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Petr Zelinka

Počátky českého salesiánského díla
z perspektivy posledních 90 let
Prameny
• centrální salesiánský archiv v Římě (Archivio salesiano centrale Roma, nyní sídlo
na UPS)
• archiv Salesiánské provincie Praha
• Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond Arcibiskupství Olomouc, složka
Zprávy o salesiánech

Důležitá data
1894
Ignác Stuchlý odchází do Turína
1901
Ignác Stuchlý vysvěcen na kněze v Gorici
1910–1924 Ignác Stuchlý působí ve Slovinsku, v Lublani
1924–1927 Perosa Argentina
1927
Fryšták – příchod prvních salesiánů
1934
Ostrava – stavba salesiánského domu
1935	Vznik samostatné československé salesiánské provincie (inspektorie),
inspektorem se stal Ignác Stuchlý
1935	Praha – Štěpán Trochta přichází do Prahy budovat salesiánské dílo v Kobylisích
1937
Ostrava – postaven kostel sv. Josefa
1940	Praha – dostavěna první část salesiánského domu a kaple sv. Terezie
z Lisieux
1950
Akce K – přepadení mužských klášterů v noci ze 13. na 14. dubna
1968
Pražské jaro – uvolnění poměrů ve společnosti
1970
Normalizace – postupné omezení svobody ve společnosti
1989
Sametová revoluce
4

Významné osoby
Ignác Stuchlý – zakladatel českého salesiánského díla, slova Michala Ruy: „Tvé misie
budou na severu.“
Karel Klement v Praze a Augustin Štancl v Hranicích na Moravě – propagace salesiánské kongregace v Československu (články, přednášky, publikace životopisů Dona
Boska a textů o salesiánské výchovné metodě, animace hochů a jejich posílání do
Perosy Argentiny v letech 1924–1927).
Štěpán Trochta – iniciativní mladík v Turíně, kontakt s hlavním představeným a Augustinem Štanclem.
Hynek Dostál – podporovatel salesiánů v USA, diplomat – generální konzul ve městě
St. Louis
Leopold Prečan – olomoucký arcibiskup, v jeho arcidiecézi vznikly první dvě komunity (Fryšták, Ostrava), podporovatel salesiánů
Pietro Tirone – člen hlavní rady, znal se s Ignácem Stuchlým, podporoval příchod
salesiánů do českých zemí, měl na starost oblast střední a východní Evropy

Salesiáni za první republiky
V českých zemích jsou zprávy o salesiánech známé především díky četbě francouzské verze salesiánského časopisu Bolletino salesiano, jak ve šlechtických kruzích, tak
u vzdělaných měšťanů. V Praze se zajímala o dílo Dona Boska dcera Františka Palackého, Marie Riegrová-Palacká. V roce 1885 vyšel v Praze český životopis Jana Boska
od Barbory Pazderníkové, učitelky na měšťanských školách smíchovských. Po vylíčení
života zakladatele salesiánů Jana Boska, vyjadřuje autorka přání, aby salesiáni přišli
i do českých zemí.1 První podnět k příchodu salesiánů do českých zemí tedy přichází
z pedagogického prostředí.
Zájem o salesiány se pak ve větší míře objevil až po vzniku samostatného Československa, zejména v úvahách o salesiánském výchovném stylu a vydáváním

1

„Končíme přáním, aby i ve vlastech našich českoslovanských ujala se a kvetla díla taková,
jež by byla národu našemu spásou nejlepší. Kéž i u nás najdou se muži jako Bosco, kteří by veškeré snahy svoje věnovali mládeži nejopuštěnější, mladým učňům a dělníkům,
hochům i dívkám; kteří by stali se kouzelníky takovými jako Bosco, jenž nemaje s počátku, kam by hlavy položil, pomocí Boží stal se ochráncem tolika mladých, nadějných duší,
z nichž vychovává státům nejlepší občany, společnosti vůbec nejprospěšnější členy, církvi
nejoddanější služebníky!“ In: Pazderníková, Barbora: Apoštol opuštěné mládeže. Praha,
1885, s 68.
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životopisů zakladatele salesiánů Jana Boska.2 Výčet několika knih ukazuje rostoucí
zájem o působení následovníků Dona Boska.3
Hlavním propagátorem salesiánské kongregace na Moravě se stal Augustin Štancl,
kněz a katecheta působící v Hranicích na Moravě.4 Na počátky českého salesiánského
díla vzpomínal Štancl v Salesiánském věstníku ze září 1937, kde se zmiňuje, jak salesiány poznal v polské Osvětimi a také ve Vídni. Ihned začal publikovat články o salesiánech v deníku Našinec5 a v časopise Rodina a škola. Přednášel o salesiánech
v Moravské Ostravě, kde se přihlásilo několik dělnických hochů s úmyslem stát se
salesiány. Nakonec dílo podpořil i olomoucký arcibiskup Leopold Prečan.6 Je zajímavé si uvědomit, že kromě Barbory Pazderníkové to byl opět pedagog z praxe, kdo
o příchod salesiánů usiloval a salesiánské dílo propagoval.
Augustin Štancl byl velmi psavý, ve svých dopisech se obšírně vyjadřuje o tom,
co pro salesiánské dílo podniká.7 Neskrývá přitom často ani své rozhořčení nebo
nelibost nad průběhem událostí, takže se nám před očima objevuje plastický obraz
tehdejší doby. V dopise z 21. prosince 1926 Augustin Štancl informuje arcibiskupa
Leopolda Prečana o své činnosti ve prospěch salesiánů i o shromažďování financí.8
V jiném dopise z konce roku 1926 se zmiňuje o důležitosti propagace salesiánského
díla ve věstníku olomoucké arcidiecéze Acta curiae, aby kněží salesiánské dílo podpořili a šířili o něm povědomí u věřících ve svých farnostech.9
2
3
4

5
6
7

8
9

6

Srv. Med, Oldřich: Kniha víry, s. 75.
Vydání jednotlivých spisů: Goldschmid, Štěpán: Dílo Boskovo. Hradec Králové, 1923; Kerer, František: Don Bosco. Praha, 1923; Štancl, Augustin: Dílo salesiánské. Hranice na
Moravě, 1926.
Augustin Štancl (1871–1962), český římskokatolický kněz, středoškolský profesor, katolický publicista, a ve své době jeden z největších propagátorů ideje tzv. katolické školy
na Moravě. Prakticky celý svůj život zasvětil aktivitám podporujícím obnovení výchovy
a vzdělávání v katolickém duchu, a to v celém školském systému jak za Rakouska-Uherska, tak v československém státě. V roce 1900 založil spolu s dalšími kněžími v Olomouci
spolek Matice cyrilometodějská. Významně se zasloužil o uvedení salesiánů na Moravu,
do Fryštáku u Zlína, v roce 1927. Podrobný životopis viz: Němec, Vít: Augustin Štancl.
Kněz, katecheta, školský pracovník a průkopník salesiánského díla na Moravě. Uherské
Hradiště 2014.
Našinec – jeden z nejstarších a nejčtenějších deníků. Vycházel v Olomouci od roku 1869
do roku 1941. Obsahem se jednalo o regionální katolické noviny.
Srv. Salesiánský věstník, roč. VIII, září 1937, s. 123–126.
Viz Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 2646,
Zprávy o salesiánech. Mnoho informací přináší také edice Štanclových dopisů: Med, Oldřich: Dopisy monsignora Dra. Augustina Štancla, týkající se českého salesiánského díla sv.
Jana Boska. Fryšták, 1943.
Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 2646,
Zprávy o salesiánech, f. 26.
Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, fond Arcibiskupství Olomouc, inv. č. 2646,
Zprávy o salesiánech, f. 30.

V českém a moravském prostředí propagace způsobila, že v roce 1921 odjelo do
Itálie několik českých hochů, kteří se zajímali o vstup k salesiánům. Tyto jednotlivce
pak doplnila větší skupina hochů, kteří se od podzimu 1924 formovali v severoitalském městečku Perosa Argentina.10
Vedle vytváření vhodného prostředí pro nástup salesiánů propagací jejich díla
měl klíčový význam pro jejich příchod do českého prostředí přímý korespondenční
kontakt s ústředím salesiánského díla v italském Turíně. V čele kongregace Salesiánů Dona Boska stojí hlavní představený, který má kolem sebe poradní sbor,11 jehož
členové měli na starost jednotlivé sektory. Právě korespondence mezi českým regionem a turínským ústředím doplňuje naše poznání o tom, jak se vzájemné kontakty
rozvíjely.12
Již v roce 1924 píše do Turína latinský dopis ostravský farář a děkan František Felgenhauer. Popisuje situaci v Moravské Ostravě, že je zde průmysl, horníci a železárny,
a prosí hlavního představeného salesiánů, aby poslal české salesiány do Ostravy. Připomíná přitom, že řád salesiánů je důležitý pro výchovu mládeže. Nabízí salesiánům
připravené místo a 150.000 korun pro stavbu salesiánského domu a kostela.13 V září
téhož roku následuje dopis olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana taktéž hlavnímu představenému salesiánů do Turína, že by rád do své arcidiecéze pozval salesiány a hlavní představený odpovídá, že zatím žádné salesiány poslat nemůže.14 O dva
roky později se objevují iniciativy z dalších měst, jako jsou České Budějovice, Přerov
a také Fryšták. Hlavní rada v Turíně o těchto nabídkách jednala na svém zasedání
v květnu 1926 a opět s realizací nespěchala s odůvodněním, že čeští salesiáni dosud
nejsou připraveni na jednotlivá místa přijít.15 O jednom místě se však jedná velmi
intenzivně a je to právě výše zmíněný Augustin Štancl, který se zasadil o to, že první
čeští salesiáni přišli v září 1927 do městečka Fryšták u Zlína.

10
11
12

13

14
15

Med, Oldřich: Životopisné paměti Ignáce Stuchlého. 1. díl, s. 84–91.
V dnešní době se tento poradní sbor nazývá hlavní rada, dříve se užíval termín capitolo
superiore (vyšší rada).
Hlavní rada salesiánů v Turíně (capitolo superiore), projednávala na svých pravidelných
zasedáních běžné záležitosti kongregace a pořizovala o nich stručné zápisy, tzv. verbali.
Ty jsou uloženy v Centrálním salesiánském archivu v Římě ve fondu D 872 Verbali Capitolo Superiore.
ASC, fond F636 Moravská Ostrava, fasc. II, výňatek z dopisu ostravského faráře Felgenhauera ze dne 12. dubna 1924: „Habemus locum iam praeparatum ad aedificia et ecclesiam, quam Vobis praesentare volamus cum 150.000 coronis valoris čechosl., sistationem apud nos erigatis et aedificia necessaria Vobis aedicifabitis.“
ASC, fond F 636 Moravská Ostrava, fasc. II, dopis hlavního představeného salesiánů z Turína ze dne 24. 9. 1924.
ASC, fond D 872 Verbali Capitolo Superiore, volume IV. (1919–1926), sign. Boemia 3511,
Budějovice 3512, Přerov 3513, Fryšták 3514. Zápis ze dne 3. 5. 1926.
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Charakteristika období první republiky
Situace ve společnosti se po vzniku Československa v roce 1918 vyznačovala následujícími rysy:
•
•
•
•

odpor k Habsburkům
vznik Církve československé v roce 1920
sekularizace a šíření ateismu
potřeba na novou situaci reagovat, třeba i povoláním nové a moderní kongregace
salesiánů

Vnímání doby je také zachyceno v dopisech různých osob, které se angažovaly v českém salesiánském díle. Nejvíce informací máme od horlivého propagátora salesiánů, kněze a katechety z Hranic na Moravě, Augustina Štancla. Ve svých dopisech do
Perosy Argentiny adresovaných jak Ignáci Stuchlému, tak salesiánským studentům,
se vyjadřuje k nejrůznějším tématům. Jelikož sám pracoval ve školství, viděl situaci
velmi kriticky: „Jsme u nás se školou a výchovou katolické mládeže na tom velmi
bledě. Náš pan arcibiskup dělá, co může. Bez velkých překážek cíle nedojdeme.“16
Upozorňuje, že školství není ani v rámci katolické církve prioritou: „Vězte, že škola
je u nás na posledním místě a řehole se od většiny kněžstva nedoceňují a ti, kteří chápou jejich význam, přestávají při platonickém docenění. Jsme ještě nesmírně
zaostalí a na nás se valí kulturní boj!“17 Nešetří ani školství veřejné: „U nás škola je
v rukou odpadlých nevěřících učitelů a profesorů, je u nás na 2 miliony odpadlých
věřících, v Praze samotné je odpadů přes 180.000. Má-li se toto zlo zdolati, nutno
vybudovati bási v zemi, která má povolání a tou je Morava. Z Moravy půjdou salesiáni do Čech.“18 Předvídá, že o školství nastane tuhý boj: „U nás nastane asi veliký
boj o školu, dovedeme-li ho bojovati, ví sám Pán Bůh. Klérus mnoho vyzbrojen není,
ale ani pp. biskupové mnoho se o to nestarají. Naše naděje jsou pouze Slováci, kteří
pohrdají kompromisy a drží se nesmlouvavě zásad katolických.“19
Augustin Štancl připomíná, že české země jsou „misijním územím“, protože věřících stále ubývá: „V kapitole budu prosit za dpp. Preclíka, Šišku i Griče, aby byli přiděleni českému salesiánskému dílu. Potřebujeme jich jako soli, vždyť my u nás jsme
už terra missionum! Za loňský rok odpadlo v Moravské Ostravě 900 duší, letos jich
tolik odpadlo do dubna! To je přec číslo. Považte potom naši školu, náš vojenský
16
17
18
19

8

Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 13. 2. 1925.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla salesiánským studentům v noviciátě ve Foglizzo ze dne 9. 9.
1925.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 3. 4. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 31. 12. 1926.

výcvik a řekněte si, že nebezpečí je nejvyšší a je třeba pomoci. Vší silou je třeba pracovati.“20 Znovu zdůrazňuje nutnost misijního zápalu také v jiném dopise: „Chlapci
ať mají na mysli, že u nás je třeba misionářů, 2.000.000 odpadlíků, to už je poloviční
pohanství, ještě více, protože všude u nás je zatvrzelost a svatokrádež.“21
Augustin Štancl připomíná negativní vlastnosti českého národa: „Z Čech nenavazujte žádných styků. P. Klement jednou odejde a druhý přijde s novými kluky. Bez peněz nikoho nepřijímejte! Poslechněte mne, zde nesmí rozhodovati žádné milosrdenství. Neznáte našeho lidu, který je skrz naskrz zkažen a má největší radost, může-li
někoho napáliti. Proto nebudete směti studentů, ani když tu budete, pouštěti na
prázdniny. Ti by Vám pak vyváděli! Počítejte vždycky s tím, že národ český je nevěrou
otrávený a proto myslí jen na podvody a zlodějstva.“22
Augustin Štancl zdůrazňuje důležitost modlitby za ty, kdo mají veřejnou odpovědnost za správu země a důležitost dobrých vztahů s nimi: „Dobře jste udělali, že
jste oslavili svátek a narozeniny pana presidenta. Není náš, ale my se za vládu modliti
musíme, kázal tak Kristus, i sv. Pavel tak nařizuje. K tomu veďte chlapce. Za poslance,
ministry, vládu, biskupy, kněze, řeholníky třeba se modliti denně a obětovati sv. přijímání. To je křesťanské.“23
Augustin Štancl hodnotí kriticky tehdejší dobu, jak poměry ve světě, tak v církvi:
„Znám svět. Znám naše poměry a vidím, že nadešla kritická chvíle. Zmůžeme ji? Dle
lidských výpočtů nikoliv. A takových chvil přijde více. Tisíce kněží zde je a jsou klidní,
bez starosti a u nás se vše řítí do propasti. 2 miliony odpadů, 40.000 učitelů atheistů,
8.000 profesorů atheistů a vedle nich klérus ani slaný ani mastný. Sklízíme, co se selo
po staletí a není pochopení nikde. Jsme odsouzeni za své hříchy. Snad to bude dobře,
že zmizíme, dělali jsme stejně jen ostudu.“24
Vatikánský nuncius v Československu, Francesco Marmaggi, vyjadřuje radost nad
salesiánskými studenty v noviciátě v Itálii. Poukazuje přitom na tristní náboženskou
situaci v Praze: „Četl jsem před několika dny v jedné statistice, že jenom v samotné
Praze od roku 1910 do roku 1921 odpadlo dokonce 174.719 katolíků. Velká část se
jich prohlásila bez vyznání, to je bez Boha! Kdo navrátí, moji milí synové, Srdci Ježíše
Krista tolik duší, vykoupených jeho krví, které tak bídně hynou? Nedovedu vyjádřit,

20
21
22
23
24

Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 19. 6. 1925.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 22. 9. 1925.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 2. 3. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 3. 4. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla salesiánským klerikům na Valsalice ze dne 13. 4. 1926.
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moji milí apoštolové, jak vás mám rád a jak vznešené naděje do vás vkládá zástupce
papeže ve vaší vlasti…“25

Očekávání od salesiánů
Je zajímavé si uvědomit, s jakými očekáváními od působení jejich kongregace se čeští
salesiáni setkávali. Pokusíme se to pak porovnat s tím, čemu se skutečně věnovali.
Očekávání byla skutečně nejrůznější, a to jak od biskupů, kněží, laiků nebo jiných
institucí.
Mezi biskupy podporoval salesiány nejvíce olomoucký arcibiskup Leopold Prečan,
v jehož arcidiecézi pak salesiáni působili ve Fryštáku a Ostravě. Zájem o salesiány
projevil také brněnský biskup Josef Kupka a českobudějovický Šimon Bárta.
Olomoucký arcibiskup Leopold Prečan je nadšen ze salesiánských chovanců
a zdůrazňuje, jak bude jejich práce potřeba, zvláště v průmyslových oblastech: „Milí
chovanci salesiánského ústavu! Když jsem přečetl Váš list, zdálo se mi, že vidím ve
vzdáleném Foglizzu vyrůstati řadu nadšených apoštolů, jichž máme nyní v naší vlasti
na několika místech, zvláště v průmyslové pánvi ostravské, zrovna tak zapotřebí,
jako za dob pohanských anebo za časů úpadku víry a církve Kristovy ve století 15.
a 16.“26
Českobudějovický biskup Šimon Bárta se těší, až přijdou salesiáni do jeho diecéze.
Vyjadřuje očekávání od salesiánské kongregace, kterou považuje za moderní, která
„cítí tep doby“, a zdůrazňuje nutnost dělníků na vinici Páně: „Váš první list, který mě
naplnil radostí, že mezi duchovními syny Dona Boska se nalézají i moji diecésáni,
mám stále na očích. Žehnám celé kongregaci ze srdce, žehnám a láskou objímám
Vás, syny české země a modlím se k Bohu, aby Vás ve svatém vznešeném povolání
posilnil a utvrdil. Kéž mi dá Bůh dožíti té chvíle, ve které Vaše kongregace zapustí kořeny i v mojí diecési! Potřebujeme horlivých dělníků na vinici Páně, která byla tolik
zpustošena. Bohu díky, červánky lepší budoucnosti se již ukazují, ale potřebujeme
dělníků a zejména řeholníků, jejichž kongregace cítí tep doby.“27
Brněnský biskup Josef Kupka je osloven životopisem Dona Boska a chce české salesiány podporovat: „Právě dočetl jsem životopis Filippo Crispolti Don Bosco, a proto
se o Vaše dílo tolik zajímám a nemám vroucnějšího přání, nežli abyste nám pro naši

25
26
27
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Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis vatikánského nuncia v Československu Francesca Marmaggiho salesiánským studentům v noviciátě ve Foglizzo ze dne 20. 11. 1924.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana salesiánským studentům v noviciátě
ve Foglizzo ze dne 19. 11. 1924.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Karla Klementa Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 24. 12. 1925.

republiku vychovali hojně pracovníků. Velmi mne také potěšil článek Návštěva u salesiánů od Karla Klementa.“28
Kromě biskupů se o salesiány zajímá i vatikánský nuncius Francesco Marmaggi
a zdůrazňuje potřebu nových kněží, kteří by působili mezi lidmi, kteří odpadli od víry
v Boha: „Formujte se v muže modlitby, studia a činu. Zde se od vás, milovaní synové, mnoho očekává. Cvičte se nadevšecko ve škole oběti, studujte s plným zaujetím
a poslouchejte pohotově a velkodušně své představené. Na vás se dívá především
vaše vlast, nad kterou se snesla, jak víte, tak veliká bouře bezbožnosti, abyste zaplnili
mezery vzniklé v řadách duchovenstva a věřících buď zradou, nebo křehkostí. Ale
pospíchejte: „Periculum est in mora – nebezpečí je v prodlévání“.29 Budoucí obnova
víry v českých zemích je spjata mimo jiné s výchovou mládeže, kde je prostor právě
pro české salesiány: „Ať je Pán za vše pochválen! Jistě si je v záměru své moudrosti
a milosrdenství udělal tak dobrými, tak horlivými, tak bohatými na schopnosti a svaté energie a dále si je ztvárňuje pod Vaším vedením, aby měli kněžskou duši a to právě proto, že mají být budoucími apoštoly katolické obnovy jejich vlasti prostřednictvím služby mládeži. Ať se dobře formují a zocelují zbožností a studiem i kázním pro
práci, která bude čím dál tvrdší, jakož i pro smělé činy. Není čas šetřit se, není čas,
který by se mohl jen tak promarnit. S očima plnýma pohledu na tak velikou mravní
spoušť dívám se k nebi a pak … k Perose Argentině.“30
Mezi kněžími, kteří propagují salesiánské dílo v českých zemích, patří zejména Karel Klement v Praze a Augustin Štancl v Hranicích na Moravě. Oba dva přinášejí cenné postřehy. Karel Klement komentuje situaci v Čechách takto: „V Čechách je hrozno. Právě svolávám důležitou anketu o mládeži, poněvadž jak poměry školní jsou,
nebudeme pomalu mít žádnou mládež. Školní bratři31 pracují slabě, a tak čekáme
teď Prozřetelnost Boží v salesiánech.“32 Karel Klement je aktivní v propagaci salesiánů v Praze a nabízí zde salesiánům převzetí Domu katolických tovaryšů: „V Praze
bude salesiánům předán Dům katolických tovaryšů panem arcibiskupem, a sice ten
je na Anenském náměstí s místnostmi a divadlem velmi slušně zařízeným. Jen hřiště
schází. Potřebujeme prozatím nejméně jednoho salesiána snad s asistentem, kteří
28
29
30
31
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Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis brněnského biskupa Josefa Kupky Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 19.
1. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis vatikánského nuncia v Československu Francesca Marmaggiho salesiánským studentům v noviciátě ve Foglizzo ze dne 20. 11. 1924.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis vatikánského nuncia v Československu Francesca Marmaggiho Ignáci Stuchlému
v Perose Argentině ze dne 19. 5. 1925.
Piaristé.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Karla Klementa, generálního asistenta katolické mládeže v Československu, Ignáci
Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 6. 2. 1925.
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by se mohli domu ujmouti a začít tak pracovat mezi mládeží řemeslnickou. Prosím
o laskavou odpověď, zda by bylo možné sem někoho poslat.“33
Augustin Štancl horlivě propaguje salesiánskou kongregaci na Moravě a zdůrazňuje misijní charakter práce.34 Pro práci v misiích je důležitá pevná a živá víra: „Salesiáni čeští musí býti mužové živé víry, pro ně nemůže svět ničeho míti, jen Bůh
a věčnost jsou jejich cílem. Takové smýšlení musí vnésti do národa svého. Proto musí
salesián český dobře Boha znáti, musí však také sebe dobře znáti, aby se stal vhodným nástrojem v rukou Božích. Musí se naučiti vše dobře upotřebiti, aby všecky pro
Krista získal.“35 Potřeba výchovy mládeže je naléhavá: „U nás je Vás tolik třeba, naše
mládež pustne neobyčejně a odnikud se jí nepodává pomocné ruky. Nebezpečí je
obrovské.“36
Od diecézních kněží přicházejí nejen očekávání, ale i nabídka konkrétní spolupráce, jako je to například v Ostravě, kde místní farář František Felgenhauer zdůrazňuje
potřebu práce salesiánů mezi dělnickým lidem a mezi řemeslníky a nabízí salesiánům pozemek na stavbu kostela i salesiánského domu: „Dá-li Pán Bůh, dostanete
ode mne dvě místa. V Nové Vsi u Moravské Ostravy tam stojí již kostel i fara, k tomu
jest tam pole na dvě měřice. Tam bude Vaše první štace. Ve faře jsou nahoře čtyři
pokoje a kuchyň, v přízemí jedna světnice a kuchyně. Ostatní by se mohlo teprve
zařizovati. Z Nové Vsi si pak vystavíte v Moravské Ostravě kostel i obytná stavení.
Stavební místo už máme a k tomu 200.000 Kč. Fary míti nebudete, poněvadž vláda
nepovolí faráři platu, ale v klášteře bude útulek hlavně pro dělníky a řemeslníky. Se
školou zatím nezačneme, až jak se poměry utváří. Hlavně jde o dělnický lid, aby ten
měl vůdce, který by ho slyšel a přivedl k Pánu Bohu. Z dělníků nám jich mnoho odpadlo k nové sektě československé a tu doufám, že P. Bůh požehná Vaší práci, by se
zase vrátili. Musíte ovšem býti Čechy a snad jednoho Poláka pak budeme potřebovati. My letos stavíme novou faru, takže zatím nemůžeme více přispěti. Až budeme
hotovi, pak rozhodně pomůžeme ve Vaší práci.“37
O potřebnosti salesiánské kongregace je přesvědčen i diecézní kněz Jan Doležal:
„Dej Pán Bůh, byste se brzy dostali do Čech. Kněží je nedostatek a těch s apoštolským duchem teprve, a lid hladoví a žízní po pravdě i po sluhu Božím. Rád bych pro
33
34
35
36
37

12

Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Karla Klementa Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 30. 11. 1925.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 22. 9. 1925.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla salesiánským studentům do Perosy Argentiny ze dne 10. 1.
1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 26. 6. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis ostravského faráře Františka Felgenhauera Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny
ze dne 20. 2. 1926.

Vás pracoval, stal jsem se salesiánským spolupracovníkem, ale málo slyším, řečník
nejsem a tak mi nezbývá, než za Vás prosit a modlit se.“38
Také kněz a katecheta z Hrušova na Těšínsku, Josef Krčma, zdůrazňuje potřebu
salesiánů a nabízí dům ve Frýdku: „Již několikrát jsem četl v katolických novinách,
že otcové salesiáni potřebují místo pro naše české studující. V odpověď na to sděluji: V době mého působení mezi dělnictvem na Ostravsku a Těšínsku poznal jsem,
jak jest nutné k záchraně naší mládeže zavésti co jak nejdříve otce salesiány. Tuto
nutnost poznávají i naši katolíci, a proto mne na schůzích prosili, abych se pokusil
o zavedení otců salesiánů u nás. Proto jsem se odebral před třemi lety do Turína
k ndp. generálovi P. Rinaldimu a přednesl jsem mu prosbu našich katolických dělníků. Ndp. generál mi řekl, že nemůže vyhověti v dohledné době, jelikož nemá dost
českých kněží, ale že nezapomene na náš kraj. Po svém návratu jednal jsem o získání domu pro studující a to na poutním místě Frýdku na Těšínsku. Podnik dosud
pokročil tak daleko, že mohu Vám nabídnouti šest místností pro Vaše studující. Jest
to jednopatrový dům při poutním chrámu Páně ve Frýdku: místnosti jsou velikosti:
dvě 5×5, čtyři 5×4 suché a světlé. Já jsem zvolil právě Frýdek pro studentát, neboť
co jest Velehrad a Hostýn pro Moravu, tj. Frýdek pro Těšínsko a Slezské Ostravsko.
Na naší biskupské synodě t. r. pohnul jsem otázkou salesiánskou u nás a ndp. kardinál Dr. Adolf Bertram prohlásil, bych mu předložil přesný plán, dle něhož by zavedl
otce salesiány u nás na Těšínsku. Tedy uvažte vše a předložte tuto záležitost ndp.
generálovi, by zde rozhodl. Pak mi napište, abych mohl dát určitou zprávu ndp. kardinálovi.“39
Augustin Štancl informuje Ignáce Stuchlého o zájmu poslance Matouška získat
přehled o salesiánské činnosti v oblasti obchodní a živnostenské s výhledem zřídit
možná v budoucnu mezi českými salesiány odbornou školu: „Prosím pošlete na adresu: František Matoušek, poslanec, obchodník a předseda živnostenské organizace
lidové v Čechách, Dobruška, Čechy, přehled Vaší činnosti ohledně odborných škol,
organisací živnostenských, obchodních, učebné plány na těchto školách. Jde mu o to,
že možno z našich žáků časem vychovati vůdce např. živnostenských besídek aj. Tedy
pole působnosti bude veliké.“40
František Matoušek, předseda Svazu lidových živnostníků a obchodníků československých, se těší na spolupráci a povznesení středního stavu: „Přijal jsem ctihodný
list ze dne 13. t. m. a zakročil jsem ihned u příslušných ministerstev písemně, aby
Vašim ctěným žádostem věnovalo největší péči a příznivě je vyřídilo. Při příležitosti
38
39
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Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Jana Doležala, kněze z farnosti Moravansko-Dešice Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 13. 5. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Josefa Krčmy, katechety v Hrušově na Těšínsku, Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 12. 11. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 26. 6. 1926.
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ještě osobně projednám s pp. ministry o Vaší záležitosti a doufám, že se mi podaří
alespoň odněkud pro Vás trvalou neb pravidelnou podporu získati. Jako předseda
Svazu lidových živnostníků a obchodníků československých těším se na spolupráci,
až Vaši chovanci vrátí se do vlasti a budou nám pomáhati svým způsobem v organizaci a povznesení středního stavu. Po této stránce prosím, abyste počítali s mou
pomocí a spoluprací co nejčilejší.“41
Dobré vztahy se snaží salesiáni udržovat i se zástupci státu, jak to ukazuje příklad
konzulátu v Miláně: „Konsulát Republiky československé v Miláně sleduje s radostí
a uspokojením výchovnou činnost tamního ústavu a děkuje Vám zároveň za všechnu
péči, kterou věnujete tomu, aby Vaši chovanci ani zde, ani v cizině nezapomněli národa, z kterého vyšli.“42

Nabídky z různých míst
Kromě očekávání od působení salesiánů, formulovaných v dopisech, přicházejí i nabídky z konkrétních míst, kde by se mohli salesiáni usadit. Jako obvykle se v této
záležitosti angažoval horlivý moravský kněz Augustin Štancl. Ve svých dopisech Ignáci
Stuchlému do Perosy Argentiny hovoří o Hranicích na Moravě, Lipníku nad Bečvou
nebo Přerově.
Augustin Štancl psal hodně dopisů, i několik týdně, a hýřil v nich nejrůznějšími
nápady a vizemi. Jednou z myšlenek bylo i zřízení salesiánského domu v Hranicích
na Moravě, kde působil jako katecheta ve škole: „Mám úmysl oratorium pro salesiány zříditi v Hranicích. Byl by to víc juvenát43 a jen jaksi mimotně by se pracovalo
i s mládeží. Ulehčilo by se nám velmi a z Hranic by se pak salesiáni šířili do Ostravy,
Olomouce, Brna, Prahy, Plzně a jinam. Je ovšem třeba věc důkladně promysliti a se
poraditi.“44
Augustin Štancl nabízel salesiánům i opuštěnou piaristickou kolej v Lipníku nad
Bečvou: „S panem arcibiskupem hleďte promluviti o tom, aby Vám dal nějaké místo
v diecési. Velmi pěkným místem by byla bývalá kolej piaristů v Lipníku, ale je v držení
hraběnky Althanky. Za pokus by však obrovská budova s ještě větší zahradou a kostelem stála.“45
41
42
43
44
45
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Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Františka Matouška, předsedy Svazu lidových živnostníků a obchodníků československých, Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 18. 12. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis z konzulátu Československé republiky v Miláně Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 30. 12. 1925.
Juvenát – formační dům pro mladé studenty, budoucí řeholníky.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla salesiánským studentům v noviciátě ve Foglizzo ze dne 6. 8.
1925.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 28. 9. 1925.

Lepší vyhlídky byly v Přerově, kde byl salesiánům darován celý dům s velkou zahradou v Přerově.46 Kromě domu byly k dispozici i hotové peníze v ceně 100.000
Kč.47 Augustin Štancl připomíná výhodnou polohu města Přerov i průmysl: „Přerov je
střed republiky, město úžasně roste a je tam průmysl. Bylo by však třeba přikoupiti
vedlejší dům veliký a za tím by bylo možno postaviti kostel.“48 Nedaleko Hranic na
Moravě, v Černotíně, kde bylo odkázáno salesiánům pole, by mohla vzniknout nová
škola, v Přerově zase tiskárna: „Přerov se panu arcibiskupovi líbí a buďte ujištěni, že
dá-li Pán Bůh zdraví, Vás překvapí velkým darem. V Přerově je vedle domu odkázaného banka s velkou sýpkou ke koupi za 400.000 Kč. Tam by bylo místo i pro kapli. Plány
jsou veliké, peněz málo, ale Bůh se už na přímluvu Dona Boska postará. V Černotíně
by mohla být časem zřízena hospodářská škola. V Přerově by zase mohla být tiskárna.“49
V Benešově u Prahy se objevila možnost převzít dům piaristů, což doporučoval
Ignáci Stuchlému arcibiskupský sekretář Antonín Dohalský: „Při vizitační cestě jsem
se v Benešově dověděl, že piaristé, kteří mají svůj dům v Benešově, tento pro naprostý nedostatek členů prodávají. Je to krásný kostel, velký ústav a k tomu velká
zahrada a dosti slušný statek. Vše dohromady za 500.000 Kč. Spokojí se s okamžitým
vyplacením 50.000 Kč a ostatní až bude možno.“50
Některé nápady byly dost kuriózní: „Psal mi jakýsi Jureka z Ameriky, Slovák od
Blatnice, aby se salesiáni chopili sv. Antoníčka u Blatnice, že by na to obětoval
50.000 Kč. Samé neuskutečnitelné plány. V tom duchu jsem mu odepsal.“51
Augustin Štancl byl člověkem iniciativním a chrlil velkolepé plány, zároveň byl realistou a viděl nové možnosti pro salesiánskou činnost: „Pan asesor Štěpán mi cosi
řekl o opuštěné katolické škole u Vsetína. Byla by také dobrá. Vyhnali bychom první

46
47
48
49
50
51

Srov. Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–
1926), dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 2. 3. 1926.
Srov. Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–
1926), dopis Augustina Štancla salesiánským klerikům na Valsalice ze dne 19. 3. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Štěpánu Trochtovi, salesiánskému klerikovi na Valsalice ze dne
23. 4. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 3. 4. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Antonína Dohalského, sekretáře pražského arcibiskupa Františka Kordače, Ignáci
Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 14. 5. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Štěpánu Trochtovi, salesiánskému klerikovi na Valsalice ze dne
17. 5. 1926.
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poschodí, udělali provisorní kapli, na to bychom se zmohli. Zatím by věc s Přerovem
uzrála.“52
Salesiáni v zahraničí pracovali spíše ve velkých městech, proto i tyto nabídky, jako
například z Brna, byly zvažovány s větším důrazem. Jde o nabídky z Prahy a Brna.
Spolek „Zdislava“ se sídlem v Brně, Pekařská 8, nabízel salesiánům možnost převzetí jejich ústavu: „Máme po ruce dopis zaslaný Vámi J. M. ndp. biskupu v Brně
Dr. Josefu Kupkovi, kterým račte se představovati jako vykonavatelé díla ctih. Dona
Boska… Podepsaná jest zástupkyně, t. č. předsedkyně ženského spolku ,Zdislava‘
v Brně, který podle své vzdělávací činnosti má v programu pracovní péči o sirotky
a opuštěné děti, vůbec však péči o mládež v širším slova smyslu. Od roku 1910
má svůj spolkový ústav, ochranovnu mládeže, t. j. sirotčinec pro dívky a hochy v odděleních. Tamtéž školu obecnou a dívčí měšťanskou a z posledních dvou let útulek
pro dorost živnostenský. Veškeren náklad, financování, obstarává členstvo sbírkami,
členskými příspěvky a jinak. Vnitřní vedení mají řeholní sestry, ale také zčásti katolické laičky. Dle zkušeností za 16 let vedení poznáváme, že je rozdíl ve výsledcích
s ochranou a výchovou chlapců a děvčat. Rozdíl je to nápadný a poměry časové nás
nutí zvýšenou péči věnovat chlapcům, žactvu a dorostu. Řeholní sestry k této úloze
nemohou býti vzaty v úvahu, proto jsme navázali styky se školními bratry J. de Lasale, abychom snad svěřili výchovu chlapců jim. Ndp. biskup a ještě jiní naši rádcové
míní, zda by nebylo vhodnější svěřiti úkol ten Vaší kongregaci, zejména proto, že
vedle školství je tu naléhavá potřeba útulku učňovského, tovaryšského aj. Školní
bratři by snad ani ten úkol na sebe nevzali. Nám pak na těch věcech záleží mnoho
a v první řadě. I dovoluji se Vás otázati, jak dlouho by asi trvalo, než by Vaše společnost salesiánská měla možnost něco takového zde v Brně převzít?“53
Zajímavá nabídka přišla z Českých Budějovic, kde místní biskup nabídl salesiánům
nově postavený kostel na předměstí a faru: „Dovídám se, že by Vaše kongregace
mohla převzíti duchovní správu. Shoduje-li se to s pravdou, nabízím Vaší kongregaci
v Českých Budějovicích kostel sv. Jana Nepomuckého s farou na Lipenském předměstí. Fara čítá 6.465 katolíků, má 6 třídní školu. Patronem fary a kostela – nových
a krásných budov – jest biskup. Pro působnost kongregace bylo by zde na tomto
převážně dělnickém předměstí široké pole. Fara byla zřízena v roce 1925. Pozdravili
bychom salesiány v naší diecési s nelíčenou radostí a mám za to, že by kongregace
na českém jihu zdárně prospívala.“54 Tuto nabídku podporoval pražský dobrodinec
salesiánů Karel Klement, který o tom podává zprávu Ignáci Stuchlému. Nicméně hra52
53
54
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Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis Augustina Štancla Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 27. 5. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis předsedkyně ženského spolku „Zdislava“ v Brně Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny ze dne 3. 8. 1926.
Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–1926),
dopis českobudějovického biskupa Šimona Bárty Ignáci Stuchlému do Perosy Argentiny
ze dne 5. 2. 1926.

nický kněz a katecheta Augustin Štancl Ignáce Stuchlého odrazuje od převzetí kostela a fary v Českých Budějovicích a přináší konkrétní informace, proč by to nebylo
vhodné. Zjistil, že nabízená fara je malá, žádný dvorek, zahrádka a vše i s kostelem si
brzy vyžádají oprav. Biskup Bárta prý vyjednával i s jinými řády, ale nikdo do Českých
Budějovic nechce.55

Shrnutí
Očekávání od salesiánů mezi válkami:
•
•
•
•

farnosti a duchovní správa
dělnická mládež
ústavy a internáty pro chlapce
učňovské školy

Co salesiáni dělali a čemu se věnovali
Ignác Stuchlý byl povolán z Lublaně pro založení českého díla počátkem roku 1925.
Začíná období zasévání, rozlišování a trpělivosti, než se podaří vychovat nová generace salesiánů. Jeho hlavním úkolem v prvních letech byla formace nových salesiánů
a rozlišování povolání.

Perosa Argentina (listopad 1924 – září 1927)
• přípravka, salesiánské gymnázium (malý seminář)
• hoši v 11/12 letech přicházeli do primy, aby studovali a formovali se prostřednictvím společného života, modlitby, studia s výhledem stát se salesiány
• v podobném duchu i činnosti se pokračovalo ve Fryštáku

Fryšták (od roku 1927)
•
•
•
•

soukromé salesiánské gymnázium (malý seminář)
internát
malá oratoř
nejen salesiáni, ale i bývalí žáci (exallievi), kteří založili rodiny a angažovali se
v církvi i společnosti

Ostrava (od roku 1934)
• internát pro studenty filosofie a teologie (bohoslovci)
• rozvinutí velké oratoře (dostatek personálu z bohoslovců, práce mezi dělnickou
mládeží)
• stavba kostela a farní pastorace (sepětí oratoře a farnosti jako na Valdoku)
55

Srov. Med, Oldřich (ed.): Listinný materiál pro dějiny českého salesiánského díla (1884–
1926), dopis Augustina Štancla salesiánským klerikům na Valsalice ze dne 13. 4. 1926.
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Přínosy: komunisté zrušili oratoř až v roce 1973 (místní buňka byla proti). Policejní
prezident Bača konstatoval, že po příchodu salesiánů poklesla v Ostravě kriminalita,
jelikož se hoši stahovali do oratoře a nepoflakovali se po ulici.

