a roku 1966 získal stipendium na dokončení studia
v prestižním gymnáziu ve francouzském Dijonu, kde r. 1969 maturoval.
Jeho rodina v roce 1968 emigrovala z Československa do Německa
a tak Tomáš mohl cestovat. Přitom navázal kontakty s P. Henri Féretem,
převorem kláštera dominikánú v Dijonu a profesorem církevních dějin.
To podstatně přispělo k jeho rozhodnutí, stát se řeholníkem - dominikánem. Na podzim roku 1969 vstoupil ve Wartburgu do dominikánského
noviciátu a v říjnu 1973 složil v Bologni věčné sliby.
V červnu 1975 byl v Římě vysvěcen papežem Pavlem VI. na kněze
a nabídl svůj život Bohu, jako oběť za svobodu církve v tehdejším
Československu.
V roce 1978 získává Tomáš Týn na papežské univerzitě Angelicum
doktorát teologie a stává se profesorem morální teologie a filozofie na
dominikánské fakultě v Bologni.
Věnoval se také literární tvorbě, jeho kázání měla značný ohlas a byl
vzorným řeholníkem i laskavým a obětavým knězem.
Koncem roku 1989 propukla u Tomáše zhoubná nemoc a byl převe
zen do nemocnice v Heidelbergu, kde 1. ledna 1990 zemřel, zaopatřen
sv. svátostmi. Na jeho hrobu v Neckargemiindu můžeme číst nápis:
Vystoupím k oltáři Hospodinovu.
Život a skutky Tomáše Týna jsou v současné době zkoumány za
účelem blahořečení.

Marie Eliška Pretschnerová
(Anna Pretschnerová)
Narodila v září 1911 v rodině lesníka v Nových Zámcích v Čechách
a se čtyřmi sourozenci vyrůstala v láskyplném prostředí obklopeném
nádhernou přírodou. S výborným prospěchem vystudovala učitelský
ústav Kongregace školských sester v Chrudimi a poté byla přijata do
kandidatury kongregace v Praze-Břevnově. Pod řeholním jménem Eliška
zde složila v srpnu 1932 řeholní sliby. Dále rozšiřovala své vzdělání a po
maturitě na reálném gymnáziu kongregace v Praze pokračovala studiem
fyziky a matematiky na Karlově univerzitě. Kvůli válečným událostem
mohla vzdělání dokončit až po roce 1945 a poté vyučovala na pražském
řádovém gymnáziu na Vinohradech. To však bylo po komunistickém
převratu zrušeno a Eliška je následně pověřena výchovou no viček.
Na počátku 50. let se po násilném zrušení klášterů a vyhnání řeholnic
snažila svou prostou a neokázalou statečností být ostatním sestrám
příkladem. Nebála se pomáhat v nejtěžších situacích. V následujících
letech působila v nemocnicích a sociálních ústavech v Podbořanech
Slatiňanech a Budeničkách u Slaného.
V polovině padesátých let byla jmenována provincionální představe
nou a v následujících 60. letech, kdy probíhalo v zemi politické uvolnění,
byla spoluzakladatelkou Sekretariátu řeholních společenství. V době
počínající normalizace byl ovšem Sekretariát zrušen a Eliška spolu
s dalšími podrobována výslechům a sledování tajné policie, ale veške
rou údajnou „vinu“ bere na sebe.
V roce 1969 její služba provinční představené končí, ale je v Římě
zvolena generální představenou a státní mocí je jí povoleno vycestovat.
Zůstává v Římě, kde se krom jiného zasloužila o budování české koleje
Nepomucenum. Ve funkci Eliška zůstává až do roku 1983 a poté se vrací
do vlasti. Jejím působištěm a současně domovem byl nadále Charitní
domov v Hoješíně. Pomáhala u nemocných sester, pracovala na zahradě
nebo překládala zahraniční články.
Postupem doby jí ubývalo sil, až 4. května 1993 v Hoješíně zemřela
a byla pochována na hřbitově ve Slatiňanech. V červnu roku 2001 byl
královéhradeckým biskupem Dominikem Dukou zahájen její beatifikační proces.

