Pastorační noviny
vacenovské farnosti
Dobrý den milí farníci,
květen je pod vlivem planety Venuše,
ta je pojmenovaná podle bohyně
lásky, štěstí, jara a milostné poezie.
Nikdo už niky nezjistí, zda to byla
římská Venuše, řecká Afrodita,
slovanská Lada či nějaká jiná bohyně
lásky, která vedla ruku Karla Hynka
Máchy, když psal proslulé verše:

Byl pozdní večer – první máj, večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol, a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky, planoucí tam co slzy lásky.

Máje – tradice lásky
Na stavění máje v předvečer 1. května se ještě dnes vypravují chlapci do lesa, aby tu
usekli co nejvyšší stromek a udělali z něj do rána májku, tradiční symbol jara.
Smrček, jedličku nebo u nás hlavně borovici oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky,
květinami, pentlemi a fáborky.
Celou noc pak májku bedlivě hlídají, protože by jim jí mohli přespolní podříznout a
ukrást. Takovou ostudu by nikdo nepřenesl přes srdce. Kromě těchto obecních májů,
které se stavějí na návsi, vztyčují někdy mládenci menší májky (či vyzdobené břízky)
před domy svých dívek.
V některých krajích se staví májky u domu pro dívky po dosažení 15-ti let. Májka
měla usnadnit orientaci chlapcům z okolí, že v daném domě bydlí děvče, které se
pomalu dostává do vdávacího věku. Jinde zase tato tradice značí, že dívka je již
zadaná a její chlapec tímto dává najevo, aby si jiní mládenci dali pozor.

Historie stavění májů
Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy za postavení máje dostal
hoch odměnu a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu bylo
manželství uznáno církevním soudem na pražském hradě a dne 23. června 1422 byla
slavena svatba.
Tradice:
1. května nad ránem bylo také
v některých krajích zvykem vysypávat
chodníčky lásky.
Pěšinky z písku, vápna, pilin, otrub
nebo kukuřičného šustí spojily domy
zamilovaných dvojic. Mnohdy tak
vyšlo najevo, co mělo některým očím
zůstat utajeno a bylo „veselo“.
V první květnovou neděli obcházeli
chlapci s májkou jednotlivá stavení
a děvčata jim dávala dárečky. Pak se
všichni sešli na návsi nebo v hostinci
a májová veselice, které se kdysi
říkalo Kytka, mohla začít. Organizace
taneční zábavy se ale mohla ujmout i
děvčata.

Obešla domy s májíčkem – stromeček na dřevěném talíři – na který jim sousedé
dávali peníze, aby bylo čím zaplatit muzikantům, za pronájem sálu i za občerstvení.
Této oslavě se říkalo Věneček podle zeleného věnce, který daly dívky před hospodu
přicházejícím chlapcům. Pak je požádali, aby věnec zavěsili nad dveře.
Někde se kradení majky mohlo uskutečnit jen na Filipojakubskou noc, což je z 30. 4.
na 1. 5. – později ne. Jinde měla chasa (či později branci) májku hlídat po celý měsíc.
Pokud je jim májka ukradena, tak si trhnou velkou ostudu a musejí navrácení
uříznutého vršku vykoupit demižónem vína či slivovice.
V současné době se ještě v některých obcích dost udržuje stavění máje. Jako
například v Poříčanech u Českého Brodu, kde staví jednu centrální májku - tzv. Krále
– a po vsi v podvečer rozvezou cca 150 menších májek, které si svobodná děvčata
ozdobí fáborky. Druhý den se chodí od májky k májce a vždy se s každým děvčetem
či malou holkou tančí v kruhu tanečníků. Průvod chodí s hudbou a tanečníky, Dále král, konšelé, drábové, kat, rychtář, pacholci, četníci a další postavy v různých krojích.
Na konci dne se tancuje kolem Krále – stromu (venkovní areál) a následně se pak
v sokolovně hraje divadlo a tancuje Česká a Moravská beseda. Večer je májová
zábava.
Nu jak se říká jiný kraj – jiný mrav. V tomto případě tradice. Hlavně, že se lidé (i když
již hodně upravenými zvyky) baví i v dnešní době, protože tím pádem udržují
přátelství mezi sebou a mají důvod k dobré náladě a hlavně usměvu.
No a jak všichni víme, s úsměvem je život nejen veselejší, ale každý hned vidí, jak
silná jste osobnost.