Praha-Kobylisy (od roku 1936)
• internát pro chudé hochy studující v Praze
• velká oratoř
• stavba kostela (kaple)
Přínosy: komunisti si povzdechli, že díky působení salesiánů se z rudé čtvrti stala
čtvrť nábožensky aktivní (pamětník Jan Vývoda)
• kostel sv. Kříže od roku 1937 jako centrum setkávání, propagace, příležitosti ke
svátosti smíření (tradice 80 let práce – lidi si toho váží, je stále otevřeno), v roce
1968–1970 práce s mládeží a účinná evangelizace, řada konverzí

Bodenbach (Podmokly u Děčína, 1935–1936)
• oratoř pro německou mládež

Provinciální díla společná se Slováky v letech 1935–1939
• v roce 1935 vznik společné československé salesiánské provincie
• společný československý noviciát ve Sv. Beňadiku od roku 1929
• společné studium filozofie od roku 1935 a teologie od roku 1938 v Ostravě

Válečné období 1939–1945
• rozdělení československé salesiánské provincie na dvě samostatné: 1. Čechy
a Morava, 2. Slovensko
• období zkoušky
• mnoho salesiánů v armádě nebo na nucených pracích v Říši
• nucené opuštění domů v Ostravě, Fryštáku
• vybudování Hodoňovic v zimě roku 1942 (noviciát)
• Dvorek u Přibyslavi (soukromé gymnázium pod vedením O. Meda, záchrana tří
ročníků noviců, tedy 90 hochů)
• Štěpán Trochta vězněn v Terezíně, Mauthausen a Dachau
• dům v Kobylisích ušetřen zabrání Němci

Obnovené úsilí po válce 1945–1950
•
•
•
•
18

návrat salesiánských domů v Ostravě a Fryštáku
teologie v Oseku (studium teologie, ale i farní pastorace a dílo evangelizace)
dům pro pozdní povolání v Mníšku pod Brdy
fara ve Vinoři

Období komunistické totality 1950– 1989
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pronásledování, útlak
spolubratři vězněni
malé komunity po domech, na přehradách
tajné studium teologie, možnost tajných kněžských svěcení po roce 1960 (biskup
Trochta se vrátil z vězení)
oživení v období Pražského jara
apoštolát chaloupek (10–15 kluků, 4 asistenti)
formace animátorů, individuální přístup ke klukům, témátka, pastorace povolání
diecézní pastorace na farách
víkendová pastorace při zaměstnání

Období po roce 1990
• nové možnosti
• obnova struktury řeholních komunit
• obnova nebo nové založení jednotlivých salesiánských děl
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Pierluigi Cameroni

Světec důvěry a odevzdanosti
Úvod
Děkujeme za pozvání na seminář věnovaný evangelnímu a salesiánskému svědectví Božího služebníka P. Ignáce Stuchlého. Od dob Dona Boska až dodnes uznáváme
tradici svatosti, která je ztělesněním charismatu, jež v jeho osobě mělo počátek a na
něž navazovala řada lidí. Jsou mezi nimi muži i ženy, dospívající i dospělí, zasvěcení
i laici, biskupové i misionáři, kteří v různých historických, kulturních a společenských
kontextech nechali zazářit salesiánské charisma.

Výčet kandidátů k 24. květnu 2018
Naše šetření se týká 169 osob mezi svatými, blahoslavenými, ctihodnými a Božími
služebníky.
Bezprostřední šetření se týká 51 osob.

Svatí (9)
svatý Jan Bosco, kněz (datum svatořečení: 1. dubna 1934) – (Itálie)
svatý Josef Cafasso, kněz (22. června 1947) – (Itálie)
svatá Marie D. Mazzarellová, panna (24. června) – (Itálie)
svatý Dominik Savio, mladík (12. června 1954) – (Itálie)
svatý Leonardo Murialdo, kněz (3. května 1970) – (Itálie)
svatý Luigi Versiglia, biskup a mučedník (1. října 2000) – (Itálie–Čína)
svatý Kalist Caravario, kněz a mučedník (1. října 2000) – (Itálie–Čína)
svatý Luigi Orione, kněz (16. května 2004) – (Itálie)
svatý Luigi Guanella, kněz (23. října 2011) – (Itálie)
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Blahoslavení (118)
blahoslavený Michal Rua, kněz (datum blahořečení: 29. října 1972) – (Itálie)
blahoslavená Laura Vicuña, dívka (3. září 1988) – (Chile–Argentina)
blahoslavený Filip Rinaldi, kněz (29. dubna 1990) – (Itálie)
blahoslavená Magdalena Morano, panna (5. listopadu 1994) – (Itálie)
blahoslavený Josef Kowalski, kněz a mučedník (13. června 1999) – (Polsko)
blahoslavený František Kesy, laik, a 4 druhové mučedníci (13. června 1999) – (Polsko)
blahoslavený Pius IX., papež (3. září 2000) – (Itálie)
blahoslavený Josef Calasanz, kněz, a 31 druhů mučedníků (11. března 2001) – (Španělsko)
blahoslavený Luigi Variara, kněz (14. dubna 2002) – (Itálie–Kolumbie)
blahoslavený Artemide Zatti, řeholník (14. dubna 2002) – (Itálie–Argentina)
blahoslavená Marie Romero Meneses, panna (14. dubna 2002) – (Nikaragua–Kostarika)
blahoslavený August Czartoryski, kněz (25. dubna 2004) – (Francie–Polsko)
blahoslavená Eusebie Palomino, panna (25. dubna 2004) – (Španělsko)
blahoslavená Alexandrina M. da Costa, laička (25. dubna 2004) – (Portugalsko)
blahoslavený Albert Marvelli, laik (5. září 2004) – (Itálie)
blahoslavený Bronislav Markiewicz, kněz (19. června 2005) – (Polsko)
blahoslavený Enrico Saiz Aparicio, kněz, a 62 druhů mučedníků (28. října 2007) –
(Španělsko)
blahoslavený Zefyrin Namuncurà, laik (11. listopadu 2007) – (Argentina)
blahoslavená Marie Troncatti, panna (24. listopadu 2012) – (Itálie–Ekvádor)
blahoslavený Štěpán Sándor, řeholník, mučedník (19. října 2013) – (Maďarsko)
blahoslavený Titus Zeman, kněz, mučedník (30. září 2017) – (Slovensko)

Ctihodní (17)
ct. Ondřej Beltrami, kněz (dekret Super virtutibus: 15. prosince 1966) – (Itálie)
ct. Terezie Valse Pantellini, panna (12. července 1982) – (Itálie)
ct. Dorota Chopitea, laička (9. června 1983) – (Španělsko)
ct. Vincenc Cimatti, kněz (21. prosince 1991) – (Itálie–Japonsko)
ct. Šimon Srugi, řeholník (2. dubna 1993) – (Palestina)
ct. Rudolf Komorek, kněz (6. dubna 1995) – (Polsko–Brazílie)
ct. Ludvík Olivares, biskup (20. prosince 2004) – (Itálie)
ct. Markéta Occhiena, laička (23. října 2006) – (Itálie)
ct. Josef Quadrio, kněz (19. prosince 2009) – (Itálie)
ct. Laura Meozzi, panna (27. června 2011) – (Itálie–Polsko)
ct. Attilio Giordani, laik (9. října 2013) – (Itálie–Brazílie)
ct. Josef Augusto Arribat, kněz (8. července 2014) – (Francie)
ct. Štěpán Ferrando, biskup (3. března 2016) – (Itálie–Indie)
ct. Franitšek Convertini, kněz (20. ledna 2017) – (Itálie–Indie)
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ct. Josef Vandor, kněz (20. ledna 2017) – (Maďarsko–Kuba)
ct. Oktavián Ortiz Arrieta, biskup (27. února 2017) – (Peru)
ct. Augustin Hlond, kardinál (19. května 2018) – (Polsko)

Boží služebníci (25)
bezprostředně v očekávání titulu ctihodný nebo dekretu o mučednictví:
Eliáš Comini, kněz (Itálie)
V tisku je positio:
Ignác Stuchlý, kněz (Česká Republika)
předává se positio:
Felix Canelli, diecézní kněz (Itálie)
probíhá redakce positia:
Josef Guarino, kardinál (Itálie)
Antonín De Almeida Lustosa, biskup (Brazílie)
Karel Crespi Croci, kněz (Itálie–Ekvádor)
Konstantin Vendrame, kněz (Itálie–Indie)
Jan Swierc, kněz, a 8 druhů mučedníků (Polsko)
Orest Marengo, biskup (Itálie–Indie)
Karel Della Torre, kněz (Itálie–Thajsko)
Očekává se dekret o platnosti diecézního šetření:
Anna Maria Lozano, panna (Kolumbie)
Probíhá diecézní šetření:
Matylda Salem, laik (Sýrie)
Ondřej Majcen, kněz (Slovinsko)
Karel Braga, kněz (Itálie–Čína–Filipíny)
Antonín Baglieri, laik (Itálie)
Antonietta Böhm, panna (Německo–Mexiko)
Rudolf Lunkenbein, kněz (Německo–Brazílie) a Simao Bororo, laik (Brazílie), mučedníci
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Stručný životopis otce Ignáce Stuchlého
Boží služebník P. Ignác Stuchlý se narodil v Boleslavi v bývalém pruském Slezsku
14. prosince roku 1869 ve velké rolnické rodině. První intenzivní zkušenosti víry prožil ve škole, kde jej učitel Jan Kolibaj, velký ctitel Panny Marie, podporoval v kněžském povolání. Tehdy byl Ignác chatrného zdraví. Jeho zdravotní stav se ale nečekaně zlepšil, když mu jeden lidový léčitel upravil stravovací režim. Kromě toho mu
předpověděl kněžskou dráhu. Svůj sen si mohl splnit až o mnoho let později a ne bez
určitých potíží způsobených vnějšími podmínkami, které nemohl ovlivnit. Mladý muž
vytrvalý v úsilí, pevný v naději a průzračný v postojích i jednání byl přijat mezi salesiány v roce 1894. Do Turína přijel 8. září, formační etapy prožil ve Valsalice a v Ivreji. Formoval se v kontaktu s velkými salesiány první generace, v kontextu kvasícího
apoštolátu a povolání dosud prodchnutého přítomností Dona Boska, který zemřel
pouhých šest let předtím. Zpočátku byl připraven k působení v misiích, ale na přání
dona Ruy zůstal v Itálii a připravoval se na šíření salesiánského díla ve slovanských
zemích. V Gorici prožil své salesiánské mládí v letech plných odříkání, ale velmi plodných na kněžská povolání (1897–1910); poté do roku 1924 ve Slovinsku, mezi Lublaní a Verzejí. V letech 1925–1927 pobýval v Perose Argentině (provincie Turín), kde
formoval nové chlapce pro kongregaci. V roce 1927 se vrátil do vlasti, do Fryštáku,
a také zde vykonával řídicí úlohy, včetně role ,inspektora‘ od roku 1935. Po rozsáhlých dopadech balkánských válek a první světové války zažil jak druhou světovou válku, tak šíření komunistické totality: v obou případech byla salesiánská díla zabavena,
spolubratři odvedeni nebo rozprášeni a Ignác Stuchlý byl svědkem, jak se v jediném
okamžiku hroutí dílo, jemuž zasvětil celý život. Čtyřicet dní před osudovou „barbarskou nocí“ (noc ze 13. na 14. dubna), v březnu 1950, jej postihla mozková mrtvice:
poslední tři léta života strávil nejprve v domově důchodců ve Zlíně, poté v Lukově,
a to pod stálým dohledem režimu a izolován od spolubratrů. Vyplnilo se tak jeho
proroctví, že zemře osamělý a bude rád, když mu nějaká žena dá aspoň najíst: kolem
jeho lůžka se však šířil pokoj a radost, které vyzařoval. Velká úcta, kterou měl i jako
představený vůči všem, jeho schopnost milovat a nechat se milovat, přerostly v pověst svatosti. Zemřel poklidně večer 17. ledna 1953 po několikadenní agónii. Tento
Boží služebník zastával jako ekonom, prefekt, zástupce ředitele, ředitel a inspektor
po značnou část svého života zodpovědné úlohy. Byl považován za „živou řeholi“, za
věrohodného svědka ducha Dona Boska, schopného předávat jej dalším generacím,
byť v kontextu velmi odlišném od Turína 19. století. Salesián Teresio Bosco o něm
napsal: „Ignác Stuchlý byl řeholník, který nenapsal řeholi, ale byl jí poslušen.“1 Ještě
dnes se na něho v České republice vzpomíná jako na „druhého Jana Maria Vianneye“
a „českého Dona Boska“.

1

Viz Summarium Documentorum, Doc. 58.
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Historie kauzy
Boží služebník P. Ignác Stuchlý zemřel v pověsti svatosti, ovšem po několik desetiletí si ho z důvodu politické situace a pronásledování církve nebylo možné veřejně
připomínat: jeho hrob střežili tajní policisté a režim dokonce přepsal i jeho parte.
Svědkové jeho života a ctnosti nicméně dál pěstovali vděčnou vzpomínku a soukromě uctívali Ignáce Stuchlého. V osmdesátých letech, když očití svědkové již zestárli
a hrozilo, že se ztratí cenné informace, provedl tehdejší český provinciál P. Ladislav
Vik interní „šetření“, v němž se dotazoval lidí, kteří znali tohoto Božího služebníka,
na jejich úsudek o jeho životě, ctnosti a vhodnosti zahájení kauzy. Zároveň o otevření
kauzy požádal kongregaci v Římě. Tyto listy, uvedené v Positio, představují jakožto
celek bohatý a dostupný materiál, který potvrzuje kontinuitu pověsti svatosti v čase,
včetně totalitní doby.
Bylo nicméně nutné čekat až do roku 1993, kdy bylo zahájeno oficiální diecézní
šetření (Acta Olomoucensis, Nr. Prot. 1925). Tehdejším generálním postulátorem salesiánské kongregace byl don Pasquale Liberatore, SDB (ve funkci 1992–2003). Jako
vicepostulátora jmenoval P. Ladislava Vika, SDB, který následoval po P. Josefovi Topinkovi, SDB, jenž „doprovázel“ předchozí kroky v úvodním procesu kauzy. 5. března
1993 jmenoval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner dva teologické cenzory
v osobách ThDr. Jaroslava Studeného a ThDr. Josefa Ryšky.
Supplex Libellus je z 19. dubna 1993. Nihil Obstat je z 5. října 1993. Zahájení
diecézního šetření 18. října 1993. Tehdejší tribunál byl složen z: Mons. Vojtěcha Tkadlčíka, biskupského delegáta; P. Gustava Riedla, promotora spravedlnosti; Jaroslava
Fialy, notáře. Tribunál zahájil dotazování svědků v letech složitých i pro reorganizaci
církevních děl a salesiánských aktivit.
Vojtěch Tkadlčík zemřel 25. prosince 1997. Arcibiskup jmenoval nového biskupského delegáta v osobě Mons. Jaroslava Němce, a vyměnil i promotora spravedlnosti
za P. Josefa Šika a notáře za Františka Poláška. Miroslav Svoboda se stal dalším notářem (zapisovatelem).
Mons. Němec si však povšiml, že ne vždy byla procedura dotazování korektní: například chyběly některé otázky a byla patrná převaha salesiánů a nízký počet svědectví žen. V těch letech Vatikán požadoval sanaci ostatních procesů, mezi nimi v České
republice proces s Božím služebníkem Antonínem Cyrilem Stojanem. Bylo tedy přezkoumáno všech třicet výpovědí ze šetření, a to mezi II. zasedáním 5. srpna 1999
a XXI. zasedáním 25. března 2000. Historická komise, tvořená Josefem Krátoškou
a Ladislavem Drobiszem, předala svoji zprávu 7. dubna 2000. Dekret o neexistenci
kultu je z 14. dubna 2000.
Diecézní šetření – zahájené 5. března 1993 – bylo možné uzavřít 20. ledna 2001.
Následuje: žádost o otevření akt z diecézního šetření 2. března 2001; dekret o otevření akt 7. března 2001; otevření akt 8. května 2001. Žádost o potvrzení platnosti
diecézního šetření je ze 16. května 2001; dekret o platnosti šetření je z 29. listopadu 2002. V květnu 2003 byla kauza svěřena vatikánskému relátorovi, otci Hjeronimu
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Fokcinskému, SJ; 18. března 2010 byl jmenován nový relátor otec Zdzislaw Kijas,
OFMconv. 6. července 2010 byl mezitím jmenován po mons. Enricovi dal Covolo, SDB
(ve funkci 2003–2010) nový generální postulátor salesiánů, don Pierluigi Cameroni,
SDB, který 1. listopadu 2010 jmenoval externího spolupracovníka na kauze, P. Jana
Ihnáta, SDB, který nahradil spolubratra, P. Pavla Čápa, SDB, jmenovaného 1. července 2008. P. Jan Ihnát nejprve provedl systematizaci svědeckého materiálu a redigoval
náčrt Biographia Documentata, jehož výhodou je Ihnátova výtečná znalost českého
a moravského kontextu, perfektní znalost Božího služebníka a studium Životopisných
pamětí P. Ignáce Stuchlého – bohužel dosud nepřeložených do italštiny – z pera Oldřicha Meda, SDB. V letech 2013–2014 a 2017–2018 spolupracoval P. Petr Zelinka,
SDB, na dokumentační části práce, zejména kontroloval, začleňoval a prohluboval
některá archivářská data.
V letech 2017–2018 Lodovica Maria Zanet, spolupracovnice generální postulatury, která již dříve sledovala některé kroky při redakci Positio, dokončila dosavadní
práci dokončením dvou Summarií a Biographia Documentata a redakcí Všeobecného
úvodu a Informatio.

Cíle semináře
Uznaná svatost nebo svatost na cestě k uznání je na jedné straně uskutečňováním
evangelní radikality a věrnosti apoštolskému projektu Dona Boska, na něhož se
díváme jako na duchovní a pastorační zdroj, na druhé straně je výzvou, abychom
s věrností prožívali vlastní povolání a byli tak připraveni svědčit o lásce až do krajnosti. Naši svatí, blahoslavení, ctihodní a Boží služebníci jsou autentickým vtělením
salesiánského charismatu a Stanov a Pravidel našich institutů a skupin v nejrůznějších dobách a situacích, vítězícího nad duchovní povrchností a konzumismem, které
ohrožují kořeny naší důvěryhodnosti a plodnosti. Svatí jsou pravými mystiky Božího
primátu ve velkorysém daru sebe sama, proroky evangelního bratrství, kreativními
služebníky bratří a sester.

Jaké jsou následující kroky
Skrze různé příspěvky sdílet významnější obsahy Positio super virtutibus Božího služebníka Ignáce Stuchlého, abychom znali jeho ctnostný život a seznamovali se s jeho
životními osudy ve svědectvích a dokumentech. Kromě toho se zaměříme na aktuálnost pro dnešek.
Chceme nadále podporovat v salesiánské rodině v souladu s místními církvemi kauzu P. Ignáce Stuchlého skrze iniciativy směřující k jeho poznání, napodobování jeho
příkladu a vyprošování jeho přímluvy. Ptám se vás v plénu: „Věnujeme pozornost
vzývání Ignáce Stuchlého? Máme důvěru ve společenství svatých? Věříme ve schopnost svatých se za nás přimlouvat – v tomto případě ve schopnost našeho Božího
služebníka?“
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Stanovíme osoby, které na lokální úrovni (místní církev, salesiánská rodina, kongregace) na sebe vezmou odpovědnost doprovázet kauzu P. Stuchlého, udržovat ji
živou, šířit úctu k tomuto Božímu služebníku ve společenství a spolupráci s místní
církví. Musíme převzít odpovědnost a podělit se o ni v duchu církevního společenství
a pastorační kreativity.
Zvýšíme své povědomí o klíčovém významu zázraku a jeho nutnosti pro šťastné vyústění kauzy. Musíme mít na paměti dvojí aspekt vědecké nevysvětlitelnosti a přímluvy nezbytné pro jistotu, že jde o zázrak: modlitba a vyzývání k modlitbě k P. Ignáci
Stuchlému.
Myslíme si, že je důležité se modlit, abychom dosáhli zázraku? Nebo máme dojem, že zázraky se už nedějí?
Naše úsilí o blahořečení otce Ignáce je důležitým nástrojem, jak v celém Božím
lidu podpořit společné povolání ke svatosti, jež je drahé naší salesiánské tradici
a k níž povzbuzuje také papež František v apoštolské exhortaci Gaudete et exultate.
Kéž nás naše Matka, Panna Maria Pomocnice, darovaná malému chlapci Boskovi
ve snu v devíti letech za „učitelku, pod jejímž vedením se můžeš stát modrým, a bez
níž se každá moudrost stane nerozumem“, vezme za ruku a doprovodí nás svým mateřským pohledem na cestě svatosti.
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Dr. Lodovica Maria Zanet

Synové vzpomínají na otce
Co je to kauza
Kauza blahořečení a svatořečení je proces rozlišování, jímž církev skrze papeže a jeho
rádce zvažuje, zda některý muž či žena žili v hlubokém spojení s Kristem a zda jsou
příkladem pro církev v každé době. Je tedy nutné, pochopit osobnost Ignáce Stuchlého skrze ty, kteří jej znali a potkávali.

Svědecké důkazy
Za mnohé vděčíme především výpovědím přezkoumaným od 5. srpna 1999 do 25.
března 2000 v rámci diecézního šetření v Olomouci; dále díky dalším 63 prohlášením
z období komunistické totality, sebraným v rámci neformálního bádání koordinovaného tehdejším provinciálem P. Ladislavem Vikem, SDB.
Kauza byla bohužel zahájena několik desítek let po smrti otce Ignáce, a navíc nezemřel mladý, takže svědků jeho života bylo relativně málo. Skoro třicet let ale formoval spolubratry, což umožnilo, že se tito svědci dostavili před tribunál o téměř půlstoletí později. Svědectví o jeho ctnosti a jeho pověst jsou tedy jakoby přefiltrované
pronásledováním, kterým tito svědkové čelili.
Nakolik jsou jejich výpovědi objektivní? Nepřevládla s odstupem idealizace postavy Božího služebníka? Dostavil se pocit vděčnosti zralého stáří?

Několik dat
Průměrný věk svědků v diecézním šetření (celkem 3 ženy, z nich jedna zasvěcená
panna; 27 mužů, z nich 9 ženatých, další salesiánští kněží a koadjutoři) je 74,9 let.
Všichni znali Ignáce Stuchlého jako ředitele a inspektora; málo nebo vůbec v posledních letech života, kdy žil v letech 1950–1953 internován (a pod kontrolou režimu)
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v domově důchodců ve Zlíně a Lukově. Soubor vzpomínek má vysokou vypovídací
hodnotu, sám o sobě je ukazatelem skutečné svatosti Ignáce Stuchlého. Výpovědi
jsou jasné, bohaté a členité, odpovídají konkrétními příklady i s časovým odstupem.
Jsou dostatečně rozličné, aby se dalo poznat, že svědkové se vyjadřovali svobodně
a při plném vědomí; ale také svým způsobem podobné, což je známkou toho, že skutečně mluví o člověku Stuchlém, nikoli o jeho idealizovaném obraze. Je to P. Stuchlý
konkrétní, živý, lidský a věrohodný.
Svědecké výpovědi (všechny jsou výsledkem odpovědí na otázky promotora víry)
a prohlášení (písemné, konkrétní) se tedy spojují do jednoho hlasu duchovních synů
Ignáce Stuchlého, kteří vzpomínají na svého otce a znovu procházejí jeho příběh.
Je mezi nimi velká různost:
– Salesiáni: českého, moravského a částečně slovenského původu, protože P. Stuchlý
v prvních letech inspektorátu koordinoval obě části díla, které se pak rozdělily na
inspektorii sv. Jana Boska a inspektorii Panny Marie Pomocnice.
– Někteří zasvěcení a laici
Mezi nimi se vyskytují mimo jiné významné postavy historie kongregace a církve.
Mám na mysli např. P. Františka Míšu, SDB (někdejšího inspektora); P. Antonína Dvořáka, SDB (inspektora); P. Andreje Dermeka, SDB (inspektora pro Slovensko); P. Oldřicha Meda, SDB, posléze prvního životopisce Božího služebníka, a kardinála Františka Tomáška. Jsou to důvěryhodné osoby schopné zasadit život a poselství Ignáce
Stuchlého do kontextu a potvrdit jejich relevanci. K nim se dále řadí salesiáni, kteří
byli v té době mladí a byli doprovázeni Stuchlým – ne vždy dospěli k přijetí do kongregace, mnohdy šli po jiných cestách; a laici, s nimiž se setkával, povzbuzoval je
a s nimiž mnohdy navázal přátelské vztahy.
V těchto výpovědích se opakovaně objevují některé skutečnosti:
• hustá síť vztahů, které dokázal Boží služebník navázat se spolubratry i ostatními;
• „apoštolát důvěry a přátelství“ – prakticky neexistují svědkové „vně“ salesiánské
rodiny, protože kohokoli Stuchlý potkal, toho strhl ke spolupráci na díle a ke sdílení salesiánského ducha, často coby spolupracovníka nebo spolupracovnici;
• schopnost zasáhnout do života mnoha lidí jakožto člověk společenství a církve,
který nikomu spiritualitu nenařizoval, ale sám ji žil v dokonalém souladu lásky
k Bohu a k bližnímu;
• jedinečná forma, již dokázal vtisknout salesiánskému charismatu, které prožíval
(ve stopách Dona Boska, ale také dona Ruy a dona Beltramiho) prohlubováním
rozměru caetera tolle čímž zajistil plodnost da mihi animas;
• „vysoký stupeň“ praktikování ctností, pověst svatosti a znamení, která ji doprovázejí.
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Profil ctností Ignáce Stuchlého ve svědectvích
Muž Boží
I ti, kteří mezi svědky nejsou zralí nebo morálně či teologicky připravení poznat a rozlišit jednotlivé ctnosti v jeho jednání, potvrzují, že si byli jisti, že jsou v přítomnosti
Božího muže. Zde jsou některá svědectví:
„Byla jsem často v dětském a dívčím věku přítomna při hovorech své maminky
s P. Stuchlým. Tehdy jsem bohužel ještě všemu nerozuměla, ale vím, jak si jich maminka cenila. I já mám však na něho velmi živou a hlubokou vzpomínku, a to na jeho
oči: jasné, modré, láskyplné oči, o kterých jsem měla a mám přesvědčení, že před
nimi neexistovala žádná osobní tajemství. Ten jeho pohled živě vidím dodnes.“
„Můj dojem byl vždy, že don Stuchlý byl mužem Božím, který se modlil a žil v přítomnosti Boží, jehož radostí bylo být mezi námi – a nešetřil se. Byl vše a pro všechny
a svým příkladem strhával dobré i méně hodné k dobru a k Bohu. Nevím, kdo by
mohl být svatým, když ne tento otec, který žil s Bohem, pro ideál a pro Boží práci.“1

Omezení, obtíže a pomalost
Tato „vzorovost“ Ignáce Stuchlého však není přímo úměrná jeho vlohám nebo intelektuálním schopnostem. Jinak řečeno, kdyby byl hodnocen (zprvu formátory a poté
spolupracovníky) na základě přímých výsledků, únavy a sklíčenosti, jimiž procházel
(hlavně v počátečních fázích zasvěcení mezi dominikány, pak v dialogu s jezuity a konečně u salesiánů), či dokonce na základě praktičnosti, v některých situacích by ho
tolik nechválili.
Co se týče vrozených darů, nevyznačoval se Boží služebník zvláštními vlohami. On
sám – i když byl svou povahou přitahován veselými a energickými lidmi, které přirovnával k dostihovým koňům2 – byl jedním přítelem označen za koně tažného: ani
zvlášť bystrý, ani zvlášť rychlý, ale obdařený dobrou vůlí, odolností vůči únavě a vytrvalostí.
Zde jsou příklady jeho „zpomalenosti“ a potřeby „restartu“:
• Jako mladík mohl zdědit rodinný podnik, ale byl tehdy chatrného zdraví, a otec
tedy za dědice zvolil dalšího syna;
• Jelikož nemohl Ignác řídit polní práce, přál si stát se krejčím, ale ani tento plán
nevyšel;
• Když ve dvaceti letech naléhavě zatoužil stát se knězem, když slyšel jiného kněze zpívat Salve Regina, byl považován za příliš „starého“, bez náležitého vzdělání

1
2

Summarium Testium, Prohlášení XXIII, § 330.
viz též Summarium Testium, Teste III, § 42: „Byl sangvinický a veselý, ale uměl se kontrolovat.“
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a navíc ho rodina nemohla ekonomicky podporovat. Farář se mu vysmál, jen farní
vikář, který náhodou naslouchal, Ignáce podpořil.
• S přítelem vstoupil do vznikající komunity vedené otcem Angelem Lubojackým,
OP (který měl zakladatelské plány), a procházel obdobím velkých těžkostí, především s latinou, která tehdy byla rozhodující, pokud někdo chtěl doufat v kněžské
svěcení.
• Když selhaly plány dominikánského nyní expřevora, ocitl se ve svých pětadvaceti
letech bez jakékoli opory. Několik měsíců ho odmítala jakákoli církevní autorita,
dokonce i jezuiti, u nichž se v první chvíli zdálo, že jej přijmou. Teprve na poslední chvíli, když už pomýšlel na návrat domů, ho jeden kněz nasměroval za donem
Ruou, který ho ihned povolal do Turína.
Tím to však neskončilo:
• během salesiánského noviciátu prošel dramatickým obdobím „temné noci“ a intenzivní vnitřní zkouškou: skutečně se potil strachem při rozjímání a byl přesvědčen, že nemá sílu složit sliby. V tomto období zakusil, že ne vždy je to „pravé“
skutečně také „snadné“ a že se vůle nesmí poddat pouhému sentimentu.
• Později se opožďuje i jeho kněžské svěcení, protože mu mnoho úkolů, jimiž ho
zatěžovali představení, znemožňovalo dokončit studia teologie.
• Ve více než 40 letech přišel do Slovinska a neuměl slovinsky.
• V 55 letech se vrátil do Itálie, aby připravoval mladé z Čech a Moravy na založení
salesiánského díla „na severu“ (jak předpovídal don Rua): ale vlastně neuměl moc
dobře česky (v dětství totiž chodil do německých škol, v rodině mluvili slezským
dialektem a předtím mu hlavní představený říkal, ať se česky neučí, „protože je
na to už moc starý“). V těchto nesnázích tedy navíc jeho „směšná mluva“, jak ji
definoval jeden svědek, odrazovala mladé. Odrazoval je i jeho vzhled předčasně
trochu shrbeného starého muže – ale získal si je svým úsměvem a otcovským přístupem.
• Musel nést tíhu vůdčí role v provincii i v těžkých válečných letech, aniž by mohl
předat štafetový kolík, a mezitím byl ordinován jako biskup „vystěhované“ litoměřické diecéze Štěpán Trochta, když už Ignáce Stuchlého opouštěly síly a jen silná
vůle mu pomáhala odolávat úbytku fyzických sil.
Kdyby byl tedy Ignác Stuchlý hodnocen na základě toho, jak v té které chvíli vyhovoval úlohám, které mu byly uloženy, nebyli bychom dnes tady a nemluvili bychom
o něm jako o Božím služebníku. V tomto smyslu jsou svědectví k procesu zvláště
důležitá, protože explicitně hovoří i o těchto těžkostech a omezeních, a přesto načrtávají cestu křesťanského hrdinství, po níž tento Boží služebník šel. Šlo o zřejmé
působení milosti.
Ignác Stuchlý jistě není zázračným mladíkem a ani dospělému mu všechno nešlo hned snadno a dobře. Byl spíše prostým dobrým člověkem – přímý, upřímný,
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ochotný připustit své hranice a postavit se na ně, aby přinesly plody. Člověkem víry
i v tom základním smyslu „důvěry“ a „odevzdanosti“.

Křesťanská „hrdinnost“ není „hrdinství“
„Hrdinské ctnosti“ v křesťanském smyslu nemají nic společného s charakterem románového hrdiny, vždy pohotového, rychlého, schopného, neporazitelného. Křesťanská hrdinnost není hrdinství, ale hluboké přilnutí ke Kristu, srůstání s ním až k dosažení dokonalosti lásky.
Ignác Stuchlý se nestal světcem navzdory, ale ruku v ruce se svými obtížemi a limity. Jestliže blahoslavený Titus Zeman především překonával různé hranice (řeku
Moravu, železnou oponu, perzekuci), aby přinesl spásu mladým, Boží služebník Ignác
Stuchlý se spíše naučil svoje omezení snášet, žít s nimi a integrovat je do svého života. V tom možná také spočívá jedna ze zvláštností jeho poslání.
Vyznačoval se radikální trpělivostí (nejen ve významu čekat, ale trpět), která se
stala jeho hlavní charakteristikou. Výroky sv. Pavla z Listu Korinťanům (2 Kor 12,9–10)
ilustrují základní dynamiku života Ignáce Stuchlého, jak o něm vypravují svědkové.
Když někteří ze svědků tvrdili, že v Perose Argentině zprvu vypadal jako neschopný formátor, jeden z nich to upřesnil:
„Zklamání začalo rychle mizet a bylo nahrazováno důvěrou, jak se don Stuchlý začal projevovat jako učitel a všudypřítomný asistent, školní rádce a katecheta i ředitel.
Jeho veselost a důvěra se přelévaly do nás.“
P. Ladislav Vik:
„O tom, že byl mužem Boží prozřetelnosti, mě nejvíce přesvědčuje zřejmý nepoměr
mezi jeho osobními schopnostmi, které nepřekračovaly zdravý průměr, a velikým
českým salesiánským dílem, které po sobě zanechal a které je po půlstoletí svého
trvání životaschopnější a pro záchranu tisíců z mravní krise významnější, než se jevilo
za jeho života a při jeho smrti.“5
Existuje tedy překrásný nepoměr mezi tím, co mohl tento Boží služebník „dát“ v lidské logice, a velkou plodností, které vykazovalo jeho dílo, protože je živily svatost,
spojení s Bohem a nesmírná láska k bratrům.
Jako typické se tedy vynořují především tři ctnosti: chudoba, poslušnost a pokora.

Chudoba, poslušnost, pokora
V kauze blahořečení a svatořečení je vhodné dokázat u vyznavače víry, že Boží služebník praktikoval všechny ctnosti hrdinským způsobem, neboli způsobem o poznání
lepším, než by činili ve stejných podmínkách dobří a spravedliví lidé. Ctnost se označuje za hrdinskou, když je vykonávána vždy, pohotově a rychle, lépe, než je běžné,
s radostnou bezprostředností, živena nadpřirozeným cílem a z příkazu lásky k Bohu
(a bližnímu). Jestliže tedy pevná víra a činná láska představují jádro a vrchol ctností, je přesto nutné dokázat, že je přítomna každá z nich: víra, naděje a láska jako
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teologální ctnosti; moudrost, spravedlnost vůči Bohu a bližnímu, statečnost a mírnost jako kardinální ctnosti; pokora, evangelní rady chudoby, čistoty a poslušnosti;
ctnosti „přidané a odvozené“ a případné specifické ctnostné chování Božího služebníka.
Ačkoli každý Boží služebník šel po cestě postupného následování Krista a prožíval
plnost ctností, každý z nich vykazuje (a je to běžná zkušenost z různých kauz!) osobní
profil cesty ctností. Většinou se u všech projevuje láska k Bohu a bratřím a sestrám.
Je ale také pravdou, že jednotlivé ctnosti nebo rysy ctnostného života se u některých
prokazují lépe než u jiných: svatost se totiž projevuje v mnohotvárné kráse, v hlubokém souladu osobnostních rysů, ale vždy originálně.
Které ctnosti jsou tedy podle svědků pro P. Ignáce Stuchlého nejtypičtější? Bezpochyby vytrvalost, která mu umožnila překonávat neustálé překážky života; čistota,
která ho jako mladého laika přivedla k projevování živého (ačkoli ještě nevědomého)
otcovství vůči vrstevníkům.
Výpovědi nicméně trvají především na dalších ctnostných postojích: chudobě,
poslušnosti a pokoře. Chudoba, poslušnost, pokora směřují k plnosti lásky. V tomto
směru mnoho svědků shodně potvrzuje, jak tyto ctnosti žil:
• ustavičně;
• na tak vysokém stupni, že byly pro jeho vrstevníky téměř nedosažitelné;
• s prostotou, radostí a pohotovostí, ve zkušenosti „širokého“ srdce, které „běží po
cestě božských přikázání“ (viz Řehole svatého Benedikta);
• jako skutečné evangelní hlásání, na něž vzpomínka přetrvává s neměnnou svěžestí
i s odstupem mnoha let.

Chudoba
„Ježíš žádá od svých učedníků, aby mu dávali přednost přede vším a přede všemi,
a nabízí jim, aby se „zřekli všeho, co mají“ pro něho a pro evangelium.“3 Boží služebník dovedl tuto chudobu intenzivně žít. Poprvé ji okusil ani ne jako nedostatek
majetku (i když toho bylo také málo), ale jako radikální závislost na ostatních a vydaností vlastního života v dobách zakladatelského projektu P. Angela Lubojackého. Také
následující tři měsíce bludného hledání povolání mu daly zakusit: závislost na vůli
druhých, bídu a onu palčivou formu chudoby (a pokoření) spočívající v tom, že jsme
opakovaně posuzováni jako nedostateční. V té době byl skutečně zbaven všeho, téměř bez možnosti vrátit se k předešlému životu, bez jistoty do budoucnosti.
Když se Ignác ocitl v Turíně, prožil obrat: přestal vnímat chudobu jako nedostatek,
jako samoúčelnou a frustrující, a v donu Michaelu Ruovi se setkal se zkušeností chudoby evangelní, živenou nadpřirozeným účelem a z lásky. Mezi salesiány se naučil
obejmout chudobu svobodně, nikoli ji trpět jako vnucenou okolnostmi a deprimující.

3
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Naučil se také nestavět nic před požadavky Božího království. Navíc praktikoval chudobu jako formu solidarity s malými a chudými.
Antonín Hladký o tom řekl: „Don Stuchlý chtěl následovat prvního nástupce sv.
Jana Boska, blahoslaveného dona Ruu. Jeho vzorem tedy byla chudoba a pokora.
V tom se vyznačoval podle mne mimořádným způsobem.“4
Je to lekce, na kterou nikdy nezapomněl, hlavně když jej různá pověření mezi salesiány postavila do situací chudoby. Je to chudoba:
• materiální, jako například v Gorici a Lublani a za války:
„Velmi zblízka jsem ho mohl poznat, hlavně co se týká skromnosti a umírněnosti. Měl
jsem totiž čest navštívit častěji jeho světničku, kde jsem viděl, že všechno bylo co
nejjednodušší a co nejprostší. Šaty nosil obnošené, ale vždycky čisté. Nevyhledával
žádného pohodlí a nebo nějakého privilegia.“5 A dále: „Také jeho chudoba byla bezmezná a projevovalo se to i navenek v jeho skromném oblékání. To jsme my chlapci
vždycky ihned vycítili. S obdivem jsme se na něho dívali, ale nerozuměli jsme tomu“,6
vypovídá Josef Pešata.
„Pokud jsem mohl pozorovat jako student, služebník Boží vystupoval vždy jako dokonalý řeholník. Tak například jeho chudoba byla patrná už v jeho oblečení, které
bylo velice prosté a mělo známky značné opotřebovanosti.“7 (V dalších textech následují ještě konkrétnější podrobnosti o jeho chudobě v oblékání a jídle.)
Typická u něho byla chudoba lidská a duchovní – jako například po boku některých obtížných chovanců v Perose Argentině, ale i jako ochota sdílet všechno se spolubratry a neponechávat si drobné výhody, které mu snad mohly přinést jeho úlohy
prefekta, ředitele a inspektora. Čili chudoba jako cesta vydanosti (kénosis) a sdílení.
Charakteristická pro něho byla také chudoba historická a společenská ve dvou totalitních režimech, nejprve nacistickém a pak komunistickém, když byly několikrát
salesiánské domy a díla zrekvírovány a zničeny.
A nakonec chudoba existenciální, když zemřel sám a ode všech opuštěn a na vlastní kůži zakusil Ježíšova slova k apoštolu Petrovi: „Až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě
přepáše a povede, kam nechceš.“ (Jan 21, 18). P. Stuchlý totiž na podzim 1952, pár
měsíců před smrtí ve chvíli intenzivního očišťování napsal:
„Teď jsem pravý sirotek. Otec i matka zemřela a taktéž i moji dva bratři. A já již
též očekávám, že mě Pán Bůh povolá na věčnost. Díky Pánu Bohu denně ještě mohu
sloužiti mši sv. a dle potřeby i zpovídati. Již jsem dva a půl roku mezi cizími lidmi. Od
spolubratří teď nedostávám žádných dopisů.“8

4
5
6
7
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Je to tedy také chudoba, při níž chybí vnější láska a přijetí: Boží služebník na
posledním úseku pozemské pouti věřil v přijetí Otce, ale zakoušel jeho bolestnou
absenci ze strany představených a spolubratrů, kteří od něj byli odtrženi bouřemi
„okolních dějin“.