Bozi muka v polích
Poutník, jdoucí kolem
s kloboukem v ruce,
se zde zastavuje,
aby nabral sílu na další cestu.
Rolník, jdoucí kolem
tohoto posvátého místa,
znamená se křížem na čele.
Matka vodí sem,
do stínu, své děti,
aby jim vyprávěla
o veliké lásce a oběti Boží,
aby společně vyšeptali zde
svou vděčnou modlitbu.
Nezhyne rod,
jenž věřit nepřestane!

DALŠÍ ČEŠTÍ PATRONI

sv. Josef
sv. Wolfgang z Řezna
sv. Jimram
sv. Vít
sv. Pět bratří

sv. Edmund Kampíán
sv. Klement I.
sv. Norbert z Xantenu
sv. Klíment Ochridský

sv. Zikmund
sv. Vintíř

Sv, Josef
Josef se pravděpodobně narodil ve druhé polovině 1. století před
Kristem. Pocházel z královského rodu, protože byl sice vzdáleným, ale
přímým potomkem krále Davida.
Josef pracoval jako tesař v Nazarete a zasnoubil se s mladou dívkou
Marií. Ale ještě před svatbou zjistil, že Marie čeká dítě. Zprvu chtěl
snoubenku zapudit, ale měl sen, ve kterém ho anděl Páně nabádal, aby
tak neučinil: .„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou man
želku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svátého. Porodí syna a dáš
mu jméno Ježíš...“
V té době je ovšem vydáno nařízení o sčítání lidu, na které je nucen
putovat do Betléma i Josef s Marií ve vysokém stupni těhotenství.
V přeplněném městě marně hledali nocleh a nakonec Marie musela
porodit ve chlévě. Dítěti bylo dáno jméno Ježíš. Na další vyšší pokyn
odvedl později Josef svou rodinu do Egypta, kde se několik let ukrývali
před králem Herodem.
Poslední zmínku v evangeliích o sv. Josefovi nalézáme v příběhu, kdy
Josef s Marií a dvanáctiletým Ježíšem putují na svátky do Jeruzaléma.
Další věrohodné informace o jeho životě už bohužel nejsou známé,
zemřel zřejmě někdy ve druhé polovině 1. století po Kristu.
Jako světec byl sv. Josef ctěn nejdříve ve východní církvi a postupem
doby úcta k němu sílila i na západě. Patronem Čech je od roku 1654
a roku 1870 byl prohlášen patronem celé církve.
Jeho svátek se slaví 19. března a krom toho bývá ještě 1. května
připomínán svátek sv. Josefa dělníka. Často bývá v neděli po Božím hodu
vánočním rovněž slaven svátek sv. Rodiny, jíž je sv. Josef bezesporu
součástí.
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Sv. Josef - litografie z roku 1896
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Sv. Wolfgang
Sv. Wolfgang (také Wolfgang z Řezná) se narodil kolem roku 924
v severním Švábsku v rodině zchudlého šlechtice. Přesto se mu dostalo
dobrého vzdělání a je jisté, že byl od mládí velmi vnímavý, nadaný a ve
studiu úspěšný.
Roku 956 jej trevírský arcibiskup jmenoval ředitelem školy a děkanem
kapituly v Trevíru. O několik let později se na arcibiskupovo doporuče
ní dostává do služeb císaře Oty I. a nabízí se mu skvělá kariéra. Ale
Wolfgang se přesto roku 965 rozhodl odejít do kláštera ve švýcarském
Einsiedelnu. O pět let později je mu uděleno kněžské svěcení a posléze
odchází jako misionář do Uher.
V roce 972 přijímá biskupské svěcení, nastupuje na biskupský stolec
v bavorském Regensburgu a ihned začíná s reformou klášterů. Pro nás
zůstává jeho velmi významným počinem ustanovení pražského biskup
ství, které dokázal prosadit, přestože se tento krok ve své době ne
setkával v Německu s přílišným souhlasem.
Wolfgang žil velmi asketickým životem, ale měl vždy pochopení pro
potřeby věřících. Neustále se snažil nacházet nové způsoby evangelizace,
velmi pečoval o školství a výchovu mládeže vůbec. Dbal na pomoc chu
dým, především v dobách neúrody neváhal otevřít sýpky a dohlížel na
spravedlivé rozdělení zásob.
31. října roku 994, při jedné z cest k šaleburskému arcibiskupovi, pře
padla náhle Wolfganga slabost a horečka. Nechal se proto přenést do
nejbližšího kostela v obci Pupping v Horním Rakousku. Do chrámu se
začali sbíhat lidé a biskupův doprovod je nechtěl vpustit. Ale Wolfgang
svolil: „Ať vstoupí, kdo chce, nestydím se zemřít - hanbou je pouze hřích,
nikoli smrt.“ A odevzdal svou duši Pánu.
Byl pohřben v Regensburgu a kanonizován v říjnu roku 1502 při
přemístění jeho ostatků do nové krypty. V té době také začíná stoupat
jeho věhlas. V roce 1873, při oslavách 900 let ustanovení pražské
diecéze, byla část ostatků sv. Wolfganga darována svatovítské katedrále
v Praze.

