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Jako každý rok, i letos slaví obec 
Želechovice 5. července hody, tedy svá-
tek našich věrozvěstů sv. Cyrila a Meto-
děje, protože právě jim je tato kaple 
zasvěcena. Letošní oslava má však 
svůj zvláštní ráz, protože slavnostní 
mše sv. bude probíhat už v nově 
opravené kapli, krásně vymalované, 
s novou elektroinstalací, s oprave-
nými lavicemi, s nově pokrytou věží 
a střechou. Želechovičtí mají zase 
o jeden důvod více, aby mohli být 
na tuto dominantu své obce právem 
hrdi.

V obecní kronice se dočteme, že 
kapli sv. Cyrila a Metoděje začali 
stavět v roce 1883. Původně na 
tomto místě stála jen zvonice, která 
však byla stržena v roce 1882 a mís-
to ní byla postavena nová kaple, 
která byla vysvěcena v 5. července 
1885 olomouckým arcibiskupem 
Theodorem Khonem. 

Proč želechovičtí zasvětili tuto 
kapli sv. Cyrilu a Metodějovi? Proč 
např. nenese jméno sv. Floriána, je-
hož socha byla umístěna na staré 
želechovické zvonici? Nesmíme pře-
hlédnout, že v roce 1885 se tehdy 
slavilo 1000 let od smrti sv. Meto-
děje. Jistě právě toto byl hlavní 
důvod, proč měla být kaple v Želecho-
vicích zasvěcena právě těmto našim 
patronům. Nesmíme však také přehléd-
nout, že v této době hledal náš národ 
svou identitu – totožnost, a proto se 
vracel ke svým dávným kořenům, ke 
své kultuře, ke své víře, která sahala až 
k našim soluňským bratřím sv. Cyrilu 
a Metodějovi.

Při oslavě soluňských bratří mů-
žeme i dnes navázat na tento záměr 
našich předků, a zamyslet se, zda se 
také my nepotřebujeme vrátit k dávným 

kořenům naší civilizace. Vždyť také 
dnes náš národ hledá. V dnešním morál-
ním balastu a zmatku i naši spolu-
občané hledají, jak dál v dnešní krizi, 

která není jen hospodářskou či finanční, 
ale je zvlášť krizí morální. Všichni 
doufají, že krize brzy pomine, že bude 
české hospodářství zase prosperovat, 
že budeme mít jisté zaměstnání, že si 
udržíme svou životní úroveň. 
Možná znáte výrok věhlasného zlínské-
ho podnikatele Tomáše Bati, který v ro-
ce 1932 řekl:

„To, čemu jsme zvykli říkat hos-
podářská krize, je jiné jméno pro mravní 
bídu. Mravní bída je příčina, hospodář-
ský úpadek je následek. V naší zemi je 

mnoho lidí, kteří se domnívají, že 
hospodářský úpadek lze sanovat peně-
zi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. 
V postavení, v němž se nacházíme, ne-

potřebujeme žádných geniálních 
obratů a kombinací. Potřebujeme 
mravní stanoviska k lidem, k práci 
a veřejnému majetku. Nepodporovat 
bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazo-
vat hodnoty za nic, nevydírat pra-
cující, dělat to, co nás pozvedlo 
z poválečné bídy, pracovat a šetřit 
a učinit práci a šetření výnosnější, 
žádoucnější a čestnější než lenošení 
a mrhání. Máte pravdu, je třeba 
překonat krizi důvěry, technickými 
zásahy, finančními a úvěrovými ji 
však překonat nelze, důvěra je věc 
osobní a důvěru lze obnovit jen 
mravním hlediskem a osobním příkla-
dem.“

Co tedy asi především po-
třebujeme v této době krize, je vyšší 
morálka, potřebujeme lidi, kteří nel-
žou, nekradou, netunelují, kteří žijí 
poctivě a zodpovědně pracují. Právě 
tyto hodnoty a tyto lidi přinášelo 
kdysi a přináší i dnes právě křesťan-
ství. Připomínka svátku našich věro-
zvěstů sv. Cyrila a Metoděje není 
tedy ničím jiným, než pokusem připo-

menout si kořeny nebo dokonce vrátit 
se ke kořenům naší mravnosti, kultury 
a víry. Jen je škoda, že většina obyvatel 
tohoto státu si to tak málo uvědomuje 
nebo to ani nechce slyšet. My, křesťané, 
si toho máme být nejen vědomi, ale 
máme žít tak příkladně, abychom byli 
solí země a světlem světa, jak nás 
k tomu vybízí sám Pán Ježíš. Kéž by 
svátek našich věrozvěstů byl pro nás 
novým povzbuzením, abychom svým 
vzorným křesťanským životem účinně 
přispěli k překonání současné krize.

Želechovice a odkaz sv. Cyrila a Metoděje

(jj)

„Prodejte svůj majetek a rozdejte na 
almužnu. Opatřete si měšce, které 
nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého 
neubývá, kam se k němu zloděj 
nedostane a kde ho mol nerozežere.“ 
(Lk 12,33)

Jsi mladý a rád bys naplno prožil 
život zaměřený na radikální uskutečnění 
nějakého ideálu? Poslechni si Ježíše. 
Nikdo na světě od tebe nežádá tolik jako 
on. Máš příležitost dokázat svou víru, 
svou velkodušnost a své hrdinství.