Poslušnost
„Ve třech synoptických evangeliích na Ježíšovu výzvu k následování navazuje vybídnutí k chudobě a k čistotě.“9 Taková poslušnost utváří životní styl zaměřený na prvenství Božího království a připravenost k přijetí učení církve.
Ignác Stuchlý začal pěstovat ctnost poslušnosti v rodině, kde byl poslušen rodičů
a pomáhal otci a bratrům s polními pracemi.
Během obtížných let dospívání doma, stejně jako v měsících úzkostného hledání
místa v církvi se cvičil v „poslušnosti událostem“, aniž by ovšem propadl fatalismu,
ale naopak pokračuje v růstu v uvědomění a zodpovědnosti: pokud by například vnímal poslušnost jako pouhé pasivní vykonávání pokynů ostatních, tváří v tvář opakovanému odmítání by jistě přestal bojovat o kněžství!
Po příchodu do Itálie ovlivňovali salesiánskou formaci salesiáni první generace,
kteří vyrostli s Donem Boskem. Zde také Ignác vyrůstal ve vnitřní i vnější ochotě.
Vyznačoval se přitom rozumným druhem poslušnosti, která je podporována a doprovázena komunitou, jež je laskavou rodinou s představenými, kteří jsou „otci“. Zde
byly položeny základy jeho vlastní hrdinské poslušnosti. Pomáhalo mu v tom zjištění,
že ti salesiáni, kteří byli nejposlušnější, zakoušeli nejvíce společenství a prožívali nejvíce radosti. Pod vedením dona Ruy se v něm začaly rýsovat některé rozměry této
poslušnosti.
Taková poslušnost je:
• naprostou disponibilitou pro představené, i když umrtvují jeho legitimní přání
(jako například častější návštěvy doma), nebo když ho v rámci několika hodin požádají, aby změnil zemi, jazyk, funkci a pokaždé se musí oddělit od citů a vazeb.
Doklady:
• Uběhly pouhé tři dny mezi okamžikem, kdy zaslechl o salesiánech, a chvílí, kdy
ho don Rua telegramem povolal do Turína. Nevěděl, zda se ještě kdy obejme se
svými blízkými.
• Salesiáni po něm žádali, aby se habilitoval v agronomii a byl připraven odjet na
misie, ale na poslední chvíli mu don Rua toto rozhodnutí změnil. Láska Božího služebníka k misiím zůstala silná a později nebude váhat posílat mladé salesiány na
misie v přesvědčení, že za každé takto „darované“ povolání dostane další.
• Když byl poslán do Gorici, viděl, jak se zpožďuje jeho vlastní cesta ke kněžskému svěcení, ale zůstal mužem mlčení a obětavé práce; později pro něj hlavní
9
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představený don Rua zařídil urychlený proces kněžského svěcení (bylo to tak rychlé, že Stuchlý ani nestihl přípravné duchovní cvičení!).
• Ve Slovinsku byl v září 1924 požádán, aby opustil dílo Lublaň-Rakovnik v den, kdy
byl slavnostně otevřen chrám Panny Marie Pomocnice – dílo, kterému věnoval
nejlepší léta svého života a všechny svoje síly. V noci byl ještě Stuchlý vzhůru
a uklízel kostel (s P. Andrejem Majcenem, budoucím Božím služebníkem); ve čtyři hodiny ráno sloužil mši; po obědě ho zavolal představený a poslal ho do nové
destinace Lublaň-Kodeljevo se slovy: „Chtěl bych, abyste tam byl už dnes“ (podle
jiného zdroje to bylo o den později, protože se mluví o večeru, kdy Stuchlý mluvil s donem Caglierem, přítomným tehdy ve Slovinsku – ale všechno každopádně
proběhlo v několika málo hodinách).
• Po několika měsících musel opustit slovinský salesiánský dům v Lublani, který
vedl, aby znovu začínal v Itálii.

Sloužil komunitě a dílu
• Měl citlivost k nevyřčeným, ale skutečným potřebám komunity, a schopnost na
sebe vzít povinnosti, které ostatní odmítají.
• Založil malou dílnu, kde pracoval manuálně bok po boku s koadjutory (nikdo to
po něm nežádal, jenže se po něm chtělo, aby nasytil asi 200 lidí denně, a peněz se
nedostávalo).
• Byl ochoten žebrat, i když se setkával s protivenstvím a hrubým pokořováním („Plnil všechny tyto úkoly, jak to jen bylo možné.“)10
• Osobně dohlížel na stavby (a riskoval jednou ošklivý pád) kvůli svému smyslu pro
zodpovědnost a spravedlnost vůči dobrodincům, kteří dílo podporovali.
• Měl velkou lásku ke komunitě a byl ochoten „jít příkladem“ ne proto, aby na sebe
upoutal pozornost, ale aby vychovával skrze všechno a v každé chvíli – dříve skutkem než slovem – (na tomto rysu velmi trvají důkazové materiály).
• Měl silný smysl pro církev, do jejíchž služeb byl cele postaven. V tomto smyslu
ukazují dokumenty ke kauze jako dominantní rys Ignáce Stuchlého ne tak jeho
salesiánskost, ale spíše, jak chtěl skrze salesiánské dílo přispět k dobru církve.
• Jako mladý salesián, ještě bez svěcení, byl poslán do Gorici, kde spolupracoval
s arcibiskupem kardinálem Giacomem Missiou a spolu s dalšími salesiány se
zvláštní pozorností sledoval činnost konviktu „svatého Ludvíka“ určeného pro
kněžská povolání v diecézi, které se tehdy nedostávalo kněží, a doprovázel skutečný rozkvět povolání v arcidiecézi Gorica.
• Ještě v Gorici si ho jako novokněze vyžádal arcibiskup jako pomocníka pro zasvěcení farností a řeholních společností Nejsvětějšímu Srdci (nutno podotknout, že
mu proto salesiáni nijak neubrali na jeho komunitních povinnostech);
10
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35

• Přesunul se do slovinské Lublaně, kde s neúnavnou oddaností přispěl k rozjezdu
místního salesiánského díla, ale především dokázal dovést do zdárného konce stavební práce na kostele Panny Marie Pomocnice v Rakovniku – na místě dodnes
významném jako mariánské centrum blízko hlavního města.
• Jako zakladatel a průkopník zasadil salesiánské dílo v roce 1927 ve vlasti jako odpověď na konkrétní potřebu místní církve. Několik biskupů totiž naléhavě žádalo
přítomnost synů Dona Boska ve své zemi, aby pomohli zastavit dramatický odliv
věřících z katolické církve.
• V posledních měsících inspektorátu, v roce 1948, usiloval o podporu chudé litoměřické diecéze, svěřené pastorační péči jeho duchovního syna Štěpána Trochty
a v té době bolestně zraňované dějinnými událostmi.
Někteří svědkové popisují poslušnost Ignáce Stuchlého:
„Don Stuchlý chtěl následovat prvního nástupce sv. Jana Boska, blahoslaveného
dona Ruu. Jeho vzorem tedy byla chudoba a pokora. V tom se vyznačoval podle mne
mimořádným způsobem.“11 (řekl P. Andrej Dermek, SDB).
„Velmi zblízka jsem ho mohl poznat, hlavně co se týká skromnosti a umírněnosti. Měl
jsem totiž čest navštívit častěji jeho světničku, kde jsem viděl, že všechno bylo co
nejjednodušší a co nejprostší. Šaty nosil obnošené, ale vždycky čisté. Nevyhledával
žádného pohodlí nebo nějakého privilegia.“12 (řekl P. Milan Frank, SDB).
„Pokud jsem mohl pozorovat jako student, služebník Boží vystupoval vždy jako dokonalý řeholník. Tak například jeho chudoba byla patrná už v jeho oblečení, které bylo
velice prosté a mělo známky značné opotřebovanosti.“13 (řekl Jan Rob).

Několik příkladů
„Zůstala po něm velice dobrá pověst o zachovávání řeholních slibů. Tak například
v poslušnosti byl velice svědomitý. Poslouchal i tehdy, když sám s nějakým příkazem
nesouhlasil, jako například, když inspektor Walland nechtěl, aby čeští salesiánští studenti dělali zkoušky na státních školách. Služebník Boží se tomu podřídil, i když velmi
bolestně.“14
„Řeholní poslušnost pokládal skutečně za nejzákladnější a sám se řídil vždycky rozkazy a přáními představených. Co oni rozhodli, to platilo a tam přestávala veškerá
diskuse. Chtěl jít na misie, ale když představení rozhodli, že půjde jinam, tak tím to
skončilo.“15
11
12
13
14
15
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„Přání a rozkazy představených byly pro něho rozkazem.“16
Poslušnost takto tedy znamená usilovat tělem i duší o budování komunity, kongregace, celé církve. Radostně odkládat vlastní pocity pro skutečné potřeby bližního.
Hledat nutně ne to, co se líbí, ale to, co prospívá. Poslušnost také znamená být zodpovědný: P. Stuchlý dostával stále důležitější funkce, protože se uměl zcela transparentně, pokorně a s prostotou rozhodovat, dávat všanc.
V něm tedy nemá poslušnost nic společného se svazující závislostí, která činí lidi
neschopnými rozhodovat se a zapojovat se: je to schopnost zcela se vydat za účelem
služby; ne pouhé formalistické přilnutí „hlavou“, ale oddanost „tělem i duší“, až do
vyčerpání sil z lásky (když odešel z Rakovniku, někteří se káli, že tolik zestárnul, a uvědomili si, že ho v těch letech nechávali samotného).
Skutečně, když čteme svědectví, máme dojem, že P. Stuchlý doslova „ztratil život“,
aby jej znovu nalezl skrze jeho plody v těch, které vychoval. Jeho poslušnost byla tak
klidná a silná, že si ani ostatní nevšimli, jaké dopady to na Ignáce Stuchlého má.
Jak potvrzuje jeden zdroj (v dokumentech):
„Po celou dobu kázal tím, jak požehnaně žil.“17

Pokora
Intenzivní chudoba a radostná poslušnost by však nebyly možné, pokud by nebyl
Boží služebník zakotven v pokoře. Tato ctnost, na níž se svědectví shodují v mnoha
kontextech, se u něj objevuje v několika postojích.
Jde o následující rysy pokory:
• Pokojné přijetí vlastních omezení – realismus, který vede k úsilí, ale nebere pokoj.
• Schopnost vidět skutečnost tak, jak je, v hluboké solidaritě s malými, chudými,
posledními. Boží služebník skutečně seděl „jako poslední z nejposlednějších“.
• Jde o ochotu přijmout pokoření pocházející z různých zdrojů, např: chyby, z nichž
udělal ctnost (P. Stuchlý rád připomínal mladým při nějakém kárání, jak ho jednou
pokáral biskup);
• nedorozumění (při žebravé obchůzce ho měli za pobudu a vylili na něj pomeje;
jeden student ho zmlátil, protože si ho spletl se svým kamarádem);
• objektivně nespravedlivé situace, k nimž často docházelo v době perzekucí.
• Jde o skromnost, vděčnost, radost, důvěru v komunitní život, prostotu. P. Stuchlý
se uměl spousty věcí vzdát, ale také uměl být vděčný za pomoc; uměl si vychutnávat krásy života, které uměl ocenit – od jídla, po hudbu na koncertech, a dokonce
tanec, který mu připomínal mládí.
• Jde o veselost, schopnost sebeironie. Boží služebník se uměl smát sám sobě a bez
problémů přijímal, když se ostatní – i velmi mladí – někdy smáli jemu (mluvil
16
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lámanou češtinou). Navíc uměl zažertovat, když bylo třeba uvolnit atmosféru,
a měl celý repertoár komických výroků, které uklidňovaly atmosféru (od „Ulovil
jsem kočku“, což znamenalo, že obchůzka za almužnou měla úspěch, až po „Potřebuješ špeky“, když chtěl podpořit mladé, aby pořádně jedli, měli sílu a mohli
radostně žít).
• Pěstoval vděčnost Bohu: Uměl děkovat Bohu a Panně Marii Pomocnici za všechno.
„Vzpomínal na dobrodince, kteří mu pomohli dostavět kostel Panny Marie Pomocnice v Lublani.“18
Mimořádný charakter v jeho životě určitě mělo dokonalé plnění vůle Boží, což souvisí
zcela s poslušností, zároveň s hlubokou pokorou. Spoléhal ve všem na milost Boží
a pomoc Panny Marie.19
• Měl radikální postoj pravdivosti k sobě i vůči ostatním, a to před Bohem. Boží služebník nikdy nepředstíral, nepřekrucoval, nezamlčoval: vždy vnášel světlo a vynášel na světlo pravdu (na osobní i komunitní úrovni).
Tato pokora – která spočívá v pravdě – odhaluje i svobodu Ignáce Stuchlého:
„Mohu-li zdůrazniti některou zvlášť, pak to byla jeho přehluboká pokora, se kterou
se choval stejně k nám, primánům, jako k olomouckému arcibiskupovi, k různým
venkovským ženám a mužům, stejně jako k úřadům.“20
Zde jsou další svědectví:
„Za největší ctnost u něj pokládám pokoru. Nikdy o svých zásluhách nemluvil, ačkoli
měl největší zásluhu na vybudování salesiánského díla v českých zemích. Uznával svá
omezení, nikdy se nepovyšoval a nestyděl se za to, co neuměl (mluvit, vyslovovat)
dobře nebo podle gramatiky. V tom všem vidím jeho hlubokou pokoru.“21
„Zúčastnil jsem se oslavy jeho osmdesátin a ze všeho jsem si odnesl dojem jeho veliké skromnosti a pokory. Když potom takovým jednoduchým způsobem shrnul vzpomínky na svůj život, dojalo nás, co vyprávěl o chudobných začátcích salesiánského
díla u nás. Přál si, abychom se nikdy nevzdalovali od této ctnosti, která nás činí potřebnými před Bohem i před lidmi.“22
„Chtěl bych znovu zdůraznit, že na pokoře stála celá stavba jeho dokonalosti. Nerad
se fotografoval, jedině ve skupině spolubratří to připouštěl.“23

18
19
20
21
22
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„Pokládám u něho za mimořádnou a opravdu hrdinskou ctnost pokory a skromnosti.
Na sebe nikdy nespoléhal, ale všechno dovedl obracet na Boží milost. I ve vztahu k lidem vystupoval velice jednoduše se snahou být vždycky všem nápomocen. Mohlo se
jednat o náboženské otázce, mohlo se s ním jednat také o nejobyčejnějších každodenních věcech, jako je třeba zemědělství, stavebnictví atd.“24
„Častým tématem jeho večerních slůvek byla vděčnost vůči dobrodincům a napomenutí spolubratřím, když by mrháním tuto vděčnost dostatečně neprojevovali. Myslím
si, že právě ctnost vděčnosti mu získala tolik dobrodinců a trvalých přátel.“25
Odpověď P. Josefa Honky na otázku po vhodnosti kauzy:
„Proces by jistě odkryl, co jeho pokora dovedla tak samozřejmě zakrýt. Jeho svatost
by zazářila a vábila k následování.“26
Samotná kauza je specifická jakožto privilegovaný nástroj, jak spravedlivě přiznat
životu tohoto Božího služebníka jeho důležitost, jak mu umožnit, aby vystoupil ze
skrytosti. Šlo o život doprovázený milostmi a znameními, různými charismaty (dar
jasnozřivosti a vhledu do srdcí) a hmatatelně podpíraný dary Ducha svatého. Tyto
dary dovádějí ctnosti Ignáce Stuchlého k plnosti, umožňují mu onu pohotovost, zápal a radostnou věrohodnost, jež nám dnes dovolují očekávat s jistou důvěrou posudek církve o jeho svatosti.

Ignác Stuchlý a jeho psané texty
Shoda důkazových materiálů a svědeckých výpovědí
Kromě svědeckých důkazů (výpovědí vydaných v rámci diecézního šetření a prohlášení) využívá kauza Božího služebníka. P. Ignáce Stuchlého jiných materiálů: dokumenty a jmenování Božím služebníkem; Stuchlého písemnosti a psaní jemu určená
(především dopisy, ale také různé zprávy); texty o Ignáci Stuchlém (např. články, hagiografické syntézy a dokumenty potvrzující obdržené milosti na jeho přímluvu).
Tyto důkazové materiály předložené v Apparato probatorio v rámci Positio
a v jeho shrnutí – jsou v souladu se svědeckými výpověďmi a vzájemně se doplňují.
Představují život Ignáce Stuchlého jeho vlastním hlasem; napomáhají oficiálně rekonstruovat písemnou pozůstalost, etapy jeho života a některé rozhodující momenty
jeho úřadu.
Písemnosti o IS potvrzují jeho pověst svatosti v okamžiku smrti a od jeho smrti až
do našich dnů.
Písemnosti pro IS dokazují jeho pověst svatosti už za života.
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Písemnosti od IS ukazují, jak P. Stuchlý „vyzařoval celé své otcovské srdce“ v dialogu s rodinou a se salesiány; s mladými i starými, s dobrodinci i politiky a hlavně
s vyššími představenými a církevní hierarchií, kterou hluboce respektoval.
Svědecké důkazy ukazují, jak Ignáce Stuchlého viděli druzí, kteří byli vyzváni, aby odpověděli na dotazník, strukturovaný spíše rigorózním způsobem, o životě, ctnostech,
pověsti svatosti a pověsti o znameních.
Důkazové texty jsou strukturovány ve větší svobodě výrazu.
Vycházejí-li svědecké důkazy ze schématu identického pro všechny a pouze živá
paměť respondenta umožňuje detailně diverzifikovat odpovědi, jsou důkazové dokumenty naopak odrazem života. A na základě této jedinečnosti je pak možné vyvodit
obecnější profil služebníka Božího a jeho díla.

Stuchlý pisatel listů
IS psal ze dvou základních důvodů: chtěl informovat a sdílet. Informování (včetně
otcovského napomínání a rozhodných pokynů z úlohy představeného a věrného
skládání účtů z úlohy synovské) zahrnuje zprávy o praktických zkušenostech, rozbory
obtíží a problémů, zhodnocení situací, které naléhavě vyžadovaly rozhodnutí. Sdílení
v širším slova smyslu přichází ke slovu, pokud se IS dělí o zážitky z vlastního života,
nabízí svoji zkušenost bratřím v těžkostech, nebo s nimi dokonce sdílí některé osobní
obtíže. Oba druhy informací se u IS prolínají. Ani z doby inspektorátu neexistuje proto žádný dopis čistě informativní, nebo čistě normativní: i tehdy do nich vždy vkládá
své otcovské srdce. Na druhé straně se u něj ani sdílení neomezuje na čistě „subjektivní“ sféru: vždy, i když vypráví svoji úzce osobní zkušenost, vyvozuje z ní širší, objektivnější poučení, platné pro všechny.
Dá se rozlišit několik typů adresátů. Kromě zmíněných spolubratrů a představených představuji hlavně dopisy mladým a dobrodincům.

Dopisy mladým a jejich rodinám
První typ listů zaměřuje mladým ve formaci a jejich rodinám: často jsou to chlapci,
kteří se ještě musí v salesiánském životě utvrdit nebo kteří procházejí jeho prvními
etapami. P. Stuchlý se s nimi setkává, chodí za nimi a píše jim. Píše ve chvílích, kdy
k nim má daleko. Píše, když potřebují dodat odvahu nebo něco osvětlit. Psaní je nit,
kterou P. Stuchlý navazoval, aby je neztratil a aby cítili, že je má rád, vzpomíná a čeká
na ně.
Tyto dopisy jsou dvojího druhu: podporují, nebo napomínají. V obou případech
proto, aby dotyčné někam nasměrovaly. Zde je několik příkladů dopisů mladým.
Jednomu mladému muži, jehož rozlišování duchovního povolání dopadlo záporně,
píše 8. října 1927:
„Drahý Tylšare, Tvůj dopis jsem obdržel a říkám Ti upřímně, že schvalujem Tvé rozhodnutí, neboť bys nebyl nikdy spokojen v tom stavu. Buď hodný i ve světě, dej
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dobrý příklad i druhým a nevšímej si nikoho, kdyby Ti někdo vyčítal, že jsi byl v klášteře. – Ty dělej svoje povinnosti jako dobrý katolík a budeš šťastný. Kdyby pak P. Bůh
i ve světě poslal nějaký křížek, snášej ho trpělivě.
Přeji Ti všeho dobrého a budu se za tebe modliti
Tvůj d. Stuchlý.“27
Tímto dopisem chlapci pomáhá, aby si nezoufal z toho, že selhal, ale pozitivně vnímal
to, co mu toto zdánlivé selhání ukázalo: že by mezi salesiány nebyl nikdy doopravdy šťastný, což ale neznamená, že je nějak nedostatečný nebo špatný jako člověk.
Naopak se před ním otevírá široké pole pro příkladný a dobrý život ve společnosti.
P. Stuchlý pomáhá tomuto mladému muži, aby štěstí viděl v tom, že bude dobrým
katolíkem. Učí ho mimo jiné, jak najít pokoj v srdci na své cestě, když se nebude starat o poznámky a předsudky ostatních.

Když se někdo vyloučí sám
O dost přísnější a neoblomnější je Ignác Stuchlý v dopise ze 14. července, kde píše
jinému mladíkovi, jistému Vladimírovi. U Vladimíra se projevil zásadní nesoulad v životě: něco chtěl, ale něco jiného dělal; navenek zachovával určité chování, ale vnitřně s ním nebyl v souladu.
Vladimírův případ je velmi jednoduchý: je to případ inteligentního a bystrého
mladíka, který by toho hodně dokázal a kterému by salesiáni rádi pomohli. On se
však z lenosti nebo povrchnosti nezapojil. Mladík, který – pokud bychom to dovedli
mírně do extrému – chtěl být salesiánem, ale zapomínal aplikovat preventivní systém jako základní schopnost postupovat vpřed, formovat se v přítomném okamžiku
pro dobro, které by byl povolán vykonat v následujících letech.
IS mu píše:

„Fryšták, 14. července 1930
Drahý Vladimíre!
Chtěl jsem Ti již dříve psáti, ale nemohl jsem se k tomu dostati. Sděluji Ti nyní mínění
a radu představených. Bude pro Tebe lépe, uděláš-li veřejnou zkoušku a vyvolíš si
pak nějaké jiné zaměstnání. Asi po dobu čtyř měsíců se nám zdálo, že bys měl vůli
státi se knězem-salesiánem, ale později jsme se přesvědčili, že nemáš k tomu povolání. I kdybychom letos posílali do noviciátu, nebyl bys do něho šel, protože bez
latiny by to bylo marné. A Ty jsi se mohl tolik učiti, rádi bychom Ti byli pomáhali, ale
chyběla Ti úplně vůle.
Ty bys mohl udělati výborně zkoušku ze VII. třídy, ale neměl jsi dostatek dobré
vůle. Podívej se, jak např. Bureš a Veselý, ačkoli jsou již tak staří, udělali zkoušku do
IV. třídy. Ty v přirovnání k nim jsi mohl být výborným žákem.
Opakuj si tedy přes prázdniny a podrob se pak zkoušce, abys neztratil rok. Potom
pokračuj na veřejném gymnasiu až do maturity.
27

Summarium Documentorum, Doc. 10.

41

Pán Bůh tě opatruj vždy a všude! Ty pak vytrvej v dobrém! Srdečně zdraví Tebe
i Tvé drahé rodiče
Tobě oddaný P. Ignác Stuchlý
Tvé místo dáváme jinému.“28
Je to dopis, v němž se podivuhodně proplétá spravedlnost (= ukázat mladému pravdu o něm samém; dát jeho místo někomu, kdo si ho zaslouží více) a láska (= protože
Stuchlý ho má dál rád, píše mu „drahý“, pamatuje i na jeho rodiče a posílá mu požehnání): nejsme milováni – to je poučení od IS, protože máme talent, ale vždy a navzdory všemu, protože jsme synové a dcery.

Neposuzujeme svou vlastní pravdivost
A co když se někomu dařilo? Jeden dopis z Fryštáku, 6. srpna 1931, ukazuje moudrost Ignáce Stuchlého, který napomíná toho, kdo chybuje, ale i toho, komu to jde
zdánlivě dobře, a vždy mírní přehnané nadšení, drobné předsudky a přílišné ideály
mladých. Jako nezkušení se začínají střetávat s realitou. Například Františku Krutílkovi, velice talentovanému chlapci, chyběla vnitřní chudoba, a P. Stuchlý jej napomíná:
„Drahý Františku!
Obdržel jsem Tvoje blahopřání a děkuji Ti za ně srdečně, zvláště za modlitby. Kéž je
P. Bůh vyslyší! Ohledně Tvého povolání Ti říkám, přenechej vše P. Bohu! Zdá se mi,
že nevyslyší-li nás P. Bůh, do určitého času se podrobíme nepříteli. A co řekla na to
Judita: Je P. Bůh váš služebník? Tak máme co dělat i my – P. Bůh z nás udělá, co on
chce a ne, co my chceme.
Buď hodný a vesel a připrav se dobře na reparát.
Tvůj D. Stuchlý“29
„Pán s námi udělá to, co chce on, a nikoli to, co chceme my,“ píše Staříček až příliš
autobiograficky, když si mezi řádky vzpomene na svoje hledání povolání, kolikrát protkané bolestnými a nepochopitelnými ztrátami a pády.

Láska ke komunitě navzdory všemu
Jako čtvrtý typ mladých mužů v nesnázích jsou ti, kteří na rozdíl od Tylšara, který
objevuje problém v sobě, od Vladimíra, který si sám vytváří problém, a od Františka,
který projikuje své problémy mimo sebe, zakoušejí své omezení tam, kde by se měli
cítit přijímáni a milováni. A tam se právě objevuje největší nesnáz. Z Ostravy píše
Karlovi v roce 1933:

28
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Drahý Karle!
Tvůj milý dopis jsem s díky obdržel a Ti říkám upřímně, že mne i potěšil, poněvadž
vidím velmi dobrou vůli, že chceš žíti v řeholi jako dobrý řeholník. A ta věc je chvály
hodná.
Nejenom Ty, drahý Karle, činíš také kotrmelce, ale děláme je všichni a bohužel,
že nejsme si toho povědomi. Poznáme to vždy až později. Že kuchařka má takovou
povahu, to já dobře vím a stěží ji změní. Ty pak uděláš dobře, když jednou nebo vícekrát to řekneš p. řediteli úplně na dětinný způsob a on musí zakročiti a postarati se
o nápravu.
Nebude potom postaráno o nápravu, zůstaň klidně, zásluhu za dobrou vůli budeš
míti vždy od P. Boha. Takých protivenství a trpkostí mám já celou spoustu. Člověk
vidí, co by se mohlo a dalo dělati tak a se nedělá.
Vzpomnime si však, že P. Bůh ve skrytém náš dobrý úmysl a nám za to hojně odmění – a to je hlavní.
Buď tedy vesel a klidný, já nemám nic proti Tobě – snažte se všichni, kolik Vás je,
abyste uvedli ty hochy zvláště z interny do pobožného a horlivého života náboženského. Budou Vám oni za to vděční. – Tedy immer lustig und brav und gute Laune.
Tvůj v Kristu D. Stuch.“30
V tomto dopise vyzývá Boží služebník mladíka k absolutní odevzdanosti i v situacích,
které nelze změnit pouhou dobrou vůlí; vyzývá ke klidu, tichosti a pokoji. Dává mu
pocítit, že mu rozumí. On, představený, svěřuje Karlovi, že – i když na jiné úrovni –
má stejné starosti. Jako by Boží služebník naznačoval, že možná znovu objevujeme
povolání, když ztrácíme ideály a iluze; když přijmeme realitu.

Dopisy dobrodincům a spolupracovníkům
Stejnou důkladnost a účast má P. Stuchlý i pro dobrodince a spolupracovníky: do jejich počtu se řadí mnoho lidí, které P. Stuchlý vychoval v salesiánském duchu v letech
společné práce, zejména když čelili ekonomickým a právně politickým problémům
salesiánské kongregace.
V dopisech P. Stuchlý:
•
•
•
•
•
•
•
•
30

žádá: Proste a bude vám dáno!
naléhá: Klepejte a bude vám otevřeno!
vysvětluje: některé situace se odblokují, když víme, co dělat, ale i jak jednat
děkuje: láska se rodí z vděčnosti
domlouvá se: když udělá chybu, opozdí se, nemůže dostát očekávání.
pamatuje: kdo jednou přišel do jeho života, zůstal v něm už napořád.
sdílí: bez obav z toho, že se dává všanc nebo že bude považován za slabocha.
ukazuje směr.
Summarium Documentorum, Doc. 16.
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Příkladem množství těchto rysů, spojených v jediné epizodě, je dopis, který píše autorce jednoho životopisu Dona Boska. Dopis, zaslaný z Fryštáku 18. dubna 1934, je
velmi dlouhý. Zde jsou některé pasáže:
„Vysocevážená paní profesorko!
Vroucí Zaplať Pán Bůh za milý dopis a za mše sv., jež odsloužíme dle Vašeho přání.
Stydím se, že tak dlouho neodpovídám. Byl jsem v Římě a v Turíně, jak je Vám jistě
známo. Zpáteční cestou stavil jsem se v Lublani. Vzpomínali jsme Vás všichni často,
já také výslovně na modlitbách. Nemusím toho dokazovat, vždyť Vaše důležitá práce,
na níž pracujete, je dostatečným důvodem k tomu, nebo má přímý vztah k oslavám
Don Boska. Chtěli jsme Vám poslati též pozdrav i s p. inspektorem, ale neměli jsme
s sebou Vaší adresy, což nás mrzelo tuze. Psali jsme tolika osobám a Vám která měla
obdržeti zvláštní důkaz naší účasti a duch. spojení, musela býti opominuta. Ale zdůrazňuji, v modlitbách nikoli, pouze v té formalitě lístkové.
Z Vašich řádků líbí se mi zvláště podotknutí, že svět málo chápe D. Bosca, vidí
v něm zpravidla jen velikána charitativního rázu a pomíjí dílem nebo docela hlavní
jeho velikost, základ pravé velikosti zevní, svatost, kterou Boha nejvíce oslavil a na níž
zakládá se celé jeho dílo. To mi dává správného pochopení jeho bytosti a apoštolátu.
Co se týče genitivu od slova Bosco, vžil se tvar Boska na rozdíl od Vámi užívaného
„Boscy“. Snad bude dobře držeti se tohoto vžitého tvaru všeobecně užívaného i jinde, ač gramaticky dle přísných norem snad by měl druhý tvar nárok na prvenství. Píšeme k vůli správné výslovnosti prostého lidu „k“ místo „c“, zčeštili jsme i jeho jméno
světce, aby nám byl co nejbližší. Kéž bychom se mu i my co nejvíce přiblížili.
Co se týče vydání knihy, bude nejlépe, když laskavě obstaráte vše v Praze sama,
aspoň předběžné přesné informace, na základě kterých my bychom pak rozhodli.
Nejlépe by bylo, kdybychom my neměli na sobě prodej. Fryšták je zastrčený a proto
je těžko působiti. Ta noticka ve Věstníku jednou měsíčně je málo. Ale zatím nevažte
se nikdo. Snad jeden dobrodinec nám jej vytiskne za výhodných podmínek, snad zcela zdarma, nebo se tak vyjádřil. Zatím tedy nemohu nic určitého říci. O tom později.
Až se ustanoví formát, objednáme dle potřeby z Mnichova Vámi navržený štoček.
Končím, mám tolik pošty vyřizovati. Co se týče Prahy, uvidíme, co se dá dělati.
Zatím jsme na starém bodě, je třeba ještě vyjednávati. Modlete se na ten úmysl. Též
za Ostravu. Pán Bůh vše hojně Vám odplať. Don Bosco si razí cestu. Našel si Vás, paní
profesorko, a řadu dalších. To nám je vzpruhou k další práci!
Škoda, že jste nebyla v Římě, posílám aspoň obrázek!
S projevem hluboké úcty
vděčně oddaný
P. Ignác Stuchlý (v. r.)“31
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Napsali o něm
Mezi dopisy zařazenými a komentovanými v Positio najdeme například tyto dopisy:
Doc. 33: hlavního představeného, dona Pietra Ricaldoneho (24. listopadu 1949).
Doc. 34: olomouckého arcibiskupa, mons. Josefa Karla Matochy (12. prosince 1949).
Doc. 35: dopis hlavního představeného dona Pietra Ricaldoneho (18. října 1951).
Doc. 36: dopis hlavního katechety dona Pietra Tironeho (24. října 1951).
Tyto dopisy jsou naopak o Božím služebníku:
Doc. 39: dopis dona Pietra Tironeho (30. ledna 1940)
Doc. 41: parte ve dvou odlišných verzích (salesiánské/režimní) (19. ledna 1953).
Doc. 42: vysvětlující dopis hlavnímu představenému, donu Renatovi Ziggiottimu,
ohledně dvou odlišných verzí parte (leden 1953).
Doc. 43: nekrolog z pera hlavního představeného, dona Renata Ziggiottiho (15. srpna
1953).
Doc. 46: dopis exsalesiána C. O. S. (před rokem 1974).
Doc. 48A: dopis dominikánky sestry Inviolaty Stuchlé otci Oldřichovi Medovi, SDB
(11. května 1982); B: nový dopis z 13. června 1982.
Doc. 49: dopis sestry Radimy Urbanové, OP (11. května 1982).
Doc. 50: dopis sestry Svatoslavy Jánošíkové, OP (3. června 1982).
Doc. 51: vzpomínka P. Aloise Slováka, SDB (před červencem 1982).
Doc. 52: dopis inspektora P. Ladislava Vika hlavnímu představenému donu Egidiu Viganò s žádostí o otevření kauzy (24. února 1985).
Jeden list za všechny dona Pietra Tironeho, SDB, který napsal salesiánům:
„Nehleďte na vnějšek, nespočiňte na povrchu; pochopte a vezměte na vědomí
množství ctností, zápal, pracovitost, obětavost, nadšení a hlubokou zbožnost, které
pro něho byly typické. Zasvěcení lidé Vám takového představeného závidí. Buďte za
to vděční a snažte se toho využít při své individuální formaci a také pro celou inspektorii. Následujte jeho nařízení, poslouchejte ho, mějte vůči němu respekt a mějte ho
rádi.“32
Neméně krásná jsou i slova hlavního představeného nebo církevních představitelů.

Závěr
Poslední pasáž nám možná pomůže zavzpomínat na Ignáce Stuchlého jako na spisovatele a čtenáře.
Někdy na přelomu let 1924 a 1925 dostal vzkaz od představených: „Tak jak ses
tedy rozhodl?“ Boží služebník tehdy žil ve Slovinsku a v první chvíli nepochopil, co
se po něm chce. Pak mu najednou svitlo: „Že bych si byl zapomněl přečíst nějaký
32
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dopis?“ Dostával jich tolik, neustále se mu vršily na stole, a právě ten jeden, ten
nejdůležitější, zůstal zapomenutý v koutě! Tím dopisem ho hlavní představení volali okamžitě do Itálie, aby se ujal práce v Perose Argentině. On všeho nechal a jel.
Kolik dopisů bylo na tom stole? Záplava. A každý z nich skrýval nějakou malou radost
a mnoho starostí.
Ať byla korespondence Ignáce Stuchlého jakkoli rozsáhlá, vždycky odpovídal. Na
každého dobrodince vzpomínal, děkoval mu a doprovázel jej v modlitbě. Jeho vděčnost se měnila až na duchovní vedení a přípravu stárnoucích dobrodinců na smrt.
A láska Ignáce Stuchlého probouzela mezi nimi skutečnou svatost: jedna dívka například darovala celé své věno se slovy: „To je pro Pannu Marii“: a víme, že tehdy dát
své věno znamenalo pro dívku totéž jako dát svůj život, protože pro ni pak bylo velmi
těžké dobře se vdát. Jedna stará žena odkázala před smrtí všechno salesiánům. Boží
služebník našel její Duchovní deník, přečetl si jej a s dojetím prohlásil: „Ty jsi určitě
svatá!“ Skromná dárkyně žijící ve skrytosti se tak stala jeho příkladem a vzorem.
Odpovídal na dopisy, i když například cena známky převyšovala drobný příspěvek
od odesílatele. I když byl coby ekonom pověřený správou účtů, které „nevycházely“, zůstával služebník Boží především a zásadně otcem, mužem vztahů, doprovázení
a přátelství. I proto byl vždy milován.
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Pierluigi Cameroni

Ignác Stuchlý a služba autority
Svatost představuje uskutečnění charismatu a pomáhá žít realisticky salesiánského
ducha, přemoci pokušení a nebezpečí ideologií. Apologetika svatosti ukazuje – ne
slovy nebo dokumenty, ale životem – krásu a pravdivost Kristova evangelia a salesiánského charismatu.
Každý náš svatý, blahoslavený, ctihodný, Boží služebník je nositelem mnoha rysů,
které zasluhují větší pozornost a ocenění. Je třeba kontemplovat diamant mnoha podob svatosti, některých viditelnějších a přitažlivějších, jiných méně zřejmých a „sympatických“, ale neméně pravdivých a podstatných. Poznat tyto neobyčejné postavy
vede k jejich obdivu a následování, vzbuzuje zaujatý zájem, vede k radostnému sdílení nadějí, které poháněly jejich kroky.
Ignác Stuchlý je otec zakladatel, duchovní otec a zpovědník, vynikající příklad ředitele a inspektora, obezřetný, moudrý, poslušný, ale i odvážný v těžkém rozhodování ve válečných časech a na začátku období komunistického režimu.