106

Sv. Wolfgang - obraz z 15. století

107

Sv. Jimram
Jimram z Řezná byl misijním biskupem íránského původu. Hlásal
evangelium na území Bavorska, kde také zemřel mučednickou smrtí.
Jimramovy ostatky byly převezeny do Řezná a nad jeho hrobem
postupem doby vzniklo opatství svátého Jimrama.
Životopis Jimrama sepsal kolem roku 750 biskup Arbeo z Freisingu,
ale přesto o jeho životě mnoho nevíme. Zřejmě pocházel z dobře
situované rodiny a přestože měl biskupské svěcení, působil jako
krajem putující misionář, který odvrací lid od pohanských zvyků.
Později se nakrátko usadil v bavorském Řezně. Zde měl být křivě
obviněn rodinou řezenského vévody ze svedení jeho dcery. Její bratr
pak biskupa, který už byl na cestě do Říma, pronásledoval a po do
padení krutým způsobem zabil.
Svatý Jimram býval hojně uctíván i v českých zemích, protože až do
vzniku pražského biskupství byly Čechy součástí řezenské diecéze.
Někteří autoři životopisů sv. Václava se domnívají, že také sv. Václav
Jimrama ctil a byl mu dokonce nějak osobně zaslíben. Údajně mu chtěl
i zasvětit nový kostel na pražském hradě, ale postavená rotunda byla
posléze zasvěcena sv. Vítu.
Jako český patron je Jimram zmíněn v Opatovickém homiliáři,
pocházejícím zřejmě z 11. století.
Jméno Jimram bylo velmi oblíbeno v českých šlechtických rodech,
například u Boskovicú nebo Pernštejnů, s jeho jménem je také spo
jen název obce Jimramov a na Slovensku je svátému Jimramovi
zasvěcena bazilika v Nitře.
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Sv. Jimram