Pálení čarodějnic
původ a historie
Pálení čarodějnic patřívalo a do
dnešních dnů patří k velmi
populárním lidovým zvykům.
Ona magická filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května patřívala mezi noci, kdy prý
zlé a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy.
O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly nečisté a zlé síly moc škodit lidem,
se dali nalézt různě poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté poklady. Aby se
hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel prý mít při sobě květ
z kapradí a svěcenou svíčku. Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta
čarodějnic, letících na sabat.
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak
mohly na košťatech létat. Taková košťata prý bývala zhotovena s jasanového dřeva,
vrbových a březových proutků. Při reji byla volena královna sabatu, která potom
vládla hostině a tanci –„čarodějnickému kolu“ – to se tančilo pozpátku. Lidé na
venkově se před jejich uhranutím bránili rozmanitými praktikami: -Před vrata domu i
chlévu se pokládaly narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice vstoupit dovnitř,
musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula.
Stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a
pichlavé trní, aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi se zapichovaly i vidle
a košťata, pod drn se dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskalo se na návsi
biči a také se střílelo z pušek.
Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně jí potrestat.
Lidé věřili, že ji lze zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě. Na
ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou
v některých krajích (zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se
z výročních ohňů stalo „pálení
čarodějnic“ – mladíci zapalovali
košťata a vyhazovali je do
výšky, prý proto, aby viděli
čarodějnice létající na
košťatech v povětří.

Jinde se říkalo, že je tak možno čarodějnici srazit k zemi.
Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se
vesničané chránili především proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly
dobytek i úrodu. V ten den se jednak prováděly pověry na ochranu chléva (zelené
větévky na hnojiště, osypání chléva pískem). Jak již bylo řečeno, v ten den se pálil
oheň dodnes zvaný čarodějnice. Ochrana úrody a celého hospodářství před
neúspěchem, to byl hlavní účel tohoto lidového svátku.
Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět
nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo
čarodějnice znamenalo „moudrá žena“. Bylinkářky – vědmy se vyznaly v tajích
přírody. Věděli mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i
barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly mnohdy
k užitečným vědeckým objevům. A tak stará „přírodní magie“ ovlivnila lékařství,
chemii, biologii a fyziku. Kromě bab bylinářek působili jako léčitelé i kováři a jejich
manželky. Když kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka
s hojivým obkladem. Ani tyto hodné „čarodějnice“ to ale neměly lehké. Většina z nich
se ve středověku stala obětí „honu na čarodějnice“. Desetitisíce, možná statisíce
(některé zdroje uvádějí dokonce miliony) nevinných žen byly odsouzeny a upáleny
na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.

Příběh na pokračování
BÍLÝ MUČEDNÍK – 3. část
Máte na mysli Vančuru?
Trnu nad tím, když se mi vynořuje úzkost, jak si to ten nešťastník zodpoví před Pánem, jak
ho strašně bude tížit, že zradil důvěru a byl ochoten pro hrst výhod od komunistického
režimu uvrhnout do vězení desítky spolubratří, ponořit je do takového moře utrpení,
strádání a ponižování.
My v Brně se o tom jen útržkovitě dovídali až po ostravském soudu, který vám vyměřil
šestnáct let žaláře. Z mlh a dusné atmosféry podzimu 1960 se vynořovaly obrysy těch škod,
které Vančura napáchal. Znal jste Vančuru z Prahy od svatého Ignáce, kde byl ministrantem,
a pak i jako novice na Velehradě. Tušil jste, že může tak hluboce mravně klesnout?
On sám byl vězněn v nejtvrdším komunistickém žaláři v tereziánské pevnosti Leopoldov na
Slovensku, kde byli vězněni biskupové, provinciálové, opati, profesoři teologie a vůbec
„špičky“ katolické církve. Pro jeho tvrdě vybojované řeholní povolání proti vůli rodičů
ateistů a komunistů Vančuru mnozí obdivovali. Svou inteligencí, hovorností a hereckým
nadáním dokázal pozvedat náladu leckterým smutným či malomyslným spoluvězňům. Asi
po roce mu ohlásili, že bude propuštěn na svobodu. Jak český jezuitský provinciál P. Šilhan,
tak slovenský P. Srna toho chtěli využít, aby přinesl jejich směrnice a pověření jezuitům „v
terénu“. Provedl všechno podle jejich pokynů, ale také to ohlásil StB, a krátce nato byli
všichni zatčeni a odsouzeni v loutkovém procesu v Ostravě. Nepadaly sice tresty jako
v padesátých letech, kdy P. provinciál Šilhan dostal pětadvacet let těžkého žaláře a ostatní
jen o něco méně. Sazby, rozhodnuté předem komunistickou stranou, byly od osmi do
šestnácti let žaláře za velezradu – tak ve své zločinné hantýrce kvalifikovali snahu žít
řeholním životem i v rozptýlení.
Po těch dvou osobních setkáních mi Pán nedal se s vámi setkat, ba ani při poslední cestě ke
hrobu. Když jsem přišel do noviciátu na Velehradě, vy jste už byl rektorem v Brně. Když nás
všechny zatkli a odvlekli do koncentráku v Bohosudově, vás přísně hlídali v Želivě a pak
v Králíkách. Když jsem už pracoval v Brně jako pomocný dělník, vy jste putoval z věznice do
věznice: Ostrava, Valdice, Mírov. A nakonec ani na velehradském hřbitově jsme se nemohli
setkat. Marně jsem v tom hledal nějaký záměr.
A přesto je v tom božská ruka Velkého Režiséra dějin a lidských osudů. Tím více jsme se
setkávali v Kristu, ve vzájemných modlitbách a při každé mši svaté. Nebeskou poštou jsme
měli necenzurovaný styk v každé bolesti, diskriminaci a ponižování. Právě tehdy se
naplňovalo to, oč jsme prosili Pána v exerciciích: „abychom byli chudí s chudým
Kristem…tupeni s Kristem potupeným…abychom byli považováni za pošetilce a blázny pro
Krista, protože on byl jako první za takového považován“. Ještě bych to trochu aktualizoval:
aby nám bylo spíláno do velezrádců, válečných štváčů, špionů Vatikánu, zaprodanců
amerického imperialismu atd. A pak se nesmí zapomenout na vnuknutí Ducha svatého,