„Člověk a kněz pro druhé“1
Duch, který oživoval jeho službu jakožto prefekta (měl hospodářské a disciplinární
úkoly), ředitele a inspektora, byl duchem autentické pastýřské lásky. Taková láska
Božího služebníka k ostatním ospravedlňuje ostatně tvrzení o velké lásce ostatních
k němu. Tato tvrzení jsou vždy upřímná.
Josef Kocourek řekl:
„Všichni ho měli nesmírně rádi a pojmenování Stařeček vyjadřovalo opravdovou úctu
a obdiv k jeho nesmírné a přitom namáhavé práci pro záchranu duší. Jeho pevná
víra, naděje a láska přitahovala ke zpovědnici, ve které trávil hodiny a hodiny, velké

1

Viz Summarium Testium, Prohlášení XIX, § 323.
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množství těch, kteří chtěli slyšet laskavé a moudré slovo pastýře duší, aby posilněni
jeho svatým zápalem mohli překonávat problémy v každodenním životě.“2
Přál si, aby salesiánská centra byla domy přetékajícími láskou. Otec Jan Rob, SDB,
dlužník Ignáce Stuchlého kvůli jeho pomoci při rozlišování povolání, vysvětluje:
„Vzpomínám si také, že nás vybízel k velké lásce a že by si přál, aby nad naším domem bylo napsáno: Dům překypující láskou.“3
Synovská a uznalá vzpomínka otce Aloise Slováka, SDB, tehdejšího člena třetí výpravy mladých Čechů do Perosy Argentiny, načrtává postavu skutečného otce s darem
utěšovat, obraz „skutečného vtělení lásky“:
„Jednou ve Fryštáku jsem onemocněl. Bylo to častěji, ale tento případ se mi zaryl
do paměti. Ležel jsem v ložnici nahoře. Večer před požehnáním mne navštívil don
Stuchlý. Právě se odkudsi vrátil a hned šel za mnou nahoru. Jistě byl unavený a nohy
ho bolely. Rozveselil a potěšil mě, jak jen to uměl. Odešel. Z kaple jsem slyšel zpěv
Ave, Maria stella… plakal jsem tiše a usedavě, že nemohu být v kapli s jinými, že
nemohu vidět dona Stuchlého. Dlouho do noci jsem přemýšlel, proč mne má don
Stuchlý rád. Dnes vím, že nás měl všechny rád, všechny chtěl dostat k Don Boskovi
do nebe, k Panně Marii. Přímo jsem byl ohromen jeho láskou a důvěrou v Ořechově
a v Přestavlkách, když se mnou jednal, jako bych byl kdovíjak dokonalý a moudrý
a jako by úplně zapomněl na minulost, kdy jsem nedbal jeho rad a napomenutí a tak
ho zarmucoval. Ba dokázal se mne i zastat v Turině, když viděl, že mne někteří spolubratři osočují. Dnes se mu snažím být věrný a vděčný především věrností v tom
povolání, v kterém mne on vychoval a utvrdil, a také tím, že se hodně modlím za jeho
oslavení, blahořečení i svatořečení. Vždyť to byla vtělená láska.“4

Tradice lásky
Taková pastýřská láska se formovala v živém kontaktu s rodinným duchem, prožívaným první salesiánskou generací, jejž otec Ignác osobně poznal a který hluboce
poznamenal jeho vlastní osobní příběh a jeho salesiánskou řeholní fyziognomii. Vykonávání autority je chápáno a prožíváno uvnitř vitálního prostředí opětované lásky,
jádra salesiánské spirituality. Je to tradice, kterou mladý Ignác dýchal jako mladý salesián, střežil a posiloval ve svém dlouhém a rozmanitém lidském příběhu a předával
jako drahocenné dědictví novým generacím.
Otec Stuchlý potkal ve Valsalice u Turína v roce 1894 první salesiány, hlavně Michaela Ruu, a zakusil rodinné ovzduší salesiánské kongregace prvních dob. Tak mohl
prvním českým salesiánům předat skutečného salesiánského ducha, kterého se
2
3
4
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naučil prožívat od očitých svědků života Dona Boska. Především don Michael Rua mu
byl příkladem chudoby a usebrání.
V roce 1948 napsal:
„Velice promiňte, že jsem Vám dosud nenapsal, abych Vám poděkoval za laskavost, kterou jste mi prokázal tím, že jste ze mne sňal břemeno inspektorství. Jakmile
jsem tuto zprávu obdržel, hned jsem se odebral do naší kaple, abych se před Nejsvětějším pomodlil Bože, chválíme Tebe na poděkování za všechnu pomoc a milosti,
které mi Pán Bůh poskytl v rozmezí 50 let činného salesiánského života.
Měl jsem příležitost poznat na začátku salesiánský život německých spolubratří
v Penangu a ve Veržej. Stejně i salesiánský život Poláků na Valsalice a v noviciátě na
Radně, kam jsem docházel po mnoho let na cvičení dobré smrti. Také jsem poznal
salesiánský život slovinských spolubratří, kde jsem pracoval dobrých 15 let, a konečně život Čechů po 22 let.
Co mě nejvíc těší, je, že jsem měl štěstí žít často ve styku s našimi drahými představenými, dnes už zesnulými, s D. Ruou, D. Barberisem. D. Cerrutim, D. Grabelskim,
D. Ondřejem Beltramim – s D. Rinaldim, D. Francesiou, s kard. Caglierem, když přišel
do Lublaně. Mluvil se mnou s veškerou otevřeností svého srdce. A já jsem jim nejen
naslouchal, ale dával jsem pozor, jak jednají, abych je mohl napodobit. Z této přízně
nesmírně těžím ještě dnes.“5
Když jsem se zamýšlel nad tím, že jsem už dříve neznal lépe život D. Boska, D.
Ruy, D. Albery, a když nyní čtu jejich oběžníky, roste moje láska a úcta k nim. Měl
jsem štěstí, že jsem poznal mnohé z prvních salesiánů, že jsem je obsluhoval u stolu
a že jsem s nimi důvěrně hovoříval. Ještě dnes mi znějí slova Don Ruy, když jsem se
u něho byl vyzpovídat, aby mi mohlo být dovoleno vstoupit do noviciátu: Avanti! (Jdi
dál) a jindy, když mi jiní představení radili, abych šel do misií, on, když se zeptal na
můj úmysl, odpověděl: Ne, Tvá misie je na severu. A neuběhlo ani 14 dnů a už jsem
na severu byl. Kdyby ještě žil, políbil bych mu kolena z vděčnosti a úcty.“6
V jednom dopise hlavnímu představenému, otci Pietru Ricaldonimu v roce 1948 poznamenává při vzpomínce na velké salesiány první generace: „Pán vám oplatí tak
velkou lásku.“7. Dostal lásku, aby ji mohl rozdávat.
Boží služebník čerpal z autentické tradice a přispíval jakožto „živý kámen“ k jejímu
předávání dalším, kteří se zase stávali jejími nositeli:
„Don Stuchlý přivezl z kolébky salesiánského díla zachovávání řeholní čistoty, poslušnosti a chudoby a položil velice pevné základy pro začátky kongregace u nás. Ve
Fryštáku byl zachováván jeho duch prakticky nezměněný i po jeho přestěhování do
Ostravy.“8
5
6
7
8
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Tento rys uchovávání a předávání zdravých tradic dobře vystihuje dopis z 17. ledna
1936 určený ředitelům.
„17. ledna 1936, Sal. inspektorie sv. Jana Boska, Moravská Ostrava
Drazí ředitelé!
Jsou tomu už dva týdny, co jsem chtěl psát, ale musel jsem čekat na odpověď z Turína. Hned to vysvětlím.
Přál jsem si, aby přijel předsedat našemu shromáždění ředitelů některý představený z kapituly, protože by nám mohl dát jasné směrnice v našich diskusích, aby se
mezi námi stále více zakořeňoval duch Dona Boska. Místo toho mi píše pan Don Giraudi, že je pro ně nemožné pohnout se v tomto roce z Turína a tak nám nezbývá,
než se sejít sami a při tom zpřítomňovat literu i ducha našich stanov, našich pravidel,
našich tradic.
Zvu vás tedy na schůzku, kterou budeme mít v Moravské Ostravě ve dnech 30.,
31. ledna a 1. února. Postačí, když budete v Moravské Ostravě 30. ledna, protože
první setkání bude v 17 hodin téhož dne. Témata, o kterých budeme pojednávat,
jsou tato:
1. Sváteční oratoř (Don Bokor).
2. Nedostatky a ctnosti našeho všeobecného chování: Jak se varovat těchto nedostatků a jak stále víc zakořeňovat v našich domech ducha Don Boskova (Don Sersen).
3. Jak zkombinovat lásku s řeholní kázní, aby mezi spolubratry v domě vládla spokojenost a důvěra mezi spolubratry a představenými, zvláště s ředitelem (Don Borniak).
4. Inspektoriální administrace (don Coggiola)
5. Různé:
a) Pravidla pro žáky (Atti del Capitolo 295)
b) Setkání prefektů.
c) Filosofický studentát.
d) Prázdniny bohoslovců.
e) Teologický studentát. atd. atd.
Prosím spolubratry, označené vedle každého tématu, aby laskavě připravili krátké
a praktické pojednání, a všechny ostatní, aby se laskavě připravili a mohli každý přinést příspěvek své osobní zkušenosti o osobách a místech. (…)
Na shledanou tedy se všemi oduševněnými velikou dobrou vůlí navzájem si pomáhat, abychom zakořenili a uvedli do všech našich domů nejkrásnější tradice Dona
Boska.“9

9
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Příkladnost života
Boží služebník nebyl mužem velkých řečí, ale především příkladu a konkrétního života. Jako inspektor se pohyboval mezi kluky při hrách na dvoře. Uměl dávat svědectví salesiána a kněze, aniž by zastínil ostatní. Říkali o něm: „Den co den se obětoval
jako pravý salesián a dobrovolně ,se umazal od prachu hřiště‘. Slova hýbají, příklady
táhnou. Tak Don Stuchlý nám bez řečí dělal učitele a představoval vzor milovaného
salesiána, který se dovede stát maličkým s maličkými, jen aby je přitáhl blíž Pánu.“10
Milovat spolubratry také znamená dávat příklad. Josef Kocourek napsal:
„Svým spolubratřím byl zářným příkladem v plnění řeholních slibů pokory, čistoty
a poslušnosti. Miloval své spolubratry a byl vždy hluboce sklíčen, když některý opustil salesiánskou rodinu. Svůj vrchovatě naplněný život neúnavnou prací a odříkáním
obětoval pro záchranu duší od hříchu a nebezpečí zla, aby je vždycky přivedl do nebeské vlasti.“11
Vychovával mladé také napomínáním těch, kteří se chtěli příliš vyvyšovat – například
při příležitosti divadelních akademií v salesiánském domě: „Přitom dbal, aby některému chlapci nevstoupila do hlavy pomíjející sláva a neučinila jej pyšným a nehodným.“12 – tak také tím, že učil rozpoznat a ocenit zásluhy druhých: „S radostí vyprávěl
o tom, co bylo jinde krásné a pěkné.“13
I ve chvílích, kdy hrozilo, že těžkosti převáží a lidé klesnou na duchu a ztratí odvahu,
řešil problémy tak, že se k nim snížil, pokořil se, s úsměvem pomohl:
„Byly to mnohdy napjaté chvíle, když se opravoval Ořechov. A v té nejkritičtější
chvíli, kdy se zdálo, že povolí nervy magistrovi i prefektovi, objevil se stařeček, rozhlédl se kolem, opásal se modrou zástěrou a postavil se do řady noviců a společně
s nimi podával cihly s takovou vytrvalostí, že nás všechny uondal. A úsměv stále na
tváři. Na toto je i fotka.14
Jako salesián ve vedoucích funkcích, mohl prožít život dosti vzdálen mladým. Ale on
přesto dokázal být mezi nimi, jak to po něm žádalo salesiánské povolání:
„Mohu dosvědčit, že řeholní pravidla byla pro něho dokonalou cestou k zachovávání poslušnosti. Salesiáni mají být mezi chlapci a on tam vždycky byl, i když nemusel.“15
Analogickou dokonalost v přesném dodržování choval i pro komunitní záležitosti:
10
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Summarium Testium, Prohlášení IX, § 286.
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„I v dobách, když už naprosto nemusel a nebyl vázán žádným řádem, zúčastňoval se
pokorně společných rozjímání a pobožností. Dával tak příklad celé komunitě.“16
Tento rys dobře shrnuje dopis ředitelům z 11. ledna 1937, v němž připomíná, že na
jejich důslednosti z velké části závisí vytrvalost kleriků v povolání.
„Dodávat chlapcům odvahu, láskyplně je asistovat a také se pro ně obětovat. (…)
Pak máme noviciát. Tam má být vybraný personál, podle kterého se mají novicové
modelovat. Novici jsou jako vosk. Ten do sebe vtiskne každý tvar a uchová ho a tak
se to děje i s našimi novici. Proto ať dbají představení, aby je dobře asistovali, aby jim
vypravovali ze života Dona Boska, všímali si jejich náklonností, vedli je k upřímnosti.
Bez těchto věcí toho dosáhnem jen velmi málo. A totéž musíme říci o studentátu.
Žijeme v těžkých dobách. Vytrvalost kleriků jak v noviciátě tak ve studentátě i během
asistence záleží převážně od představených. Kolik ztrát, peněz i obětí trpí kongregace
rok co rok od těchto mladých lidí. Váže-li kleriky ke kongregaci opravdová láska, pak
se málo starají o lákadla zvenčí. V tom všem je třeba veliká láska a asistence představených.
A co vám mám říci o oratořích, o té zorničce Don Boskových očí? Vyzbrojme se
každodenně novým nadšením, novou láskou a obětavostí a to nejen pověření oratoří, ale ať přispějí obolem své lásky všichni spolubratři domu. Když oratoriáni vidí, že
se o ně zajímáme, že naše láska není sobecká ani smyslová, odpovídají také oni naší
náklonnosti svou láskou. Prosím Vás, dávejme si dobrý pozor a nehlaďme tato malá
stvořeníčka!
Nakonec jsou tu farnosti. Tak jako ve farnostech vedených diecézními kněžími, tak
i v těch, které řídí řeholníci, se hned vidí, jestli tam je pravá horlivost o duše nebo
jestli se všechno dělá jen úředně. Duše Don Boskova byla sžírána láskou k nesmrtelným duším, a touto horlivostí musí zářit také duch těch kněží, kteří jsou určeni k tomuto úřadu. Avšak snažme se všichni, abychom jim dávali dobrý příklad, abychom
jednali se všemi farníky s jemnou laskavostí a nekompromitovali se malichernostmi
jednotlivců. A i když je někdy nutné podat někomu hořkou pilulku, ať je oslazena
medem sv. Františka.“17

Praxe rozlišování
Rozlišování je konkrétním výrazem moudrosti, ctnosti, „která dává praktickému rozumu schopnost, aby v každé situaci rozeznal, co je naše pravé dobro, a zvolil přiměřené prostředky k jeho konání (…)“18

16
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Summarium Documentorum, Doc. 23.
Katechismus katolické církve, 1806.

Ignác Stuchlý se ve vedení inspektorie podobal kapitánovi, který s velkou prozíravostí udržoval směr své lodi a snažil se projet mezi překážkami. V důležitých věcech
se ptal na radu i představených jiných kongregací nebo kompetentních laiků.
Když ho povolání zavedlo k zodpovědným funkcím (prefekta, ekonoma, zástupce
ředitele a ředitele, inspektora, zpovědníka…) ocital se prakticky neustále v situacích,
které vyžadovaly zvláštní obezřetnost. Často ho posílali tam, kde byly problémy s administrativou, a on se staral o majetek a peníze šetrně, poctivě, s ohledem na dobro
chlapců.
Ekonom (prefekt), který si jako dítě zvykl na práci na statku, uměl opatřit i na dalších místech, kam přišel jako salesián, to, co komunita potřebovala. Pomysleme na
kleriky ve Verzeji, na chlapce v Perose Argentině, na komunitu ve Fryštáku…
Toto moudré jednání se se zvláštní silou projevuje v některých kontextech, jako
je rozlišování nových povolání v Perose Argentině, a v rozhodování o tom, jakými
kroky začít při zakládání salesiánské kongregace v Československu; ale i v každodenním životě, kdy musel jednat mezi lidmi v tehdy okrajových, problematických a velmi
chudých zemích (Gorica a Slovinsko).
V mnoha případech by salesiáni nedokázali postupovat jen na vlastní pěst. Museli
se proto spoléhat i na externí spolupracovníky a laiky: a Boží služebník dokázal utkat
tuto síť podpory, důvěry a spolupráce s moudrostí a prozíravostí, formováním dobrodinců v salesiánském duchu, aby se nestalo, že jej budou sice finančně podporovat,
ale zradí poslání.
Skutečnou moudrost a dar vedení projevil Boží služebník i v situacích, které byly
pro komunity obtížné. Například jednal vždy tak, aby zabránil hádkám a zmírnil napětí způsobené různým geografickým původem. Především však uměl přijímat a chápat. Tato moudrost svědčí o pevné rovnováze Božího služebníka, který vždy tíhnul
k dobru, ale vyhýbal se „roztržkám“ a „napětí“, které by zraňovaly život komunity.
P. Stuchlý vyzýval k dodržování principů, ale v konkrétním každodenním životě byl
mírný.

Poslušnost jako ctnost a slib
Láska vychází z poslušnosti a poslušnost z lásky je následováním Krista:
„Poslouchat představené pro něj bylo na prvním místě. V tomto smyslu veškerá
sebedůvěra měla být podřízena tomuto zákonu. Nejlépe je vždycky dělat to, co si
přejí představení. S odstupem času si vždycky uvědomuji, že toto je opravdové následování Krista.“19
Ve svých vlastních představených totiž skutečně viděl představitele a prostředníky
Boží vůle: proto je vnímal jako ty, kdo mu prostředkují skutečný nadpřirozený záměr,
jako poslušnost Boží vůli a tedy akt spravedlnosti vůči Bohu. To pak tak učil druhé.
19

Summarium Testium, Teste XXIV, § 216.
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P. Stuchlý navíc rostl ve vnitřní poddajnosti a vnější ochotě. Poslušnost je podporována a doprovázena komunitou, jež je rodinou připravenou přijímat, a představenými, kteří jsou otci. V Turíně se naučil přesné, příkladné, hrdinské a neustálé poslušnosti ve všem.
P. Stuchlý vždy zůstával zcela k dispozici představeným: i v těžkých nebo zdánlivě
neproveditelných záležitostech, které příhodně vyjadřují příklady uvedené v mnoha
pasážích svědeckých výpovědí a prohlášení.
Zajímavé je také to, jak se opakuje paralela s donem Ruou, považovaným za „žijící
řeholi“: že se mu služebník Boží v tomto rovnal, naznačuje nejen jeho přesné plnění
pokynů, ale jeho schopnost ztělesnit živou tradici a předat ji příkladem novým generacím.
V době, kdy byl nucen se nejprve vzdát dědictví na rodném statku a poté i práce
krejčího, stejně jako v měsících úzkostného putování při hledání církevního zázemí,
kde by byl přijat, aby se mohl stát knězem, trénoval i jistý druh „poslušnosti událostem“, kdy se učil i v nejtemnějších chvílích důvěřovat. To mu pomohlo rozvinout
postoj důvěry a síly; vidět i v „protivenstvích“ ruku prozřetelnosti; nereagovat fatalisticky, ale se silným smyslem pro zodpovědnost. To všechno jsou postoje, které byl
schopen předávat spolubratrům za války i v letech pronásledování.

Otcovské napomínání
Ignác Stuchlý se uměl s každým setkat a pochopit jej v jeho konkrétním příběhu:
především se vyhýbal pokořování a tvrdým trestům. Vykonával spravedlnost jak napravováním, tak tím, že vždy bral život dotyčného jako celek.
Dbal na to, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Pan Jaroslav Kuchař například
řekl:
„Hodně se zlobil, když přišel na jakoukoli rozhazovačnost nebo sebemenší nedbalost v účtech.“20
Když bylo nezbytné, zejména ve velmi vážných případech, dokázal i někoho tajně
propustit. Byl nucen to skutečně několikrát udělat, zejména v dobách Perosy Argentiny, kde se mezi chlapce se slibným povoláním vmísili jiní bez povolání, kteří přijeli do Itálie jen z touhy po dobrodružství, nedisciplinovaní hoši, ba i zloději. P. Ignác
Stuchlý v některých rysech, spojených například s láskou k čistotě a k poslušnosti
zpovědníka, „nikdy veřejně nekáral a spíše vyžadoval modlitbu a spokojenost s řízením Božím“.21

20
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Díky své povaze a ze svého rozhodnutí „spravedlnost vyžadoval, ale velice jednoduchým způsobem. Nevedl žádné nějaké dlouhé řeči, protože nechtěl nikomu uško
dit“.22
„Jeho spravedlnost se projevovala zvláště v tom, aby nikomu neškodil, a vždycky
doporučoval vyčkat a znovu se pokusit o vyrovnanost duše.“23
Takto sladil spravedlnost, trpělivost, mírnost a přísnost – „řídil se heslem: Fortiter
in re, suaviter in modo. Nenáviděl zlo a pronásledoval ho, ale k chybujícímu měl široké, opravdu otcovské srdce“.24
Projevilo se to např. v záchraně několika povolání. Dovedl otcovsky odpouštět,
když viděl dobrou vůli.
Kde však tato dobrá vůle chyběla a přechodná křehkost ustoupila opakovanému
lhaní a špatnostem, nesměřovalo už jeho jednání k rezervovanému posouzení faktů
a k „tajnému vyhazovu“, ale naopak k okamžitému a veřejnému pojmenování pravdy. To se stalo ve spletitém případu pomluvy, jejíž obětí se stal salesián Giuseppe Coggiola,25 který byl nařčen z nemorálního jednání ve zpovědnici. Aby se Boží služebník
dobral pravdy, tak ačkoli si byl vědom toho, že vydává všanc přítele Coggiolu, jemuž
plně důvěřoval, obrátil se ihned na představené. Tehdejší hlavní katecheta Pietro Tirone přijel do Čech, aby věc vyšetřil. Rychlost, transparence a absolutní absence falešných lidských ohledů Ignáce Stuchlého pomohly tuto záležitost velmi rychle vyřešit, takže následovala plná rehabilitace dona Coggioly a vyloučení viníků zapojených
do této bolestné záležitosti z kongregace.
Konkrétnost nápravy se projevuje ve výzvách k poctivému dodržování slibů. Boží
služebník byl chudý a umírněný, a tak byl dostatečně hodnověrnou autoritou, aby
mohl vyzývat (což bylo jednou z jeho povinností jako inspektora) k dodržování slibu
chudoby. V roce 1937 napsal ředitelům salesiánských domů:
„Kromě jiného jsem povinen říci nějaké slovo také o chudobě. Tento slib se jaksi
opotřeboval, vybledl. Častokrát se konají zbytečné cesty vlakem, ba dokonce autem,
kde by stačil farní vůz. A v restauracích se žije až příliš pansky. Jíst je nutné, to nikdo
nepopírá, ale patřičným způsobem. Další bolest je v intencích mší svatých. Mnozí
slouží každý měsíc až 3 mše na svůj úmysl. Jiní pak přijímají intence a neodevzdávají
je představenému, ale užijí jich ve svůj prospěch nebo přijmou dar a neodevzdají ho
a jiní nikdy nevyúčtují svou cestu, i kdyby dostali na cestu 300 korun, ze kterých by
utratili 140, zbytek nevrátí, ale řeknou: To bude pro příště. Moji drazí, takhle nejednejme. Páni ředitelé a prefekti ať toto vyúčtování vyžadují. Jinak nám zmije pohodlí
zničí kongregaci.
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O případu více v Biographia Documentata.
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Nakonec bych chtěl upozornit všechny kněze, aby mluvili z kazatelny a ve shromážděních o Bohu a nikdy o politice a nikdy se veřejně nechvalme na úkor ostatních
řeholníků, kteří nám to pak mají za zlé.“26

Závěr
Dopis z 30. ledna 1940, který zaslal z Turína krátce po sedmdesátých narozeninách
Ignáce Stuchlého tehdejší hlavní katecheta salesiánské kongregace, don Pietro Tirone, řediteli inspektoriálního domu v Ostravě, P. Josefu Lepaříkovi, je chvalozpěvem
na úžasné svědectví Ignáce Stuchlého a vyzývá k tomu, aby se salesiáni snažili být
takového představeného hodni.
„Co se týká vás, salesiánů, mohu při své mimořádné vizitaci dosvědčit a ocenit,
že Vám Bůh dal inspektora d. Stuchlého, který je obdařen dary a ctnostmi. Nehleďte tolik na vnějšek, nespočívejte na povrchu, ale všimněte si, že je jakousi nádobou
ctností, zápalu, nadšení, pracovitosti, obětavosti, enthusiasmu a hluboké zbožnosti,
takže Vám může být ve všem příkladem. Lidé, kteří jsou zasvěcení, vám takového
představeného závidí. Buďte za to vděčni Bohu a snažte se toho využít při své osobní
i inspektoriální formaci a následujte ho, když Vám cokoli radí, buďte mu poslušní,
respektujte a milujte ho.“27
Ještě silnější jsou slova, jimiž vzpomněl mons. Martin Horký z pověření olomouckého
arcibiskupa, Josefa Matochy, na hřbitově při pohřbu Ignáce Stuchlého. Jsou to slova,
která nejen Ignáce oceňují, ale staví ho do kontextu církve.
„Byl to druhý svatý Vianney. Jeho první cesta byla do kostela a pak do zpovědnice.
Tam celé hodiny zpovídal. ,Pane, dej mi duše, ostatní si vezmi.‘ Jednou se přiznal, že
ze slavnosti svatořečení sv. Dona Boska nic neměl, protože celý den zpovídal. Také
Gorica by dosvědčila, jakou radostí byla pro něho zpovědnice.
Měli bychom ho vlastně prosit, aby on se za nás modlil! Věru, spravedliví jako
hvězdy se budou skvíti!
V Písmě svatém čteme, jak Eliáš, než byl vzat do nebe, shodil ze sebe plášť.
Zvedl ho jeho žák Eliseus a od té doby spočinul na Eliseovi duch Eliášův. Kéž duch
P. Stuchlého spočine na nás!“28
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Pierluigi Cameroni

Spiritualita Ignáce Stuchlého
Úvod
Život Ignáce Stuchlého provázený těžkými historickými okolnostmi nesla prostá a silná víra. Tato víra byla pak díky setkání s donem Ruou obohacena o salesiánské charisma.
Ještě v rodinném kruhu zažil výraznou eucharistickou zbožnost a živou úctu k Ježíšovu božství. V „otčenáších“, které se ještě jako chlapec modlil ráno, zatímco procházel poli, kdy mu jeden trval někdy třeba i hodinu, je patrné časné vědomí toho, že je
dítětem Božím. Snažil se formovat svůj život podle rozhodnutí, která vycházela z víry.
Rozjímání nad slovy modlitby Otčenáš se tedy pro malého Ignáce stalo první školou modlitby a svatosti, v níž formoval svou vůli a citovost. Časná zkušenost Boha
jako dobrého Otce strukturuje prožitky Božího služebníka ve dvojím směru: na jedné
straně jej vedla k prožívání skutečného „duchovního dětství“, vyznačujícího se pokorou, vděčností, radostí, pílí; na druhé straně mu pomáhala rozvíjet časný smysl pro
otcovství. Tohoto jeho otcovství si všimli ostatní dříve než on sám: učitel Jan Kolibaj
ho odhadoval jako budoucího kněze; lidový léčitel mu předpověděl kněžství; rodiče
jeho kamarádů v něm měli jistotu, když byl s kluky v partě. To jsou vlastnosti, které
později rozvinul díky salesiánskému povolání.
V počátcích povolání Ignáce Stuchlého je jednak zřetelná převaha kněžského povolání nad řeholním (které se stane zpočátku pouze nástrojem k dosažení kněžství),
jednak mariánský přídech: zatoužil totiž po kněžství ve chvíli, kdy poslouchal kněze,
jak zpívá „Salve Regina“: v tu chvíli si přál být na jeho místě a sám ten hymnus zpívat
jako kněz. Není náhodou, že se kněžské povolání probudilo v mladém Ignáci právě za
poslechu mariánské písně Salve Regina, která vyjadřuje proroctví ohledně jeho cesty
a vzhledem k budoucím temnotám v Ignácově životě. Vždyť je to zpěv „vyhnaných
synů Evy, lkajících a plačících v slzavém údolí“ – oni svěřují nebeské Matce tvrdý osud
pozemského „vyhnanství“ a Ignác prožil kněžství a zasvěcení ve zkouškách. Umíral
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nakonec stranou ode všech, v domově důchodců, pod zvláštním dozorem komunistického režimu.
Láska k eucharistii, mariánská zbožnost a živý smysl pro Božího otcovství, jež ho
inspirovaly při prožívání kněžství, jsou tři prvky, které objeví také v kongregaci.
Jeho spiritualita je pevně ukotvená mezi „dvěma sloupy“, eucharistií a Neposkvrněnou Pomocnicí, matkou těžkých časů, která přichází na pomoc svým dětem v nesnázích.
Don Bosco ho učí láskyplnému otcovství k mladým. K této prosté a silné spiritualitě se nakonec přidá ještě zvláštní oddanost Nejsvětějšímu Srdci, k níž Božího služebníka přivede salesián Giulio Barberis a goricijský arcibiskup kard. Giacomo Missia.
Když přišel pětadvacetiletý Ignác Stuchlý do Piemontu, ihned vstoupil do školy Dona Boska pod vedením první generace salesiánů. Čas, který strávil v Turíně
a v Ivreji, spadá do doby generalátu dona Ruy, během něhož – jak vzpomněl papež
Pavel VI. v roce 1972 v homilii při jeho blahořečení – převládalo vědomí, že musí
„udělat z příkladu svatosti školu, z osobního díla instituci, ze svého života dějiny, ze
své řehole ducha, ze své svatosti vzor, z pramene řeku“.1
Spiritualitu Ignáce Stuchlého tedy formují tři setkání: s Donem Boskem, z něhož
si vzal nosné pilíře salesiánské metody; přátelské a důvěrné setkání s donem Ruou,
který ho učil být s mladými a pěstovat v nich ctnosti; a setkání s donem Andreou
Beltramim.

Don Bosco a „Da mihi animas“
„Podle vzoru sv. Jana Boska kladl na první místo spásu duší svěřených chovanců. Bylo
to konkrétní a přesvědčivé.“2
Ignáci Stuchlému leželo na srdci celkové blaho mladých, pro něž si po příkladu
Dona Boska přál, aby byli šťastní „teď i na věčnosti“:
„Heslo Dona Boska, které on často opakoval: „Da mihi animas, caetera tolle“, bylo
také jeho životním heslem. V praxi to znamenalo, že nás chtěl všechny zachránit
a dovést až k věčné spáse.“3
P. Stuchlý si vybudoval všechny základní salesiánské postoje a pak je přetavil
v pevnou, prostou a velmi konkrétní spiritualitu, díky níž se stal „znamením a nositelem Boží lásky k mladým, zvláště nejchudším“.4 Nenucenost, s níž ztělesňoval salesiánskou pedagogiku (kde stojí před pedagogickou praxí teologický předpoklad lásky
a preventivního systému), pramenila z instinktivní sounáležitosti s tímto duchem,
ačkoli se v něm kvůli pozdnímu povolání nemohl formovat, ani nevyrůstal v salesiánském díle, ani neprošel řádnou formací praktikanta, asistenta a docenta.
1
2
3
4

58

Viz Pavel VI, Homílie u blahořečení dona Michela Ruy.
Summarium Testium, Teste I, § 9.
Summarium Testium, Teste VIII, § 91.
Viz Salesiánské stanovy.

Za chudými a opuštěnými mladými docházel, nečekal, až mu zaklepou na dveře
oni. Stal se ikonou Dobrého pastýře.5
Mladým dával sebe celého, nešetřil se, obětoval se. Salesián Jaroslav Čuřík dosvědčil:
„Žil tělem i duší pro nás – cítil jsem, že nás má rád a to byl pro mě ten magnet!
Dnes už dobře vím, že byl darovaným životem pro naši českou inspektorii, jako i Don
Bosco zase pro celé naše dílo ve světě.“6 Obětoval se mladým vždy a za každých okolností. Často se mu nedostávalo spánku – a navíc už kvůli věku neměl na hraní s mladými sílu.7 Tento svědek prohlásil, že byl pro mladé „magnetem“. Zachytil tady podstatný rys služebníka Božího.
On stejně jako Don Bosco „v krátké době už shromažďuje kolem sebe zástupy mladých chlapců a dílo Boží roste do šíře“8, vykonal, „co nebylo možné vykonat
lidskými silami“.9 Byl označován za „muže Boží prozřetelnosti“. „Byl velmi srdečný,
dobrotivý, s láskou v očích“10 prohlásil Josef Pešata: a uměl se nechat milovat právě
pro tuto velkou dobrotu. Chlapci chápali, že je s nimi rád, i když by nemusel, a jeho
úkoly představeného by ho mohly odvádět spíše ke spolubratrům, do světa institucí,
k dobrodincům.
Salesián Václav Kelnar vzpomínal: „Měli jsme ho upřímně rádi a s úctou jsme naslouchali každému jeho slovu. Nejvíce nás udivoval jeho stálý mladický elán, zvláštní
zápal pro salesiánské dílo, hluboká víra, odevzdanost do Boží Prozřetelnosti, láska
s oddaností k Panně Marii Pomocnici. Z celé jeho bytosti vyzařovala dobrota, pochopení. V jeho přítomnosti jsme se cítili jako kuřátka kolem kvočny, bezpeční, jistí,
povznášení k Bohu, k Matce Boží, k Don Boskovi. Jeho autorita lásky byla u všech
starších spolubratří bezmezná.“11
Jeho fyzická čilost, která trvala, i když často vůle nahrazovala úpadek zdraví, radost, neustálá přítomnost mezi mladými a život příkladné zbožnosti, se tedy staly
dalšími charakteristikami, které ho přiblížily Donu Boskovi, kterého tak zpřítomnil. Je
to spiritualita evangelní radosti, tak drahá salesiánské tradici. P. Stuchlý je ještě dnes
považován za „českého Dona Boska“.

Don Rua a „zapomenuté diamanty“
Ve snu „o deseti diamatech“ vypráví Don Bosco, jak se mu v noci z 10. na 11. září
1881 zjevila tajuplná a úžasná postava v plášti vykládaném diamanty, jak zepředu,
5
6
7
8
9
10
11

Summarium Testium, Teste XXVI, § 234.
Summarium Testium, Prohlášení V, § 278.
Viz Summarium Testium, Prohlášení XVI, § 311; XLV, § 396.
Summarium Testium, Prohlášení XIII, § 303.
Tamtéž.
Summarium Testium, Prohlášení XLV, § 396.
Summarium Testium, Prohlášení XXIII, § 331.
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tak na ramenou a vzadu. Vpředu byly diamanty odpovídající víře, naději a lásce. Na
ramenou spočívaly práce a umírněnost. Zadní část pláště nesl diamanty poslušnosti,
chudoby, odměny, čistoty. Ukazovaly tedy evangelní rady, spojené s odříkáním pro
Boží království, které by posílily a učinily důvěryhodnou praxi teologálních ctností.
Příkladným interpretem této cesty ke křesťanské dokonalosti, jak ji Don Bosco
představuje svým dětem, byl don Rua. Rua poctil Ignáce Stuchlého zvláštní důvěrou,
poté co ho povolal telegramem do Turína. Rozhodl o Ignácově stažení žádosti o misie, rychle ho přivedl ke složení věčných slibů a ke kněžskému svěcení; kromě toho
ho zapojil do modlitby růžence a vyměnil si s ním kněžský kolárek.
Tyto „skryté ctnosti“ – poslušnosti a chudoby, mírnosti a obětavé práce, spojené
s cvičením v pokoře jsou rysy, jež charakterizují spiritualitu jednoho i druhého. „Často vzpomínal na blahoslaveného Dona Ruu, kterého měl čest obsluhovat při stole.“12
(…) „Služebník Boží mluvíval s velkou láskou a úctou o blahoslaveném Donu Ruovi
a všem nám ho kladl jako velký vzor.“13 Je nutné upřesnit, že Boží služebník vzpomínal na dona Ruu především proto, že v něm znovu ožívaly některé Ruovy základní
postoje.
V tomto světle se tedy dají pochopit tvrzení, podle nichž se dokonce více podobal
donu Ruovi než Donu Boskovi. V salesiánském domě bylo snazší vidět paralelu s Donem Boskem. Sám Stuchlý byl označován za „českého Dona Boska“, ale podobal se
i donu Ruovi, aniž by se kvůli tomu musel podobat méně donu Boskovi.
Výjimečná podobnost donu Ruovi nic neubírá podobnosti s Donem Boskem. Je
spíše potvrzením jistého explicitního asketického odstínu, směřujícího k plnosti lásky, který lépe spojuje Stuchlého „komunikační“ styl se stylem dona Ruy.
Sdílejí totiž společnou citlivost, jejíž podstatou je konstantní odkazování k původní salesiánské tradici, spojené s úsilím naživo ji zpřítomňovat a tak ji předávat co
nejcelistvější, přesvědčivou a krásnou formou novým generacím; v upřednostňování
ctnosti poslušnosti, chudoby, pokory a mírnosti živených obětavou prací, bez nichž
by řeholní život promarnil vlastní proroctví a ztratil by plodnost.
Pro mladé tedy bylo krásné patřit do rodiny, která měla takového muže za otce.
Otcovství Ignáce Stuchlého mělo veliký vliv na salesiánská povolání.

Don Andrea Beltrami a „caetera tolle“
Ignác Stuchlý se od dona Ruy naučil radostně obětavému rozměru řeholního života,
žil „caetera tolle“ (ostatní si vezmi) také díky setkání s další velkou postavou těch let:
mladým donem Andreou Beltramim (dnes ctihodný Boží služebník), s nímž se seznámil při společném pobytu ve Valsalice.
Don Andrea Beltrami (1870–1897) se nakazil tuberkulózou, která mu nedopřávala
oddechu a jejíž průběh býval tehdy neblahý. Byl nucen žít izolovaně, takže nesměl
12
13
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Summarium Testium,Teste XXVIII, § 244.
Summarium Testium, Teste XXVII, § 243.

prožívat komunitní život, ani nemohl být v kontaktu s mladými. Beltrami přesto dokázal ve svém bolestném stavu vidět „povolání uvnitř povolání“ v duchu hesla „Neuzdravit se, nezemřít, ale žít, abych trpěl“. Andrea Beltrami nabízel svůj život jako
obětinu (a P. Stuchlý dosvědčil, že znal spirituála, který Andreovi dovolil se obětovat
Bohu).
Boží služebník tedy poznal Andreu ve Valsalice. Toto setkání poznamenalo jeho
život a objasnilo mu plodnost kříže a naučilo ho, že nejradikálnější chudoba spočívá
v odloučení od vlastních plánů a v přijetí života zcela jiného, než jaký jsme si přáli.
I spiritualita Božího služebníka byla provázena „caetera tolle“: zatímco Andrea
Beltrami prožíval temnou noc „odloučení“ od svého těla, od zdraví, od možnosti aktivního apoštolátu, Stuchlý prožil na závěr života zánik všech jistot.
Díky množství úloh, které Ignác Stuchlý vykonával, jako by spojoval oba póly salesiánské spirituality: prvenství da mihi animas ve svém pastoračním a misijním zápalu, horlivost apoštolátu a živou překypující energii; neodmyslitelnost caetera tolle, neboli klíčovou úlohu chudoby, poslušnosti a pokory. Stejným způsobem v sobě
integroval cosi z intuitivní pohotovosti Dona Boska. Dokázal založit salesiánské dílo
v novém a problematickém kontextu a vtělil je do místní historie. Bylo v něm také
cosi z poslušné poddajnosti dona Ruy, díky níž dokázal vštípit mladým mužům novou a živou tradici. Stuchlý byl považován za dokonalého řeholníka nejen proto, že
pomohl k asi dvěma stům povolání, ale že dokázal, že krásou a plodností pravého
řeholního života je oběť.
V typicky salesiánském stylu ovládal celý repertoár veselých průpovídek, jimiž dodával odvahu mladým a v těžkých dobách jim vyloudil na tváři úsměv. Proslulé je
například jeho „Odvahu!“ a „Hlavu vzhůru!“ Typicky salesiánskou laskavost nazýval
„medem svatého Františka“14 (Saleského) , jímž označoval přívětivou lásku, která se
má rozdávat především v komunitních vztazích): byl to „peníz lásky“15, kterého je
tolik potřeba. To se naučil z živého kontaktu s formátory první salesiánské generace.
Červenou nití Ignácovy salesiánské spirituality je nejen „mít před očima mladé“, jak
si přál Don Bosco, ale také a především „mít před očima představeného“, který vede
k odpovědné poslušnosti a podněcuje horlivost srdce. Jeho pohled byl pohledem zamilovaným, který se učí napodobovat.
Láskyplné otcovství a pastýřská láska ukazují na Dobrého pastýře a Milosrdného
Otce. Jeho pracovitá pokora připomíná slova o „služebníku nehodném“, vždy připraveném a poslušném, i když se pán opozdí s návratem.

14
15

Viz Summarium Documentorum, Doc. 23: „Všem se snažíme dávat dobrý příklad, k farníkům přistupujeme s laskavostí – a všem rozdáváme med svatého Františka.“
Tamtéž: „Každého dne se obrňme novým zápalem, novou láskou a obětujme se nejen
v oratoři, ale penízkem lásky plaťme všem spolubratřím v domě. Když chlapci uvidí, že
o ně máme zájem, že naše láska a zájem nejsou egoistické, budou nám odpovídat stejně.“
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Jeho chudoba a veselost v těžkostech (i v době perzekucí) odkazují k evangelním
blahoslavenstvím. Ignácova moudrá prostota je ozvěnou Ježíšova jásotu v Duchu
před Otcem, že skryl „tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil je maličkým“.
(Lk 10,21) Jeho víra vedla k následování směrem k nebeskému království. Jeho ustavičná poslušnost, to, že si po padesát let na chvíli neodpočal, i samotná smrt v odloučení jsou parafrází na evangelní pasáže Ježíšova „nemít kde hlavu složit“ a „vydat se
do krajnosti“.
Ignác byl pozorný v maličkostech. P. Oldřich Med ve vzpomínce jednoho Ignácova
spolužáka z dob studií u dominikánů napsal: „Uvedu jen jednu věc, která mluví za
mnohé. Svoji břitvu nepůjčujeme ani kamarádu: Ignácova břitva však sekala domnělé i skutečné vousy nás všech! A nejednou jsem se pyšnil dokonce v jeho svrchní
ku!“16 Půjčoval holicí strojek a kabát, donu Ruovi dal vlastní kolárek.
Ignác Stuchlý si mohl dovolit být chudý, protože se setkal s Ježíšem, který nás přišel obohatit „skrze svou chudobu“ (2 Kor 8,9).