Sv. Vít
Narodil se zřejmě krátce před rokem 300 na Sicílii v bohaté rodině.
Nejstarší (ale nepříliš spolehlivý) dochovaný životopis pochází až ze
sedmého století a představuje sv. Víta jako zázračné dítě.
Podle legend byl svými vychovateli (chůva a kojná Crescentia a její
manžel Modestus) údajně veden ke křesťanské víře. Vítův otec prý byl
pohanem a vůbec netušil, že jeho synek byl pokřtěn a vyznává jinou víru.
Když se o tom dozvěděl, nutil chlapce, aby se víry zřekl. V té době nařídil
císař pronásledování křesťanů a pohnán k odpovědnosti byl i malý Vít,
kterého pořádně zbili a vrátili otci, aby se postaral o jeho převýchovu a
nápravu. Kolik let chlapci v této době bylo nevíme, bývá uváděno rozmezí
7 až 12 let.
Otec si ovšem se synem nevěděl rady a začal dokonce uvažovat o jeho
vydání soudu. To hrozilo i jeho vychovatelům, proto i s Vítem uprchli.
Nějaký čas se ukrývali u jihoitalského pobřeží, ale i tady se snažili tamní
obyvatele obracet na víru. Zakrátko byli odhaleni, zajati a předvedeni před
císaře Diokleciána. Přemlouvání k odmítnutí víry se míjelo účinkem, Vít
se nenechal zlákat žádnými sliby, proto došlo na mučení.
Víta i oba vychovatele nořili do kotle s vroucím olejem, poštvali na ně
hladového Iva, ale trojice vše přežila bez úhony. Lev si prý lehl a olizoval
chlapci nohy. Nakonec byli nataženi na skřipec a popraveni mečem.
Vypráví se ovšem i jiný příběh, podle kterého Vít zemřel až po pověšení
na strom a probodnutí trojzubcem. Jeho ostatky byly r. 756 přeneseny
do francouzské baziliky St. Denis nedaleko Paříže a o necelých sto let
později do kláštera v Corvey.
Skutečnost, že Vít zemřel pro víru v tak mladém věku způsobila, že le
gendy o něm se rychle šířily. Současně rostla t úcta k malému mu
čedníkovi, proto už od 5. století vznikaly první kostely jemu zasvěcené.
Ve středověku už jich byly stovky a sv. Vít byl znám po celé Evropě.
Patří mezi nejuctívanéjší světce, je vzýván jako ochránce před mnoha
nemocemi a pod jeho patronát spadá řada různých profesí. Desítky míst
ve světě se pyšní tím, že vlastní jeho ostatky. Část z ostatků měl darovat
německý král Jindřich I. sv. Václavovi, který k poctě sv. Víta vybudoval na
Pražském hradě chrám. Císař Karel IV. prý v roce 1355 přivezl dokonce
značnou část zbývajících Vítových ostatku z Francie do Prahy a jsou
dodnes uloženy ve svatovítské katedrále.
Svátek sv. Víta slavíme 15. června.
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Sv. Vít,
roku 1714 na Karlově mostě v Praze

Svatých Pět bratří
(sv. Benedikt, Jan, Matouš
Izák a Kristin)
Benedikt a Jan byli kněžf italského původu z mnišské komunity
u Ravenny. Měli na přání krále Boleslava Chrabrého a císaře Oty III.
pokračovat v díle sv. Vojtěcha na území Polska, kam přes Alpy a české
území přišli někdy koncem roku 1001. Usadili se v poustevně západním
směrem od Poznaně, zatím se pravděpodobně učili slovanskému jazyku
a museli vyčkávat na svolení k misionářské práci z Říma. Boleslav pro ně
nechal vybudovat malý klášter a mezitím se k nim připojili dva učedníci
domácího původu - Matouš a Izák a jako laik ještě kuchař Kristin.
11. listopadu roku 1003 však klášter přepadli lupiči a všech pět jeho
obyvatel povraždili. Čtyři bratři byli pohřbeni v kapli a laik Kristin zřejmě
někde poblíž. Kníže Boleslav nechal na místě později postavit větší
klášter a roku 1008 bylo všech pět mučedníků uznáno za polské patro
ny. Následujícího roku nechal Boleslav jejich těla převézt do katedrály
v Hnězdně.
Ostatky pak roku 1039 spoiu s ostatky sv. Vojtěcha převez) kníže
Břetislav do Prahy. V roce 1046 většina ostatků přešla do opatrování
nově založeného kapitulního kostela sv. Václava ve Staré Boleslavi.
Ostatky sv. Kristina byly kolem roku 1128 přeneseny do olomoucké
katedrály sv. Václava.
Ani tehdy ještě nenastal konec přesunů. Roku 1352 byly ostatky dvou
bratří za přítomnosti Karla IV. uloženy do nových olověných schránek,
ale hrob je od husitských válek nezvěstný.
Svatí bratři jsou čeští patroni a jejich svátek se slaví 25. srpna.
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Relikviář s ostatky sv. Réti bratří z roku 1617