které uskutečnili a rozšířili naši kněží v komunistických věznicích v padesátých letech: v 21
hodin večer se modlit jeden za druhého, vězněni za ty venku a naopak, a kněží pak posílali
všem požehnání. Když P. Feřt z české sekce a P. Polčín ze slovenské sekce Vatikánského
rozhlasu dostali o tom zprávu, přednesli ten návrh vedení rozhlasu. Idea byla okamžitě
přijata a provedena. Bylo pro nás ve věznicích, ale i u propuštěných na svobodu náramně
útěšné, když tuhle praxi převzal i Vatikánský rozhlas. Začínal pak ve 20.45 hodin růžencem a
v 21 hodin kněz uděloval se všemi uvězněnými a umlčenými spolubratry na všech vlnách
rozhlasu požehnání. Na tu chvíli jsem se obzvláště těšil a připravoval. Vždyť mým hlavním
posláním v Tovaryšstvu bylo kázání, hlásání evangelia, a nyní jsem mohl jenom žehnat. Ano,
i dnes jsem připraven žehnat každému nebeskou cestou.
Te Deum zpívané několikatisícovým zástupem při vašem pohřbu v Jankovicích bylo pro nás
znamením časů, poselstvím, že Pán začal oslavovat svého věrného služebníka.
Malicherná až směšná snaha církevních tajemníků oklestit můj pohřeb na prosté uložení do
hrobu se stala bumerangem. Původně byl můj pohřeb řádně povolen a stanoven na
26. ledna 1965 na Velehradě. Pak se lekli ohlasu té zprávy a množství lidí, kteří se na můj
pohřeb rozjeli. Pohřební služba nesměla vydat rakev a rekviem muselo být odvoláno. Až
29. ledna brzy ráno se moji příbuzní díky dobrým železničářům dověděli, že moje rakev je
ve vagonu ve Starém Městě, že bude autem dovezena do Jankovic a že komunisté vydali
příkaz, že se pohřeb musí konat 29. ledna 1965 v 10.30 hodin, bez promluvy. Promluva nad
mou rakví ale nakonec stejně byla. Byl povolen pouze jeden kněz, bez pluviálu, jen se
štólou, bez svěcené vody, bez ministrantů, kadidla a svíček, bez kapely, bez zpěvu žalmů,
bez kříže v čele průvodu. Za několik hodin se zpráva rozletěla po okolních vesnicích a
městech, a kdo jen mohl, tak došel nebo dojel. Ač byl pátek, pracovní den, shromáždilo se
přes tisíc mužů, nepočítaje ženy a děti. Sotva se hnul průvod od kostela ke hřbitovu, celý
zástup spontánně – nikým to nebylo organizováno a domluveno – zanotoval „Bože,
chválíme Tebe“ a během čtyř slok zpěv sílil a sílil, že to bylo slyšet – jak dosvědčovali místní
– až na Velehrad. Smutek, strach, malomyslnost, beznaděj zmizely, povstávala plnokrevná
hrdost, vědomí, že jsou svědkem na pohřbu mučedníka, bílého mučedníka, který se narodil
v jejich vesnici, v této zemi, na Moravě. Už jsem jim nemohl žehnat jako při primici, ale zato
jsem v nich každým krokem, kdy se má rakev blížila ke hrobu, zažíhal opojnou jistotu,
kterou jsem dosvědčoval svým životem i smrtí. Zvěstoval jsem jim: „Co oko nevidělo, co
ucho neslyšelo a nač člověk nikdy nepomyslil, to Bůh připravil těm, kteří ho milují“.