Poselství pro církev a společnost
Služebník Boží Ignác Stuchlý patřil do jiného světa, než je ten dnešní: Narodil se a vyrostl v chudém prostředí, kde byla víra především výrazem prosté lidové zbožnosti.
Po návratu z Itálie na slovanská území se nám jeho životní podmínky viděno dnešníma očima zdají nepředstavitelné. Neplatí to však pro jeho poselství a hlavně pro
duchovní vnímání příběhu, kterému nás učí.
Svědčí o celistvosti řeholního a kněžského sebedarování, které je tím intenzivnější, čím odpovědnější jsou funkce, jež jsou mu svěřovány: prefekt a zástupce ředitele,
ekonom, ředitel, inspektor, zakladatel. Chápe autoritu jako službu, poslušnost jako
kvas jednoty a dokáže nařizovat a přitom se nechávat vést principem, že je-li představený ve všem příkladem, může po ostatních chtít, aby ho následovali. Zachovával
prosté a čitelné chování i ve chvílích, kdy salesiánské dílo nejvíce kvetlo, neměnil
své zvyky, šat a prostotu, když jednal s chudými nebo bohatými. Svědčil tak o síle
evangelia prožívaného bez výhrad, a ilustroval evangelní rady především záporným
postojem k jakémukoli klerikálnímu respektu vůči své osobě. Jeho záměrem bylo žít
autoritu jako formu služby a poslušnost jako nástroj jednoty. P. Stuchlý se opravdu,
jak potvrzují všichni, kdo se na něho pamatují, učinil pro všechny vším a zvláště tady
byl pro chudé.
Jeho pobyty v Turíně po složitém hledání povolání a vytrvalost v povolání navzdory těžkostem ho ukazují jako vždy poddajného vůči představeným. Z těchto prvních
salesiánských let si odnesl školu, z níž vykvetlo, čím se později stal. Jeho schopnost
číst v srdcích a zachycovat s prorockou intuicí znamení doby, připomínají dnes, že je
to především svatost, která činí naše životy plodnými.
16
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Námaha a úsilí, jež prokazoval na své vlastní cestě k rozlišení svého povolání,
a později jeho aktivita v rozlišování povolání nových, mohou být dnes cenné.
Naprostá oddanost salesiánské věci odhaluje autentický kořen Ignácovy spirituality: prvním cílem salesiána je posvěcovat se prací pro mladé, stávat se svatým „s mladými“.
Jako mladý laik nadšený pro krásné věci, uznávaný mezi svými vrstevníky, pak muž
bludného hledání svého povolání, určený pro misie a nakonec „misionář na severu“;
učitel klasických jazyků, ekonom, salesián, který pracoval v úzkém kontaktu s laiky,
uměl je zapojit, který spolu s koadjutory vykonával manuální práci; posléze byl pověřen vedoucími rolemi, ale zůstal prostý srdcem; nakonec starý muž, který umírá
odloučen od bratří, pod dozorem režimu… P. Stuchlý ztělesnil životní rozmanitost
syna Dona Boska tak, že je dnes cenným příkladem pro všechny, kdo se jím nechají
inspirovat.
„Radost evangelia“, dobře patrná z úsměvu, který rozdával lidem na okraji a chudým, dokud sám jako takový nezemřel, i jeho život vydaný do krajnosti z něj činí
zdroj inspirace také pro dnešní společnost a církev. Významným rysem je také jeho
doprovázení starých lidí – sám starý a nemocný, zavřený v domově důchodců pod
přísným dohledem režimu – doprovázel v posledním úseku své cesty mnohé a dokazoval, že život je vždy hoden toho, aby se žil, a může být chápán jako radostné
svědectví, i když ubývá sil.
Spojení veselosti a chudoby je nosná také pro papežskou exhortaci Evangelii Gaudium a Laudato si’: „Hluboká radost a dynamismus. Byl prostý, chudý, nestaral se
tolik o sebe, ale prožíval prostě chudobu radikálním způsobem (bylo to patrné na
oděvu, jídle, na jeho pokoji). Může to být důležitým znamením také pro naši konzumní a rozhazovačnou společnost – a právě současný papež František tak často
mluví o chudobě.“17
Olomoucký arcibiskup, mons. Jan Graubner, píše v dopise ze 9. února 2018: „Postavu otce Stuchlého jako vzoru kněze a řeholníka s mimořádným smyslem pro věrnost i v těch nejmenších každodenních věcech vnímám jako stále aktuální, zvláště
proto, jak pracoval s mládeží, která jím byla vedena ke svatosti v duchu Dona Boska.
Osobně jsem znal některé z jeho žáků, kteří uchovali nejen víru v těžkých časech
komunismu, ale v podzemí pokračovali v práci s mládeží a po převratu byli jako laici
s to prostředkovat salesiánské dílo mládeži, zvláště té chudé. Toto obnovení práce
s mládeží, její vedení ke svatosti, považuji za velice důležité.“18 A dále: „Byl to kněz
skromného vzezření, s radostí prožíval celibát, plně se angažoval ve prospěch mládeže a mladých, které doprovázel při jejich rozlišování cesty životem. Měl by mnoho
co říci kněžím dneška. Zároveň je úžasné sledovat jeho oddanost tajemství eucharistie a pozorovat jeho spojení s Kristovým utrpením. Měl v sobě mimořádnou ctnost
17
18

Viz Summarium Documentorum, Doc. 61. Dokument je z roku 2008, ale byl nedávno
nově vyložen ve světle Evangelii Gaudium a Laudato si´.
Summarium Documentorum, Doc. 69.
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naděje nejen v tom, že položil základy salesiánského díla v naší zemi, ale také v časech těžkých zkoušek a různých překážek během nacismu a při zrušení celého salesiánského díla v komunismu.“19 Život služebníka Božího je cestou i pro dnešní dobu.

19
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Ibidem.

Kateřina Lachmanová

Následky totality
Řeč přednesená na Velehradě v červnu 2018 na semináři o P. Ignáci Stuchlém
Většina z Čechů narozených před rokem 1989 si do života odnesla nejrůznější psychické šrámy
způsobené pokřiveným jednáním všech lidí, kteří museli žít v totalitním režimu, ať už tom
stalinistickém po roce 1948, nebo husákovském po roce 1968. O následcích totality v nás promluvila na semináři zasvěceně Kateřina Lachmanová, známá osobnost české katolické církve,
dlouholetá pořadatelka Charismatické konference a někdejší šéfredaktorka Karmelitánského
nakladatelství.

Totalita
Asi před třemi lety jsem se účastnila jedné konference o „přímluvách a přímluvcích“,
která byla určena delegátům ze zemí Východní Evropy. Jeden církevní historik, který
se hodně věnoval otázkám ekumeny, smíření křesťanů a židů, ale také historickým
šrámům v dějinách národů a církví, nás přivedl na myšlenku, že my lidé z východní
Evropy máme něco společného. Bylo to Angličan, žijící pár let v USA a potom několik
desetiletí v Rakousku, působil také u nás a na Slovensku, jmenoval se P. Peter Hocken. Přivedl nás na myšlenku, že máme něco neblaze společného ve své mentalitě.
Jmenoval několik věcí, např. paranoiu neboli společnou nedůvěřivost, nedůvěru. Jinou, než jakou vnímal u jiných národů. Dále to byla určitá ustrašenost a naučená pasivita. Jakmile tyto věci pojmenoval, tak nám, kteří jsme tam byli z východního bloku
(z Maďarska, Polska, Česka, Slovenska, Ukrajiny, Litvy), se nastartovalo přemýšlení
tímto směrem. Navíc to bylo velice živé téma pro naše rozhovory, pro naši společnou modlitbu. Uvědomovali jsme si, že trefil hřebík na hlavičku, že je toho mnohem
víc a kořeny jsou mnohem hlubší, než si on, jakožto člověk zvenčí, mohl uvědomit.
Tenkrát jsem začala uvažovat tímto směrem a postupně jsem si dělala poznámky,
jak to pojmenovávali jiní a na co jsem si sama vzpomněla. Až z toho vzniklo následující téma ke společnému přemýšlení. Hodně důležitá tam tehdy byla modlitba na
toto téma, a proto, když mě otec Petr Vaculík pozval, abych na toto téma promluvila
zde na Velehradě, navrhla jsem, abychom přednášku uzavřeli společnou modlitbou,
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při níž můžeme Pánu předložit k uzdravení své negativní postoje, šrámy z minulosti.
Abychom se při modlitbě odřekli některých pokřivených přístupů a prosili o Boží milost, abychom získali schopnost proměnit nebo uzdravit své duše.
Proč se tím trápit, když už je totalita dávno pryč? U nás totalita skončila, když jsme
od listopadu roku 1989 začali mít možnost žít jinak. Totalita ale vlastně neskončila,
protože lidé, kteří v totalitě fungovali, se dostali na významné posty „nového režimu“. Přežívá též v naší mentalitě. V Rusku trvala totalita sedmdesát let a máme pocit, že ani neodešla, protože to byly tři generace, a to už je hodně hluboký zásah do
mentality národa.
Pokud jsme žili v něčem dlouho, tak to na náš samozřejmě nějaké stopy zanechalo. Většina z nás účastníků semináře je z věřících rodin – často jsme byli svědky toho,
že naše prostředí doma nesouhlasilo s režimem. Mnohdy pocházíme z rodin, které
byly pronásledovány, a nebaštili jsme vazalskou mentalitu i s navijákem. Přesto se ta
doba na nás podepsala a podepsala se i na další generaci. Jsou zde mladší, kteří byli
hodně malí, když nastal převrat, nebo zde je možná i někdo, kdo se ještě ani nenarodil, ale přesto – protože jste byli formovaní lidmi, kteří žili v totalitě čtyřicet let, tak
na vás mohlo též něco dopadnout, i když si myslím, že čím mladší lidé, tím jsou od
těchto vlivů svobodnější.
S velkým překvapením a trochu se zděšením vnímám, že nejsilnější rezidua totality přežívají právě v církevním prostředí. Těžko říct, proč tomu tak je, ale mám prostě
tuto zkušenost. Jedna odpověď může být, že autorita v církvi je z podstaty boholidská, a tím hodně zneužitelná, že se nám ty lidské věci mohu předkládat jako pocházející od božské autority. To způsobuje zase jistý druh totality, prostředí, kde se velmi
těžko oponuje. Kde zůstávají věci záměrně zamotané a není možnost zdravé zpětné
vazby, týmového rozhodování, apod. I když možná vy salesiáni usilujete o to, aby to
bylo zdravější. Obecně však zkušenost s církevními institucemi bývá, že v nich totalitní myšlení a jednání přebývají déle než jinde.
Budu mluvit hlavně o problémech souvisejících s totalitním uvažováním, které
nám brání ve zdravém vztahu k autoritě, k sobě a často i v komunitním životě nebo
ve vztazích navenek. Zčásti je totalitní zkušenost také jakoby jakási „vloha“, a to na
místech, kde jsme citliví na totalitní zacházení, a tou vlohou detekujeme my „posttotalitní lidé“ necitlivé zacházení, kterého by si ostatní možná ani nevšimli. Jako příklad
se mi vybavil jeden případ, jsem součástí jednoho evropského týmu v Charismatické
obnově. Byla jsem po osmi letech studií v Itálii při volbách do určitých grémií a hrozně mě překvapilo, že vedoucí toho týmu to připravili tak, že byla nachystaná jména
těch, které máme volit a my jsme vůbec nevěděli, o koho jde. Ozvala jsem se, co to
znamená, že mi to něco připomíná, takto jsme to zažili v totalitě, že jsme jako by
volili, ale házeli jsme do urny předpřipravené lístky. Neměli jsme možnost se vůbec
nic o nich dozvědět, nějak to komentovat, mít sami nějaké návrhy. Řekla jsem jim,
že mi to připomíná totalitní volby. Ohradili se, proč že to po třicet let stále vytahuji,
že to nemám „vyřešené“. Pak to změnili a já jsem si uvědomila, že v té situaci hrála
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roli moje „vloha“. Někdy jsme až paranoidní v tomto smyslu a je docela náročné se
s námi domluvit. Jde ovšem o primární nedůvěru, která často nevychází z reality, ale
z našich zraněných emocí. A to komplikuje domluvu mezi lidmi a s autoritami.
V první části připomenu, v čem jsme žili. Pro mladší to může být něco nového, pro
starší jen připomenutí, abychom si to uměli pojmenovat, protože z toho pak vycházejí ty divné postoje, o kterých budu dále hovořit.

Co bylo běžné
Vláda jedné strany
Všichni povinně chodí k volbám, ale není víc možností, není z koho volit. Dnes to vidíme jako holý nesmysl, ale tomu jsme se museli podrobit.

Není možná zpětná vazba natož opozice
– ať vůči šéfům v práci nebo v politice. Otevřená opozice je chápána jako protistátní
činnost.
Lidé se musí tvářit, že všechno rozhodování těch nahoře je osvícené a děje se jedině pro společné dobro. – To připomíná něco z církevních struktur. Postupně nastává
efekt popsaný v románu Farma zvířat od George Orwella, kdy prasata, která jsou
na farmě nejchytřejší, vedou revoluci vůči lidem, kteří tam vedli hospodářství, protože si uvědomují, že ti lidé je vykořisťovali, že oni na ně dřou a vládcové si užívají…
Prasata zahájí revoluci a nakonec člověka vypudí. Prasata nastoupí na místo člověk
a zahájí komunistickou éru. Jejich heslo je: „Všichni jsou si rovni“. Nastaví postupně
spoustu dalších pravidel, jak se bude všechno spravedlivě rozdělovat. Pravidla napíši
na dveře stodoly, kdo umí číst, tak předčítá každý večer ostatním negramotným. Až
se jednoho dne prasata přestěhují do peřin, které byly zakázané, a začnou si brát
výhody lidí, které vypudili, a začnou zotročovat ty ostatní. Na stodole se jednoho dne
objeví: „Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější!“ Ti, kdo hlásali třídní rovnost
a spravedlivou společnost, ti nyní ovládnou veškerou moc, majetek, sdělovací prostředky, policii, a to vše na úkor všech ostatních.

Nespravedlivé odměňování a rozdílné možnosti
Kdo není příslušník dělnické třídy a není v KSČ, nebo tam nemá alespoň nějaké konexe, tak má smůlu. Výsledky společné práce nebo vynálezy si přivlastní šéf na úkor
toho, kdo byl iniciátorem. Výhody mají jedni, nevýhody druzí. Rovnost se nekoná.
Postup na pracovišti, na fakultách, dokonce i v církvi, protože církev je v područí režimu. Ten, kdo spolupracuje, má lepší pozice, posty, jinak je odsunut na okraj, ne-li
zbaven státního souhlasu.
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Policejní režim
Vládnutí menšiny je umožněno na základě atmosféry strachu a pocitu bezmoci, který
mají ti, kteří jsou utlačováni, což by nebylo možné bez útlaku policie a vojska, které
jsou mocným v zádech. I zde můžeme vzpomenout na Orwellův román 1984, který popisuje hrůzu Velkého bratra: všude kamery, lidi nemají kam utéct. Jako by se
jim chtěl někdo dostat do hlavy, nejen do soukromí. Jsou všude, všude lidi sledují.
U nás byl nejhorší čas v 50. letech, pak se v šedesátých letech trochu uvolnilo a zase
přitvrdilo po nezdařilém liberalizačním pokusu roku 1968. Třeba v Albánii, v Rusku,
v Bělorusku byly režimy, pronásledování lidí, sledování mnohem drsnější. Tím déle
pak v lidech těchto režimů přetrvává pocit strachu, bezmoci, a to i když režim už
skončil, ale v lidech přežívá dál. Všude byli nasazeni špehové, např. v seminářích, ve
společenstvích mládeže. Nikdo si nebyl jistý, jestli může opravdu naplno mluvit před
druhým, nebo ne. Týkalo se to především známých osobností v oblasti kultury, politiky nebo církevního života.
Jakýkoliv náznak odporu nebo jiného názoru, se trestal. Našli se lidé, kteří byli
ochotní udat za určité výhody, nebo byli dokonce placení, aby donášeli, udávali. Policejní režim v zádech byl velmi důležitým stavebním kamenem totality. Atmosféra
strachu udržuje režim u moci.
Právní i policejní systém byly ve službách vládnoucí strany, to znamená, že nebylo,
kam se odvolat. Tuto situaci lidé ze Západu nechápou. Říkala mi jednou moje kmotra, která už je v Pánu, že měla nějaký rozhovor s návštěvou ze Západu ještě za totality, a oni když slyšeli o zdejších poměrech, tak se divili: „A to jste neměli na rodinného
právníka?“ Ona pochopila, že jim nemá co vysvětlovat.
Nebylo, kam se odvolat. Chtěl-li režim někoho zlikvidovat, tak ho zlikvidoval, třeba
znemožněním studia, kvalifikované práce, nuceným exilem, nespravedlivým odsouzením – i za cenu falešných důkazů.
Jeden můj prastrýc byl katecheta. Dostali ho do vězení tím, že mu při domovní
prohlídce nastrčili pistoli do šuplíku. Mnoho let kvůli tomu seděl, dokonce v temnici,
takže pak když vyšel, oslepl. Neměl dovolání.
Když chtěli někoho zlikvidovat, nebyl žádný problém. Někdy odstraňovali lidi i tiše,
ve věznici bylo nahlášeno úmrtí na jakoukoli nemoc – a přitom se jednalo o smrt
v následku mučení. Máme v tomto smyslu hodně kandidátů blahořečení.

Všudypřítomná propaganda
a zároveň snaha o izolace od jiných zdrojů, od jiných variant. V nakladatelství Triton vyšla knížka Průmysl lži – ten samozřejmě kvete i dneska v politice, v médiích
apod. Popsané principy známe velice dobře z totality. Lze je vystopovat od mateřské školky, přes školy, včetně teologických fakult, kde se musely dělat různé politické
čtvrthodinky. Tam možná byla jakási imunita, protože se vědělo, že je to šaškárna
a že se to musí přežít, aby se došlo ke svěcení. Z jiných prostředí, kde člověk neměl
rodinné zázemí, kde mu dávali věci do jiného kontextu, znám lidi, kteří tím byli velice
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ovlivněni. Na teologii jsem měla po totalitě spolužačku, která vyrůstala v dětském
domově a opravdu z přesvědčení v mládí vstoupila do strany. Časem prozřela, ale
léta tam byla a opravdu byla z těch, kteří nic jiného neslyšeli. Nikdo jim nedal nahlédnout realitu jinak.
Známe např. pojem povinná četba, přizpůsobování dějin – např. Jirásek hodně
ovlivnil podvědomí lidí, jezuité jsou kvůli němu odepsaní v povědomí našeho národa.

Retušují se výsledky hospodaření
Postupně chybí úplně základní zboží. Vzpomínám si, jak těsně před pádem totality
se objevovaly kreslené vtipy o tom, jak přijede cizí delegace z exotických zemí, a na
stolku na místě setkání stojí dárek od cizí delegace: rolička toaletního papíru. Československý prezident praví: „Tenhle dar vám naše republika nikdy nezapomene.“ Stály
se fronty na opravdu základní hygienické potřeby. Přitom se pořád tvrdilo: „Jdeme
stále vpřed ke světlým zítřkům; plníme plány na 150 %.“ Vše se muselo takto vykazovat, musely se tyto plány tvořit a výsledky se pak musely retušovat, aby to vypadalo.

Uzavřené hranice
Lidé nesmí srovnávat se zahraničím. Většina lidí nesmí cestovat na Západ a cizinci
jsou hlídáni, aby se moc nedružili s místními. Nesmí přijít někam, kde by viděli, že
ta socialistická realita není až tak růžová. Někteří si pamatujeme, jak vypadala naše
města před pádem totality. Při návštěvě jednoho kubánského kněze jsem slyšela historku, která nebyla anekdotou. Do současné Havany přijel nějaký člověk z Argentiny ze studií, a když šli na procházku po Havaně, říkal: „Toto město muselo být před
bombardováním docela hezké!“ A Kubánec mu říká: „Ale tady nebylo žádné bombardování už desetiletí!“ Takto vypadala i naše města. Nám to nepřišlo divné, že jsou
černá, otřískané fasády, rozbité chodníky, že jsou všude zplodiny…
Věřili lidé komunistické propagandě? Někteří ne, ti, kteří měli doma nějakou jinou
verzi. Bojím se ale, že i tam, kde měli jinou verzi, tak se něco uchytilo. Uvědomila
jsem si u sebe, že to, co se nám říkalo o šlechticích, že to jsou vykořisťovatelé, to ve
mně zakořenilo. Byla jsem pak překvapená, jak dobrými správci panství šlechticové
byli a jak to byli často ušlechtilé lidé. Představa, že by se měla vrátit monarchie, mi
přišla úplně mimo. Pochopila jsem, že to zřejmě bylo hodně jinak a že se to ve mně
nějak uchytilo ze školních lavic.
Co patří k lživé propagandě a k atmosféře lži? Programové pokrytectví, protože
pokud si člověk chce uchovat kousek soudnosti a přežít v atmosféře všudypřítomné
lži, musí se chovat dvojkolejně: doma a ve škole musí říkat něco jiného. Může se mi
nelíbit, že musím na 1. máje do ulic s mávátkem, a když nepůjdu, riskuji vyhození
z práce. Nakonec se člověk cítil pošlapaný, ale vyvěsil ruské vlaječky za oknem, aby
ho nechali pracovat i na nějakém ubohém pracovišti.
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Tato dvojkolejnost, kdy si člověk zachovává zbytky důstojnosti uvnitř, ale navenek
se musí nějak tvářit, to se bohužel po těch několika letech vtisklo do způsobu života.

Korupce, úplatkářství
Bez podmazávání, bez známostí, bez konexí a úplatků nešlo nic. Navykli jsme si, že je
v pořádku získat nějaké součástky, bokem v práci, pronést něco přes vrátnici, když je
to pro kostel nebo pro rodinu, protože legálně stejně nic získat nelze. Někdy se dokonce kupovala místa na vysoké škole. Bylo odstupňováno, kde stačí pár tisíc v obálce na střední školu, ale na vysokou už chtělo třeba klíče od auta nebo tak nějak.
Dodnes se u nás kupují diplomy, i když to jde i jiným způsobem, ale jsme na to zvyklí,
máme zde vysokou míru korupce.

Atmosféra strachu
souvisí s policejním režimem, ale chci to zdůraznit ještě zvlášť, protože cokoliv může
být použito proti vám a proti vašim blízkým. Trestalo se tak, že byly postihovány děti,
rodina – v tomto smyslu byl člověk hodně vydíratelný. Spousta lidí, a zvláště učitelů
proto přestalo chodit do kostela, aby se jejich děti dostaly na školu.
Člověk může živořit a přežívat v úzce vymezeném prostoru. V sedmdesátých
a osmdesátých letech se u nás hodně rozvinulo trempování, zahrádkaření. Byla to záliba, kterou člověk mohl realizovat ve velice malém, soukromém sektoru. Na své zahrádce si mohl sám rozhodovat o všem. Mnozí lidé se jako by evakuovali z veřejného
prostoru, kde neměli žádné možnosti, do svého malého revíru, kde si někdo hrál na
kovboje, jiný zahrádkařil. Hodně lidí si užívalo tím, že se stáhli do takového soukromí
a neřešili celek, aby se z toho nezbláznili, protože to nemělo cenu. Když člověk nevyčuhoval a dělal si trochu svoje ve vymezených hranicích, neměl potíže. Spousta lidí si
takto zvykla žít a je dost těžké je do něčeho zapojit ještě dlouho po totalitě.
Jeden kněz říkával z legrace, jestli je dovolené, nebo ne, lehnout si na nějaký trávník: „A není to něco proti něčemu?“ Tuto otázku by člověk ze západu nekladl, dokud
tam není velká cedule, tak by to neřešil. U nás byl vždy předpoklad, že možná je to
zakázané, možná by za to mohl být nějaký postih. Nesvobodná mentalita fungovala
už předem.

Nesvoboda, bezmoc
Do věcí veřejných nelze zasahovat. Nelze mít zpětnou vazbu, cokoli ovlivnit, jen pod
hrozbou konfliktu, který vás může stát hodně. Též v osobním životě je svoboda velice
omezená.
V obchodech nebylo zboží na výběr. Vzpomínám na první třídu, kdy jsem si měla
vybrat aktovku, naši to nechávali na srpen, předtím byla volba mezi černou a hnědou, a u nás už bohužel zbyla jen hnědá. Tak jsem měla až do páté třídy hnusnou
škaredou aktovku. Dneska už je toho až moc na výběr, že člověk ani neví, co si vybrat.
Nevíme, který jogurt si zvolit, tehdy byl jogurt jeden. Nechci říkat, co je horší, ale
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svoboda rozhodování prostě nebyla. Pokud jste měli možnost se zapsat na školu, tak
na jednu, ale když ji měl člověk vystudovanou, tak neexistovalo jít na nějakou další
nebo zkoušet přijímačky na více škol. Plánované bylo i školství.
Člověk se tím pádem cítí jako nepatrné kolečko v soukolí, které nemá moc vliv na
nic. Rozhodně ho sám neřídí a nemůže ho ovlivnit. To je pocit bezmoci. A nikdo neví,
jak dlouho to bude trvat, a jestli to vůbec někdy skončí. Vzpomínám, když byly roku
1989 první manifestace v Praze, byla jsem zrovna pozvaná skupinkou kněží do Maďarska, kde přijel kněz, který měl mít duchovní obnovu – měla jsem tlumočit z angličtiny. Byla jsem tedy mimo dění, nebyla jsem zvyklá poslouchat rádio. A kněz mi
říká: „Hele, u vás se něco děje! Studenti jsou v ulicích!“ Tehdy jsem studovala na
báňské škole v Ostravě. Říkám: „Studenti v ulicích? Studenti jsou v hospodách, to
vím bezpečně!“ Nedokázala jsem si vůbec představit, že by se k něčemu takové moji
kolegové vzchopili. Tehdy to v Ostravě vypadalo úplně jinak. Byla hodně komunistická, nás byla jen hrstka šedesáti studentů na náměstí. Ostatní si udělali uhelné prázdniny, jeli domů a čekali, co se z toho vyvrbí. Kolem nás chodila policie s obušky v kruzích a lidi na nás křičeli: „Co tady nacvičujete?! Nikdy jste nemakali! Jděte domů!“
To byla revoluce v Ostravě! Všude jinde už byly tisíce, desetitisíce denně, na Letné
milion lidí – prostě to už vřelo. Neuměla jsem si představit, že to, v čem jsem vyrůstala, může skončit. Už jsme byli unavení. A generace, která zažila osmašedesátý rok,
ta měla trauma dvojnásobné. Vzchopili se k nějakému doufání, k aktivitě, něco riskovali, a ono to bylo zašlápnuto do země. Možná i z toho důvodu vedli převrat mladí,
kteří neměli ten šrám, tu špatnou zkušenost. Postupně se přidávali ti dospělejší.

Totalita v nás
Falešný pocit bezmoci a pasivita
Vzpomínám, jak nám jeden profesor na univerzitě v Itálii říkal: „Passività è il baccio
della morte.“ (Pasivita je polibek smrti). Na té univerzitě nechtěli přijímat studenty,
kteří při psychologických testech projevovali pasivitu.
V našem prostředí se jedná o pasivitu získanou, která není povahová. Byla získaná tím, že nešlo nic moc dělat. Člověk nemohl nic ovlivnit a postupně se dostal do
pasivity, nezávisle na povaze, kterou měl. V době, kdy už lze něco dělat, kdy lze něco
ovlivnit, spousta lidí setrvává v tomhle pocitu falešné bezmoci a pocitu získané pasivity. Obraz, který se mi vybaví: králík nebo morče, které po zimě, kdy sedělo doma
na slámě, dají na trávník, otevřou klícku a to zvířátko bude vystrašeně roztřesené
očmuchávat trávu. Možná i rádo zacouvá zpátky do klece, protože otevřený prostor
ho vlastně děsí, není na něj zvyklý. Člověk se někdy bojí otevřeného prostoru, bojí se
mnoha možností. Někdy jsem i jako psycholožka slýchávala, jak byli lidé vychováváni
od svých rodičů: „Raději to nedělej, raději to nezkoušej, raději tam nejezdi, raději se
do ničeho nepouštěj! Je to nebezpečné, nejisté.“
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Pocit, který si po totalitě z toho neseme, je, že nic nejde dělat, nemá to cenu,
nemá cenu se o něco snažit. Když u nás začínala vysílat křesťanská média, Rádio
Proglas, Televize Noe, co okolo toho bylo lamentování: „To nemůže fungovat…“ Připomíná mi to knihu Nehemiáš, když se Izraelité pokoušeli obnovovat jeruzalémské
hradby, přicházejí nepřátelé zvenčí i zevnitř, a ti zvenčí se posmívají: „O co se tady
pokoušejí, ti židovští ubožáci! Přiběhne liška a protrhne jim tu jejich hradbu!“ – bylo
to demoralizování z principu. My si to způsobujeme dost často mezi sebou, podrážíme se, vyjadřujeme si navzájem ve společenstvích despekt, demoralizujeme se, ještě
nic ani nezačalo. Pozitivní myšlení nám není moc vlastní. Hledají se důvody, proč to
nejde.

Jednotlivec je nula
„Nikoho nezajímám, mě se stejně nikdo na nic neptá, sama nic nezmůžu, hlavně nevyčnívat, neupozorňovat na sebe. Když jsem přišla na studia do Itálie v roce 1997
a potom až do roku 2005, hodně jsem tyto pocity u naší generace vnímala. Tam, když
se postaví kamera na ulici s nějakým politikem, Italové se seběhnou a chtějí se tam
nějak vecpat do záběru, zamávat na své známé, co kdyby se zrovna někdo díval na
zprávy? Až je to tak, že štábu po pár minutách znemožní natáčení. U nás je to přesně
naopak. Jako když střelí! Jakmile je někde kamera, je to lidem nepříjemné. Možná
u mladších je to jiné, ale v naší generaci s tím máme problém, nechceme se nechat
fotit apod. Naše generace by se cítila trapně, nepatřičně. Důležitý je obecný pocit
strachu, který je neurčitý, nepojmenovaný, ale dlouho po totalitě ho mohou mít lidé
v sobě. Čeho se vlastně pořád bojíme?

Co tě nepálí, nehas
Je v tom zárodek postoje „raději se neangažovat ve věcech veřejných“. Nejde jen
o politiku nebo o veřejný církevní život. Například při poradě v malé komunitě – raději to nechám být, ať si to oni nějak vymyslí, nějak se s tím pak svezu, srovnám. Dokonce se raději půjde někdo modlit, protože předem ví, že to stejně nebude o ničem.
Když nemusím, nebudu se do toho plést. Je lepší v klidu přežívat. U někoho je to až
apatie.
Souvisí s tím snížená reakce na lež ve veřejném prostoru. Až moc ji tolerujeme.
Stačila by setina skandálů, které mají naši vrcholní politikové, aby byli svrženi takoví politikové na západ od nás. Např. v kauze Čapí hnízdo by premiér nemohl zůstat
ve funkci dva dni poté, co přiznal, jak to vlastně bylo. A tady se jede dál. Někdo ze
Západu to komentoval, že ho překvapuje, jak obrovskou máme toleranci vůči lži ve
veřejném prostoru. Na lež jsme si zvykli. A s tím se pojí návyk na pokrytectví. Na to,
že si něco jiného myslím, a něco jiného říkám. Snadno v sobě chováme tento rozpor
a nevadí nám. S pokrytci měl Pán Ježíš docela potíž, a to daleko větší než s prostitutkami a celníky. Vnímal ho jako mor pro život církve. A my ho v sobě máme skoro
naprogramovaný.
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Zraněný vztah k autoritám
Samozřejmě i v církvi hraje občas primární roli nedůvěra, přesněji zraněná důvěra.
Někdo třeba nezažil velký útlak od režimu, ale může mít ty samé následky jako člověk, který zažil totalitu ve své rodině, u někoho z rodičů, nebo na pracovišti. Nejvíc se
nás však dotýkají nejbližší vztahy. Kdo měl někoho z rodičů totalitního střihu, nedalo
se s ním vyjednávat. Měl vždy pravdu – v srdci se nám pak uhnízdí primární nedůvěra: předem tušíme, že autorita není důvěryhodná, že nás zklame, nemá smysl jí nic
říkat, předem víme, že to nemá smysl.
Samozřejmě, že není problém jen v těch, kteří autoritu nechtějí poslouchat. I nositelé autority s tím mají problém. Kdo zažil totalitní způsoby vykonávání autority,
přenáší tento způsob do prostoru svobody. Jedná se o vztahové modely, vzorce, které jsme odkoukali. Často i v křesťanských zařízeních se nacházejí komunistické manýry při zacházení s lidmi.
Vyjděme z toho, že autorita je v zásadě zdravá, funkční, ale stejně naráží na to, že
lidé v sobě nosí primární nedůvěru a pak se s nimi těžko pracuje. Neřeknou, co jim
vadí, mají z principu nedůvěru v kompetence těch nahoře. Za komunistů tomu bylo
tak, že nahoru se většinou dostali ti nekompetentní. Systém byl takto nastaven. Moje
maminka dělala sekretářku a měla testovat lidi z dělnické třídy, kteří šli na posty velvyslanců do ciziny. Byli to lidé nevzdělaní. Nehledal se člověk schopný, ale musel mít
čistý komunistický či dělnický původ. Proto obměna na klíčových postech byla pak
katastrofální, způsobila, že skoro každý vedoucí byl mimoň, který ničemu nerozuměl,
ať už to byl ředitel školy, fabriky, ale bohužel i na církevních úřadech tomu tak bylo.
Nepustili by tam člověka schopného, charakterního. Musel být dobře prolustrovaný.

Ztráta vlastenectví
Jedná se především o poškozený vztah k vlastnímu národu, k vlastní identitě. Uvědomila jsem si to až v cizině, kde jsem byla hned po totalitě tři roky v jedné evangelizační komunitě. Byli tam lidé z různých kontinentů, asi z třiceti lidí různých zemí.
Jednoho dne byl americký svátek a jedna z nás, nějaká vojačka, přišla do místnosti
v zářících barvách, na sobě oblečení amerických barev, americké vlajky, pumpky na
jedné noze proužky, na druhé hvězdy, v uších náušnice v barvách americké vlajky.
Zářila štěstím, chtěla předvést, jak oni slaví svátek. Zírala jsem. Představa, že tam
vpluji v tričku barev naší vlajky, byla naprosto absurdní. Uvědomila jsem si, že je ve
mně něco špatně.
Naše národní sebevědomí bylo hodně narušené. Tolik věcí zde dřív fungovalo,
a během totality se velmi pokazilo. Vzhlíželo se k Západu. Zároveň zde byl despekt
k lidem z Východu: z Ukrajiny, Ruska, Slovenska. Jako by to byli naši chudí příbuzní,
čím dál na východ, tím hůř. Vidíme u nás ukrajinské dělníky, „úkáčka“, kteří tady pracují na stavbách, a třebaže na Ukrajině to byli ředitelé škol, tak u nás je to lůza, která
se tady hodí právě na tyto práce. Křesťanská víra v tom přístupu nehraje žádnou roli.
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O nás bez nás
Říká se, že jsme byli vydáni Hitlerovi bez boje: mnichovské trauma, zrada. Ale „o nás,
bez nás“, tak vypadala celá totalita. Lidé jsou stále zranění, třeba i bez příčiny.
I v církvi je těžké získat lidi do odpovědných pozic. To vyplývá z ambivalentního
vztahu k autoritě. Máme pocit, že ten, kdo je nositelem autority, si to užívá z prospěchářských důvodů, nebo to nedělá dobře. Když se tam máme dostat my, tak to cítíme jako hroznou tíhu. Převzít velkou odpovědnost vnímá mnoho lidí jako neúnosné
břemeno. Možná podvědomě cítí, že budou schytávat ty zvláštní projekce ze strany
podřízených. Najednou takový nositel autority přechází do druhého tábora a je jasné, že to bude mít těžké. Když asi před deseti lety se jeden kněz stal biskupem, řekl
mu jeden přítel: „Tak, a od této chvíle už nebudeš jíst špatné jídlo a nikdo ti neřekne
pravdu. Budeš znát církev z těch našňořených slavností, kde je vše načančané jako
ve výloze. Co se o tobě říká, se málokdy dozvíš.“ Snad to neplatí tak úplně a naštěstí
máme stránky www.tisickrate.cz, tak se občas něco dozvíme. Pokud získáte lidi pro
pozice zodpovědnosti, je potíž, aby v nich vytrvali, aby unesli ten „vítr“. Někdo v té
pozici i vytrvá, ale bojí se rozhodovat, bojí se převzít i to, co k tomu postu patři.
Občas je potřeba udělat nějaké opatření, něco říct, někoho si znelíbit. Není možné
vyhovět všem. Kdo se o to snaží v pozici vedoucího, narazí na to, že nakonec naštve
všechny. I tím, že člověk nedělá opatření, že nerozhoduje, tak vlastně rozhoduje, nechává věci plynout, ovlivňuje nicneděláním. Pozůstatkem totality je také, že často
ten, kdo přejímá pozici zodpovědnosti, má hrozný strach z reakcí lidí. Má strach z lidí
vůbec. Systém a jeho mocenské způsoby (stát) byly vnímány nepřátelsky. To v nás
zůstalo jako nutné zlo, kde primární je spíše nedůvěra než důvěra.

Duch otroctví vs. duch synovství
Ducha synovství nám přineslo evangelium, Ježíš Kristus. Na místo ducha synovství
nastoupil duch otroctví v tom smyslu, že respektuji Pána Boha, ale nemám ho ráda –
vlastně se ho bojím. Jen mu plním nějaké věci, protože se to musí, aby to se mnou
nedopadlo špatně. Překrucujeme samu podstatu evangelia. Dnes je více autorů,
exercitátorů, kteří o tomto tématu hovoří, třeba před pár lety byl na Charismatické konferenci Jeff Scaldwell, který o tomto tématu přednáší. Nedávno vyšla knížka
od jeho duchovního učitele Jacka Frosta Zakusit Otcovo objetí. Frost napsal ještě jinou knihu: Synové, nebo otroci, otroci, nebo synové, ta mi přišla ještě podstatnější.
V těchto knihách hodně řeší tuto mentalitu. Jde o to, jakou udělám v životě „revoluci“, když poznám pravdu, že jsem milovaným Božím synem nebo dcerou. Může to znít
jako fráze, ale když si dokážeme vychutnat tu podstatu, tak se opravdu může měnit
život naprosto radikálně a v jakémkoliv věku. Knížka Zakusit otcovo objetí je zajímavá
tím, že jde o příběh člověka, který měl těžké dětství. V dospělosti byl kapitánem na
rybářské lodi, pak teprve zažil svoji konverzi a byl pastorem. Až deset let poté, co byl
pastorem a otcem rodiny s velice tvrdým srdcem, zakusil osobní Boží lásku.
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Člověk může být Boží služebník, hlasatel radostné zvěsti, ale může se stát, že radostná zvěst ho nezasáhla a neproměnila. Pochopitelně pak způsob hlásání a provozování autority nemusí mít moc společného s radostnou zvěstí, nemusí vyzařovat
ingredience Božího dětství, které jsou základem radosti z evangelia. K duchovnímu
dětství patří svoboda, která dává člověku křídla, lehkost ve službě, v kontaktech s lidmi, ve vykonávání autority. Kráčí-li si člověk s vědomím Boží lásky, která mu kryje
záda, není závislý na potlesku lidí, na svém úspěchu, na tom, jestli ho mají rádi. Přitom mohu milovat, nemusím lidi trestat, nemusím je odmítat, nemusím se vymezovat, nemusím se bránit.
Duch otroctví je jeden z následků totality, i totality rodin. Člověk prožívá své křesťanství v duchu otroka, nikoliv syna, dcery Boží. Mluví o tom např. Pavel v listě Galaťanům: „Proč se vracíte do mentality otroctví, když jste už byli vykoupeni…?“ My
často nerozumíme, co tam řeší, myslíme si, že řeší jen obříku, a ono je to něco mnohem hlubšího a aktuálnějšího pro nás všechny.
Ještě další příhoda z knížky Zakusit Otcovo objetí: Už jako pastor po těch deseti
letech zažil své druhé obrácení, objev Boží lásky pro sebe, něco se v něm, v jeho vztazích změnilo. Do té doby si děti domů nikdy nezvaly kamarády, samy utíkaly z domu,
nebyly rády v přítomnosti rodičů. Jednoho dne jeho dcera Sára přišla a říká mu: „Tati,
mohla bych si pozvat kamarádku?“ „Můžeš,“ řekl překvapeně. „Víš, tati, ale ona má
růžové vlasy!“ – „No, tak nevadí.“ – „No, ona je hodně potetovaná…“ Nakonec to
jako rigidní pastor, evangelikál, nevydržel a řekl: „A je opravdu nutné, aby tato tvoje
kamarádka chodila k nám domů?“ – „No, víš, tati, ona má tátu narkomana, je hrozně nešťastná, a já bych hrozně ráda, aby poznala někoho, jako jsi ty.“ Tím ho zcela
odrovnala. Uvědomil si, že se v jeho životě opravdu něco stalo. Dívka k nim skutečně
začala chodit, pak k nim začala chodit do houslí, postupně měnila zevnějšek, sundávala piercing. Našla náhradního tátu.
Často máme v komunitách lidi vnitřně shrbené, smutné, bez života, bez naděje.
Nemusí to být zrovna lidé pasivní, mohou to být i ti, kteří si plní povinnosti, táhnou
tu káru povinností života a řehole – a jsou z toho úplně vyřízení. Kdyby někomu dali
nahlédnout do sebe, řekli by: „Vlastně bych to nikomu nedoporučoval. Lepší by to
bylo zařídit se jako císař Konstantin na smrtelné posteli a hned letět do nebe. Neobtěžovat se s nároky křesťanského života, když člověk nenarazil na pramen života, svobody, která tomu dává úplně jinou dimenzi, sladkost. Chybí-li zakoušení Boží lásky,
zbývá pouze ten katolický folklor a pakárna.