z podkladu pražského chrámu sv. Víta,
foto z 20. let minulého století

Sv. Edmund Kampíán
Narodil se v lednu roku 1540 v rodině londýnského katolického
knihkupce. Jako velmi nadanému mu byla umožněna studia na uni
verzitě v Oxfordu a roku 1564, ve čtyřiadvaceti letech, získal aka
demický titul.
V témže roce ale opustil katolicismus a přísahou věrnosti uznal
královnu nejen jako panovnici Anglie, ale i jako hlavu anglikánské
církve, která vznikla odtržením od církve katolické.
Dalším studiem ovšem postupně změnil názor, před svědky přísahu
odvolal a vrátil se zpět ke katolické církvi. Po roce 1570 odchází do
severní Francie, kde nastupuje do semináře pro mladé anglické ka
tolíky a v roce 1573 je vysvěcen na podjáhna. Odchází do Říma, kde
je přijat do Tovaryšstva Ježíšova a zakrátko vyslán, aby dokončil studia
v rakouské provincii, Ta měla své domy i v Čechách a na Moravě
a Edmund se tak dostává do Prahy a Brna. Později v Praze vyučuje
v jezuitském Klementinu teologii, filozofii a rétoriku. V Praze byl
Edmund roku 1579 vysvěcen na kněze a následně od představených
obdržel svolení vrátit se do Anglie, kam odcestoval v roce 1580.
V jeho vlasti byl ovšem katolicismus nezákonný a otec Kampián
proto přijíždí tajně. Putuje krajem, odvážně a přitažlivě káže, nechává
tisknout letáky vybízející ke katolické víře a od svého počínání se
nikým a ničím nedá odradit. V červenci 1581 je v Norfolku zatčen,
uvězněn, vyzýván aby opustil katolickou víru a krůtě mučen. Nakonec
je proti němu a dalším sedmi obviněným zahájen soudní proces, ve
kterém jsou všichni odsouzeni k smrti. Postupně jsou na šibenici
přidušeni, zaživa jsou jim vytrhány vnitřností a nakonec jsou jejich těla
rozčtvrcena. Edmundovi je ovšem ještě dána naposledy šance - pokud
se zřekne své víry, bude žít. Odmítá a 1. prosince 1581 je společně
s posledními živými druhy v Londýně popraven stejným způsobem
jako ostatní.
V roce 1886 byli všichni blahořečeni a spolu s dalšími devětatřiceti
umučenými roku 1970 papežem Pavlem VI. svatořečeni.

Sv. Edmund Kampián,
vyobrazení z roku 1631

Sv. Klement I.
Svatý Klement I., také nazývaný Kliment I. nebo Klement Římský, je
uváděn jako čtvrtý papež, jehož pontifikát je datován přibližně do let 88
až 97 po Kristu, případně také roky 92 až 101.
O jeho životě není mnoho známo. Někteří životopisci se domnívají
že byl původně pohanem z Makedonie a do Říma přišel později
s hlasatelem evangelia Pavlem, jiní uvádějí, že se narodil v Římě a jako
pohan byl k víře přiveden sv. Barnabášem, další jsou přesvědčeni, že
byl židovského původu.
Jako papež se zasloužil o šíření křesťanství do jiných zemí a snažil
se o zachování jednoty církve. V tomto smyslu bývá uváděn známý list
ke Korintským, jehož autorství ovšem zřejmě není jisté. Rovněž prý
ustanovil zapisovatele, kteří měli zaznamenávat skutky křesťanských
mučedníků.
Rozporuplné jsou i zprávy o jeho smrti. Podle nejznámější legendy
vypudil Klementa císař Trajan do vyhnanství do oblasti dnešního
poloostrova Krym v Černém moři. Když ani tam nepřestal sv. Klement
hlásat křesťanskou víru, byl na císařův rozkaz zabit - vhozen do moře
s kotvou uvázanou kolem krku. Tamní křesťané později tělo vylovili,
pohřbili a na místě vystavěli kapli. Po Čase hrob Klementa upadl v za
pomnění, až jej objevil Konstantin (známý jako slovanský věrozvěst
Cyril) a ostatky sv. Klementa dopravil s Metodějem do Říma. Díky
věrozvěstům se sv. Klement stal prvním světcem, který byl u nás
uctíván jako patron, část jeho ostatku je uchovávána i v pražském
chrámu sv. Víta. V Římě byla k jeho cti vybudována bazilika, kde
spočívají i ostatky sv. Cyrila.