Jsi ve zralém věku a toužíš po se-
riózním, nasazeném, ale zajištěném 
životě? Nebo jsi už pokročilejšího věku 
a přeješ si prožít svá poslední léta bez 
sužujících starostí a úplně se spole-
hnout na toho, kdo tě nezklame? I pro 

SLOVO ŽIVOTA NA ČERVENEC

V neděli 7. června 2009 
na svátek Nejsvětější Trojice 
přijalo 9 dětí první svaté přijí-
mání. Do kostela, vyzdobené-
ho břízkami a květinami, při-
vedl pan děkan 6 děvčátek 
v dlouhých bílých šatičkách 
a 3 chlapce ve svátečních ob-
lečcích. Přední lavice se zapl-
nily rodiči dětí a jejich blízký-
mi příbuznými. Ostatní místa 
se obsadila věřícími, takže 
kostel byl plný. Pro děti to byl 
první den s Pánem Ježíšem 
v srdíčku a pro nás ostatní, 
den plný vzpomínek na to 
naše první svaté přijímání.
Pan děkan pěkně přivítal děti 
i ostatní věřící a své kázání 
věnoval právě této slavnostní 
příležitosti. Směřoval jej pře-
devším do řad malých poslu-
chačů, a proto tentokrát od 
ambonu zazněla pohádka. 
Pohádka o dobrotivé služeb-
né, která ve své lásce k dru-
hým byla schopna obětovat 
i sebe sama pro záchranu  ži-
votů i duší těch, kteří to 
potřebují. Prostředkem její 
oběti byl chléb, ve který se 

proměňovala, jenž se stal 
pokrmem pro všechny hlado-
vé v okolí.  Měl tu schopnost, 
že měnil chování a smýšlení 
všech k dobrému. Poslucha-
či v kostele snadno pochopili 
podobnost pokrmu s Pánem 
Ježíšem,  který se nám dává 
jako chléb v podobě hostie. 
Děti si toto vyprávění vysle-
chly se zatajeným dechem 
a nám dospělým se hrnuly sl-
zy do očí. Po obnově křestní-
ho slibu a potom po přijetí 
Těla Páně poděkoval pan 
děkan rodičům za víru, kte-
rou ve svých dětech pěstují. 
Děti poté jemu poděkovaly 
s kytičkou za přípravu ke 
svatému přijímání a jménem 
všech rodičů se k jejich dí-
kům připojil i jeden tatínek. 
Nakonec děti ještě dostaly 
po růžičce a k tomu radu, 
aby ji donesly někomu, kdo 
nemohl být přítomen jejich 
velkému dni. Odcházeli jsme 
z kostela plni krásných doj-
mů a vděčnosti. 
                                               
                                

První svaté přijímání

farnice

Prázdninové desatero
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(jihá)

TIP NA NEDĚLNÍ VÝLET XL. část

Dobrá nálada, Mrtvý muž
a Volyň      

Nebojte se, nejde o titulek z bulvár-
ních novin, ale o další výlet.

Bylo období, kdy jsme jezdili na 
výlety nikoliv do vyhlášených lokalit, 
známých svými přírodními krásami, ale 
na místa s nevšedním jménem. Tudíž 
jsme tehdy asi jako jedni z mála cíleně 
pokořili kopec zvaný Velká huba u Krasí-
kova nebo vršek Paprč na Boskovicku. 
A nebyly to špatné výlety - člověk na 
nich pokaždé poznal něco zajímavého. 
Jednou našel kančí kel, přebrodil řeku 
a sledoval stavbu tunelu, podruhé našel 
golfový míček, pozoroval zmiji, slepýše 

a větrný mlýn anebo ho prostě jen tak 
hřál pocit „já jsem tam byl“.

Tentokrát jsme tuto tradici obnovili. 
V blízkém okolí (cca 20 km) jsme našli 
dva zajímavé názvy a vydali jsme se 
k nim přes Libinu do Mladějova. Asi 
necelé 2 km za Mladějovem, v ostré 
zatáčce směrem na Nový Malín, jsme 
zaparkovali na lesní cestě s modrou 
turistickou značkou, v místě s prvním 
krásným názvem „Na dobré náladě“. 
Odtud jsme vystoupali k lesnímu roz-
cestí s dalším neobyčejným názvem 
„Mrtvý muž“. Tato etapa je dlouhá 1,5 
km, vede po pohodlné cestě a překo-
náte při ní převýšení z 555 m na 676 m 
nadmořské výšky, což znamená, že na 

každém zdolaném metru jste v průměru 
o 8 cm výše. A to lze zvládnout i s kočár-
kem. A co uvidíte cestou? Hezkou 
nedotčenou přírodu, která teprve čeká 
na své objevení, otočnou lesní závoru, 3 
velké posedy (jeden dokonce s budkou 
a se sklápěcími lavicemi uvnitř), vzorové 
mraveniště napravo od cesty, jakoby 
vystřižené z dětského leporela Cvrček 
a mravenci, spoustu skal a skalek, 
nalevo od cesty zarostlý a zapomenutý 
klenutý most, pod kterým probublává 
lesní bystřina ukrývající v sobě malé kas-
kády drobounkých vodopádků, uslyšíte 
sojku, ochutnáte lesní jahody… a ti 
pozornější toho asi zažijí ještě daleko 
více.