KONEC

Seznamte se, prosím……

Zdislava z Lemberka
Česká světice, která je významnou
patronkou naši země. Její svátek slavíme
30. května.
O životě sv. Zdislavy známe jen velmi málo.
Z historických pramenů a útržků je však docela
dobře možné sestavit portrét ženy, která si
v každém ohledu zaslouží obdiv a úctu. I
útržkovité záznamy vytvářejí obraz, jak asi paní
Zdislava žila a kým byla pro své okolí.
Zvážíme-li, že odešla velmi mladá a to ve věku
oněch cca 33 let (podle antropologického
zkoumání), zanechala po sobě odkaz, který se
zapsal do historie.
Zdislava byla dcerou Přibyslava z Křižanova a
manželkou Havla z Jablonného. Narodila se po roce 1220 na Moravě v Křižanově poblíž
Velkého Meziříčí. Její život byl krátký, skončil roku 1252. Jako by to tušila, prožívala vše
velice intensivně. Povahou byla spíše po otci.
Přibyslav byl jeden z důvěrníků krále Václava I. a dostal se do funkce královského kastelána
roku 1238 na hradě Veveří a pak na důležitém královském hradě v Brně, pod kterým
vyrůstalo významné a hospodářsky rušné město s bohatými koloniemi cizích kupců. V
době, kdy vrcholil zápas papežské kurie s císařem Fridrichem II., podporoval všemožně
církevní zájmy. Své sídlo měl na Křižanově na jižním okraji hraničního česko- moravského
pralesa. Celé pralesní území kultivoval a osazoval novými usedlíky k jejich a vlastnímu
dobru. Ve velkém pralese při pramenech řeky Sázavy hodlal vybudovat klášter pro mnichy
cisterciáky. Podporoval také brněnské johanity, dominikány a minority. U minoritů v Brně
byl pochován roku 1251.
Ještě účinněji než otec formovala Zdislavu a její sestry matka Sibyla, která do naší země
přišla z Německa jako mladá spolu s ještě mladší královskou dcerou Kunhutou, pozdější
manželkou krále Václava I.
Zdislava se provdala za Havla z Jablonného, syna Markvarta II. a Hostilky. Tento rod měl
velký majetek v severních a severo- východních Čechách. Její muž Havel byl důvěrníkem
krále Václava I. a pohyboval se ve vysokých církevních kruzích. Byl to statečný rytíř, i když
poněkud hrubých způsobů. Zdislaviným novým domovem se tedy stal hrad Lemberk
uprostřed severočeských pralesů. Z jejich manželství se narodily 4 děti: Havel, Markéta,
Jaroslav a Zdislav. Se souhlasem manžela přivedla do Jablonného a Turnova, tedy do měst,
která on založil, dominikány, které poznala už na Moravě. Manžel byl často na cestách a
taženích, proto se Zdislava musela starat o celé panství a svou duchovní činností se stala
apoštolkou celého kraje.

V roce 1248-1249 vyvolali přívrženci německého císaře povstání české šlechty proti
Václavovi I., který se jí zdál důležitou oporou papežské strany, a do čela povstalců se jim
podařilo postavit nezkušeného a moci chtivého Přemysla Otakara. Havel z Lemberka stál na
Václavově straně. Proti Přemyslovi vyrazil Havel spolu s Boršem z Riesenberka. Napadli je a
způsobili jim drtivou porážku. Ta rozhodla o osudu celého povstání, neboť Přemysl byl
nucen kapitulovat. O těchto bojích píše i Dalimilova kronika.
Povstání a boje po sobě zanechaly zmrzačené, nemocné, kterým se věnovala Zdislava
samaritánskou péčí ve špitále, založeném na její podnět. Věnovala se této činnosti tak, že jí
to vyneslo pověst světice a ženy obdařené mocí dělat zázraky. Měla dobré kontakty s
dominikánským klášterem v Kolíně nad Rýnem, kde působil sv. Albert Veliký, který byl
velkým znalcem lékařství a bylinkářství a využíval je ve prospěch nemocných a trpících.
Dalimilova kronika píše o její smrti: „Léta od narození Jezu Krista milostivého 1252 svatého
života paní Zdislava ze světa odešla.“ Uvádí se však i 30. květen. Byla pohřbena v
jablonském dominikánském kostele sv. Vavřince, který založila a kde leží dodnes. Klášter
byl veliký a byla v něm jedna z největších knihoven. Můžeme tedy předpokládat, že již na
začátku 14. století existovala legenda o Zdislavě v písemné podobě, která však byla později
i s celou knihovnou zničena za husitských válek. Z této legendy zaznamenal na počátku
14. století tzv. Dalimil jen to nejpodstatnější o paní Zdislavě. V 15. století se Dalimilova
kronika znovu přepisovala a tak se známost o paní Zdislavě udržovala i v husitských
Čechách.
Hrob Zdislavin se stal poutním místem a je ve velké úctě věřících a to nepřetržitě od její
smrti dodnes. Pouť k jejímu hrobu konají nejen Češi a Moravané, ale také věřící ze
Slovenska, Polska, Srbské Lužice, Němci, Rakušané a další. I dnes u jejího hrobu dochází
k jevům, které lze přisoudit jako zásah této světice. Jako zázrak nutný k svatořečení byl však
uznán skutek lékařsky a vědecky nevysvětlitelný, který se udál 19. 9. 1989 v Brně
v nemocnici. Je popisován takto. U hospitalizovaného MUDr. Straky, došlo ke klinické smrti
mozku v důsledku zástavy srdce a následně nulovému krevnímu tlaku. V čase tohoto stavu
trvajícího více než 3 hodiny se manželka, děti, vrchní sestra, farář a další modlili k
blahoslavené Zdislavě, a byli vyslyšeni. Nastala obnova smyslové činnost a všechny orgány
začaly normálně fungovat. To je jen jeden z dnes již více než stovky zdokumentovaných
případů připisovaným svaté Zdislavě z Hradu Lemberka.
O její beatifikaci (pozn. P. N.: beatifikace je druhým stupněm kanonizačního procesu – tj.
procesu, vedoucího eventuálně k prohlášení za svatého) požádal již v roce 1849 litoměřický
biskup Augustin Bartoloměj Hille, avšak bezvýsledně. Roku 1895 byl zahájen proces
blahořečení Zdislavy. Impulzem pro beatifikaci byla aktivita faráře z Jablonného
v Podještědí Josefa Tschörche, který požádal o potvrzení nepamětného kultu paní Zdislavy
z Lemberka. Ve spolupráci litoměřického biskupa Schöbela, kanovníka Štěrby a dominikána
Benedikta Kundráta byly vykonány všechny potřebné práce pro beatifikaci. Proces
beatifikace byl dokončen 6. září 1900 a dodán Kongregaci pro svatořečení do Říma.
Kongregace vyjádřila souhlas k procesu 27. srpna 1907 a papež Pius X. 28. srpna 1907
Zdislavu z Lemberka blahořečil.