Interiér baziliky sv. Klementa v Římě,
rytina z konce 19. století
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Sv. Norbert
Narodil se zřejmě mezi roky 1080 a 1085 v německém městě Xanten
jako dítě šlechtického rodu pánů z Gennepu. Rodiči Herbertem a Hedvi
kou byl podle tehdejšího zvyku předurčen pro službu Pánu, proto už jako
velmi mladý zastával kanovnické místo v xantenské kapitule.
Vzhledem ke svým schopnostem se zařadil mezi vzdělané muže své
doby a přestože jako kanovník přijal podjáhenské svěcení, nehodlal se
vzdát radostí světského života bohatých.
Pobýval u dvora císaře Jindřicha V., který jeho schopnosti ocenil
a povýšil ho na svého sekretáře. U císaře zůstal Norbert téměř deset let,
ale chování panovníka se mu stále více příčilo, až nakonec od dvora
odešel a jeho život se začínal pozvolna měnit.
Roku 1115 omráčil Norberta při jízdě na koni blesk letní bouřky.
Událost ho natolik ovlivnila, že zcela změnil svůj život a zřekl se
světských zájmů. Stal se pokorným kajícníkem, odešel do benediktin
ského kláštera v Siegburgu a posléze přijal kněžské svěcení. V roce
1118 rozdal všechen zbývající majetek, vyprosil si u papeže souhlas
k činnosti apoštolského misionáře a putoval po Francii, Belgii a Porýní.
V roce 1120 se spolu se svými následovníky usadil v místě zvaném
Prémontré a komunita, kterou zde založil, byla základem pozdějšího
Premonstrátského řádu. Řeholní stanovy převzali od sv. Augustina, který
se podle legendy Norbertovi zjevil. Řeholníků v typickém bílém oděvu
záhy přibývalo, někteří zůstávali, jiní putovali s Norbertem a další od
cházeli do nově založených domů.
Po šesti letech od založení řádu dosáhl Norbert v Římě potvrzení
premonstrátského řádu a téhož roku byl jmenován magdeburským
biskupem. Jeho nadmíru asketické retormní snahy ovšem vzbuzovaly jak
obdiv, tak i odpor a roku 1128 úřad předává svému nástupci.
6. června 1134 arcibiskup Norbert umírá. Byl pochován v tamním
klášterním kostele a roku 1582 byl svatořečen. V roce 1627, kdy se
Magdeburg přiklonil k protestantství, byly jeho ostatky převezeny do
pražského premonstrátského kláštera na Strahově.