Od Mrtvého muže vede modrá znač-
ka dále, jenže cesta už začíná být 
příkřejší, kamenitější a posléze už je 
skalnatá, což na kočárek určitě není (ten 
ostatně zůstal schován někde za smrč-
ky). Během tohoto náročnějšího lesního 
kilometru ubíhajícího podél skal, skalek 
a někdy i po skalách už musíte 
překonávat průměrné převýšení 20 cm 
na každý metr, ale nakonec zdárně 
dorazíte na skalnatý vrch zvaný Volyň, 
vysoký 875 m. Podle mapy by zde měl 
být krásný výhled do okolí. To sice 
mohla být pravda, jenže těžko říci, před 
kolika lety - dnes je okolí zarostlé - 
nicméně i tak je zde krásně.

A cesta po modré vede stále dál 
a stále výš, kolem Kamenného vrchu 
(952 m), a pak, když změníte barvu 
turistické značky na zelenou, třeba až 
na Skřítek. To nechť ale prozkoumají už
zase jiní výletníci…

  

Svátek Těla 
a Krve Páně, 
obecně nazýva-
ný Boží Tělo, 
je pohyblivý ka-
tolický svátek, 
který se koná 
vždy ve čtvrtek 
po slavnosti 
Nejsvětější Tro-
jice. V někte-
rých farnos-

tech se oslava tohoto svátku přesouvá ze 
čtvrtka na neděli.
Jde o projev barokní zbožnosti, chara-
kteristický průvodem družiček, které hází 
okvětní lístky růžiček a pivoněk pod nohy 
knězi, který nese v monstranci Nejsvě-
tější svátost (proměněnou velkou hostii) 
a tou  venku před kostelem žehná městu. 
Průvod Božího Těla snad vznikl z obyčeje 
procesí do polí, kdy člověk chtěl zanést 
do každého koutu světa to, co je pro 
něho nejsvětější - Tělo Kristovo.

Byl a je také spojován s prosbami za 
příznivé počasí pro nadcházející léto 
a také za ochranu před různými živelními 
katastrofami.

Slavnost Božího Těla je připomínkou 
ustanovení Svátosti oltářní, která nám 
zpřítomňuje Kristovo tělo. Výročním 
dnem ustanovení této svátosti je Zelený 
čtvrtek, kdy poprvé Kristus proměňuje 
chléb ve své tělo a víno ve svou krev, 
ale protože období před Velikonocemi 
prožíváme spíše rozjímáním nad Jeho 
utrpením, přesunula se oslava Božího 
Těla na dobu po Velikonocích.
Tato slavnost, která zdůrazňuje reálnou 
přítomnost Ježíše Krista, je charakteris-
tická pro katolickou církev. Je to příle-
žitost, kdy se otevřeně hlásíme před 
okolním světem ke Kristu, kdy spolu 
s Ním vycházíme ven z kostelů. Možná 
tento projev naší víry zasáhne a vyzve 
k zamyšlení i některé nevěřící.
V našem uničovském kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie proběhl svátek 
Božího Těla v podvečer 11. června 
2009 a Vy, milí čtenáři, se můžete z ně-
ho ještě zpětně  potěšit prostřednictvím 
fotek, které zachycují  děvčátka - dru-
žičky, jak radostně a s upřímným 
srdcem sypou okvětní lístky na cestu 
našemu Pánu - Ježíši Kristu.

Tělo a Krev Páně

tebe platí tato Ježíšova slova.
Ježíš jimi uzavírá sérii povzbuzení, 

v nichž tě vyzývá, aby sis - po vzoru 
nebeských ptáků, kteří nesejí, a polních 
lilií, které nepředou - nedělal starosti 
o to, co budeš jíst a do čeho se budeš 
oblékat. Musíš tedy ze svého srdce 
vyhostit veškerou úzkostlivou starost 
o pozemské věci, protože Otec tě miluje 
mnohem více než ptáky a květiny a o-
sobně na tebe pamatuje.

Proto ti říká:

„Prodejte svůj majetek a rozdejte na 
almužnu. Opatřete si měšce, které 
nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého 
neubývá, kam se k němu zloděj 
nedostane a kde ho mol nerozežere.“

Evangelium v každém svém slově 
i jako celek vyžaduje od lidí vše, čím 
jsou, a vše, co mají. 

Před Kristovým příchodem Bůh tolik 
nežádal. Starý zákon považoval pozem-
ské bohatství za dobro, za Boží požeh-
nání. Požadoval-li, aby se dávala almuž-
na potřebným, bylo to proto, aby dárce 
získal přízeň Všemohoucího.

Pojem odměny v posmrtném životě 
zevšeobecněl v židovství až později. 
Jeden král odpověděl tomu, kdo mu vytý-
kal, že mrhá svým majetkem: „Moji 
předkové hromadili poklady pro život 
zde na zemi, já jsem ale nahromadil po-
klady pro život v nebi.“ (…)

Originalita Ježíšova slova tedy spočí-

vá v tom, že žádá úplný dar, žádá 
všechno. Chce, abys byl bezstarostným 
dítětem bez pozemských starostí, dítě-
tem, které se opírá pouze o něho.