Roku 1995 byla papežem Janem Pavlem II. uznána za svatou (byl uznán zázrak uzdravení
MUDr. Františka Straky; v roce 1989 se jeho příbuzní modlili ke Zdislavě a MUDr. Straka se
probudil z klinické smrti). 21. května 1995 papež Jan Pavel II. při své návštěvě České
republiky na stotisícovém shromáždění na letišti v Olomouci-Neředíně svatořečil
blahoslavenou Zdislavu z Lemberka spolu s blahoslaveným Janem Sarkanderem. Na žádost
litoměřického biskupa Josefa Kukla byla prohlášena v témže roce za hlavní patronku
litoměřické diecéze a její hrob v Jablonném v Podještědí je diecézním poutním místem.
Roku 2002 vydala Česká národní banka k 750. výročí úmrtí Zdislavy pamětní stříbrnou
minci v hodnotě 200 Kč.
Roku tisíc dvě stě padesát a dva po
zrození mileného Jezu Krista odešla
ze světa Zdislava, paní vzácná,
počestná a čistá, jež pomáhat
bědným měla dar. Pěti mrtvým dala
povstat z már, slepcům kouzlem zrak
zpět vracela, maláty uměla docela
vyhojit, léčila mrzáky a konala četné
zázraky.
Aby nám náhodou někdo z mladších
čtenářů P.N. nemohl vyčíst objektivnost tohoto článku, podíváme se nyní na sv. Zdislavu
očima PhDr. Vlastimila Vondrušky, kterého znají hlavně Ti z Vás, co si v naší knihovně
půjčují historické romány o vládcích a významných osobnostech Českého království.
Působil v Československé akademii věd a v Národním
muzeu. Vydal na čtyři desítky historických románů a
více než desítku naučných knih, za což dostal spoustu
ocenění.
Napsal PhDr. Vlastimil Vondruška
O světici s erbem lva (náležel rodu Markvarticů, k
němuž patřil i její manžel Havel z Lemberka) existuje
mnoho statí, knih a dokonce i film. To samozřejmě
navozuje pocit, co vše o skutečné historické Zdislavě
víme. Ale je to hrubý omyl. Reálných, historicky věrohodných zpráv je jako šafránu. V době,
když žila, se o ní téměř nikde nepsalo a autentická svědectví vůbec neexistují. Objevuje se
poprvé až ve Žďárské kronice a v Dalimilově kronice. Obě však byly napsány na počátku 14.
století a tedy nejméně padesát let po její smrti. I v nich je reálných zpráv minimum, pouze
se tu velebí její svatost.
Kdy a kde se Zdislava narodila, netušíme. Předpokládá se, že to bylo kolem roku 1220
někde na Vysočině, protože jejím otcem byl vlivný moravský velmož Přibyslav z Křižanova.
Kolem roku 1238 se provdala za důvěrníka krále Václava Havla z Lemberka. Měla s ním
nejspíše tři syny a dceru a společně založili v Jablonném špitál poté, co sem pozvali
dominikány. To je vše, co o ní opravdu věrohodně víme. Vše ostatní jsou smyšlenky, včetně
líčení její povahy.