Sklon k zákonictví
Pořád se ptáme: „Není to něco proti něčemu?“ Třeba v komunitě před pěti lety někdo vymyslel, že se to budu dělat určitým způsobem, my o to dnes zakopáváme,
není to šikovné, ale nikdo si netroufne to zpochybnit. Moje sestra se vydala na jednu
klasickou duchovní obnovu. Myslela, že se osvěží, ale po půl dni byla úplně vyřízená,
protože to byla samá nalejvárna, modlitby, křížová cesta, nalejvárna… Když viděla ty
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ostatní, maminy od rodin, tak navrhla, jestli by nemohli mít chvilku ticha, projít se do
lesa, aby pak lépe vnímali. Nešlo to, protože zakladatel už před 60. lety to takto nastavil, takto to musí být. Teď je problém tam natáhnout lidi, nikdo tam nechce jezdit,
musí se rušit termíny, ale zakladatel to takto nastavil!
Zákonická mentalita je v nás. Pán Ježíš se s tím také často střetával. Ve třetí kapitole sv. Marka je muž s uschlou rukou. Ježíš se ptá farizeů: „Je dovoleno v sobotu
dělat dobro, nebo zlo?“ Oni mlčí, i přesto že jim Ježíš ukázal jádro problému. Sledují,
jestli bude v sobotu uzdravovat. Rozhlédne se po nich s hněvem, protože zákon soboty měl chránit a byl použit proti člověku. Když se i ty nejdražší křesťanské hodnoty
použijí proti člověku, ne pro ochranu života, tak jsme se zpronevěřili evangeliu. Je to
spíš problém profesionálů v církvi, v církevním společenství, neboli nás, co jsme tady.
Sklon k zákonictví je silný pozůstatek totality a máme k němu velké sklony.

Paranoidní myšlení
Jde o nedůvěřivost, podezřívavost, očekávám spíše to horší. Člověk špatně odhadne
situaci a hned útočí. Řada z nás má paranoidní sklony. Pokud člověk přestane přemýšlet, zbytečně naráží a ty srážky mu potvrzují, že lidé jsou špatní. Ví-li člověk, že
je nadmíru kritický, tak řešení není jen v tom, že si zajde ke svátosti smíření, ale měl
by se zamyslet, kde to v něm vzniklo, proč pořád dokola naráží na tyto věci, proč je
vnitřně stále zahořklý?
Odrůda paranoidního přístupu je pasivně agresivní druh osobnosti. Ten je častější
právě u lidí v církvi. Paranoidní člověk hned útočí, což se v církvi nenosí. Jsme zpracovaní řeholní, křesťanskou formací, takže víme, že bychom neměli na lidi řvát, útočit,
pomlouvat. Pasivní agrese způsobuje, že hněv, můj nesouhlas, se projevuje nezřetelným, decentním způsobem. Vzdělaný člověk používá spíš ironii a sarkasmus. Pokud je to jeho oblíbený způsob humoru, pravděpodobně najde jeho kořeny ve vnitřním zranění. U pasivní agrese je také zraněna základní důvěra. Člověk čeká spíše zlo
než dobro. Svůj nesouhlas projevuje velice pokoutně, skrytě. Možná jen trochu víc
bouchne dveřmi, pokličkou, někdy ani to ne. Spíš to bývá tak, že sedíte v komunitě,
povídáte si a někdo tam sedí nabručeně a neúčastní se. Zeptáte-li se, co je, řekne:
Ne, ne, to je dobré, bavte se dál. Ten člověk vám vůbec nedá klíč k tomu, jak ho odblokovat. Není šance do toho vstoupit. Svým mlčením vás trestá. Například vejdete
do místnosti a chybí tam jedna židle. On si sedne provokativně na zem. Pasivní agresor si svůj postoj sám moc neuvědomuje, netuší, že by měl něco řešit u sebe, on
vlastně jen povědomě trestá své okolí, protože má v sobě nastaveno: „Když vy takto,
tak já taky.“
Komunita to může ignorovat. Představený by se měl pokusit s tím člověkem promluvit a pokusit se domluvit nějakou psychoterapii. Nejde-li s tím člověkem promluvit, není nikdo, kdo k němu má vztah důvěry, aby mu řekl: „Prosím tě, neměl bys
řešit sám sebe?“, je potřeba, aby se komunita nebo rodina vzchopila a nenechala se
tím člověkem tyranizovat. Často totiž ten jedinec dosáhne všeho, co se mu zachce.
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Někdy se mu všichni snaží mu jít z cesty, aby zase nebylo dusno, ale to není žádné
řešení.
V církvi si často představujeme, že křesťan by se neměl hněvat, apod. Spousta lidí,
kteří vyrostli za totality, si osvojila tento způsob pasivně agresivního chování. Člověk
svůj hněv, pocit nespravedlnosti, nějak potlačil a bojuje podvědomě s každou autoritou, s každým, kdo mu zkříží cestu. Je to komplikované tím, že neřekne otevřeně, co
mu vadí.
V církevním prostředí a v křesťanských rodinách je pasivní agresivita rozlezlá mnohem víc než v celé populaci. Je to právě proto, že ve vzduchu visí povědomí, že křesťan nemá vyjadřovat negativní emoce. Takto jsme byli vychovaní. Neumíme si kultivovaně říct, co potřebujeme, co nám vadí.

Vysoká kritičnost vůči autoritě
V kuloárech je člověk kritický, sarkastický a negativní. Když by však měl otevřeně říct,
s čím nesouhlasí, co mu vadí, většina lidí bude mlčet. Jeden kněz ze severu Moravy
mi vyprávěl, jak když měli diecézní synod, měli sbírat názory kněží – a skoro to nešlo,
nikdo nechtěl nic říct. Jakmile rozpustili shromáždění, všichni jako by se stali biskupy.
Tohle kalí atmosféru v církvi, představené někdy dotlačíme do té autoritativní role
a oni nedostanou zpětnou vazbu (ne že by o ni všichni stáli!). Jde o to, aspoň to zkusit, jinak si tím vzájemně šíříme jed, množíme si své deprese, táhneme se navzájem
ke dnu. Neosvojíme-li si zdravé mechanismy při řešení bezpráví a napětí, zamořujeme se navzájem a nic se neřeší. To je bohužel převažující systém v komunitách,
diecézích i mnoha křesťanských rodinách.

Sarkasmus vůči hodnotám
Máme strach se pro něco nadchnout. Uvědomila jsem si to, když jsem studovala
v Římě. Chtěli tehdy asi ušetřit za exercitátora, tak mě pozvali do kněžského semináře, abych jim dala týdenní duchovní cvičení (s laičkou to bylo za čokoládu!). Na cokoli, co jsem řekla, následovaly úsměšky, poznámky. Když jsem se ptala, co jsem řekla
špatně, tak že nic, ať pokračuji, že je to „mezi nimi“. „Mezi nimi“ byla zatížena slova
jako láska, jednota, všechny možné pojmy! Cítila jsem se jak na minovém poli, bylo
mi těsno, což asi znají kněží, kteří dávají exercicie bohoslovcům. Mezi bohoslovci
a představenými tam bylo napětí. Kluci si tam vzájemně půjčovali Farmu zvířat, lítaly
mezi nimi citáty z Orwella. Bylo to trochu ze zoufalství, ale co mohli dělat, když byli
v pozici těch podřízených. Museli to přetrpět a dnes je tam atmosféra hodně jiná.
Lze si toho dnes všimnout v politickém prostoru, máme zde pojmy jako „pravdoláskař“, „dobroser“. Nazve-li se někdo „pravdoláskař“, je na odstřel. Pravda s láskou
jsou vysoké hodnoty, nejsou to jen křesťanské hodnoty. V tom je skřetovitost českého národa, zraněnost z totality. Sarkastické znevažování hodnot, najednou se nedomluvíte. Máme strach pro něco se nadchnout – „z toho už jsme vyrostli“. Buďme
pozorní na to, že je rozdíl zmoudřet a nebýt naivní a ztratit naději, zmalomyslnět, stát
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se skeptikem. To je rozdíl. Zmoudřet a vědět, že věci jsou složitější, to je v pořádku, to
jde s věkem. Ale ztratit naději, stát se skeptikem, který má na všechno sarkastickou
poznámku, a to i na věci duchovní, to je zlé. Znamená to, že jsme své krize prožili
špatně, s nedobrým výsledkem, že jsme zranění a musíme to řešit, jinak promarníme
další etapu svého života. Nebo budeme místo požehnání kolem sebe šířit své zraněné emoce. Steven Rossetti v knížce Radost z kněžství říká, že kolikrát má chuť říct kazatelům, když mluví o radostné zvěsti: Proměň svou tvář! Ten kněz mluví o krásných
věcech, ale tváří se způsobem, kterým naprosto popírá, co říká.

Parazitismus vůči systému
Ať už jde o stát, pracovní kolektiv nebo komunitu, rádi na nich parazitujeme. Je to
pozůstatek totality, kde podobně jako „černí baroni“ všichni dělali, že dělají. Mnohá pracoviště vykazovala práci jen na oko. Naučili jsme se využívat výhody systému,
a jinak se o něj nestarat. Všude byla hesla, jak chceme budovat, přispívat, ale bylo to
vynucené. Přežívá to i v církvi. Můžeme mít tyto lidi i v komunitách. Takoví lidé nepřispívají do komunity, našli si tam svůj šolich, který je moc nenamáhá, nejsou ochotní opustit svou komfortní zónu a udělat něco navíc. Rozhodně nemají pochybnosti
o povolání, protože tam mají zabezpečení, střechu nad hlavou, jídlo. Je to podobné
jako s vězni, kteří jsou dlouhodobě ve vězení, pak je propustí a oni se chtějí dostat
zpátky, protože venku vůbec neví, jak fungovat. Jsou to lidé, kteří komunitu spíše
zatěžují. Znám jednu velmi inteligentní sestru, která o svých představených mluvila
jako o kreténech. Nikdo jí nebyl hoden, aby ji formoval, vedl. Přitom ona sama v té
komunitě nic neudělala, jen překážela. Po dvacetiletém zápase je to stále to samé,
udělala si tituly, ale teď už tuplem nebude nic dělat.
Parazitismus je hrozný. Beru si výhody, ale nehodlám přispívat. Povinnosti spíše
obcházím, starosti si nepřipouštím, ať se stará systém nebo představená. Tyto postoje plynou z totality. Proto je tak těžké najít lidi do odpovědných pozic. Najde se
vždy spousta „nádeníků“, těch, kteří s tím pomohou. Ale těch, kteří ponesou tíhu
a horko dne, těch je málo. Na to mě upozornili až lidé ze Západu. Vedoucí semináře
se nás ptal: „Co vás napadne, když se řekne vedení, vedoucí?“ Mladí lidé začali: „Kříž,
zodpovědnost, tíha…“ „Vy jste divní!“ Byly tam pouze tyto konotace. „Může to být
taky trochu legrace, ne?!“ Člověk si to může užít, ne v tom smyslu, že dupe po lidech.
Má-li člověk kompetence na vedení, může věci ovlivnit k dobrému. Je mnohem těžší,
když vás dusí shora i zdola, a vy nemáte ty pravomoci. Je to hrozné, mít možnost
ovlivnit věci dobře, dát lidi dohromady. Když to někdo trochu umí, může si to i užít.
Má-li někdo organizační schopnosti, vidíte, že je ve svém živlu. Z té totalitní mentality se nám to jeví jen jako tíha, kříž, utrpení. Když se tam ale někdo ocitne, hned
všichni víme, jak by to měl dělat.
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Syndrom zahnízdění
Mnozí lidé nepochybují o svém povolání, jsou vytrvalí, ale takovým shnilým způsobem, kde o povolání vlastně vůbec nejde. Pro jejich dobro by bylo lepší, aby je někdo
pošťouchl, vlastně i vyšťouchl. Buď tím, že by jim dal nějaké nároky, které by ukázaly,
že to vlastně nechtějí, nebo by se s ním bavil a pohnul ho k reflexi.

Individualismus
Co je společné, mě nezajímá, neaktivuji žádný postoj správcovství, nějakou šetrnost.
Nezajímá mě chod komunity. V jednom pořadu o architektuře mě zaujalo, když jeden slavný urbanista, kterému šlo o zvelebení měst, říkal, že je potřeba mít víc mentalitu společenství. My v Evropě si klademe tu otázku: „Co to tu zas kopou? Co to
tady zase dělají?“ My bychom se měli ptát: „Co to tu zase kopeme?“ Máme přece
možnosti ovlivnění vývoje. Ve zkorumpovaném světě jsou velmi omezené, ale jsou.
Máme možnost protestovat, když se něco dělá, nebo něco podpořit. My však spíše
pozorujeme a nadáváme. Jak říkal biskup František Radkovský, i v církvi se chováme
jako pasažéři Českých drah. Chceme, aby byly čisté záchody, aby se jezdilo na čas,
chceme služby, ale ostatní nás nezajímá. Takový vztah má mnoho lidí k církvi, ale
pochopitelně i ke své komunitě. Je to individualismus „v akci“. V systému, kdy člověk
opravdu nemůže nic ovlivnit, kde nemá vliv ani vhled na hospodaření, žádný podíl na
rozhodování, nemůže mít postoj správcovství a služby.
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Vojtěch Vlček

Salesiáni 1945–1989
Období po roce 1945
V roce 1949 měli dle soupisu SÚC salesiáni v českých zemích 239 členů – byla to
nejpočetnější mužská řehole (následovali redemptoristé, jezuité, františkáni). Podle
interní salesiánské statistiky měla v roce 1950 česká salesiánská inspektorie 261 členů – 71 kněží, 25 bohoslovců, 32 koadjutorů, 40 kleriků asistentů, 67 kleriků filosofů,
21 noviců kleriků a 5 noviců koadjutorů.1
Působili celkem ve 12 domech: Praha-Kobylisy chlapecký ústav, sídlo inspektora,
vedení provincie (29 řeholníků), Mníšek pod Brdy (7), Vinoř – oratoř (4), Fryšták –
aspirantát (56), Ostrava – učňovský ústav (14), Ořechov – aspirantát (7), Hodoňovice – noviciát (8), Osek u Duchcova – teologický studentát (34), Pardubice – chlapecký ústav (12), Brno (10), Ústí n. Labem-Trmice (7), Přestavlky – filosofický studentát
(71). Představeným české provincie, inspektorem, byl v roce 1949 P. Antonín Dvořák
a sídlil v Praze-Kobylisích.

Po únoru 1948
Už během jednání mezi představiteli církve a státu směřovaly některé proticírkevní zákroky také proti řádům. Objevují se první zásahy proti řádům 1948–1949. StB
organizuje proti řeholníkům první provokace a na veřejnosti rozšiřovala lživá obvinění a pomluvy. Například hned v březnu 1948 uvalil stát dočasně nucenou správu na ostravský ústav salesiánů, s poukazem na údajně nevyhovující podmínky pro
mládež. Salesiáni zde mohli sice zůstat a dále se věnovat mládeži, ale pouze pod

1
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dohledem státních zmocněnců. V místních novinách2 byly otištěny dehonestující
zprávy o údajném bití chlapců v ústavu gumovou hadicí, o přechovávání fašistických
symbolů, o nucení k účasti na „nevhodné“ přednášce Pavla Tigrida. Přes vysvětlení
těchto pomluv bylo proti tehdejšímu řediteli salesiánského ústavu v Ostravě P. Václavu Hynkovi zahájeno trestní stíhání podle § 14/5 tr. zákona na ochranu republiky. Pro
uklidnění situace odešel P. V. Hynek z ostravského domu do Brna a novým ředitelem
se stal P. Josef Lepařík. V květnu 1948 po provedení školské revize v ústavu, která vyhodnotila zdejší materiální podmínky i duchovní vedení chlapců jako vyhovující, byla
národní správa odvolána a ústav předán opět salesiánům.
Do dalších řádových domů byly dosazovány inspekční komise. V srpnu 1949 vydalo ministerstvo školství a výuky příkaz k vyklizení salesiánských kolejí v Ořechově
a Fryštáku a salesiánský ústav v Praze-Kobylisích se podařilo zachránit před úplným
záborem jen díky protestům zástupce internuncia Ottavia de Livy.3

Případy prvních zatčených a odsouzených salesiánů
P. Oldřich Med (ředitel salesiánského ústavu ve Fryštáku u Zlína) odsouzen Státním
soudem, oddělení Brno, po přelíčení konaném ve dnech 20.–21. ledna 1949 v Jihlavě
pro přečin nepřátelského sdružování proti státu na 10 měsíců. P. Med byl poprvé
vyšetřován v létě roku 1948 pro své kritické výroky o chystaném vyvlastňování církevní půdy. Příčinou jeho zatčení a uvěznění byly aktivity mezi katolickou mládeží na
Jihlavsku a rozšiřování protikomunistických letáků.4
P. ThDr. Emil Škurka (profesor bohosloví na salesiánském teologickém učilišti
v Oseku) byl odsouzen Státním soudem v Praze 13. ledna 1950 pro přečin pobuřování na 2 roky. P. Škurka přečetl při ranních bohoslužbách 19. června 1949 v oseckém kostele známý pastýřský list biskupů, varující před schizmatickou Katolickou akcí
a poukazující na další proticírkevní zákroky komunistů. Poté navštívil osecký klášter
předseda ONV v Duchcově a vznášel námitky proti čtení tohoto listu ordinářů. Přesto
ho i při další mši svaté v Oseku P. Škurka věřícím znovu přečetl a následně byl zatčen.5
P. Boleslav Šnajdar (farář v kostele sv. Terezičky v Praze-Kobylisích), odsouzen Státním soudem v Praze 31. července 1950 za trestný čin sabotáže na 2 roky. P. Šnajdar
jako častý kazatel v kobyliském kostele byl úřady bedlivě sledován. Církevní tajemník z Prahy 8 osobně jedno z kázání P. Šnajdara navštívil a označil je jako pobuřující
2
3
4
5

Nová svoboda 27. dubna 1948, roč. IV, č. 101, článek „Středověké inkviziční metody.
V ostravském učňovském domově Don Bosco vychovávali mládež hladem a bitím gumovými obušky“.
M. Bulínová, M. Janišová, K. Kaplan: Církevní komise ÚV KSČ 1949–1951, Brno: ÚSD,1994,
s.244
Obžaloba Státního zastupitelství v Uh. Hradišti St 1162/48, Rozsudek St. soudu, oddělení
Brno Or IIa 21/49, A. Štěpánek a spol. AMV Praha, spis 305-377-3
Rozsudek St. soudu v Praze Or I 1433/49
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a protipokrokové. P. Šnajdar hovořil v této své promluvě o zkaženosti lidstva, o nemravnosti, kritizoval tehdejší výchovu mládeže, filmy a divadelní představení, jež
jsou mladým předkládány. Kvůli tomuto kázání z 27. listopadu 1949 byl P. Šnajdar 30.
prosince 1949 zatčen.6

Plán likvidace řeholí (akce „K“)
V létě 1949 ÚVKSČ rozhodl o likvidaci mužských řeholí, dlouhodobě připravované
akci „K“ SÚC, min. vnitra – 26 mužských řádů a kongregací působících v českých zemích, s 1633 členy, mělo být v blízké budoucnosti odstraněno ze života společnosti.
Jejich 149 klášterů a další objekty mělo být zabráno pro státní účely.
20. ledna 1950 přijalo předsednictvo ÚV KSČ konkrétnější plán likvidace mužských
klášterů: řeholní domy a kláštery měly být vyklizeny a jejich obyvatelé izolováni od
společnosti v několika soustřeďovacích klášterech. Více variant akce K: jeden návrh
předpokládal zahájení akce centralizací „nejnebezpečnějších“ řádů – salesiánů a jezuitů – a postupným soustřeďováním dalších řádů. Před tímto postupem varovala
Bezpečnost, neboť by mohl vyvolat obranné protiakce zbylých řádů a z jejich popudu
také zbytečný rozruch na veřejnosti.
Pro komunistický režim byli salesiáni hůře očernitelní – nová kongregace, bez většího majetku, pozemků, sympatie veřejností i dělnictva, nepůsobili mediálně, politicky, neměli možnost je obvinit z kolaborace s nacistickým režimem, nevystupovali
kriticky proti režimu, nebyli mezi nimi významní kazatelé, publicisté. Pro režim to
byla nebezpečná práce s mládeží v náboženském duchu a vzdělávání mladých, ale
nebylo ji ještě možné klasifikovat jako trestnou činnost.
Nakonec se SÚC ve spolupráci s Bezpečností rozhodl pro dvouetapovou variantu.
První a zároveň hlavní úder se týkal sedmi nejpočetnějších řádů. Pro centralizaci byly
vybrány vhodné klášterní objekty: pro salesiány (240 osob) klášter v Oseku, okres
Duchcov, pro redemptoristy (238 osob) klášter v Králíkách, pro jezuity (217 osob)
klášter v Bohosudově, okres Teplice, pro františkány (138 osob) klášter v Hejnicích,
okres Frýdlant v Čechách.
Všichni představení řádů, ředitelé jednotlivých řeholních domů a „reakční“ řeholníci měli směřovat do internačního tábora v Želivi, okres Pelhřimov.7
O Velikonocích 1950 proběhl monstrproces Machalka a spol., v němž bylo souzeno 10 významných představitelů řádu, jenž měl ospravedlnit akci K. Nebyl však mezi
nimi žádný salesián. Na monstrproces proti řádům (Machalka a spol.) navázal podzimní proces proti biskupům a jejich pomocníkům. V českém procesu Zela a spol.,
konaném ve dnech 27. 11. – 2. 12. 1950, bylo odsouzeno devět duchovních, mezi
6
7
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nimi i řeholníci: salesián Václav Mrtvý, tlumočník na papežské nunciatuře, k 15 letům
vězení.

Akce K – Likvidace mužských klášterů
V době zatýkaní některých představených řádů, tedy 15. března 1950, byli Státním
úřadem pro věci církevní dosazeni do salesiánských i jezuitských internátů zmocněnci. Vždy jeden školský pracovník dozírající na výuku a život studentů a příslušník StB,
který se především snažil získávat informace o provozu ústavů, o jejich hospodářských poměrech, o činnosti řeholníků apod. Osm dní po skončení monstrprocesu
s řeholníky, v noci ze 13. na 14. dubna, uskutečnila Bezpečnost první etapu akce „K“.
Zákrok proti řeholníkům probíhal na všech místech republiky obdobným způsobem.
Kolem půlnoci obsadili ozbrojení příslušníci SNB, StB a oddílů Lidových milicí budovy
kláštera, probudili spící řeholníky, přinutili je obléknout se a sbalit si nejnutnější věci.
Zmocněnec SÚC jim oznámil, že jejich budovu zabírá stát, ale oni se budou moci dále
svobodně věnovat duchovní činnosti v jiných k tomu vyhrazených klášterech. Během
noci pak byli členové sedmi nejpočetnějších řádů z jednotlivých domů v republice
převezeni s ozbrojeným doprovodem do centralizačních klášterů.
Řádové školy a internáty byly záborem zrušeny, případně postátněny, jejich studenti a chovanci odesláni po skončení školního roku domů. I řádové kleriky a novice
postihla stejně jako jejich starší spolubratry centralizace. Výjimku tvořili pouze salesiánští novicové z Hodoňovic a klerici z Přestavlk, jimž bylo umožněno pod dohledem
zmocněnců dále společně setrvat a dokončit školní rok. Objevila se domněnka, že režim měl zájem nabídnout salesiánským klerikům a novicům vstup do státního kněžského semináře. Pravděpodobně se jednalo o omyl SÚC, neboť tyto dva ústavy nebyly vedeny jako majetek salesiánské kongregace, ale Charity a Jednoty salesiánských
spolupracovníků. Je zajímavé, že se podařilo salesiánům udržet i v dalších měsících
školního roku 1950 chlapecký ústav ve Vidnavě na Jesenicku, jenž byl jimi spravován,
ale veden pod hlavičkou Charity.8
Aby se zabránilo případným projevům nesouhlasu ze strany věřících, sloužili již
následující ráno v klášterních kostelech mši pověření diecézní kněží.
Ze situačních zpráv KNV o průběhu záboru klášterů vyplývá, že akce proběhla
v českých zemích až na výjimky bez jakýchkoliv komplikací. Při okupaci kláštera se
pokusil uprchnout salesián P. Šaněk v Praze-Kobylisích. Byl zatčen, krátce vyslýchán
a převezen za svými spolubratry do centralizačního střediska.9
Kolem půlnoci ze 13. na 14. dubna během zabírání salesiánského noviciátu v Hodoňovicích se před jeho budovou shromáždilo asi dvacet, později dokonce osmdesát
až sto občanů, především žen, které protestovaly proti prováděné akci Bezpečnosti. Po zásahu místních funkcionářů národního výboru se rozešli. Kvůli houfujícím se
8
9
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občanům, kteří chtěli zabránit ohrožení řeholníků-salesiánů, museli odjet poprvé
s nepořízenou milicionáři a příslušníci StB od ústavu z Ořechova. V noci se ale vrátili,
ústav zlikvidovali, řeholníky odvezli a ředitele P. K. Poláka zatkli a několik měsíců jej
vyšetřovali.10 Komunistickou propagandou hlásané odhalování skladišť zbraní, vysílaček a protistátních letáků se k velkému zklamání mnohých členů SNB a StB samozřejmě nekonalo.11
O průběhu zásahu proti klášterům v jednotlivých místech podávali velitelé akce
hlášení, která pak byla odesílána krajskými církevními tajemníky z celé republiky na
SÚC. Uveďme některé z nich: KNV Gottwaldov „Salesiáni, Ořechov: Zásah proběhl
v klidu. Ráno byl v obci rozruch. Obyvatelé přebíhají od chalupy do chalupy. Situace se však během dne nepřiostřila, naopak uklidnila zásluhou faráře Horáčka, který
k lidem rozumně promluvil. Zmocněnci komise pracují. V klášteře zůstalo 24 chovanců.“ KNV Ostrava „Salesiáni, Hodoňovice: V noci ze 13 na 14. dubna došlo těsně po
půlnoci k menšímu srocení 20 osob, které se brzy rozešly. Po 3.30 došlo k dalšímu
srocení 80–100 lidí, hlavně žen. Zásluhou předsedy ONV a tajemníka KSČ, bylo docíleno, že se rozešly. Zůstalo pouze 5 žen. Jedna, která demonstraci organizovala, byla
odvedena do kláštera, kde bylo zjištěno, že jde o členku strany. V klášteře jí ukázali
plný stůl peněz a skladiště zkažených potravin, což působilo obrat. Nyní se účastní
s předsedou ONV vysvětlovací kampaně proti klášterům.“12 V první etapě akce bylo
soustředěno v táborech v českých zemích 809 řeholníků, Osek 181 řeholníků (salesiáni), zbývající byli mezi 67 řeholníky internovanými v Želivě.

Osek
V Oseku u Duchcova působili salesiáni od roku 1946 a měli zde své teologické učiliště. Po zřízení soustřeďovací střediska v dubnu 1950 byli do kláštera přivezeni nejprve
salesiáni, koncem dubna pak příslušníci dalších menších řádů. Do 19. června 1950
bylo v Oseku soustředěno 225 řeholníků z různých řádů. Velitelem tábora byl Karel
Böhm a jeho pomocníkem František Hamala. Ostrahu střediska tvořilo 25 ozbrojených příslušníků Národní bezpečnosti a 7 milicionářů. Po likvidaci kláštera v Bohosudově 8. září 1950 bylo do Oseku převezeno přes 80 jezuitů, dále minorité a františkáni. Osecký centralizační tábor byl zrušen v květnu 1953, následně zde bylo zřízeno
centralizační středisko pro řeholnice.13
Zpočátku řeholníci pracovali na úpravách prostor kláštera pro zvýšený počet
obyvatel, přiváželi sem nábytek ze zrušených klášterů, bourali hospodářské budovy
10
11
12
13
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a zřídili zde vepřín a slepičárnu. Brzy byli nasazováni na práci také mimo tábor – ve
sklárnách v Duchcově, v keramičce v Libkovicích, na pile v Jeníkově, ve stáčírně piva
v Oseku a v komunálních službách. Většinou museli pracovat odděleně od civilních
zaměstnanců nebo pod dohledem doprovodu. Někteří pracovali v klášterním objektu v nově zřízených výrobnách nebo v zelinářství, sadařství, s dobytkem, v kuchyni
aj., jednou týdně povinná politická školení pro řeholníky, promítání propagandistických filmů.

Organizace kongregace
Do srpna 1950 byl v Duchcově i inspektor Antonín Dvořák. Šlo zřejmě o omyl StB –
netušili, že jde o představeného kongregace, stejně jako další členové inspektoriální
rady, např. P. O. Med.
Otázka studia bohoslovců (bohoslovci z Oseku, studenti filosofie z Fryštáku).
Díky prozíravosti biskupa Š. Trochty byl poslední ročník bohoslovců pár dnů před
akcí K předčasně vysvěcen a byla zorganizována večerní studia filozofie a teologie
v Oseku: Dr. Novosad, P. Navrátil ad. Za vytvoření improvizovaného noviciátu ze studentů z Fryštáku, udělení tonzury a nižšího svěcení salesiánským bohoslovcům mohl
také augustiniánský opat Švanda.
V Oseku byly sepsány inspektorem A. Dvořákem a O. Medem „Pravidla pro malé
salesiánské komunity“ – výtah ze salesiánských stanov pro skupiny salesiánů, žijících
mimo internaci pro improvizovaný řeholní život. Pravidla nabádala kleriky, aby přizpůsobili řeholní život současným provizorním podmínkám, především aby dále společně bydleli v komunitách a dodržovali řádové sliby poslušnosti, chudoby a čistoty
a vedli společný duchovní život (poslušnost představenému, denní režim, kontakty
s vnějškem, účast na pobožnostech, modlitby, duchovní cvičení, tzv. cvičení šťastné
smrti, otázka kontaktu s ženami, zábava, omezení návštěv kina, divadla, světské podniky – maximálně jednou měsíčně, ustanovení o apolitičnosti – nedoporučeno vstupovat do ROH, ČSM, praktické otázky – finance, cestování atd. Pravidla byla předána
studentům, doručena i studentům z Přestavlk a Hodoňovic.
Improvizovaný kontakt: Řeholníci navázali také kontakty se spolubratry na svobodě a svými příbuznými díky ojedinělým návštěvám příbuzných, díky ochotným
civilům, s nimiž pracovali v zaměstnání. Také vynášeli tajně dopisy při návštěvách
lékaře či krátkodobého ojedinělého propuštění, např. v případě úmrtí rodičů apod.
Zpočátku se také pokoušeli bývalí chovanci salesiánů a někteří příbuzní zkontaktovat
se zadržovanými řeholníky v blízkosti budov kláštera či si vzájemně předat zprávy
přes klášterní zeď. Jedním z odvážlivců, který si tajně předával zprávy s internovanými spolubratry přes dveře vedoucí zvenku do kostela a dále je doručoval biskupu Trochtovi, byl koadjutor Miloš Hronek, jemuž se podařilo během zmatku v noci ze 13. na
14. dubna vyskočit z okna a utéct z kláštera. Vzhledem k nebezpečí, jež mu v případě
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zatčení hrozilo, musel po několika dnech „kurýrní“ služby zanechat a podařilo se mu
odejít za hranice.

Život v rozptýlení
Průběžně byly skupiny řeholníků z Oseku odváženy na politická školení do České Kamenice nebo do Hájku a pak většinou v důsledku neúspěchu převýchovy nasazováni
na práci při budování přehrady na Klíčavě a ti „ nejreakčnější“ převezeni do internačního tábora v Želivě. Dalším způsobem narušení řeholních komunit a bezplatného využití fyzického potenciálů řeholníků byly vedle centralizačních táborů vojenské
jednotky Pomocných technických praporů (PTP). Několik desítek mladých kleriků
a kněží, kteří dosud nebyli na vojně, muselo nastoupit 5. září 1950 k výkonu vojenské
služby. Byli to klerici i kněží ve věku 18–35 let, kteří neabsolvovali doposud vojenskou službu. Byli propuštěni ze soustřeďovacích táborů a do následujícího dne se
museli dostavit ke svým jednotkám, např. na Libavě v Oderských vrších či v Komárně
na jihozápadním Slovensku, kde vyfasovali vojenské náležitosti, ale nikoliv zbraně.
Asi po týdnu výcviku byli odvezeni spolu se svými rotami PTP do různých lokalit po
celém Československu. Dle zprávy SÚC bylo v září 1950 povoláno k vojenské službě
u jednotek PTP 350 řeholníků.14
Práce u PTP byla stejně jako v soustřeďovacích táborech značně namáhavá. Pracovalo se v dolech, v hutích, kamenolomech, na stavbách, v lese. U PTP platil pevně
stanovený vojenský řád, vojáci dostávali korespondenci, vycházky, dovolenky, i když
jejich udělování stejně jako tolerance skrytého náboženského života řeholníků do
značné míry závisely na osobě velitele jednotky. Řeholníci se snažili i u PTP zachovat
řeholní způsob života – kněží vedli mladší spolubratry ke společné modlitbě breviáře, ke studiu, kázni. Bohoslovci využívali volný čas především pro studium a řádovou
komunitu, ale nelze nezmínit i vytvoření pověstného pěveckého sboru kleriků a kněží u útvaru v Hymnikách na Slovensku. U mnohých jednotek měli bohoslovci možnost
účasti na každodenní mši svaté, sloužené s patřičným rizikem tajně na ubikaci některým z kněží, a všude se mohli účastnit na nedělní bohoslužbě v kostele.

Internační tábor v Želivě
Po celu dobu existence centralizačních táborů byli „ obzvláště nebezpeční“ řeholníci-provinciálové řádů, představení jednotlivých řeholních domů, případně řeholníci
označení za „reakční“. Ti byli posláni do internačního tábora v Želivě. V noci ze 13. na
14. dubna 1950 byl klášter v rámci likvidace klášterů přepaden a přeměněn v internační tábor. V první vlně akce „K“ sem bylo dovezeno 67 řeholníků, ve druhé etapě
pak dalších 9. Postupně sem Bezpečnost koncentrovala další „nebezpečné“ řeholníky z centralizačních středisek i diecézní kněze z celé republiky. Po dobu pětileté
14
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existence želivského tábora jím prošlo 309 českých a slovenských řeholníků a kolem
130–150 světských kněží. Mezi internovanými bylo 65 salesiánů.15
V internačním táboře panoval přísnější režim než v soustřeďovacích střediscích.
Tábor byl veden skupinou 10 členů StB a velitelem tábora byl Alois Pokorný. Objekt
tábora stále střežilo 35 ozbrojených příslušníků SNB. Vedení tábora se stálým střídáním ostrahy snažilo zabránit vytvoření kontaktu mezi strážci a internovanými.
Řeholníci byli v klášteře ubytováni po dvaceti až třiceti na jednom pokoji. Na ubikacích probíhaly často prohlídky osobních věcí, při kterých dozorci zabavovali jakoukoliv náboženskou literaturu. I drobné prohřešky duchovních vedení tábora tvrdě
trestalo snížením přídělu potravin, omezením spánku, pobytem v korekci atd. Řeholníci bývali zaměstnáni kromě klášterního hospodářství také např. na státním statku –
při polních pracích, v rostlinné i živočišné výrobě, v lese, na stavbách, při vykládání
vagonů.
Zpočátku se nesměli internovaní ani účastnit mše svaté, později jim vedení tábora
kromě společné účasti na mši povolilo po pracovní době i soukromou bohoslužbu
v kapli želivského kostela, pokud pro ně ale neplatil momentálně kolektivní trest.
I v těchto provizorních podmínkách dokázali řeholníci využít přítomnosti řádové elity – profesorů teologie a filosofie, a hlavně pro mladší spolubratry konali na pokojích
tajně přednášky. Styk s vnějškem byl v táboře přísně střežen, korespondence omezena na jeden až dva dopisy za měsíc, balíky dostávali adresáti často vykradené. Případné pozdější návštěvy příbuzných se konaly vždy v přítomnosti člena SNB. Atmosféru a podmínky želivského tábora detailně popisuje ve svých vzpomínkách bývalý
salesiánský inspektor P. Antonín Dvořák:
„V některém ohledu byl režim v Želivě přísnější než ve věznici. O návštěvách nebylo nic stanoveno, a když příbuzní přišli na návštěvu, rozhodovala libovůle a rozmary
velitele, zda návštěvu povolí, nebo zamítne. Někdy jsme byli postiženi kolektivním
trestem, např. po dobu jednoho měsíce jsme nesměli přijímat návštěvy, ani psát ani
přijímat dopisy. Když jsme v takovém případě žádali, aby příbuzným bylo sděleno,
že nám nejsou po dobu trestu povoleny návštěvy, bylo nám řečeno: Ať trpí spolu
s vámi. Nejvíce tím byli postiženi příbuzní z dalekých míst, kteří zbytečně marnili čas,
vydávali peníze a nakonec byli trpce zklamáni.“16

Improvizace
Přestavlčtí maturanti směli složit maturitu na státním gymnáziu v Holešově a o rok
mladší klerici se mohli přihlásit na dostudování gymnázia pouze v některých místech,
např. v Olomouci, Litovli, Šternberku a v Lipníku nad Bečvou. Novicové z Hodoňovic
pokračovali na gymnáziích v Místku a Ostravě. Starší chlapci se po maturitě snažili
hlásit na vysoké školy – představení jim to doporučili –, někteří ale museli nastoupit
15
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na vojnu a několik jich odešlo místo na vojnu na brigádu do dolů. Neodvedení a studující klerikové se snažili společně bydlet v malých komunitách a vést dále řeholní
život.
Ještě před ukončením školního roku byly mladým salesiánům doručeny instrukce
představených pro další řeholní činnost tzv. Pravidla pro malé salesiánské komunity.
Pravidla sepsali v Oseku P. O. Med a provinciál salesiánů P. A. Dvořák a ven je vynesl
P. J. Zerzán, který byl z tábora propuštěn na pohřeb svého otce.
Duchovním otcem a všudypřítomným rádcem malých komunit byl Václav Filipec.
Toho vedení tábora uvolnilo z Oseku na politické školení do České Kamenice. Zde
se jej snažili školitelé přesvědčit, aby odešel působit na faru jako kněz. Salesiáni se
o této možnosti jednotně dohodli už předem a odmítli ji, protože by svým odchodem
na fary umožňovali zavírat další diecézní kněze, a navíc by tak tříštili vlastní kongregaci. P. Filipec odmítl nastoupit na faru, ale požádal, zda by nemohl odejít studovat
na vysokou školu. Funkcionáři se domnívali, že bude lepší, půjde-li studovat univerzitu a odloučí se takto od ostatních řeholníků a doufali, že v budoucnu snad vystoupí
z řádu. Jako zdánlivě „pokrokovému“ knězi mu bylo vyhověno a P. Filipec se přihlásil
na Palackého univerzitu v Olomouci. Ihned po svém odchodu z České Kamenice poslal tajně představeným do Oseku zprávu, že je na svobodě. Ti jej pověřili organizováním a vedením komunit mladých salesiánů v celé republice. P. Filipec jim radil,
povzbuzoval je a duchovně vedl.

Pokračování činnosti na Ostravsku
Bývalí klerici, novicové postupně propouštěni po ukončení škol, z pracovních brigád,
od PTP. Komunity salesiánů se formovaly v utajení v Ostravě, v Praze, Brně, Olomouci, menší komunity vznikly v Lipníku, Frýdku-Místku, Opavě a na přehradách v Křímově a na Klíčavě. Např. v Ostravě klerik Václav Zuchnický po půlroční brigádě na šachtě
začal od 1. srpna roku 1950 organizovat denní oratoř pro chlapce, která byla jedinou
funkční v republice. Zpočátku mu pomáhali jeho spolužák z Přestavlk Alois Jargus
a starší chlapec Jaroslav Sýkora. V roce 1952 přišel do Ostravy z vojny bývalý přestavlcký klerik Jaroslav Lank. Hoši sportovali na blízkém plácku u jízdárny OKD, hráli divadlo, zpívali, vyjížděli o víkendech na výlety do Beskyd a blízkého okolí. Od léta 1951
začal V. Zuchnický jezdit s chlapci do osady Pitárné u Třemešné na několikatýdenní
tábory. Z diecézních kněží salesiány podporoval P. Leopold Šrámek a hlavně příznivec
salesiánů P. Ladislav Filgas, který byl z trestu přeložen z Ostravy právě do Pitárné.
Akce byly prezentovány jako lesní brigády, táborníci mohli bydlet v hájence či v chatě
lesních dělníků, za což panu hajnému vypomáhali při lesních pracích.
Jestliže v roce 1950 přicházelo do oratoře asi deset chlapců, v roce 1952 jich už
bylo asi 25 a v letech 1954/55 jezdilo na letní tábor i čtyřicet hochů. Chlapci získali
v kostele sv. Josefa další místnost. V levé části kostela oddělené od presbytáře se
nacházela oratoř, kde si hráli, zpívali, učili se ministrovat mladší chlapci pod vedením
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V. Zuchnického. Se staršími hochy probíral v zákristii J. Lank katechismus, rozebíral
s nimi aktuální náboženské otázky a učil je dívat se s otevřenýma očima na proticírkevní politiku komunistického režimu. Přibývalo i salesiánských kleriků, kteří V. Zuchnickému a J. Lankovi s oratoří pomáhali. Patřili k nim např. Jan Rychlý, Jaroslav Poláček, Milan Frank, Alois Kotulan a další. Aby mohli svou činnost s mládeží lépe zakrýt
a dále se jí věnovat, přihlásili se V. Zuchnický, J. Lank a Josef Honka (jenž se mezitím
ukončil gymnázium v Olomouci) na Vyšší hudební pedagogickou školu.