On ví, že bohatství je obrovskou 
překážkou, protože zcela opanuje tvé 
srdce, zatímco Ježíš je chce mít celé 
pro sebe.

Proto tedy doporučuje:

„Prodejte svůj majetek a rozdejte na 
almužnu. Opatřete si měšce, které 
nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého 
neubývá, kam se k němu zloděj 
nedostane a kde ho mol nerozežere.“

Nemůžeš-li se doslovně zbavit 
majetku kvůli závazku vůči dalším lidem, 
nebo proto, že tvé postavení tě zavazuje 
žít v přiměřeném prostředí, odpovídají-
cím tvé životní situaci, musíš se ho 
nepochybně zříci duchovně a být jeho 
pouhým správcem. Když pak miluješ 
druhé a s bohatstvím zacházíš tak, že je 
spravuješ pro ně, hromadíš poklad, 
který červotoč nezničí a zloděj neodne-
se. Máš však jistotu, že si potřebuješ 
všechno nechat? Naslouchej Božímu 
hlasu ve svém nitru; poraď se s někým, 
nedovedeš-li se rozhodnout. Uvidíš, ko-
lik najdeš nadbytečných věcí mezi tím, 
co máš. Neponechávej si je. Dej je 
tomu, kdo nemá. Uskutečňuj Ježíšova 
slova: „Prodej… a rozdej!“ Takto naplníš 
měšce, které nezpuchřejí.

Je logické, že žiješ-li ve světě, musíš 
se zajímat i o peníze a hmotné věci. Ale 
Bůh chce, aby ses staral, nikoliv aby sis 
dělal starosti. Starej se o to nejnutnější, 
co potřebuješ k tomu, abys mohl žít 
přiměřeně svému stavu, své životní situ-
aci. O ostatním platí: 

„Prodejte svůj majetek a rozdejte na 
almužnu. Opatřete si měšce, které 
nezpuchřejí, poklad v nebi, kterého 
neubývá, kam se k němu zloděj 
nedostane a kde ho mol nerozežere.“

Pavel VI. byl skutečně chudý. Svěd-
čil o tom způsob, kterým si přál být 
pohřben: ve zcela prosté rakvi, přímo do 
země. Krátce před smrtí řekl svému 
bratrovi: „Už delší dobu mám připravená 
zavazadla na tu náročnou cestu.“

Právě to je třeba dělat – připravovat 
zavazadla. 

V Ježíšově době se jim možná říkalo 
měšce. Připravuj je den po dni. Naplňuj 
je ze všech sil vším, čím můžeš poslou-
žit druhým. Skutečně vlastníš jen to, co 
dáš. Uvědom si, kolik je ve světě hladu, 
utrpení, potřeb…

Ukládej do měšců též každý úkon 
lásky, každý skutek ve prospěch bratří 
a sester. 

Dělej tyto skutky pro Boha. Říkej mu 
ve svém srdci: pro tebe. A dělej je dobře, 
dokonale. Jsou určeny pro nebe, 
zůstanou navěky. Chiara Lubichová

Dobrá nálada

Volyň(ss)



Strana 6

POKOJ VÁM!POKOJ VÁM!

Strana 3

Oltář pochází z poloviny osmnác-
tého století, v devatenáctém století byl 
výrazně upravován. Před započetím res-
taurátorských prací v dubnu loňského 
roku byla památka v havarijním stavu. 
Hrozilo zřícení horního nástavce ar-
chitektury. Části horní římsy a atributy 
světic se dochovaly jen ve fragmen-
tech. Dvě nejspodnější poškozené so-
chy světic byly již dříve sneseny 
a uloženy v depozitáři. Vzlínající vlhkost 
způsobila degradaci obložení menzy 
a zcela narušila části oltáře, které tvořily 
nosné konstrukční prvky celé architek-
tury. Dřevo bylo v těchto částech zcela 
degradováno dřevomorkou. Napadení 
červotočem bylo patrno na všech dře-
věných prvcích oltáře. Zlacené řezby 
byly olámané, zčernalé, nesly stopy 
druhotných přetahů bronzem a hliníkem. 
Plátna obrazů byla zborcená, malba 
uvolněná, laky ztmavlé. Pomocné rámy 
prožrané červotočem.  

Průzkum prokázal, že se pod stá-
vající polychromií dochovala starší origi-
nální barevná vrstva v celkem intaktní 
podobě. Oltář prošel v minulosti několi-
ka opravami a úpravami. Spodní obraz 
sv. Aloise byl vyměněn za obraz sv. 
Jana Sarkandra Dokládá to fotka 
z archivu NPÚ, pořízená v roce 1970. 
Koncem devatenáctého století bylo 
vyměněno obložení menzy a nejspíš do-
šlo k umístění obrazu sv. Jana Křtitele 
do nástavce. Obraz byl k tomuto účelu 
formátově upravován. Jedná se o málo 
hodnotnou malbu z konce devate-
náctého století, která je v součastné 
době velmi poškozena. Spodní dvě 
sochy neidentifikovaných světic se 
vymykají rozměrově i stylově celkovému 
duchu památky. 