Problém životopisů světců a světic je ten, že se za věrohodné prameny považují legendy,
ale to je nesmysl. Legenda není biografie, je to vylíčení zbožných skutků, v naprosté většině
historek vymyšlených po smrti oslavované osobnosti. Nezapomeňme, že legendy mají
propagandistický ráz. S jistou mírou nadsázky platí, že jejich pravdivost je stejná, jako by
někdo za mnoho století chtěl napsat dějiny konce Rakousko-Uherska a vycházel z her Járy
Cimrmana.
Že tento odsudek není nijak přehnaný, svědčí analýza některých částí legend, ke kterým se
podařilo najít srovnávací materiál. Píše se třeba, že Zdislava z Lemberka osobně pomáhala
při stavbě svého špitálu a přinášela kameny na stavbu. Pokud odmyslíme fakt, že je z
hlediska tehdejší doby společensky téměř nemožné, aby šlechtična podobným způsobem
pracovala, vylučuje to i její postava. Podle rozboru kosterních pozůstatků byla vysoká asi
160 cm, byla štíhlá se slabě vyvinutým svalstvem, což vše ukazuje na to, že život netrávila
aktivním způsobem, třeba že by pracovala.
V jedné z nedávno vydaných knih se píše o malé Zdislavě, že prý měla úctu k řeholnímu
způsobu života a chtěla být poustevnicí. Tajně proto odcházela z rodného hradu do
hlubokých lesů, kde se snažila myslet na Boha, postila se a odpírala si pohodlí. To
rozněcovalo její touhu po Bohu. Pokud někdo napíše něco takového v románu, je to
příjemné čtení, ale pokud to někdo vydává za skutečnou historii, je to naprosto nekorektní,
protože nic takového žádný pramen ze středověku nepotvrzuje. A ten, kdo zná středověké
kroniky a listiny, potvrdí, že je nesmysl, aby se taková zpráva dochovala.
O tom, že by byl celý její život prodchnut touhou konat dobré skutky, lze rovněž
pochybovat. Zdá se totiž, že se charitě začala věnovat až na sklonku svého života, protože v
letech 1247 až 1249 povstal Přemysl proti svému otci králi Václavovi. Přemyslovi spojenci
plenili na statcích svých odpůrců, kromě jiného i pod Lemberkem. Bylo běžné, že se
manželky rytířů snažily pomáhat svým poddaným a právě do této doby se datuje Zdislavina
péče o raněné a nemocné.
Zajímavý je i postřeh olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, který roku 1249
navštívil Havla a Zdislavu na jejich sídelním hradu Lemberku. Jednal s Havlem z Lemberka o
jeho vazalství a zapůjčení majetku, nicméně o Zdislavě z Lemberka se nezmiňuje. Z toho
můžeme usuzovat, že se v té době Zdislava nikterak „zázračně“ či mysticky nechovala a na
jejím vzhledu údajně neshledával nic mimořádného.
Spolehlivě neznáme ani datum jejího úmrtí. Dalimilova kronika uvádí, že zemřela roku 1252.
Analýza kosterních pozůstatků potvrdila, že se dožila zhruba 33 let. Protože se soudí, že se
narodila kolem roku 1220, datum smrti vychází. Jenže to datum 1220 je hypotéza, nikde
potvrzeno není. A pokud se podíváme na jiná data v Dalimilově kronice, zjistíme, že si autor
často nedělal těžkou hlavu se správností dat. S ohledem na věk jejích dětí je možné, že se
narodila později a později i zemřela.

Obraz Zdislavy z Lemberka, který
přetrval do dnešní doby, je spíše
popisem zbožnosti či kultu, který
se kolem její osoby staletími
vytvořil. O Zdislavě z Lemberka
neexistuje ucelená legenda či spis,
který by popisoval její život či činy,
jako je tomu například u její
současnice Anežky České.
Neexistuje ani žádný verifikovaný
(ověřený) spis nebo jiný dokument,
který by Zdislava z Lemberka
napsala.
A jen pro historickou přesnost je
třeba říci, že Lemberk je
zkomolenina původního názvu
hradu Löwenberg (Havel z
Lemberka měl přece v erbu lvici).
Tento hrad je poprvé spolehlivě
zmiňován až roku 1249, tedy více
než deset let poté, co Zdislava
odešla do severních Čech.

Bazilika sv. Vavřince a sv Zdislavy, Jablonné v Podještědí

Po svatbě žila nejspíše v
Jablonném, opevněné tržní
osadě na významné
kupecké stezce.
Nad každým sdělením je
třeba přemýšlet a srovnávat.
To platí o středověku, stejně
jako o současnosti.