Sv. Norbert - vyobrazení kolem r. 1930

Sv. Kliment Ochridský
Narodil se kolem roku 830, zřejmě pocházel ze Slovany obývaného
území Makedonie, vychován a vzdělán byl byzantskou školou. Spolu se
slovanskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem se zúčastnil cesty na
Krym a objevení ostatků papeže sv. Kli menta Římského a na jeho
památku také přijal mnišské jméno. Roku 863 s věrozvěsty přišel i na
území Velké Moravy. Po Cyrilově smrti sepsal jeho životopis (jistě
s významnou pomocí sv. Metoděje) a spolu s Gorazdem je uznáván za
nejvýznamnějšího a velmi vzdělaného Metodějova žáka.
Po Metodějově smrti byli roku 886 všichni jeho následovníci
vyhnáni ze země a Kliment s ostatními zřejmě odchází pod ochranu
bulharského knížete Borise. Ten se rozhodl zavést v zemi slovanskou
liturgii, proto část žáků ponechal v zemi a Klimenta s dalšími vyslal šířit
křesťanství a staroslověnskou liturgii na západ Makedonie, k Ochridskému jezeru. Kliment zde založil slavnou literární školu, po výuce prý
i po nocích hodně četl a psal a údajně vychoval asi 3500 kněží. Záhy
po Metodějově smrti byl sepsán jeho životopis, který je také dílem
právě Klimenta, stejně tak, jako celá řada dalších textů pro církevní
účely - o světcích, svátcích k oslavě apoštolů a podobně.
Kliment byl roku 893 byl ustanoven biskupem a zůstal jím až do své
smrti v červenci 916. Pochován byl v chrámu kláštera svátého
Pantelejmona v Ochridu, který sám založil.
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Sv. Kiíment Ochridský,
vyobrazení pravděpodobně ze 14. století

Sv. Zikmund
Jeho otcem byl pohanský burgundský král Gundobald, datum naro
zení je ovšem neznámé. Pocházet pravděpodobně z dnešního francouz
ského Lyonu, který v té době býval centrem Burgundského království.
Někdy před rokem 500 se oženil, narodil se mu syn Sigerik. Postupem
doby se Zikmund přiklonil ke katolické víře, což ovšem jeho otec odmítal.
Zikmund i s rodinou přesídlil časem do dnešní švýcarské Ženevy, kde
jeho spřízněnou duší byl tehdejší biskup Maxim. Nechal postavit klášter
i s chrámem v Agaunu, kde soustředil mnichy a podporoval budování
škol.
V roce 516 převzal Zikmund v Burgundsku vládu po zemřelém otci, ale
nepřestával v usilovném šíření katolické víry. Po smrti manželky se oženil
se svou komornou, která jeho syna Sigerika nenáviděla. Zřejmě se jí
podařilo Zikmunda přesvědčit o tom, že Sigerik plánuje zmocnit se jeho
koruny. Roku 522 proto Zikmund nechal svého syna zavraždit. Hrůzného
činu prý vzápětí litoval a začal konat přísná pokání spojená s půstem.
Obcházel chrámy, prosil Boha o potrestání za svá provinění s tím, že
chce zemřít mučednickou smrtí.
Následujícího roku byla Zikmundova říše napadena a zčásti obsazena
íránským vojskem. Král Zikmund byl zradou zajat a předán íránskému
králi Chlodomarovi. Ten nechal Zikmunda uvěznit a 1. května roku 524
byl spolu s manželkou a dvěma syny vhozen do studny poblíž vesnice
Coulmiers. Po čase bylo dovoleno jejich těla vyzvednout a převézt do
kláštera sv. Mořice, přičemž byl Zikmund prohlášen za svátého.
Úcta ke sv. Zikmundovi se šířila už od 9. století a v Čechách jeho kult
narůstal především po roce 1354, kdy císař Karel IV. převezl část
Zikmundových ostatků do pražské katedrály sv. Víta. Zikmund se poté
stal jedním z českých patronů a jeho svátek je u nás slaven 30. dubna.