Práce byly zahájeny v dubnu 
loňského roku. Oltář byl kompletně roze-
brán a jeho části převezeny do restau-
rátorských ateliérů v Litomyšli, Chocni, 
Plzni a Šternberku. V Němčicích u Li-
tomyšle proběhla petrifikace (napuštění 
dřeva ponorem syntetickou pryskyřicí) 
všech dílů oltáře. Následoval průzkum 
barevných vrstev. Z architektury byly 
odstraněny druhotné nátěry, chybějící 
části byly dořezány, defekty vytmeleny. 
Retuše byly provedeny akvarelovými 
barvami. Z pěti soch světic byly odebrá-
ny vzorky na analýzu polychromie. 
Výsledky u všech skulptur prokázaly, že 
byl originál draperií pojednán ve slonové 
běli se zlacenými lemy, u svaté Kateřiny 
a Doroty? je použito na roušce stříbro 
se zelenou lazůrou. Inkarnáty byly poly-
chromované, podstavce zelené. Atributy 
se dochovaly u svaté Kateřiny (zlomek 
kola a meče), u svaté Apoleny 

Oltář svaté Barbory

pokračování na str. 4

„A protože miloval svoje, kteří byli ve 
světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“ 
(Jan 13,1)

Víš, kde je v evangeliu uvedena tato 
věta? Evangelista Jan ji cituje předtím, 
než popisuje, jak Ježíš myl nohy svým 
učedníkům a připravoval se na své 
utrpení.

V posledních chvílích, které Ježíš 
prožíval mezi svými, projevil jim nej-
vyšším a nejvýraznějším způsobem lás-
ku, kterou k nim odjakživa choval.

„A protože miloval svoje, kteří byli ve 
světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“

Slova „až do krajnosti“ znamenají: 
až do konce svého života, až do posled-
ního dechu. Ale je v nich též myšlenka 
dokonalosti. Znamená to též, že je 
miloval cele, dokonale, s maximálním 
nasazením, vrcholně.

Ježíšovi učedníci zůstanou ve světě, 
zatímco Ježíš bude ve slávě. Budou se 
cítit opuštěni, budou muset překonat 
mnoho zkoušek. Ježíš si přeje, aby si 
právě v těchto chvílích byli jisti Jeho 
láskou.

„A protože miloval svoje, kteří byli ve 
světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“

Tušíš v těchto slovech Ježíšův 
životní styl, jeho způsob lásky? Myje 

nohy učedníkům. Jeho láska ho vedla 
až k této službě, kterou v jeho době 
konali otroci. Ježíš se připravoval na 
kalvárskou tragédii, aby dal „svým“ 
a všem, kromě mimořádných slov a zá-
zraků, kromě všech skutků i svůj život. 
Měli toho zapotřebí. Jde o vůbec nej-
větší potřebu, kterou má každý člověk, 
potřebu být vysvobozen z hříchů, to je 
ze smrti, a moci vejít do nebeského 
království. Měli dosáhnout pokoje a ra-
dosti v životě, který nekončí.

Ježíš se vydal na smrt, křičel v opu-
štěnosti od Otce… Vydal se až do té 
míry, že na konci mohl říci: „Dokonáno 
jest.“

„A protože miloval svoje, kteří byli ve 
světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“

Tato slova vyjadřují vytrvalost Boží 
lásky a procítěnou něhu bratra.

I my křesťané, protože Kristus je 
v nás, můžeme milovat tímto způsobem.

Nevybízím tě ani tak k tomu, abys 
napodoboval Ježíše v tom, že zemřel za 
druhé (když přišla jeho hodina). Ani ti 
nezbytně nepředkládám za vzory otce 
Kolbeho, který zemřel místo jiného 
uvězněného bratra, nebo otce Damiána, 
který se stal malomocným s malomoc-
nými a zemřel s nimi a pro ně.

Možná, že se po tobě nikdy nebude 
žádat, abys obětoval svůj život za bratry 
ve fyzickém slova smyslu. Ale Bůh od 
tebe zcela jistě žádá, abys je miloval až 

do krajnosti, až do konce, 
až do takové míry, abys i 
ty mohl říci: „Dokonáno 
jest.“

Takhle to udělala malá 
jedenáctiletá Lucie z je-
dnoho italského města, 
když viděla, že její stejně 
stará přítelkyně a spolu-
žačka Jiřina je velmi 
smutná. Snažila se ji potě-
šit, ale nedařilo se jí to. 
Pokoušela se dozvědět, 
jakou bolest Jiřina proží-
vá. Jiřině zemřel tatínek 
a maminka ji dala k ba-
bičce, aby mohla žít s ji-
ným mužem. Lucie vycítila 
celou tragédii a začala 
jednat. Ačkoli byla sama 
ještě malá, požádala Jiři-
nu, zda by mohla promlu-
vit s její maminkou. Ta ji 
ale prosila, aby s ní šla 
napřed k tatínkovu hrobu. 
Lucie s velikou láskou šla 
s ní a slyšela, jak Jiřina 
pláče a prosí tatínka, aby 

si pro ni přišel.
Velmi ji to zabolelo. Nedaleko byl 

malý polo-rozbořený kostel, ve kterém 
zbyl jen malý svatostánek a kříž. Vešly 
dovnitř a Lucie řekla: „Podívej, na tomto 
světě se jednou všechno rozpadne, ale 
kříž a svatostánek zůstanou!“ Jiřina si 
utřela slzy a odpověděla: „Máš pravdu!“ 
Lucie pak vzala Jiřinu jemně za ruku a 
šla s ní za maminkou.