Zámek Lemberk: Jablonné v Podještědí

Když jarní vítr zavane do svěžích hájů mladých bříz,
načechrá květy v zahradách, hned lidé mají k nebi blíž.
Zas vůně květů šeříků se mísí s vůní jabloní.
Snad svět v příštím okamžiku se svému Tvůrci pokloní.
Gloria, Tobě, Stvořiteli, za moudrost Tvou a za krásu.
Pokorně bychom vždycky měli stát nad Tvým dílem v úžasu.
I já Ti, Pane, vzdávám dík za všechnu krásu v okolí.
Jako bys tím chtěl člověku ráj připomenout na chvíli.
To všechno je však stále málo. Vždyť my tu máme chválu pět
Ježíši Kristu, jež svou obětí na kříži spasil celý svět.
Jen chvála v písních má tu znít, příkladem Tvým, Ježíši, máme jít,
svědectví v skutcích světu dávat, život Tvým slovem naplnit.
Jak nemyslet teď na posilu, kterou jsi
pro nás, Duchu svatý.
Jen v Tobě máme naději i víru, jsi dárcem
darů přebohatých.
Přesvatou Boží Trojici, v modlitbách
máme teď jen vzývat.
O nesmrtelné naději a lásce Boží stále
zpívat.
Však ještě jedna prosba zbývá, jak
červená nit vine se:
Oroduj za nás, Boží Matko, u trůnu Boží
trojice.
Nejblíže k trůnu Beránkově má jistě
každé slovo Tvé,
když zvláště v májové teď době modlitba
na rtech spočine.
Oroduj za nás, naše děti, ať Boží láska
má v nás chrám
a v chvílích zkoušek i oběti přímluvou
svojí nás ochraň.

Příběh na pokračování
V dnešním čísle P.N. jsme napsali poslední díl o knězi Antonínu Zgarbíkovi, který byl
umučen totalitním komunistickým režimem.
Dovolte nám, abychom v tomto prvním díle připravované trilogie napsali o dalším krutém
režimu a to fašistickém. Chceme v něm tak trošku odbočit od církevních (křesťanských)
témat a zavzpomínat na naše české, moravské a slovenské občany, kteří prožívali těžké časy
v dobách protektorátu a i přes to hrdinně bojovali proti zrůdné nacistické tyranii.
Ve třech dílech nahlédneme do období heydrichiády, která před 79 lety krutě otřásala naší
krásnou zemí. V dnešním díle si připomeneme atentát na říšského protektora-27. květen.
Ve druhém pak tragédii obcí Lidic a Ležáků – 10. a 24. června. V posledním díle chceme
psát o původně katolickém knězi – posléze pravoslavném biskupu sv. Gorazdu II. (vlastním
jménem Matěj Pavlík – rodák z Hrubé Vrbky), který je spojen s atentátem na Heydricha a
farářem Josefem Štemberkem spjatým s Lidicemi o kterého blahořečení se usilovně snaží
kardinál Duka již od roku 2012.
Atentát na Heydricha byla úspěšná diverzní akce výsadkářů Operace Anthropoid (volně
přeloženo - lidoop) exilových československých branných sil za druhé světové války, cílem
atentátu byl prominentní nacista, zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich – (muž se
železným srdcem). Atentát provedli 27. května 1942 v Praze - Libni Jozef Gabčík a Jan
Kubiš, kteří byli pro tento úkol speciálně vycvičeni v Anglii. Důvodem k atentátu byly
popravy předních členů vojenské ilegální organizace Obrana národa po příchodu
Heydricha do Prahy. Byl brán i jako pomsta Sokolů!
Vysazení parašutistů provedla 138. (výsadková) peruť RAF. Gabčík s Kubišem tehdy
seskočili poblíž Prahy, u hřbitova obce Nehvizdy. Pomoc při vykonávání nebezpečného
plánu jim nabídly desítky českých rodin, které za svoji odbojovou činnost většinou zaplatily
životem.

Jozef Gabčík

Odvetné represivní akce,
včetně vyhlazení obcí
Lidice a Ležáky
a popravou mnoha
osob, se souhrnně
nazývají heydrichiáda.
Jednalo se o ojedinělý
atentát na představitele
bezpečnostních složek
nacistického Německa v průběhu
druhé světové války, který měl vliv na
vnímání Československa Spojenci za
války i při obnově státu.