Sv. Zikmund - freska v kostele sv. Trojice v Kostnici
z I. poloviny 1 5. století

Sv. Vintíř
(v Čechách blahoslavený,
v Německu nazýván sv. Cjunther)
Jeho místo ani datum narození není známo, snad se narodil někdy
kolem roku 960-970 jako člen knížecího rodu v Duryňsku. Byl příbuzným
císaře Jindřicha II. a vzhledem ke sňatku Jindřichovy sestry s králem
Štěpánem, byl spřízněn i s uherským vládnoucím rodem. Pravděpodobně
žil běžným životem příslušníka bohatší vrstvy a prý neuměl číst ani psát
do doby, než musel po smrti svého bratra zaujmout místo v čele rodu.
Asi v pětačtyřiceti letech se Vintíř blíže seznámil s řádem benediktinů,
údajně daroval všechen svůj majetek klášteru v Hersfeidu a vydal se na
pout do Říma. Po návratu roku 1006 se stává řádovým mnichem bene
diktinského kláštera v bavorském Niederaltaichu poblíž Deggendorfu.
Stahuje se stále více do ústraní a roku 1008 žádá o svolení k poustevnickému životu. Žil několik let v bavorských lesích v samotě a odříkání, poté
se přemístil na bavorskou stranu Šumavy a roku 1012 se k němu při
pojilo několik dalších řeholníkú. Během doby začal v místě vyrůstat
benediktinský klášter, později nazvaný Rinchnach.
Další zprávy o Vintířovi už jsou jen kusé, ale jistě víme, že kolem roku
1040 odchází na českou stranu, kde se dostal do oblasti kolem hradu
Rabí a posléze se usadil na vrchu Březník (Dobrá Voda u Hartmanic),
kde také v říjnu roku 1045 v poustevně zemřel. Na českém území prožil
posledních pět let své pozemské pouti.
Jeho život byl spojen i s knížetem Břetislavem a Břevnovským klášte
rem, kde byl podle svého přání pohřben.
Pověst o zbožném poustevníku pronikla do Čech už před jeho pří
chodem, později se dostávala dále do kraje a zdejší lid ho znal a ctil.
Benediktini začali brzy Vintíře ctít jako světce, protože u jeho hrobu
docházelo k zázrakům. Dobrá Voda se stala místem česko-německých
poutí, na jejichž tradici bylo navázáno po roce 1989.

Náhrobní kámen svátého Vintíře,
břevnovská bazilika sv. Markéty v Praze
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Věnováno všem
kteří kdykoli v minulosti
museli opustit svoji vlast...
Hana Gerzanicová

NAŠE PANÍ Z EXILU
(Psáno k instalaci sochy Panny Marie z Exilu
ve Strahovské zahradě Z 5.1994)

Naše Paní,
z exilu vracíš se
do Prahy stověžaté,
kde voní lípy květ,
kde Vltava si zpívá
české symfonie
po tisíce již let.

Naše Paní,
dny, roky v exilu
trnové koruny
nesly jak Velké Pátky...
Je doba vzkříšení,
národ se probouzí,
vracíš se do Čech zpátky.

Naše Paní,
znáš příchuť exilu
a jeho šedý dech,
vždyť Dítě zachránit
před nenávistí zlobou,
útěkem v cizinu
odešla jsi žít.

Naše Paní,
Tvé svaté ruce dnes
ze stráně Strahovské,
kde stojíš mezi námi,
k Bohu se pozvednou,
modlitby ponesou
v prosbě o požehnání.

Naše Paní,
pro Tvého Syna
údělem exilu byl
pozemský náš den.
Však vítěz nad smrtí
v domov svůj nebeský
vrátil se oslaven.

Naše Paní,
vítá Tě rodný kraj,
tón českých písní, slov
i dávných předků sen...
Kéž nikdy nemusíš
odejit, opustit
tu českou naší zemi

Panna Maria z Exilu
Praha, Strahov
Socha byla vytvořena díky
sbírce Čechů žijících v exilu
a v roce 1955 umístěna v zahradě
kláštera v Lisle u Chicaga v USA.
Jako dar krajanů byla roku 1993
převezena do Prahy, o rok později
instalována v zahradách Strahovského
kláštera a posvěcena kardinálem
Miloslavem Vlkem.
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Na dušičky. Advent
Na den Všech Svatých
Svátek sv. Václava
Sv. Vojtěch
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Sv. Anežka Česká
Sv. Zdislava

Sv Jan Ncpoinucký
Naše Pani z exilu
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