Mamince pak odhodlaně řekla: „Vím, 
že se mne to netýká, ale chci vám říci, 
že jste opustila svou dceru a odepřela jí 
mateřskou lásku, kterou tolik potřebuje. 
Nebudete mít klid, dokud si ji 
nevezmete k sobě a nebudete litovat 
toho, co jste udělala.“

Příštího dne se Lucie o Jiřinu ve ško-
le láskyplně starala. Toho dne se stalo 
něco neobvyklého – pro Jiřinu přijela 
maminka. Od té doby pro ni jezdila 
každý den, protože Jiřina už žila 
s maminkou, která rázně přerušila 
přátelství s oním mužem.

O tomto malém, a přitom tak velkém 
činu, se dá říci: „Dokonáno jest.“ Lucie 
vše udělala co nejlépe. Až do krajnosti. 
A podařilo se jí to.

Zamysli se nad tím. Kolikrát ses za-
čal o někoho starat, a pak jsi ho opustil, 
a přitom jsi své svědomí umlčoval 
tisícerými omluvami? Do kolika věcí jsi 
se s nadšením pustil, a potom jsi v nich 
nepokračoval, poněvadž jsi narazil na 
obtíže, které se ti zdály nad tvé síly?…

Ponaučení, které ti dnes Ježíš dává, 
zní:

„A protože miloval svoje, kteří byli ve 
světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“

Dělej to také tak.
A kdyby Bůh od tebe jednou 

doopravdy žádal život, pak nebudeš 
váhat. Mučedníci šli smrti vstříc se 
zpěvem na rtech. Odměnou bude vr-
cholná sláva, protože Ježíš řekl, že 
nikdo na světě nemá větší lásku než 
ten, kdo prolije krev za své přátele.

SLOVO ŽIVOTA NA SRPEN

Chiara Lubichová
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postříbřené kleště s pozlaceným zubem. 
Zbývající tři světice se nepodařilo určit. 
Předpokládám, že se mohlo jednat ve 
vrcholu oltáře o svatou Dorotu (králov-
ský hermelín, gesto levé ruky naznaču-
je, že mohla držet košíček). Ze všech 
soch byly mechanicky odstraněny tři 
vrstvy pozdějších přemaleb. Chybějící 
části byly dořezány, drobné defekty do-
tmeleny klihokřídovým tmelem. Leštěná 
běl byla retušována tónovaným bílým 
polymentem. Pokovené části byly vyre-
tušovány plátkovým zlatem a stříbrem 
na bolus. Povrch byl přeleštěn achátem. 
Na inkarnátech došlo k částečným re-
konstrukcím akvarelem. Zlacené prvky 
rámů, hlavic, akantů a kartuší byly 
vyčištěny, odstraněny druhotné vrstvy 
barev bronzů a zlacení. Dořezané chy-
bějící prvky byly natrenkovány, nakřído-
vány, vybroušeny, přetřeny bolusem, 
přeleštěny, nahozeny plátkovým zlatem 
a přeleštěny achátem.

Obraz svaté Barbory byl z líce za-
jištěn přelepem. Po sejmutí z pomoc-
ného rámu byl nažehlen na nové plátno 
voskopryskyřičnou směsí. Z barevné 
vrstvy byly odebrány tři vzorky na stra-
tigrafický průzkum. Ten jednoznačně pro-
kázal, že byl obraz v minulosti souvisle 
přemalován. Přemalby změnily jak pů-
vodní barevnost, tak kompozici postav 
andělů, mraků a i věže jako atributu 
světice. Přemalby jsme mechanicky 
odstranili až na partie šatů a červeného 
pláště. V těchto místech se originál 
dochoval pouze ve zlomcích. Byly také 
vyjmuty staré tmely, které překrývaly 
originální malbu. Potom byl obraz znovu 
přežehlen z lícové strany a napnut na 
nový pomocný rám. Voskopryskyřičné 
tmely byly dotónovány do bolusové 
barvy. Do laku byly provedeny olejové 
retuše. 

Obraz svatého Jana Sarkandra byl 
z rubu prožehlen pryskyřicí, kraje byly 

oblepeny pruhy plátna, obraz byl napnut 
na nový pomocný rám. Laky byly zten-
čeny, vytmeleny drobné defekty a byly 
provedeny retuše. Na závěr byl obraz 
nalakován. Ozdobný rám byl přizpů-
soben barevnosti rámu svaté Barbory. 
Jeho zlacené vnější a vnitřní lišty byly 
retušovány plátkovým zlatem. Tento ob-
raz byl umístěn v nástavci oltáře místo 
poškozeného obrazu svatého Jana 
Křtitele. 