Studium
Kromě činnosti v oratoři se snažili mladí klerici ve volném čase také studovat, aby
mohli později pokračovat ve své cestě ke kněžství. Zkoušky z filozofie a teologie skládali starší salesiánští klerici tajně v Oseku i u jednotek PTP u svých bývalých profesorů, kteří zde byli s nimi drženi, a dokonce jim i po práci přednášeli. Vzhledem
k častým přesunům a dělení skupin dostávalo později studium mladých řeholníků
většinou formu samostudia. Klerici pak dojížděli z vojny na dovolenku, nebo později
i na svobodě za svými roztroušenými profesory a skládali u nich zkoušky. Z bývalých
kleriků pobývajících na svobodě se úspěšněji dařilo studovat těm, kteří pracovali,
protože studentům vysokých škol nezbýval na další studium příliš čas. V létě jezdili
mladí salesiáni na duchovní cvičení a jednou za měsíc konali tzv. cvičení šťastné smrti. Také museli obstarávat pro své spolubratry na vojně a v táborech oblečení, léky
a ochranné pracovní pomůcky.

Tajné spojení s Želivem a proces s P. A. Dvořákem
Salesiánští představení internovaní v Želivě navázali brzy s komunitami spojení. Salesiánům se podařilo už na podzim 1950 vytvořit dokonalou strukturu předávání zpráv
mezi Želivem a jednotlivými komunitami. Provinciál Antonín Dvořák a jeho pomocníci František Hnila a Oldřich Med psali své dopisy pro spolubratry na svobodě na
tabákové papírky a balili z nich cigarety. Tyto cigarety předávali želivští salesiáni přes
zahradníka Blažka, později prostřednictvím kuchařky Kordovské učitelce národní školy v Želivě Boženě Píchové. Ta pak tyto zprávy vozila na předem smluvená místa, kde
si je vyzvedával Václav Filipec. Ten předával přivezené dopisy buď přímo adresátům
do komunit, nebo zprávy určené pro všechny členy kongregace přivážel nejprve do
Ostravy, kde je klerici Josef Honka a Milan Frank opisovali a Frank je pak asi jedenkrát až dvakrát do měsíce rozvážel do jednotlivých komunit po celé republice. Stejnou cestou přes V. Filipce a B. Píchovou přicházely dopisy z jednotlivých komunit i do
Želiva. Ve svých dopisech povzbuzovali představení mladé kleriky k věrnosti a vytrvalosti k řádu, informovali je o svém životě v Želivě, posílali jim instrukce pro další
řádový život, odpovídali jim na jejich otázky – např. zda smí klerici vstupovat do SSM,
na VŠ atd.
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V. Filipec vytvořil pro mladé salesiány také tajný časopis COR UNUM (Jedno srdce). Vydával ho už od roku 1950 a právě v něm se objevovaly zprávy a instrukce od
představených z Želiva a později také z Liptálu: modlitby, projevy a listy Svatého Otce,
náboženské zprávy ze světa z vatikánského rozhlasu.
StB však zachytila předávání dopisů už koncem roku 1950. Postupně byli zatýkáni
laici – zahradník Blažek, učitelka B. Píchová, pozdější agentka StB kuchařka Kordovská. Před předáním zpráv Boženě Píchové od internovaných řeholníků nebo před doručením tajné pošty „zvenčí“ do kláštera, musela nejprve odevzdávat korespondenci
příslušníkům Bezpečnosti k ofotografování a teprve pak dále ji mohla předat. Určitou
dobu nechala Bezpečnost ještě dále pokračovat toto tajné spojení řeholníků, aby získala co nejvíce informací o tajně pokračujícím životě kongregace a o činnosti jejích
členů mimo Želiv. 15. května 1952 byli pozatýkáni provinciál salesiánů P. A. Dvořák,
jeho sekretář P. František Hnila, Božena Píchová a další představení řádů internovaní
v Želivě. Zatčené odvezli do vazební věznice jihlavského soudu. Zde byli podrobeni
vysilujícím a dlouhotrvajícím výslechům a všichni řeholníci byli obviněni z velezrady
a špionáže. Jejich pomocnice „pouze“ z velezrady. 27. března 1953 vynesl Krajský
soud v Jihlavě vysoké tresty odnětí svobody: P. Ant. Dvořák 21 let, P. Fr. Hnila 23 let,
provinciál redemptoristů P. František Suchomel 18 let, františkán P. František Kubíček
22 let a Božena Píchová 12 let.17 U krajského soudu v Jihlavě následovaly záhy další
menší procesy.

Ukrývání Filipce a řeholní život v ilegalitě
V květnu 1952 přijel do Želiva za Boženou Píchovou P. V. Filipec, ale od sousedů se
už pouze dozvěděl o jejím zatčení. Proto se už na univerzitu do Olomouce nevrátil
a začal se skrývat – ukrývání trvalo 5 let. Pomoc nalezl u svého známého P. Zrůnka v Liptále na Vsetínsku, který mu zajistil úkryt u sester dominikánek v liptálském
klášteře. Přijížděl za ním klerik Josef Honka z Ostravy, aby ho informoval o situaci
v jednotlivých komunitách, poradil se s ním o dalších řádových aktivitách mladých
kleriků a vyzvedl od něj dopisy a tiskoviny pro spolubratry. Tento kontakt se z obav
před vyzrazením uskutečňoval často přes třetí osobu, jednu ze zasvěcených řeholnic – přes mladou novicku Helenu. Dopisy a instrukce rozmnožovali klerikové na stroji v Ostravě a M. Frank je pak rozvážel do jednotlivých komunit. I mezi salesiány panovala nezbytná opatrnost. O místě ukrývání V. Filipce a o jeho aktivitách věděli jen
J. Honka a M. Frank a několik starších salesiánských kněží. Rozbití struktur, spojení,
zatčení představených, ukrývání V. Filipce přinesly narušení funkčního řízení ilegálních struktur.
Ideou, která udržovala salesiány ve věrnosti kongregaci a řeholnímu životu, byla
naděje na obnovení salesiánského díla u nás a u mladších také vidina dostudování
a vysvěcení. Do poloviny padesátých let všichni salesiáni (a nejen oni) doufali, že se
17
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komunistický režim musí zhroutit a v republice se navrátí předválečné demokratické
poměry. Jeho upevňování a stabilizace vyvolávaly deziluzi a pochybnosti a vyžadovaly od řeholníků ještě větší odvahu a vytrvalost pro život v kongregaci. V první polovině padesátých let odešlo od salesiánů také nejvíce mladých kleriků. Představení
nevyvíjeli na nikoho tlak a říkali mladým, že kdo se necítí povolán, může svobodně
odejít a oženit se. Ani těm, kteří se rozhodli zůstat, neslibovali nereálné možnosti
dostudování a vysvěcení: „Vaše kněžství bude možná jen ve vaší touze.“ Dovolím si
ocitovat jeden z dopisů P. F. Hnily určený mladým spolubratřím mimo Želiv: „Neseme
společnou silou Don Boskovu korouhev, dnes ještě trpíme, ale není to bezúčelné.
Národ je podroben bolestivé operaci, která si nutně vyžádá svůj čas. My jsme srdce
národa. Vzdorujme, překonávejme narkózu. Vydržíme-li my, vydrží i národ. Projdeme
šťastně trnovým loubím a rány se zahojí. Přijde čas, kdy vyjdeme s korouhví na volné
prostranství, kde nás obklopí nepřeberný zástup mládeže, a my šťastní a blažení jej
povedeme k nohám naší milé Matky Pomocnice křesťanů. Tehdy se nám bude zdát,
že to co jsme vytrpěli, není ničím v porovnání s blahem a krásou, jimiž budeme odměněni.“

Volba nového zástupce inspektora
17. ledna 1953 zemřel v Lukově don Ignác Stuchlý, zakladatel české salesiánské kongregace a její první inspektor. Stávající inspektor P. A. Dvořák pobýval ve vazbě v Jihlavě, jeho zástupce mezi mladými spolubratry na svobodě P. V. Filipec se ukrýval před
zatčením. Největší skupina salesiánů pracovala u jednotek PTP v lesích na Plumlově.
Novým zástupcem inspektora zvolili mladí salesiáni P. Karla Tinku, který se o ně na
vojně z pověření P. A. Dvořáka staral. Přes P. Rudolfa Chudárka se podařilo díky jeho
filatelistickým přátelům v zahraničí navázat spojení s generálními představenými salesiánů v Turíně. Odtud pak Chudárkovi přišel v srpnu roku 1953 tajně jmenovací
dekret pro nového zastupujícího inspektora KarlaTinku. Obsah dekretu zněl asi takto: „Uděluje se ti pravomoc zástupce inspektora, dokud se nebude možno postarat
o vedení provincie dle pravidel,“ podepsán generální představený salesiánské kongregace Renato Ziggiotti.
P. K. Tinka, který byl do roku 1953 u PTP, zajišťoval spíše organizační záležitosti kongregace – obnovoval sliby, uděloval dispense od slibů, psal některá čísla COR
UNUM. Občas za ním zajížděli do lesů na Plumlov pro radu a ke zpovědi mladší spolubratři. Kontakt s jednotlivými komunitami udržoval přes spojky J. Honku a M. Franka. Život jednotlivých komunit nadále vedl a usměrňoval na dálku P. V. Filipec. Po
svém propuštění od PTP v lednu 1954 se snažil P. Tinka upevnit organizaci kongregace a zintenzivnit život v malých komunitách. Proto oznámil, že klerici, kteří chtějí dále
pokračovat v řeholním životě, mají u salesiánských kněží obnovit své sliby. Záznamy
o obnovení slibů systematicky evidoval v „malém salesiánském archivu“ v Liptále
P. V. Filipec. Také doporučil, aby se vedení komunit mladých kleriků ujali kněží, kteří
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se na konci roku 1953 vrátili domů z PTP nebo kteří přicházeli z táborů ze zdravotních
důvodů už i dříve.

Ostravští salesiáni po roce 1953
Do Ostravy přišel pracovat na šachtu v roce 1954 po svém propuštění z PTP P. Vojtěch Frélich. Stal se zde neformálním ředitelem místní salesiánské komunity a hlavně
duchovní oporou mladých, sloužil v kostele sv. Josefa mše, zpovídal hochy, přijímal
od nich sliby, konal s nimi tzv. cvičení šťastné smrti, duchovní cvičení, četl jim zprávy
a dopisy od V. Filipce, povzbuzoval je ke studiu, radil jim, jak dále pokračovat v řeholním životě. Bývalí klerici tvořili tři komunity, studovali na vysoké škole VŠB (8 kleriků) a na konzervatoři, nebo pracovali. Přibývalo náboženské literatury. O víkendech
vyjížděli ostravští salesiáni společně na výlety do Beskyd. V létě pak konali duchovní
cvičení v Liptále, v Nošovicích a několikrát i doma v Ostravě. Dále pokračovali s činností s improvizovanou oratoří – vyjížděli s chlapci na výlety do Beskyd a uskutečnili
kratší cyklistické putování do Českého ráje a výlety do Prahy. Tehdy už do ostravské
oratoře docházelo třicet až čtyřicet chlapců. Nejaktivnějšími salesiány v Ostravě zůstávali nadále J. Honka a M. Frank, hnací silou celé kongregace ukrývající se V. Filipec.

Malá komunita v Brně
V Brně se zformovalo několik malých salesiánských komunit brzy po likvidaci salesiánských ústavů v dubnu 1950. Po záboru fryštáckého ústavu přišli do Brna dokončit
svá studia a pokračovat v dalších klerici Zdeněk Šumník, Josef Drábek, Stanislav Palásek, Miroslav Lehečka, kteří postupně všichni nastoupili na hudební školu. V jihomoravské metropoli žili také další salesiánští studenti, např. Ignác Tatýrek, Antonín
Kotulán, Jiří Pavelka, František Chovanec, Josef Šimčík, Josef Pavlas, Zdeněk Chylík,
Blažej Šťastný. Koncem roku 1953 sem přišli po předchozím pobytu v soustřeďovacím táboře v Oseku a na vojně také novicové Ferdinad Plhal a Antonín Hladký, kteří
pracovali jako dělníci v Motorstavu. Scházeli se při kostele v Brně-Žabovřeskách, kde
Ignác Tatýrek působil jako kostelník, Šimčík jako varhaník. Na doporučení P. Filipce
z důvodů udržení alespoň provizorního komunitního života bydleli vždy po dvou až
třech ve společném bytě. Zpočátku vedl brněnské salesiány Zdeněk Šumník, po něm
Jan Drábek. Jejich duchovního vedení se ujal nejprve P. Vojtěch Tomáš, následně pak
P. Josef Fabík. V září 1954 byl propuštěn z internačního tábora v Želivě P. V. Hynek
a intenzivně se začal věnovat mladším spolubratrům v Brně, kam se za nimi přistěhoval. Vedle dodržování předepsaných řádových a běžných náboženských povinností
brněnští salesiáni také dále pod vedením P. Hynka studovali filosofii a teologii (Palásek, Lehečka, Drábek ad.) a skládali zkoušky u P. Františka Sochy. Také se zúčastnili
několika duchovních cvičení. Po vzoru salesiánských oratoří se snažili někteří klerici – Palásek, Lehečka – působit mezi chlapci z žabovřeské farnosti. Spolu s těmito
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ministranty se v roce 1952 a 1953 zúčastnili táborů v Pitárné. Většina brněnských
salesiánů se zúčastnila také tajných setkání členů kongregace na Sv. Kopečku v roce
1951, na Hostýně v roce 1954 a v Brně v roce 1956.18
Největší společnou akcí salesiánů byla v létě 1954 pouť na Hostýn. Sešli se zde ti,
kteří byli propuštěni od PTP, mladí pracující na přehradách i klerici z malých komunit. Setkání se účastnilo přes padesát spolubratří. Akci organizoval P. Filipec spolu
s Honkou a Frankem. Promluvu ke spolubratřím měl P. K. Tinka. Podobné schůzky
salesiánů, ale menšího rázu, se konaly už v roce 1951 na Svatém Kopečku a v roce
1956 v Brně.

Návrat spolubratrů ze Želiva
Při likvidaci internačního tábora v Želivě byla propuštěna na svobodu většina salesiánů a jen několik jich bylo přesunuto do tábora na Králíky. Mezi propuštěnými byl
také bývalý ředitel ostravského salesiánského ústavu P. Josef Lepařík. Jako nejstarší
člen inspektoriální rady se v dubnu 1956 ujal vedení kongregace. Objel jednotlivé
komunity salesiánů v republice, aby se informoval o jejich situaci. Kleriky povzbudil
k dalšímu studiu a snažil se jim zajistit potřebnou literaturu, s vedoucími komunit
projednal důležité hospodářské věci a otázky duchovního života kleriků.
Po propuštění salesiánských vojínů od PTP a internovaných z Želiva začala salesiánská kongregace v letech 1955 a 1956 projevovat ještě větší aktivitu. Upevnila se
organizace komunit, vedení mladých se ujali zkušenější kněží, konaly se výlety s mládeží a jiné akce, mezi spolubratry kolovalo také více náboženské literatury.

Destrukce díla, vlna represí
Na podzim roku 1956 rozvinula StB centrálně řízenou celorepublikovou akci proti
salesiánům. Do jarních měsíců roku 1958 postupně pozatýkala členy jednotlivých
řeholních komunit rozmístěných po celé republice. Jediným důvodem k zatčení
a odsouzení salesiánů byla jejich pokračující náboženská činnost, tedy snaha udržet kongregaci do doby, kdy bude opět možné svobodně působit na veřejnosti. Vyvíjeli pouze činnost jim příslušející, v demokratickém a právním státě podporovanou
a oprávněně vyzdvihovanou. V slovníku tehdejšího komunistického režimu a jeho
prokuratury však znělo definování salesiánské činnosti poněkud jinak: „Jejich jednání pramenilo z pohnutky nepřátelské k lidově demokratickému zřízení a jejich snahou bylo zachovat za všech okolností existenci salesiánského řádu, pro případ zvratu
poměrů v našem státě.“ Přitom však neexistoval žádný zákon, který by řeholní řády
a kongregace zrušil, řeholníci byli pouze násilně a protiprávně soustřeďováni a drženi
v centralizačních a internačních táborech. Pod vlivem odhalení stalinských zločinů
na XX. sjezdu KSSS, nové politiky komunistického tábora a sílícího tlaku ze Západu
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došlo i v Československu k jistému zmírnění represí proti „nepřátelům společnosti“,
a tak vynášené tresty už nebyly tak vysoké. Náboženská činnost už nebyla většinou
hodnocena jako v první polovině padesátých let coby velezrada nebo špionáž, ale
pouze jako trestný čin podvracení republiky podle § 79 a) trestního zákona a maření
dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 173 trestního zákona.
V žalobách už není činnost obviněných úplně vykonstruována, jak tomu dříve často
bylo, většina údajů více méně souhlasí se skutečností, ale všechny aktivity řeholníků
jsou nadále interpretovány prokuraturou jako ilegální a protistátní činnost a pojmenovávány tehdejší propagandistickou hantýrkou, např. „tajné sjezdy salesiánů, směrnice pro ilegální činnost, náboženský život členů malých komunit byl spojen i s jejich
politickou činností a nepřátelsky zaměřen vůči lidově demokratickému zřízení atd.“
Veškerou náboženskou činnost řeholníků posuzuje režim nadále jako nepřátelskou
a ilegální.
Postupně proběhlo v období 1957–1958 8 procesů se salesiány, odsouzeno celkem
42 oso
Polák a spol., Ks Olomouc, 11 řeholníků, tresty, kolem 2 let odnětí svobody
Tinka a spol., Ks Olomouc, 6 vedení – vyšší tresty R. Chudárek na 8 let, K. Tinka na 4
roky, F. Jurečka na 3 roky, J. Lepařík, J. Honka a M. Frank na 2 roky
Frélich a spol., Ks Ostrava, 8, P. V. Frélich 4 roky a ½ roku, V. Zuchnický a J. Lank
2 roky a ½ roku
Hynek a spol., Ks Brno, 7, P. V. Hynek na 3 roky, klerici Zdeněk Šumník na 2 roky, novicové Ferdinand Plhal na 2 a 1/2 roku a Antonín Hladký na 20 měsíců
Vinklárek a spol., Ks Uh. Hradiště, 3
Kubín a spol., Ks Ústí n. Labem, 4
Rob a spol., Ks Praha, 2
V. Filipec 9 let
Postupně byli pozatýkáni kněží, bývalí bohoslovci i klerikové, kteří pokračovali v salesiánském životě v malých komunitách. V rámci procesu v Olomouci souzeno vedení
P. Tinka. P. Lepařík i spojky J. Honka a M. Frank.
Během vyšetřování používali vyšetřovatelé proti obviněným osvědčené metody.
Neuchylovali se sice už k fyzickému násilí, ale pod psychickým nátlakem nutili vyšetřované k podepisování protokolů, jejichž text pečlivě předem formulovali nadřízení
příslušníci StB a právníci. Vyšetřovatelé vyvíjeli na vězněné nátlak, aby se v textu protokolů objevovaly „správné právní formulace“ typu: „z nenávisti k lidově demokratickému zřízení jsem učinil…“, „v očekávání zvratu jsem konal…“. Pokud věznění odmítali takto formulované protokoly podepsat, výslechy se protahovaly, věznění nedostali
stravu, v horších případech jim bylo vyhrožováno nebezpečím života jejich vlastních
rodičů: „Bylo mně vyhrožováno, že mohou zavřít celou mou rodinu, přitom můj otec
byl vážně nemocen a věděl jsem, že by něco takového nepřežil.“ Většina procesů nebyla spíše v utajení před veřejností, medializován proces s ostravskou skupinou a V.
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Filipcem. Ostravští salesiáni byli během procesu vulgárně a frázovitě označováni jako
„rozeštvaní, zmatení a dezorientovaní jedinci, kteří jsou získáváni posledními zbytky
poraženecké buržoazie, která se nesmířila s výstavbou socialismu u nás a úspěchy
pracujícího lidu, pro činnost vedoucí ke změně poměrů v našem státě ve prospěch
vykořisťovatelských tříd.“ S podivem byl v jejich rozsudku konstatován přesně podle
teorie třídního boje „rozpor mezi třídní příslušností pachatelů a spáchanou trestnou
činností, neboť všichni pachatelé pochází z dělnických rodin, případně z rodin drobných vesnických živnostníků“.
Z uvedených skutečností vyplývá, že proces byl pečlivě připravován pro veřejnost,
což se také projevilo jeho značným ohlasem v médiích. Ve dnech konání bylo přelíčení vysíláno na pokračování v rozhlase, proces se také objevil v celostátním i regionálním tisku. Uvedu několik titulků z novin: Vlci v rouše beránčím (Nová svoboda, 27.
6. 1957 ), Prsty salesiánů sahaly až do liptálského kláštera (Práce 27. 6. 1957), Spravedlivý trest za protistátní činnost (Rudé právo 27. 6. 1957). Publicisté volili často
agresivní a nevybíravé formulace: „Tak se tato sebranka, která měla podle přikázání
Božího rozsévat lásku, pokoušela infikovat lásku a zášť.“ (Práce) „Vůdce rozvratníků
v kněžské klerice byl přisluhovač imperialismu…“ (Nová svoboda)

Zatčení Václava Filipce
Václav Filipec se téměř pět let skrýval před zatčením v klášteře liptálských dominikánek. Když začalo zatýkání salesiánů, odešel v lednu 1957 od liptálských řeholnic
k zemědělci Josefu Migdalovi, kde pobýval až do konce února. Od konce února do
9. března musel dvakrát změnit svůj úkryt. Pobýval u ochotných lidí ve valašských
vesnicích. 9. března 1957 unikl Bezpečnosti na poslední chvíli během noční prohlídky
statku pana Kadlece v Bratřejově a do rána se ještě ukrýval v lese. Pak se rozhodl
s dalším ukrýváním na Valašsku skoncovat, protože si uvědomil, že proti Bezpečnosti, která po něm v této oblasti intenzivně pátrala, nemá šanci. Také nechtěl svým
skrýváním zbytečně ohrožovat osudy dalších obětavých lidí. Jediné východisko nalezl
v odchodu z republiky. Uvažoval nad cestou do Západního Německa přes území NDR
a pak chtěl odejít do zámořských misií za známými spolubratry. Přesně tři týdny směřoval k vytyčené hranici s NDR, většinou pěšky, někdy autostopem. 29. března 1957
byl P. Filipec zadržen pohraniční hlídkou při pokusu o přechod hranic v prostoru obce
Světlá okres Jablonec nad Nisou a předán Bezpečnosti. V soudním přelíčení konaném 19.–20. srpna 1957 u Krajského soudu v Olomouci byl obžalovaný uznán vinným
z trestného činu podvracení republiky podle § 79 a), odst. 1,2 a) b) trestního zákona:
„Obžalovaný ovlivňoval v duchu nepřátelském lidově demokratickému zřízení značný
okruh osob, jeho nepřátelství k lidově demokratickému zřízení je zásadního rázu, ve
své činnosti projevil nesmírnou houževnatost a odhodlanost pracovat podvratným
způsobem za všech okolností. Projevil naprosto záporný postoj ke svým občanským
povinnostem a nakonec také tím, že se pokusil o ilegální odpuštění republiky.“ Dále
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byl V. Filipec uznán vinným z trestného činu maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi podle § 173 trestního zákona a z trestného činu pokusu o opuštění republiky podle § 5 odst. 1 trestního zákona a § 95 / 1 trestního zákona. Krajský
soud v Olomouci odsoudil P. V. Filipce na 9 let odnětí svobody. V návaznosti na jeho
proces byly odsouzeny i liptálské řeholnice. Soud odsoudil R. Minaříkovou na 5 let
odnětí svobody, M. Šumberovou na 4,5 roku a A. Chromčáka na 2 roky.
Proces proti liptálským sestrám byl veden ve štvavém duchu a podobal se procesům z počátku padesátých let. Během přelíčení vystupovali „zaručení“ svědkové,
kteří vypovídali o nejrůznějších způsobech týrání postižených dětí v klášteře, o odpírání jídla, těžké práci, tvrdých trestech, bití atd. M. Šumberová i další liptálské řeholnice byly zostouzeny otázkami soudu, např. proč spaly s V. Filipcem v jedné místnosti
atd. Byla rozpoutána kampaň proti V. Filipcovi a liptálským sestrám v tisku, rozhlase
a tentokrát dokonce i v televizi. Už v dubnu, měsíc po zatčení V. Filipce, se v novinách
Stráž lidu objevil článek s titulkem „Vůdce dopaden“. Nejvíce takovýchto článků pak
vycházelo během léta v době konání procesů v Olomouci a ve Vsetíně. Uvedu jen
několik titulků: Tajemství liptálského kláštera (Rudé právo, 25.července 1957), Řád
zlořádu a neřádu (časopis Svit, poslední srpnové číslo 1957), Poslední salesián na
scéně (Stráž lidu, 23. srpna 1957). Rozsáhlý seriál článků s názvy Jeptišky a esesáci, Dlouhé prsty Vatikánu, Vousatá jeptiška aj. vycházel v srpnových a zářijových číslech časopisu Květy z roku 1957. Obsah některých článků byl ostře protináboženský,
i když se autoři těchto pamfletů přímo rozplývali nad náboženskou svobodou u nás.
Odsouzení i celá církev byli sprostým a urážejícím způsobem zesměšňováni a ponižováni: „Katolický kněz Filipec pak vedle protistátní činnosti a ilegálního organizování
salesiánů obšťastňoval některé řeholnice (jako například sestru Vladislavu – Marii
Šumberovou) svou láskou. (Rudé právo) „O bití sirotků nebyla v Bojkovicích nouze –
fackování, bití klackem, namočeným provazem, řemenem přes holá chodidla, až se
děti pomočily.“ (Svit)
K nejdéle vězněným salesiánům patřili:
Václav Mrtvý, SDB – vězněn 1950–1965, 15 let
A. Dvořák, SDB – vězněn 1952–1965, 13 a ½ roku + 2 roky internován v Želivě
Fr. Krutílek, SDB – vězněn 1953–1964, 11 let
Salesiáni
Odsouzeno 58
Kard. Š. Trochta
K. Polák, V. Fuglík,
+ 2odsouzeni
25 let
E. Škůrka, dvakrát
podmíněně
F. Hnila 23 let
Celkem odsouzeni
na 268 let, z toho
odseděli 170 let
Celkem bylo vězněno v období 1948–1964 v českých zemí 360 řeholníků a řádových
postulantů.
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Bývalý inspektor salesiánů, P. Antonín Dvořák, zbavený 15 let svobody, na své utrpení v kriminálech vzpomíná: „Že jsem se stal salesiánem a pak knězem, toho jsem
nikdy v životě ani na okamžik nelitoval, i když jsem na to doplatil dlouholetým žalářováním. Naopak, právě v tomto stavu ponížení jsem vděčně ocenil milost řeholního
a kněžského povolání. A za tyto velké milosti jsem právě tehdy vroucně Bohu děkoval, někdy i se slzami v očích – byly to slzy hluboké vděčnosti.“19
Výjimečný trest dostal biskup ThDr. Štěpán Trochta (litoměřický biskup), který byl
odsouzen spolu se třemi kněžími své diecéze Nejvyšším soudem v procesu konaném
ve dnech 22.–23. července 1954 za trestné činy velezrady a špionáže na 25 let. (Trochta byl obviněn, že od roku 1947 (!) až do roku 1951 posílal do Vatikánu špionážní
zprávy, že se podílel na vydávání štvavých protistátních pastýřských listů. Mezi další
„trestnou činností“ litoměřického biskupa nacházíme konstatování, že „v rámci svého protistátního úsilí“ vysvětil bez vědomí úřadů na tajného biskupa Ladislava Hlada. (Je zajímavé, že na rozdíl od vysvěcení P. Hlada na biskupa 26. března 1950, se
neobjevuje mezi obviněními Trochty jeho předčasné vysvěcení desíti bohoslovců
z Litoměřic a osmi salesiánských kleriků z Oseku, které konsekroval o Velikonocích
1950). Na svůj pobyt ve vazbě a v komunistických žalářích nerad vzpomínal a téměř
o něm nehovořil. Krátká jeho vzpomínka: „Ani v Mauthausenu to nebylo tak zlé. Ty
německé koncentráky se nedají srovnat s tím, co jsem vytrpěl od komunistů. K tomu
se Němci nesnížili (!).“20

Destrukce salesiánského díla
Důsledkem trvalého tlaku moci byla absence autorit, likvidace vedení kongregace – uvěznění většiny aktivních kněží, rozptýlení i těch, kteří nebyli uvězněni, ale jen
vyslýcháni. Následovaly četné odchody, byla minimální perspektiva na pokračování studia a kněžského vysvěcení. Panovala obava ze sdružování. Pouze několik kněží
mohlo působit ve farní správě – P. Oldřich Med, P. František Socha, P. Cyril Ondra.
1960–1968 bylo obdobím postupné obnovy, konsolidace. V květnu 1960 byla vyhlášena amnestie a došlo k propuštění většiny uvězněných salesiánů, pokud už nebyli na svobodě po odpykání trestu. (Ve vězení zůstávají A. Dvořák, V. Mrtvý – až do
roku 1965, a V. Frélich.) Po propuštění nastupují většinou do dělnických profesí (dělníci na stavbách, skladníci aj.), ve výchovném ústavu pro mladistvé působí P. L. Vik
a P. J. Šimčík. Salesiáni nemohou působit v duchovní správě. Salesiáni postupně obnovují přerušené kontakty, scházejí se opatrněji, při příležitosti narozenin, svátků, na
mších (v Praze u sv. Jiljí, sv. Vojtěcha, u Panny Marie před Týnem, u sv. Havla, v Brně
u sv. Michala, u sv. Máří Magdalény). Byla nezbytná opatrnost. Opět se utvářejí centra salesiánských komunit, kde žije více salesiánských kněží a bývalých kleriků, bohoslovců, např. Praha, Brno, Ostrava, na stavbách přehrad Fláje, Hracholusky. Mladších
19
20

Dvořák, A.: Životopisné fragmenty, 1976, s. 134
Čeští salesiáni (bližší autor neuveden): Štěpán kardinál Trochta, Řím 1984, s. 147
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spolubratrů, kteří vytrvali v kongregaci a chtějí dokončit studia a stát se kněžími, se
ujímá v Brně P. Januš, v Praze P. František Míša, přezdívaný „Dominus“. Podporoval
společná setkávání, organizační otázky studia, zajišťoval studijní materiály. Pomoc se
studiem nabídl také P. Novosad, který pracoval v Suchdole nad Odrou, P. E. Škůrka,
žijící v Nákle a P. Š. Vandík. Objevili se i první zájemci o vstup do noviciátu, bývalí
chovanci – např. bratři Horníkové, V. Teplý, J. Kopecký, J. Šplíchal, B. Beneš. Studium
mělo formu samostudia, probíraly se pouze základní disciplíny. Studenti zároveň pracovali, nebo studovali na jiné vysoké škole.
Složitá byla otázka kněžských svěcení, protože nebylo biskupů. V roce 1960 propuštěný biskup Štěpán Trochta byl sledován, internován v Radvanově u Tábora.
P. Míša a P. Kubín s ním navázali kontakt a při cestách biskupa Trochty na lékařské
kontroly, probíhala tajná svěcení. Byla to velmi riskantní činnost, potenciální záminka
pro jeho opětovné uvěznění – byl propuštěn z výkonu trestu pouze na podmínku.
V letech 1960–1968 tajně vysvětil 29 salesiánských spolubratrů. Nižší svěcení uděloval salesiánským bohoslovcům opat Tajovský, později i P. Míša. Vše probíhalo v utajení, kandidát si musel přinést sám oleje, knihu obřadů, svěcení probíhalo na neznámém místě – často v bytě biskupa Trochty v Praze, v hotelovém pokoji, udělováno
bylo najednou jáhenské a kněžské svěcení; kandidát svěcení musel následně i před
nejbližšími o vysvěcení mlčet. Následovala skromná a soukromá i primiční mše. Detaily domlouval P. Míša a P. Kubín. Samozřejmě nemohli počítat se získáním státního
souhlasu a uplatněním v duchovní správě; na farách byli salesiáni jen ojediněle, občasné mohli vypomáhat bez státního souhlasu např. na Hostýně (Frélich, Vinklárek,
Chudárek). Ve 2. polovině 60. let bylo volnější cestování do socialistických zemí – navázání kontaktu se salesiány v Polsku, Jugoslávii a s biskupy ve východním Německu.
Následovala svěcení salesiánských bohoslovců v Drážďanech biskupem Schaffranem,
který vysvětil 5 salesiánů.
Došlo k postupnému rozšiřování aktivit a kontaktů a k využití podnikových chat.
Byly pořádány poutě a získány první chaty – Kliment u Ohře, poblíž Litoměřic – zde
probíhají víkendová setkání, přijíždějí i rodiny s dětmi. Byly pořádány první exercicie
a víkendové studijní pobyty pro bohoslovce a čerstvě vysvěcené kněze.

Rok 1968 a období pražského jara
V roce 1968 se úřadu inspektora se ujal P. Antonín Dvořák. Písemně kontaktoval jednotlivé spolubratry, aby deklarovali svůj vztah ke kongregaci a vyzval je k přípravě
na obnovení běžného života v komunitách. Sekretariát pro věci církevní žádal seznamy členů řádu, byli mu však oznámeni jen ti, kteří byli členy kongregace před
rokem 1950. Tajná svěcení zůstala utajena, stejně jako nově příchozí členové. Nezbytná opatrnost při zveřejňování tajných kněžství se ukázala jako prozíravá. Inspektor napsal spolubratrům, že kongregace má 120 členů, 68 kněží, z nichž je 10 v zahraničí 17 koadjutorů a 35 kleriků. Díky uvolnění cestování byly navázány kontakty
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s představenými v Itálii a Československo navštívil oblastní rádce pro severní Evropu
P. Ter Schure, který se seznámil se stavem české provincie a řešil i personální otázky
jejího vedení. Kolem 30 českých salesiánů vycestovalo za spolubratry do Itálie. Do
Turína vycestoval také inspektor A. Dvořák a požádal představené o jmenování nového inspektora. Tím byl v říjnu jmenován P. František Míša a jeho vikářem se stal
P. Josef Kubín. Při jeho cestě do Říma v roce 1969 byli vysvěceni 4 salesiánští bohoslovci na kněze.
Z internace v Radvanově byl propuštěn biskup Štěpán Trochta. Následně byl v červenci 1968 soudně rehabilitován a mohl se ujmout svého úřadu v litoměřické diecézi. Jako své neoficiální sekretáře si vybral salesiány P. Ladislava Vika, P. Josefa Pekárka
a později k nim přibyl P. Emil Škůrka. Jeho oficiálním sekretářem a ceremoniářem se
stal diecézní kněz P. Jaromír Korejs.

Likvidace komunit v první polovině 70. let
Invaze sovětských jednotek v srpnu 1968 a následná normalizace znamenaly konec
nadějím legalizace řeholního života a navrácení řádových domů, zabavených v roce
1950. Pro řeholní společenství, zvláště pak mužské řády, znamenala léta normalizace návrat do ilegality. Nařízení vlády z roku 1972 nepovolilo činnost mužských řádů
a prohlásilo je za společensky neopodstatněné. Tentýž výnos uznával společenskou
prospěšnost ženských řádů a kongregací, přičemž vymezil jejich prostor na oblast
zdravotnickou a sociální.21 S nastupující normalizací počátkem 70. let byli mnozí
řeholníci, kteří obdrželi během pražského jara státní souhlas, zbaveni možnosti zastávat úřad duchovního. Řeholníci sice častěji než v 50. a 60. letech získávali státní
souhlas a byli častěji než předtím zařazováni do duchovní správy, motivem tohoto
postupu režimu však nebyla rozhodně jeho vstřícnost k řeholníkům, ale snaha je izolovat a udržovat nad nimi kontrolu. Administrativními opatřeními tajemníků a zásahy
StB byly zlikvidovány téměř všechny improvizované řeholní komunity, které vznikly
během pražského jara.22
Salesiáni se snažili alespoň nastoupit do duchovní správy, případně vytvářet opět
malé komunity. Proto bylo nutné zveřejnit kněžství těch, kteří doposud pracovali
v manuálních profesích a kněžství skrývali. (Vedení kongregace rozhodlo, že uvedou
jako termín vysvěcení datum před rokem 1950, anebo rok 1968, aby nebyli ohroženi
světitelé.) Salesiány zval do své diecéze biskup Štěpán Trochta. Díky tomu zde vznikly vícečlenné komunity salesiánů, např. v Teplicích-Trnovanech působil P. Antonín
Hladký jako administrátor, P. Ferdinand Plhal jako výpomocný duchovní, dále také
21
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TESAŘ, Petr: Ženské řehole v období totality. In: VLČEK, Vojtěch (ed.): Ženské řehole za
totality 1948–1989, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2005, s. 54–55.
VLČEK, Vojtěch: Geschichte der Orden. In: SCHULZE Wessel Martin – ZÜCKERT Martin
(eds.): Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und
Tschechiens im 20. Jahrhundert, Oldenburg Verlag, München 2009, s. 641–664 .
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P. Jan Rob a P. Jaroslav Čuřík. Další komunita se utvořila v Ústí nad Labem-Trmicích.
V Trmicích rozvinul širokou činnost P. V. Fuglík, ustavený jako administrátor zdejší farnosti. Pomáhali mu P. A. Holík jako výpomocný duchovní, koadjutor Jan Rychlý, P. V.
Teplý a P. F. Vitásek. Pustili se zde do opravy okolních kostelů, včetně kostela v Trmicích. Při opravách pomáhala mládež, která sem hojně přijížděla na brigády. Větší
salesiánská komunita vznikla v roce 1969 také v Bílině. P. Eduard Hrbatý zde působil
jako administrátor farnosti, jako kaplan P. Miloslav Frank. Na bílinské faře bydleli také
P. František Pospíšil a P. Jan Křížek, pověřený dohledem a organizováním pomocných
prací při přesunu děkanského kostela v Mostě. Salesiáni působili také na farách na
Dačicku – P. Oldřich Med ve Slavonicích, P. Josef Fabík ve Starém Hobzí, P. Josef Zerzán v Cizkrajově. Další spolubratři působili samostatně na farách po celé republice.
Rovněž se podařilo dostat ke kostelům, kde působili salesiáni před rokem 1950, a to
v Ostravě – P. Josef Lepařík působil jako správce u kostela sv. Josefa, a v Praze u sv.
Kříže na Příkopech. U svatého Kříže vzniklo důležité centrum – působili zde P. J. Kubín
jako duchovní správce, P. V. Komárek jako výpomocný duchovní a jako kostelník P. J.
Kopecký. V kostele začaly hrát při mších hudební skupiny (Poutníci, Giovani) s kytarami. Mluvené slovo doplňovalo někdy i promítání diapozitivů. Inovativní metody sem
přitahovaly mládež. Po mších probíhaly přednášky a diskuzní večery, jichž se zúčastnilo 50–70 mladých, o než se starali také B. Beneš a J. Šplíchal.
V první polovině 70. let byly postupně zásahy církevních tajemníků likvidovány
salesiánské komunity vzniklé za pražského jara. Komunisté považovali komunity
řeholníků, které přitahovaly mládež, za nebezpečné, a proto raději rozdělili kněze
a umístili je do duchovní správy, mnohdy v pohraničí, s minimálním počtem věřících. Těm nejaktivnějším odebrali následně státní souhlas pro duchovenskou činnost
úplně. První byla rozprášena komunita v Bílině – P. M. Frank byl přesunut na faru
do Verneřic, P. Křížek do Kravař u České Lípy, P. Pospíšil zde už nesměl být oficiálně
přihlášen k pobytu. Poté přišla na řadu komunita v Teplicích-Trnovanech, kde mohl
zůstat pouze P. Hladký. P. Plhal skončil jako administrátor ve Štětí, P. Čuřík v Horním
Jiřetíně a P. Rob v České Kamenici. Také komunita u sv. Kříže byla oslabena – v roce
1972 musel odejít P. V. Komárek, který získal statní souhlas ve farnosti sv. Václava na
Smíchově. U sv. Kříže zůstali P. Josef Kubín a jako kostelník P. Josef Kopecký. Tajně jim
přicházeli pomáhat s mládeží Jaroslav Kopecký, Benno Beneš a Josef Šplíchal, kteří
ale své kněžství nezveřejnili a zůstali v civilních zaměstnáních. Na jaře 1973 přeložili
ke sv. Rochu na Olšany i P. Kubína a P. Josef Kopecký musel odejít pracovat do civilního zaměstnání u Metrostavu. Dočasně se podařilo přetáhnout mládež přicházející ke
sv. Kříží na Olšany, a to včetně hudební skupiny Giovani, ale v listopadu bylo společenství vážně narušeno, když byl P. Kubín zbaven státního souhlasu a nastoupil jako
hlídač u Metrostavu. Stejně byli potrestáni koncem roku 1973 P. Komárek a P. Topinka.
V roce 1973 byla rovněž zlikvidována komunita Trmice v Ústí nad Labem. Královehradeckou diecézi musel opustit biskup Karel Otčenášek, který neměl naději, že se
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ujme biskupského úřadu, a tak se vrátil na své původní působiště do trmické farnosti.
Na jeho místo do Plotiště u Hradce Králové odešel P. V. Fuglík. P. Teplý nastoupil jako
administrátor do Šluknova a následoval ho P. Vitásek. V Trmicích mohl setrvat jen
P. A. Holík.
V roce 1973 sáhli komunisté v Ostravě k razantnímu kroku. V kostele sv. Josefa se
i po likvidaci salesiánského domu scházeli bývalí chovanci a podporovatelé a v době
uvolnění samozřejmě své aktivity rozšířili. Proto se komunisté rozhodli kostel uzavřít
a předali jej k užívání armádě, která v objektu zřídila tělocvičnu, sklady a archiv. Salesiánští spolupracovníci pak přesunuli své aktivity do okolních farností
Biskupu Trochtovi se sice dařilo udržet si salesiánské kněze jako neoficiální sekretáře, ale P. L. Vik se staral také o duchovní správu sester, jež pečovaly o biskupskou
rezidenci a P. Pekárek byl navíc administrátorem v Žitenicích. Přítomnost salesiánů
v litoměřické diecézi byla také zdrojem konfliktů krajského církevního tajemníka
Karla Dlabala a pana kardinála Trochty. Po jeho úmrtí 6. dubna 1974 museli biskupskou rezidenci opustit i salesiáni. P. Pekárek se stal administrátorem v Napajedlech,
P. Škurka se odstěhoval do svého domu v Nákle a P. L. Vik pracoval v Praze jako měřič
při výstavbě metra.