Třetí obraz svatého Aloise byl kom-
pletně zrestaurován včetně bohatě 
zdobeného zlaceného rámu. Jedná se 
o temperu na dřevěné desce. Barevná 
vrstva byla v dobrém stavu, místně byla 
zvednutá od podkladu, malbu překrýval 
ztmavlý lak. Uvolněná barevná vrstva 
byla fixována želatinovou vodou, laková 
vrstva ztenčena, defekty vytmeleny a vy-
retušovány akvarelem. 

Obložení menzy bylo rozebráno, 
napetrifikováno, ozdobné prvky tvaroslo-
ví devatenáctého století byly odstraně-
ny. Desky obložení byly truhlářsky vys-
praveny novým dřevem a zklíženy. Byly 
doplněny lišty. Dvě desky obložení kry-

jící zprava a zleva čelní zeď jsou 
originální, i když poškozené. Dochovaly 
se na nich pod vrstvou přemalby zbytky 
původní polychromie. Po osazení oblo-
žení zpět na místo, jsme odstranili 
nátěry z devatenáctého století. Plocha 
dřeva byla vytmelena. Barevná rekon-
strukce navazuje na barokní originál. 
Dvě původní desky byly vyretušovány. 
Na vyzděnou menzu byla vyrobena 
dubová deska, která poskytuje základnu 
architektury oltáře.

Zrestaurovaný oltář byl v částech 
převezen z ateliéru do kostela začátkem 
května letošního roku. Sesazení probě-
hlo na místě. Na všechny spoje byly 
použity původní materiály - dřevěné 
hřeby, kované hřeby, skoby, teplý klih. 
Architektura oltáře je odsazena přibližně 
tři centimetry od stěny. Toto opatření by 
mělo do budoucna zmírnit zavlhčení 
zrestaurovaného díla. 

Na restaurátorských pracích se podí-
leli retaurátoři: J. Látal - zodpovědný 
restaurátor, V. Látalová, J. Krotká, 
R. Zahradníková, L. Tučková, K. Ungr, 
P. Oliva, studenti – M. Bělohlávková, 
I. Ehrenbergerová, D. Kubíčková, K. Ur-
bánková, T. Špringerová, T. Nováková, 
I. Milionová, J. Filipová, O. Fišer.    

Sv. Alois z Gonzagy: Přes odpor 
svého otce vstoupil ve svých 17 letech 
(1585) v Římě do noviciátu Tovaryšstva 
Ježíšova a po dvou letech složil sliby. 
Všechno své další úsilí věnoval studiím 
a péči o těžce nemocné. Během těžké 
morové epidemie v Římě se Alois vše-
možně staral o nemocné, až se nako-
nec sám nakazil morem. V době jeho 
nemoci se o něho staral sv. Robert 
Bellarmin, který později dosvědčil jeho 
svatost. Alois zemřel 21. června 1591; 
bylo mu teprve 23 let.

Jeho ostatky se nacházejí v kostele 
sv. Ignáce z Loyoly v Římě.

Je patronem mládeže a student-
stva. Jeho atributem je lilie, kříž, lebka 

a růženec. 

Sv. Barbora, v ruce může držet 
meč, symbolizující její mučednickou 
smrt stětím nebo také kalich s hostií, dal-
ším atributem panny mučednice je pal-
mový list a kniha.

Její otec byl zapřísáhlým nepřítelem 
křesťanů. U domu nechal vybudovat 
luxusně zařízenou věž, do které svou ve-
lice krásnou dceru zavřel údajně proto, 
aby jí uchránil od všech svodů. Jeden 
ze sloužících sv. Barboru obrátil na 
křesťanskou víru. Jednoho dne u ní otec 
nalezl kříž a poté, co se sv. Barbora 
přiznala, že je křesťankou, se jí snažil 
otec ve zlosti zabít. Svaté Barboře se 
ale podařilo uprchnout k blízké skále, 
která se rozevřela a poskytla jí ochranu 
(z tohoto důvodu je sv. Barbora patron-
kou horníků a ochránkyní věží). Ale 
skála ji neochránila nadlouho - zradou 
se Barbora dostala do rukou soudce. 
Ten ji nechal mučit, aby jí tak donutil 
zříci se křesťanství. Nakonec ukončil 
život Barbory sám její otec, který jí set-
nul mečem hlavu.

Svatá je také uznávána jako patron-
ka dělostřelců.

Sv. Apolonie (Apolena) mučednice, 
panna, narozená ve 2. století v Ale-
xandrii. Znázorňována je s kleštěmi a zu-
bem, někdy s dlátem a ohněm. Je 
patronkou zubních lékařů, pomáhá proti 
bolestem zubů. Bývá uváděno, že byla 
dcerou senátora Alexandrie a že již mě-
la vyšší věk. Žila jako panna zasvěcená 
Kristu. Asi roku 249, za císaře Décia, 
byla s několika jinými věřícími zajata 
pohany a krutě ztrýzněna. Nutili ji, aby 
se zřekla Krista a poklonila se bož-
stvům, která patřila ke státnímu nábo-
ženství. Domluvu začali formou hrubého 
násilí - vyrazili jí všechny zuby a rozbili 

čelisti. Přivedli ji k hranici ať se 
rozhodne: Buď pro Krista a shoří 
v plamenech nebo se postaví proti 
němu a nechají ji na pokoji. S rozbitými 
ústy nemohla zřetelněji říci, že se 
rozhodla pro Krista, než sama si stou-
pnout na hranici. Její skok do plamenů 
byl heroickým vyústěním jejích ctností. 