Studia
Možnost studovat na teologické fakultě v Litoměřicích využili také salesiáni – nastoupilo sem 9 spolubratrů, někteří s cílem si jen prohloubit svá předcházející studia. Zpočátku bydleli na chatě na Klimentě u Litoměřic pod vedením P. A. Dvořáka
a do semináře dojížděli, další salesiáni 4 nastoupili do semináře v Olomouci a konali
noviciát pod vedením P. Staříka. Olomoucká pobočka semináře však byla zrušena,
a proto museli studenti přejít do Litoměřic. V 70. letech se však možnosti řeholníků
v semináři komplikovaly, museli dokonce deklarovat, že nejsou členy řádu či kongregace. Přesto mnozí salesiáni ve studiu v semináři pokračovali a tajně absolvovali
noviciát. Magistrem noviců byl P. L. Vik a jejich formaci měl na starosti P. B. Beneš,
později P. Jaroslav Kopecký. S jejich formací pomáhali i další kněží na farách, probíhala i víkendová a prázdninová setkání se staršími spolubratry na farách.
Někteří zájemci o kněžství, kteří nemohli studovat v semináři v Litoměřicích,
a chtěli se stát salesiány, absolvovali studia teologie individuálně při zaměstnání a kněžské svěcení obdrželi většinou v NDR. Přezdívalo se jim „vágové“ (clericus
vagus). Věnoval se jim P. Josef Šplíchal, P. Jaroslav Kopecký, P. O. Med, P. V. Filipec
a později, P. S. Palásek a P. Pavel Klimovič. Mezi „vágy“ patřili např. Jiří Kašný, Jaroslav
Kuchař a Zdeněk Demel, kteří se usadili v Českých Budějovicích, pracovali v civilních
zaměstnáních a vytvořili na jihu Čech základ budoucí komunity. Studium teologie
bylo otevřeno také laikům. Probíhalo po skupinách po 5–12 studentech a většinou
trvalo 8–9 let. V letech 1970–1991 jím prošlo 80–90 studentů, z nichž necelá polovina byla vysvěcena na kněze. Mladí kněží, kteří prošli litoměřickým seminářem, byli
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následně ustanovováni do duchovní správy. Přestože se nemohli veřejně k salesiánům hlásit, mohli salesiánským způsobem ve skrytosti pracovat s mládeží. Ti, kteří
studovali tajně a byli i tajně vysvěceni, zůstávali samozřejmě mimo duchovní správu
a věnovali se tajnému studiu mladších či aktivitám se salesiánskou mládeží, např. tzv.
chaloupkám.
Další forma studia byla od roku 1979 tzv. malá teologie pro salesiánské laiky
a spolupracovníky – studium na tři a půl roku poskytovalo základy biblických studií,
filosofie a církevních dějin. V Praze a dalších městech absolvovalo malou teologii 250
až 300 studentů, z nichž polovina studia dokončila. Salesiáni rovněž organizovali tzv.
letní kurzy s intenzivní výukou teologie a filosofie, např. na Hoře Svaté Kateřiny, většinou pro 10–20 mladých lidí. V roce 1980 byla dohodnuta s biskupem J. Meisnerem
a jeho nástupcem Joachimem Wankem pro salesiány možnost postgraduálních studií
v oblasti teologie na Filosoficko-teologické fakultě v Erfurtu.
K upevnění duchovního života přispívaly v 1. polovině 70. let pravidelné exercicie
na Hostýně, jichž se vždy v srpnu účastnilo až 40 členů kongregace. Salesiáni pomáhali zdejšímu duchovnímu správci P. Weirichovi načerno zpovídat. Po jeho převedení
do Olomouce musely po 4 letech exercicie skončit.
V době krátkého uvolnění se zrodil také fenomén tzv. chaloupek. Předcházely mu
ojedinělé pobyty na chalupách už v 60. letech. Úkolu věnovat se chlapcům o hlavních prázdninách, případně i o víkendech se ujal P. Jaroslav Lank, přezdívaný Arcišéf
či Arcík. Vytvořil systém deseti až čtrnáctidenních pobytů skupiny chlapců na chalupě v přírodě pod vedením vedoucího a jeho asistentů. Hoši prožívali improvizovaný
život jako v salesiánských oratořích, hry, pobyt v přírodě i duchovní formaci. Pobyty
byly zpočátku kryty jako pracovní brigáda např. při sušení sena. První chaloupky proběhly v letech 1969–1970 v Podolánkách v Beskydech a v Podolánkách vedle Ostravice a v Petrovicích u Klášterce nad Orlicí. V Petrovicích už proběhly 3 turnusy, vždy
asi pro 30 chlapců. P. Lankovi pomáhal Josef Preisler, tehdy ještě bohoslovec. Další
rozvoj chaloupek v 70. letech souvisel s osobností tehdy mladého diecézního kněze
Karla Herbsta, který kaplanoval v Mariánských Lázních a rozhodl se o prázdninách
v roce 1974 zorganizovat pobyt pro ministranty. Po setkání se salesiánským dílem
se rozhodl vstoupit do kongregace. Poté, co byl jako kaplan na Svaté Hoře 6. 1. 1975
zbaven státního souhlasu a prožíval noviciát, jej představení požádali, zda by se
mohl věnovat chlapcům ve věku od 12 do 15 let. V letech 1976–1977 organizoval
dva prázdninové pobyty, v roce 1978 už tři chaloupkové turnusy. Postupně mu začali
pomáhat i další salesiáni, kněží i bohoslovci, a také pomocníci z řad starších chlapců-laiků, kteří měli alespoň kolem 18 let, tzv. asistenti. J. Lank a K. Herbst už se neúčastnili celých pobytů, spíše jen koordinovali organizační týmy vedoucích a asistentů,
zařizovali vhodné chalupy, připravovali katecheze, tzv. témátka. V roce 1979 proběhlo 8 chaloupek, v následujícím roce už 14. V 80. letech pokračoval další růst „chaloupkového“ díla. V roce 1981 jich bylo již 18. Objevily se ovšem komplikace, režim
začal více sledovat aktivity řeholí a práce s mládeží byla vnímána jako společensky
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nebezpečná. V roce 1981 byla StB narušena chaloupka na faře v Prostiboři u Stříbra.
Následovaly výslechy organizátorů i chlapců. Z toho důvodů došlo ke zvýšené ostražitosti při organizování chaloupek – přestalo se jezdit na fary, které byly jako církevní
objekty přísněji kontrolovány a jezdilo se spíše na chalupy na horách a samotách.
Také se snížil počet účastníků na chaloupce na 12, který se přesto nepodařilo vždy
dodržet. Následkem toho vrostl počet organizovaných chaloupek v roce 1982 na 39.
Proto bylo potřeba zapojit větší počet vedoucích i asistentů. Další chaloupka, která se odehrála v Beskydech, byla rovněž prozrazena a proběhlo vyšetřování P. Karla
Herbsta, jeho výslech i prohlídka jeho bytu a zabavení řady tiskovin a věcí. Veškerá
organizace musela probíhat s větší konspirací, převážně ústním domlouváním přímo
s K. Herbstem, aby se eliminovaly odposlechy telefonů a kontrola korespondence.
Zlepšení utajení umožnilo rozšíření chaloupek – v letech 1983–1986 mohlo proběhnout 52, 55, 62 a 64 chaloupek. Rozšíření počtu chaloupek vyžadovalo zdokonalení
organizačních týmů a začala průběžně během roku probíhat tzv. asistentská setkání,
na kterých se připravovali vedoucí a asistenti na prázdniny. Připravoval se na nich
program, katecheze, probíhala formace asistentů. Asistentská setkání probíhala
v jednotlivých oblastech republiky. Kromě prázdnin se pořádaly také jarní a podzimní
víkendy pro vedoucí, asistenty i chlapce. Důležitým organizátorem chaloupek se stal
vedle K. Herbsta ve 2. polovině 80. let Pavel Kadlečík, přezdívaný Reverend. Studoval
tajně teologii, v roce 1985 přijal jáhenské svěcení a zároveň chodil do zaměstnání. Už
v 1. polovině 80. let pomáhal Kájovi s organizací chaloupek a poté, co byl K. Herbst
ustanoven do duchovní správy ve Starém Sedlišti u Tachova, v podstatě chaloupkové
dílo přebral. Rozvíjel dále přípravu asistentů a vedoucích, a to i pedagogickou a teologickou. V letech 1987–1989 se uskutečnilo pod vedením Reverenda je již 62, 72
a 83 chaloupek. Na sklonku totality dílo nabývá úctyhodných rozměrů a zahrnuje asi
1300 chlapců a 300 animátorů.
Chaloupkové dílo projevilo v době totality velkou životnost. Mnoho chlapců hodnotilo účast na chaloupce jako silný odrazový můstek k osobnímu přijetí víry a jako
velký vklad do dalšího života. Mnozí z nich založili dobré rodiny, někteří se také stali salesiánskými spolupracovníky. Každý rok odcházelo z chaloupkových asistentů
v průměru deset chlapců do semináře. Jsou z nich dnes kněží a řeholníci různých
kongregací, mnozí se stali salesiány. Pro většinu mladých salesiánů se chaloupky staly jakousi formační záležitostí.

Spolupracovníci
Díky změnám ve stanovách sdružování salesiánských spolupracovníků, jež stanovil
světový kongres začátkem 70. let, začalo i u nás ve 2. polovině 70. let systematičtější organizování salesiánských laiků. Salesiánští spolupracovníci byli připravování
pro svou činnost díky studiu tzv. malé teologie. Mohli složit sliby, jimiž se zavázali
k šíření díla Dona Boska. Ti, kteří chtěli salesiány podporovat, ale nechtěli nebo se
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nemohli vázat sliby, nadále volněji příslušeli k salesiánské rodině. V Praze se věnoval
spolupracovníkům P. Josef Kopecký. Spolupracovníci často pocházeli z řad bývalých
chovanců či farností, kde působili salesiáni. Mnohdy se jednalo o manželské páry.
Rodina spolupracovníků se postupně rozšířila do jednotlivých krajů a získala pevnější
organizaci, včetně vedení. Prvním sekretářem byl pan Marek Ovečka. Spolupracovníci se starali především o pastoraci v rodinách, pořádali přípravy snoubenců, manželů,
rodinnou výuku náboženství. Jiní se zapojovali do výuky v rámci malé teologie či na
chaloupkách, další pomáhali při opravách kostelů, far, organizovali v rámci farností
scholy, ministranty, společenství či charitativní činnost, vše napůl ilegálně a s rizikem
perzekuce ze strany režimu

Dcery Panny Marie Pomocnice (FMA)
První kroužky děvčat hlásících se k dílu Dona Boska vznikly při oratořích v Praze, Brně
a Ostravě už před rokem 1950. Některé z nich projevily zájem stát se sestrami. Věnoval se jim P. J. Novosad v Praze, v Brně P. F. Lepařík a pak P. F. Míša. Některé dívky
udržovaly kontakty i po likvidaci klášterů. Po návratu z vězení se jim věnoval opět P. J.
Lepařík, ale systematicky pak až v 70. letech P. Miloslav Frank ve Verneřicích, kam
za ním zajíždělo na brigády mnoho lidí a další ženy a dívky nebyly tak nápadné jako
v Praze. P. Míša získal souhlas vedení kongregace dcer Panny Marie Pomocnice zahájil přijímání a formaci budoucích sester. V prosinci 1978 byl na faře ve Verneřicích
zahájen noviciát 5 prvních sester, mezi nimi Marie Zímová, Marie Hušková a Jana
Tauchmanová. Do noviciátu byly přijaty jen mladší uchazečky, zatímco ty starší, které
usilovaly o vstup do kongregace už před rokem 1950, složili jen spolupracovnický
slib. Musely samozřejmě udržovat vše v utajení a dále pokračovat ve svém civilním
zaměstnání. Magistrem noviciátu se stal P. Ladislav Vik a jeho pomocníkem P. Miloslav Frank. Setkání novicek probíhala v Hradci Králové a také v Praze, kde se k nim
přidávaly spolupracovnice. Formace a studium sester bylo zpočátku improvizací,
program byl převzat ze Slovenska, kde sestry působily už od roku 1940. České sestry
byly formálně podřízeny polské inspektorii Dcer Panny Marie Pomocnice a do rukou
zástupkyně inspektorky také složily sliby. V roce 1981 začal už druhý noviciát, a to
s pěti novickami a do roku 1989 proběhly ještě další dva. Jejich vedením byl pověřen P. J. Topinka, avšak postupně se vedení ujímaly samotné sestry – Marie Zímová
a Markéta Zyková.
Setkání novicek probíhala v Pardubicích, kde měly od salesiánů k dispozici domek,
v Praze a v Ostravě. Po noviciátu studovaly sestry pedagogiku a katechetiku, jíž se
v praxi také věnovaly. Vzhledem k omezení cestování do Polska v 1. polovině 80. let
bylo nutné hledat jiné cesty a podařilo se navázat kontakty se salesiánkami v Jugoslávii. V prosinci 1984 bylo umožněno složit sliby a vstoupit do noviciátu i pěti starším uchazečkám, které na tento okamžik čekaly téměř 35 let. Ve 2. polovině 80. let,
kdy bylo možné do Polska opět jezdit. Důležitým centrem pro české salesiánky se
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stala Vratislav, centrum jedné polské inspektorie. Sem přijížděly sestry na exercicie
a skládaly sliby.

Perzekuce salesiánů v 70. a 80. letech
Komunistický režim se snažil upevnit své pozice a jeho tlak se projevil opět na poli
náboženském. Svou kontrolu nad kněžími obnovili církevní tajemníci, na rodiče byl
vyvíjen tlak, aby nepřihlašovali své děti do náboženství a opět se aktivizovala na poli
protináboženského boje StB. Režimu nepohodlní kněží byli přesouváni do jiných farností, byl jim odnímán státní souhlas. Činnost aktivních kněží a řeholníků byla sledována a byli voláni k výslechům. StB a SNB uskutečnily několik velkých akcí např.
Akci Vír proti františkánům v roce 1983 či zásahy v Charitních domovech na Moravci a v Kadani proti řeholnicím v roce 1981. V roce 1985 proběhla akce Saturn proti
katolickému samizdatu. Přestože činnost salesiánů byla mimořádně rozsáhlá a byla
sledována, neuskutečnila StB proti nim překvapivě celorepublikový zásah jako v případě františkánů, ale stíhala pouze jednotlivce. Celkem byli odsouzeni 3 salesiáni
a jeden mimořádně krutým způsobem lámán ke spolupráci s StB.
P. Petr Baran23 působil jako administrátor v Pustých Žibřidovicích a v dalších farnostech na Šumpersku. 11. května 1973 v obci Žárová na pohřbu jednoho rumunského Slováka pronesl ve své promluvě kritická slova o ateistickém pohledu na svět
a srovnával jej s pohledem věřícího člověka. Pohřbu však bylo přítomno několik komunistů, kteří vnímali jeho proslov jako kritiku do svých řad a odsuzování náboženské nesvobody v Československu a povzbuzení věřících v daném regionu. Následně
bylo proti němu zahájeno trestní stíhání orgány okr. O-VB Šumperk. P. Baran byl obviněn, že při svém projevu při pohřbu Štefana Mamiňáka v Žárové veřejně a pohoršujícím způsobem hanobil spoluobčany proto, že jsou nevěřící a stoupenci socialistického a státního zřízení. 31. ledna 1974 byl odsouzen u Okresního soudu v Šumperku
odsouzen na 8 měsíců nepodmíněně.24 Trest si odpykal v Bělušicích u Bečova, po
propuštění přišel samozřejmě o státní souhlas a začal pracovat u ČSD jako zámečník.
P. Josef Dolista působil od roku 1980 kaplan proboštského úřadu v Mělníku. Měl
úspěchy se svými kázáními, kriticky se stavěl proti činnosti prorežimního SKTD PiT
a přitahoval pozornost mládeže. Pravidelně se setkával na faře a později v soukromém bytě se skupinou deseti středoškolských studentů, s nimiž rozebíral duchovní
témata a snažil se jim přiblížit otázky víry. StB však prostřednictvím své informátorky
23
24

P. Petr Baran byl odsouzen poprvé 27. června 1957 v procesu s dalšími salesiány Frélich
a spol. na 18 měsíců. Spisovna Ks Ostrava – Spis Frélich a spol. T 4/57
Rozsudek Okresního soudu v Šumperku 1T 13/74-50. In: MAREK Aleš: Vzpomínání na dědečka. Soubor faktů, fotografií a vzpomínek na kněze Petra Barana, SDB, Sursum 2009, s.
120–125.
MÍČEK, Jiří: Veteráni v bitvách o duše, Rozhovory s duchovními syny Dona Bosca o jejich
životních cestách v minulosti pro naši přítomnost, Atlas, Dolní Jasénka 2003, s. 19–21.
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činnost mládežníků monitorovala a v rámci akce Zahradník je předvolala k výslechům. Důsledkem účasti na náboženských setkáních pro ně bylo ve dvou případech
vyloučení ze školy, v ostatních případech snížené známky z chování. V rámci akce
Kněz byl P. Dolista 8. 6.1982 předvolán k výslechu na VB v Mělníku a byl referenty StB
obviněn, že bez souhlasu ONV Mělník vyučoval studenty Střední zemědělské školy
technické náboženství, a to od září do prosince 1981 na faře a následně od ledna do
dubna 1982 v soukromém bytě, tedy z trestného činu maření dozoru nad církevními a náboženským společnostmi dle § 178.25 29. 7. 1982 bylo ukončeno vyšetřování
a P. Dolista byl obžalován u okresní prokuratury v Mělníku. Bezpečnostním orgánům
prokuratuře však jejich plán na odsouzení nepohodlného kněze zkomplikoval nečekaný soupeř. Proti trestnímu stíhání salesiánské kněze protestoval pražský arcibiskup
Tomášek a označil je za porušení svobody vyznání garantované Ústavou a rovněž nerespektování Helsinských dohod. Arcibiskup směřoval své protesty krajské i okresní prokuratuře, stejně tak kanceláři prezidenta republiky. O případu referovalo také
Rádio Vatikán, protestovala proti němu Amnesty International.26 Hlavní přelíčení
s P. Dolistou, které mělo proběhnout 4. 5. 1983 před okresním soudem v Mělníku,
bylo zrušeno a ani další snahy Bezpečnosti o obnovení stíhání obviněného nevedly
k uskutečnění soudního procesu. P. Dolista byl potrestán přeložením z Mělníka do
méně atraktivní farnosti v Jesenici u Rakovníka a až do roku 1989 nadále sledován
StB.27
P. Rudolf Smahel. Po studiu v litoměřickém semináři a kněžském svěcení v roce
1974 neobdržel státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, a proto byl nucen pracovat v dělnických profesích, např. v podniku Technoplast Chropyně či Teplotechna
Olomouc. V roce 1977 získal státní souhlas a nastoupil jako kooperátor na farním
úřadě v Uherském Brodě. Vyučoval náboženství na třech školách v Uherském Brodě.
Věnoval se mládeží a navštěvoval s mladými lidmi kulturní i sportovní akce. Tajemníkem pro věci církevní v Uh. Brodě mu byla zazlívána jeho horlivost, výuka náboženství
na faře či zavádění moderní hudby s mladými v kostele. V roce 1980 mu byl znovu
odňat státní souhlas a pracoval opět jako dělník.28 Spolu s laiky Janem Krumpholcem,
Josefem Vlčkem, Josefem Adámkem a P. Františkem Líznou se zapojil od poloviny
70. let do výroby náboženského samizdatu v Radíkově u Olomouce. P. Smahel zajistil
cyklostyl, přísun papíru i vhodných titulů. Překládal knihy z němčiny a francouzštiny,
jež získával od svých známých i přátel ze zahraničí. Rovněž měl na starosti přepisování titulů na rozmnožovací blány do cyklostylu, které pro něj dělalo několik věřících
25
26
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28
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dívek. Dle vyšetřovatelů bylo ve sledovaném období vytištěno v Radíkově nejméně
55 titulů v celkovém nákladu nejméně 8000 kusů. P. Smahel byl zatčen 10. 9. 1979
a po výsleších propuštěn 10. 1. 1980. Přelíčení s představiteli katolického samizdatu
na Moravě proběhlo ve dnech 28.–29. 9. 1981 u Okresního soudu v Olomouci. Původně veřejné přelíčení bylo na poslední chvíli přesunuto do malé soudní místnosti,
takže z 33 přítomných příbuzných a přátel bylo pouze 5 vpuštěno dovnitř. Obvinění
odmítli ekonomickou motivaci své činnosti a otevřeně hovořili o potřebě rozšiřovat
náboženskou literaturu ve společnosti vzhledem k její nedostupnosti na běžném
trhu. P. Smahel řekl ve své závěrečné řeči před soudem: „Především jako knězi mi
záleželo na tom, aby věřící měli náboženskou literaturu. Jelikož nebylo možno zajistit
ji jinak, volil jsem tento způsob. Nikdy jsem neměl jiný zájem a jiný cíl než s celou
váhou odpovědnosti i rizika dělat to, co je mým posláním: obětovat všechno pro růst
věřících, pro jejich vzdělávání a přiblížení se království Božímu.“29 Zatímco prokurátor
zdůrazňoval společenskou nebezpečnost obviněných, obhájci se velmi dobře zhostili
své role, zvláště v případě P. Smahela. Všichni zmínění byli odsouzeni za trestný čin
nepovoleného podnikání dle § 118 trestního zákona, Rudolf Smahel navíc za trestný
čin ohrožení devizového hospodářství dle § 146/1 trestního zákona, protože získal
od občana NSR 5000 marek, uschoval je a nenabídl je Státní bance československé.
P. Smahel byl odsouzen k trestu odnětí svobody 2 roky nepodmíněně, J. Krumpholc
3 roky, P. F. Lízna, J. Vlček a J. Adámek k 20 měsícům odnětí svobody, Jan Odstrčil 10 měsíců. Po odvolání všech odsouzených přezkoumal Krajský soud v Ostravě
24. 11. 1981 jejich případy a potvrdil výnos okresního soudu v Olomouci.30
P. Václav Altrichter, působil v 80. letech ve farnosti Štramberk, okres Nový Jičín.
Pracoval zde s mládeží a podílel se tak na organizování salesiánských chaloupek.
StB se rozhodla tohoto mladého kněze zlomit. Operativní pracovníci StB Nový Jičín
kapitán Oldřich Krkoška a podpraporčík Jiří Mlejnecký jej navštívili 14. dubna 1984
a odvezli do hotelu Stadion v Kopřivnici. Zde jej brutálním fyzickým a psychickým
nátlakem nutili k podepsání závazku o spolupráci za přítomnosti a pomoci civilních
osob pana Vichera a paní Bordovské v kanceláři vedoucího hotelu. Příslušníci StB Krkoška a Mlejnecký zlomili odpor kněze výhrůžkami, že jeho synovec nebude přijat na
vysokou školu, že on bude zbaven státního souhlasu k výkonu kněžské funkce, hrozbami fyzické likvidace za pomocí dvou nožů a sekáčku na maso a hrozbou inscenace
znásilnění do místnosti přivolané paní Bordovské, která se události aktivně měla zúčastnit obnažováním svého těla. Tento postup operativců StB V. Altrichtrem hluboce
otřásl a poznamenal jej. Postupem bývalých příslušníků StB Oldřicha Krkošky a Jiřího
Mlejneckého se už v roce 1984 zabývala skupina osob tvořená pracovníky tehdejších
ministerstev vnitra a vojenské prokuratury: Náčelník S StB Ostrava plk. ing. Šobáň,
29
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mjr. JUDr. Bureš, plk. Kincl (pozdější ministr vnitra), vyšetřovatelé Inspekce KS SNB
Ostrava a MV ČSSR, avšak rozhodli, aby byl případ řešen pouze „kázeňsky“.

Ilegalita
Emigrace
Salesiáni: P. Miloslav Hronek (1919–1977) – do kongregace vstoupil v roce 1940. Pracoval v domech v Praze a po roce 1946 v Oseku jako koadjutor. Během záboru oseckého domu v roce 1950 uprchl a po krátkém skrývání odešel do emigrace. Žil v NSR,
Itálii a pak odešel na misie do Argentiny. Vzhledem ke své dobrodružné povaze si
udělal také pilotní průkaz a létal se svým biskupem při jeho vizitačních cestách. Přežil
také havárii letadla, jež se zřítilo do pralesa. V roce 1971 byl vysvěcen na kněze. Zemřel v Jižním Tyrolsku, kam odešel působit do St. Martina.31
Klerici Ladislav Dittrich, Jan Homola a Vojtěch Hrubý odešli v červenci 1952 se
svolením představených za hranice. Využili nabídky slovenských salesiánů, kteří díky
převaděčské skupině P. Tita Zemana a P. Andreje Dermeka převáděli některé své bohoslovce do zahraničí na studia. Představení české provincie uvažovali o vyslání další
skupiny, ale k tomu už nedošlo, protože slovenská skupina byla vyzrazena a její členové zatčeni a odsouzeni k vysokým trestům. Všichni tři čeští klerici v Itálii vystudovali teologii v Messině na Sicílii a po vysvěcení na kněze byli zařazeni do sicilské
inspektorie. Nejprve pracovali v různých funcích v ústavech – P. Vojtěch dělal knihovníka, P. Ladislav přednášel filosofii ve Folizzu a P. Jan Homola byl prefektem ústavu
v Messině. Později se tito tři čeští salesiáni aktivně zapojili do služby českým uprchlíkům a krajanům. P. Vojtěch Hrubý se stal sekretářem a hlavním organizátorem náboženského střediska Velehrad v Římě, založeného arcibiskupem Josefem Beranem.
K němu patřila vydavatelská činnost duchovní literatury v Křesťanské akademii, na
níž se podílel P. L. Dittrich, organizování duchovní i materiální pomoci českým uprchlíkům, zajišťování léků, náboženských pomůcek i financí pro církev v Československu.
Středisku patřil také stejnojmenný poutní dům pro Čechy v Římě a dům v St. Martinu v Cassies v Jižním Tyrolsku. Do Norska a do St. Martina organizoval každoročně
ozdravné tábory pro děti českých emigrantů P. J. Homola, který pracoval jinak jako
právník v generálním domě salesiánů a později převzal kvůli nemoci P. Hrubého vedení střediska Velehrad v Římě.32
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Mučedníci
9. prosince 1957 se smrtelně zranil při stavbě hráze Křímovské přehrady u Chomutova po pádu z lešení z výšky asi 30 m salesián P. Josef Kašík (nar. 1917). V hlubokém
bezvědomí a s vážnými poraněními byl převezen do Chomutova do nemocnice, kde
12. prosince zemřel. Pohřben byl ve svém rodišti v Bohdalově u Žďáru n. Sázavou.33
Velmi tristní obraz o úrovni lékařské péče o vězně v padesátých letech ukazuje
případ salesiána P. ThLic. Vojtěcha Basovníka (nar. 14. 8. 1912). P. Basovník byl přijat
do noviciátu v roce 1928, studoval filosofii v Římě, teologii v Turíně a byl vysvěcen
na kněze 2. června 1939. Po návratu do vlasti vyučoval filosofii a teologii v Ostravě,
po záboru ostravského ústavu přešel i s kleriky do Fryštáku, a pak do Brna. Po válce
působil v Mníšku pod Brdy a nakonec v Oseku u Duchcova. Zde byl také v roce 1950
spolu s ostatními salesiány internován a tajně se věnoval dále klerikům. Z Oseku
byl v září 1950 odvezen k výkonu vojenské služby k jednotkám PTP a zde u útvaru
v Plumlově zatčen. Za své tajné vyučování bohoslovců a jejich přípravu na vysvěcení
v táboře v Oseku u Duchcova byl odsouzen spolu se dvěma z nich Vyšším vojenským
soudem v Trenčíně v roce 1953 na 4 roky. Po věznění ve Valdicích byl převezen do vězeňského tábora Rtyně v Podkrkonoší, na tzv. Tmavák. Z pitevního protokolu ústavu
soudního lékařství Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové vyplývá, že P. Basovník byl přijat 11. února 1955 na táborovou ošetřovnu ve Rtyni pro horečnaté onemocnění horních cest dýchacích MUDr. P. Fruhwirthem, který diagnostikoval chřipku
a na ni pacienta i léčil. 15. února se u léčeného objevily příznaky ischiasu a revmatismu. 18. února zjistil MUDr. Fruhwirth, že má P. Basovník v oblasti hýždí absces
velikosti asi dvou dlaní, který pak do 21. února léčil ichtiolovou mastí a obklady. 21.
2. provedl lékař řez tohoto zánětu a dále ho vyplachoval a dával pacientovi penicilín.
9. března se objevily na kůži pacienta po celém těle modré skvrny a došlo k otokům
všech končetin. O den později byl P. Basovník převezen do vězeňské nemocnice ve
Valdicích a odsud do jičínské nemocnice, kde 17. března 1955 zemřel. Byl pochován
na vězeňském hřbitově ve Valdicích.
Přímou příčinou smrti byla podle patologa sepse (celkový zánět) a příčinou onemocnění rozsáhlý absces. Pro provedení léčby takovéhoto onemocnění – chirurgického zákroku, nebyly na táborové ošetřovně vyhovující podmínky. Při prohlídce lékařské dokumentace o průběhu léčby zjistila kontrola záměrně nedostatečně vedené
zápisy. Znalec uvedl, že MUDr. Fruhwirth mohl již dříve rozpoznat nebezpečný průběh onemocnění, zajistit jeho nemocniční léčbu, a především už na počátku zhoršujícího se stavu pacienta jej nechat převést do jičínské nemocnice.34 MUDr. Fruhwirt byl
33
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po úmrtí P. Basovníka zatčen, vyšetřován a obviněn za zanedbání lékařské péče. Této
obžaloby však byl z rozhodnutí Lidového soudu v Trutnově 20. 11. 1956 zproštěn.
Podle mnohých svědectví vězňů z Tmaváku se však MUDr. Fruhwirth snažil starat
o P. Basovníka i o ostatní vězně v úděsných táborových podmínkách poctivě a svědomitě. Dokonce i P. Basovník si ho během léčby chválil.35 Dle svědectví vězně Františka
Kubaše Fruhwirt velitele tábora žádal o převoz P. Basovníka, ale k převezení pacienta
stále nedocházelo. P. Basovník byl převezen do jičínské nemocnice už umírající.36
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Blahořečení je fuška
Don Pierluigi Cameroni je postulátor salesiánských beatifikačních a kanonizačních kauz a pracuje v generálním
domě při bazilice Sacro Cuore v Římě. U příležitosti završení první fáze procesu blahořečení P. Ignáce Stuchlého jsme s ním na začátku června během semináře o Ignáci Stuchlém na Velehradě natočili rozhovor. V životě
českého Božího služebníka zdůrazňuje jeho příspěvek
pro výchovu a evangelizaci nových generací, čímž může
být také inspirací pro nadcházející biskupskou synodu
v Římě, věnovanou mládeži a její výchově k víře a k rozlišování životního povolání.
Ocitli jsme se na konci druhé fáze přípravy procesu blahořečení P. Ignáce Stuchlého. Mohl bys nám, otče Pierluigi, krátce říci, jaké jsou jednotlivé kroky, nezbytné k završení beatifikačního procesu?
Nejprve je třeba posbírat všechny materiály, jako jsou svědecké výpovědi, životopisné důkazy, doklady pověsti svatosti toho kterého Božího služebníka. To je první krok.
Probíhá bádání na diecézní úrovni v diecézi, v níž Boží služebník zemřel.
Nestačí tedy sbírat důkazy v rámci kongregace, ale je třeba zapojit diecézi…
Ano, samozřejmě, jde o diecézní proces, který v případě Ignáce Stuchlého probíhal
v letech 1993–2001. Jakmile je tento krok dokončen, proces přechází do Říma, kde
je třeba vypracovat tzv. Positio super virtutibus (Pojednání o ctnostech). A nyní jsme
právě v tomto bodě, na konci druhého kroku: dokončili jsme a vytiskli toto Pojednání. To bude prostudováno historiky, teology a příslušnými kardinály z Kongregace pro
svatořečení. Teprve pak může papež vydat dekret o ctihodném – příslušný svědek je
prohlášen za ctihodného. K blahořečení je zapotřebí zázrak…
Pokud nejde o mučedníka…
Ano, přesně. Celá křesťanská komunita by se měla zapojit a prosit o milost zázraku.
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To ovšem vyžaduje úsilí, námahu, nutnost zveřejnění životopisu atd…
Jistě, občas se setkáme s případy velkých mužů a žen, ale jejich životopisy a skutky
nejsou dostatečně studovány a zkoumány. Proto také jsme se sešli tady na Velehradě, abychom podnítili toto úsilí o poznání vašeho zakladatele.
Zpátky k donu Ignáci Stuchlému…
V Římě se od roku 2013 jeho kauza poněkud zpomalila, protože nebyli vhodní lidé,
kteří by pokračovali v přípravě procesu blahořečení. Kauzy jsme se ujali znovu zhruba před třemi lety s velkou pomocí salesiána Petra Zelinky, který té věci hodně prospěl. Je třeba také zmínit velkou práci, kterou odvedla dr. Lodovica Zanet a po dvou
třech letech jsme konečně mohli uzavřít tento první stupeň procesu. Positio v červnu
2018 předáme kardinálu Amatovi – bude u toho také hlavní představený a doufám,
že bude moci přijet také provinciál Petr Vaculík.
Jaký je význam tohoto procesu pro Salesiánskou rodinu?
Je velmi důležitý, protože odkazuje k počátkům českého salesiánského díla. Ignác
Stuchlý reprezentuje generaci, která přijala salesiánské charisma od první generace
těch, kteří se ještě setkali s Donem Boskem. A Ignác Stuchlý dokázal předat toto salesiánské charisma zase dalším generacím.
Je dobré zdůraznit provázanost s jinými osobnostmi, se kterými se Ignác znal – ať
už je to polský primas kardinál Augustin Hlond, olomoucký arcibiskup Antonín Cyril
Stojan či P. Titus Zeman.
Dobře už tedy znáš životopis zakladatele českého salesiánského díla. Které jeho
ctnosti bys vyzvedl jako inspirativní pro dnešní dobu?
Pro dnešní dobu by don Stuchlý mohl být, jak říká také papež František, příkladem
prostého člověka, který ukazuje, že „všichni jsme povoláni ke svatosti“. Je pravda, že
v případě svatých jde o jakousi „vzorovou svatost“, ale podle papeže Františka spočívá svatost také v prostotě poctivé práce a běžného života. Pro faráře, diecézní kněze,
ale i zasvěcené osoby by mohl být vzorem sebedarování vlastnímu poslání s velkým
entuziasmem, ale také s velkými oběťmi. Navíc v letošním roce slaví církev synod
o mládeži a don Ignác byl velkým svědkem lásky k mladým. Stále znovu byl schopen
a ochoten vychovávat je k víře, což není málo. Aktuální je i jeho další odkaz pro dnešek: dokázal ve svém životě uskutečnit duchovní otcovství a napodobit Dona Boska
takovým způsobem, že bývá nazýván „český Don Bosco“.
Vidíme to především z jeho dopisů…
Ano, z dopisů, ale také z jeho skutků, z životních rozhodnutí. Když tady začínal, bylo
tu spousta mladých povolání k zasvěcenému životu. Musel je doprovázet, pomáhal
jim rozlišovat, orientovat se v životě při rozhodování pro zasvěcený život, pro život
salesiánský. To je také jeho velký přínos: jeho schopnost rozlišovat.
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Asi se nevěnoval jenom řízení kongregace a administrativě…
Jistě, uměl sice dobře vést s respektem k osobám, které vedl v různých situacích, ale
mě se velice dotklo, jak se pořád snažil vstupovat do osobních vztahů s každým člověkem. On totiž ještě v mládí zažil první salesiány a pochopil, že osobní vztahy jsou
základem dobrých rozhodnutí a orientace pro mladého člověka.
Jaká byla jeho pokora? Dostal například doporučení od dona Ruy: Tvé misie budou
na severu!
Jeho pokora měla dvě úrovně: Zaprvé dobře poznal sebe samého, své schopnosti,
ale i své meze. Byla to ovšem pokora orientovaná k víře. Když mu tedy přikážou některé věci, on uvěří – a koná. Zdá se mi tedy, že v tom nebyla pasivní pokora, ale
pokora, při níž chápe své limity, ale když pochopí, že je to Boží vůle, stane se to jeho
rozhodnutím. Nebylo to nějaké podvolení, ale pokora, zakořeněná ve víře. Dokázal
jedinečným způsobem ztělesňovat duchovní otcovství Dona Boska vůči všem, s nimiž se setkával – zejména vůči mladým lidem a spolubratrům salesiánům. Jeho život
je svědectvím člověka pokoje a smíření, který dovede překonat rozdělení, nacionalismus a jiné mrzutosti. Učí nás být lidmi, kteří budují vzájemné porozumění a společenství.
Jak více zapojit Salesiánskou rodinu do celého procesu blahořečení?
Jak už jsem říkal také při semináři, kauza nějakého svatého „roste“, pokud má širší
záběr – tedy v rámci Salesiánské rodiny, místní církve. Čím více lidí se zapojí, tím
lépe. Samozřejmě jsou různé pohledy na věc, někdo vnímá dona Ignáce tak, druhý
onak, někoho zajímá spíš historické pozadí, jiného jeho práce pro povolání, další se
zajímá o jeho lidskou osobnost. Důležité je, aby se lidé zapojili v různých složkách
Salesiánské rodiny, na naší škole, ve farnostech, v rodinách…
A snad také salesiáni!
(smích) Jasně, jak jinak! Určitě nebudou stačit všechny procesuální kroky kanonické,
legislativní atd., které jsou zapotřebí. Bez pastoračního doprovázení, to nejde. Dona
Stuchlého je třeba poznat v kontextu jeho doby a umět ho interpretovat pro dnešek
v jeho aktuálnosti.
Jaký zázrak by byl zapotřebí?
Slovo zázrak znamená, že to musí být něco mimořádného. Musí to být tedy nějaký
zásah, který nelze vědecky vysvětlit. Zázraky, o nichž je možné uvažovat, jsou pouze
ty, které je možné nějak prokázat. Jde především o uzdravení – nejde tedy například
o morální zázraky. Při uzdravení musí jít o zlepšení trvalé, prokazatelné, velmi pečlivě
ověřené nezávislými lékaři. Takové zázraky se díky Bohu dějí – což vidíme například
skoro u každého blahořečení nebo svatořečení, protože za tím stojí nějaký zázrak. Při
zázraku je třeba také prokázat, že k němu došlo na přímou přímluvu daného Božího
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služebníka nebo služebnice. Musí zde být souvislost mezi příčinou a následkem. Církev pak považuje zázrak za potvrzení shůry, že služebník žil svatým životem. Když
čteme evangelia, dočteme se o řadě zázraků. Víra se totiž vyjadřuje prostřednictvím
zázraků.
Ty, don Pierluigi, se věnuješ především kauzám salesiánských služebníků Božích?
Ano, ale je jich čím dál víc, tak je to pořádná fuška! A navíc jsou do mé gesce svěřováni svatí také „odjinud“ než ze Salesiánské rodiny. Ale baví mě to, protože vidím, jak ze
svatosti Dona Boska vyrostl veliký strom svatosti. Máme před očima příběh svatosti,
který začal Donem Boskem, ale zasahuje i do dneška. Zabýváme se například kauzami osob, které zemřely před deseti lety. Jsou mezi nimi muži, ženy, zasvěcené osoby,
laici, biskupové, mučedníci, staří i mladí. Je to Boží lid vyrostlý ze salesiánské svatosti.
Zdeněk Jančařík
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