Sv. Kateřina Alexandrijská byla po-
dle legendy křesťanskou mučednicí 
žijící kolem roku 300 a po staletí patřila 
mezi nejpopulárnější křesťanské světce. 
Podle křesťanské legendy doložené od 
10. století byla Kateřina vzdělanou 
egyptskou princeznou a stala se křes-
ťankou pod vlivem jistého místního 
poustevníka. Během pronásledování 
křesťanů císařem Maxentiem vystoupila 
na obranu své víry a v disputaci přes-
vědčila o své pravdě padesát pohan-
ských filozofů. Maxentius  fascinovaný 
její osobností jí nabídl místo po svém 
boku, ona však odmítla, protože se 
zasvětila panenství. Proto ji zhrzený 
vládce nechal umučit. První pokus 
o popravu však byl neúspěšný: Hořící 
kolo, na něž měla být vpletena, zasáhl 
blesk. Proto jí císař nechal uřezat prsy a 
stít hlavu. Ze žil světice namísto krve 
prýštilo mléko a andělé zanesli mrtvé 
tělo na posvátnou egyptskou horu Sinaj. 
Zde byly ostatky později nalezeny 
a vystavěn dodnes stojící klášter sv. 
Kateřiny.

Kateřina je patronkou mimo jiné 
panen, učenců, studentů a učitelů, kolá-
řů a několika dalších řemeslných profe-
sí, námořníků a tiskařů, dále ochraňuje 
úrodu, pomáhá při migréně a nemocech 
jazyka a také při hledání utonulých.

Atributy, s nimiž je zobrazována, 
jsou kolo, kniha, koruna a palmová rato-
lest.

Sv. Dorota se dle dostupných 
pramenů narodila někdy v roce 290 
v Caesareji na blízkém východě. Byla to 
krásná žena, která byla neustále ve 
středu zájmu mužů a především římské-
ho majitelé rozsáhlých pozemků. Toho 
však odmítla a proto byla uvězněná 
a mučená a nakonec odsouzená 
k smrti. Jelikož byla křesťankou, cestou 
ke katovi se modlila k Ježíši Kristu. 
Zaslechl ji nějaký muž jménem Teofil 
a zeptal se ji, na jakou cestu se vydává. 
Ona mu řekla, že jde do nebe, kde bude 
trhat květiny a ovoce z nebeské za-
hrady. Teofil se jen usmál a řekl jí, že 
když mu z nebe pošle květiny a ovoce, 
i on uvěří v Ježíše Krista. Ihned potom 
kat popravil Dorotu, ale v tu chvíli se na 
nebi zjevilo děťátko, které dalo Teofilovi 
plný košík květin a ovoce. Teofil padl na 
kolena a stal se z něj křesťan.

Sv. Jan Sarkander Od roku 1609 
byl farářem v Uničově, 1611 farářem 
v Charvátech, 1612 farářem ve Zdoun-
kách, 1615 farářem v Boskovicích. Od 
roku 1616 byl farářem v Holešově, kde 
se stal zpovědníkem Ladislava Popela 
z Lobkovic. Žil na přelomu 16. a 17. Jan 
Sarkander se narodil v Skočově ve 
Slezsku, vyrůstal na Moravě, studoval 
v různých evropských městech a po 
vysvěcení na kněze působil na Moravě. 
Za svého života se mu podařilo přivést 
ke katolické víře množství bezvěrců 
a tím vzbudil nenávist protestantských 
vůdců. Vzhledem k beznadějnosti situ-
ace po rebelii protestantských stavů po 
roce 1618 se odhodlal vykonat pouť 
k zázračné Matce Boží čenstochovské 
v Polsku. Po návratu do Holešova se 
stalo, že k Holešovu táhli polští kozáci, 
kteří pustošili statky nekatolických pánů. 
Sv. Jan Sarkander jim vyšel vstříc 
s Nejsvětější Svátostí (tzn. posvěcená 
hostie), a tím Holešov zachránil, protože 
Poláci, katolíci, se poklonili Nejsvětější 
Svátosti a odjeli. Ale místo vděku 
povstala proti sv. Janu Sarkanderovi 
další vlna nenávisti. Sv. Jan Sarkander 
byl od protestantů brzy poté zatčen a za 
krutého mučení vyslýchán. Protestanté 
ho osočovali kvůli věrnosti katolické 
církvi, obviňovali ho z vlastizrady a chtě-
li na něm vyzvědět, z čeho se Ladislav 
z Lobkowicz u něj zpovídal.

Je patronem: uchování zpovědního 
tajemství. Atributy: kniha, kříž, klíče (na 
znamení uzamčení zpovědního tajem-
ství), nástroje mučení, případně scéna 
mučení, koule na noze, je zobrazován 
v klerice s biretem v ruce, někdy má prst 
u úst.

sv. Dorota

(jako)
pokračování na str. 5