Jan Kubiš
Gabčík

Důvody k atentátu Od svého ustavení se československá exilová vláda stále více dostávala
pod tlak britských oficiálních míst. Důvodem byla malá aktivita domácího odboje v obsazeném
Československu. Koncem roku 1940 byl proto československou exilovou vládou v Londýně
přijat program pomoci domácímu odboji. Počítalo se s vysíláním specialistů vycvičených na
nestandardní vedení války (diverze, sabotáže) do Protektorátu a jejich zapojení do domácího
protiněmeckého odboje. Koncem léta roku 1941, po nástupu Reinharda Heydricha do funkce
zastupujícího říšského protektora, bylo rozhodnuto o rozšíření činnosti vysílaných specialistů o
teroristickou činnost (atentáty a fyzická likvidace příslušníků německé okupační správy, zrádců
a kolaborantů z řad českého obyvatelstva). První takto koncipovanou operací se měla stát
operace Anthropoid. Rozhodnutí k likvidaci Reinharda Heydricha je datováno k 3. říjnu 1941. Z
dochovaného písemného dokumentu z jednání vyplývá, že důvodem k atentátu byly popravy
předních členů vojenské ilegální organizace Obrana národa po příchodu Heydricha do Prahy.
K výcviku na provedení operace Anthropoid byli povoláni rotmistr Jozef Gabčík a rotný Karel
Svoboda. Svoboda byl koncem roku 1941 z důvodu úrazu při cvičném seskoku z operace
vyřazen a na Gabčíkův návrh nahrazen rtm. Janem Kubišem. Samotný výcvik zahájili v létě 1941
ve výcvikových školách ve Skotsku, ve kterých prodělávali výcvik i britští commandos.
Po zákazu české tělovýchovné organizace Sokol státním tajemníkem říšského protektora K. H.
Frankem 12. dubna 1941 někteří členové zakázané organizace vytvořili odbojovou skupinu
Jindra. Ta se zapojila do příprav na atentát, sháněla ubytování a informace. Zároveň však
varovala Londýn před možnými důsledky atentátu. Po atentátu byla síť skupiny Jindra nacisty
zlikvidována.
Původní plán útoku předpokládal, že Gabčík a Kubiš
zaútočí na Heydricha poblíž jeho sídla v zámku
v Panenských Břežanech, ale kvůli zvýšené ochraně cíle
byl tento plán zamítnut. Náhradním místem, které
Gabčík s Kubišem pro atentát vybrali, bylo zaústění
tehdejší Kirchmayerovy třídy, s ostrou zatáčkou vpravo
dolů, směrem k Trojskému mostu přes Vltavu. Podle
předpokladu zde Heydrichův řidič Klein musel zpomalit,
což jim umožňovalo snadnější střelbu na automobil.
Další výhodou vybrané lokace bylo, že se nacházela
daleko od veškerých policejních posádek, kasáren a
stanic gestapa. Jak se později ukázalo, její nevýhodou
byla jen blízká tramvajová zastávka, kde se mohlo
pohybovat větší množství českých civilistů.
Reinhard Heydrich

Ráno 27. května odjeli Gabčík s Kubišem tramvají na
Žižkov, kde si vyzvedli jízdní kola, na kterých přijeli do Holešovic. Gabčík pod kabátem sestavil
svůj samopal Sten Mk II bez ramenní opěrky. Oba vyčkávali Heydrichův příjezd. Heydrich po
snídani strávil chvíli s rodinou a odjel autem z Panenských Břežan směrem na Pražský hrad,
odkud se měl následně vydat do Ruzyně a letecky se přepravit do Berlína za Hitlerem. V
rozporu s nařízením nebyl jeho automobil ještě opancéřovaný a jel bez ochranného
vojenského doprovodu.

Průběh atentátu
Kabriolet Mercedes 320 Cabriolet-B s
otevřenou střechou řídil osobní šofér a šéf
ochranky Johannes Klein. Heydrich cestoval
na předním sedadle. V cca 10.32 až 10.35
automobil zatáčel tehdejší Kirchmayerovou
třídou vpravo do ulice V Holešovičkách, kde
vozidlo muselo zpomalit. Gabčík odhodil
kabát a ihned se pokusil střílet na vůz, ale
jeho samopal Sten selhal. V roce 2015 byla
v archivech objevena zpráva protektorátní
policie, která při ohledání místa za příčinu
nevystřelení uvedla vzpříčený náboj v hlavni.

Poškozený vůz na místě činu

Heydrich, který projel kolem mířícího Gabčíka, si uvědomil, že se jedná o atentát. Ale místo
toho, aby řidiči přikázal z místa rychle ujet a zvýšil tím šanci na záchranu, učinil dvě chyby.
Jednak přikázal vůz zastavit a současně se v autě postavil, s vytažením zbraně. V daný okamžik
hodil Jan Kubiš na auto speciálně upravenou, původně protitankovou, bombu, která však
nezasáhla vnitřní prostor kabrioletu, ale narazila do karoserie. Explodovala vně vozidla před
pravým zadním kolem. Intenzivní detonace vysypala okna projíždějící tramvaje číslo 3.
Střepiny z výbuchu zasáhly zastupujícího říšského protektora.
Po výbuchu se Kubiš i Gabčík pokoušeli pokračovat ve střelbě z pistolí. Heydrich i Klein
vyskočili z vozu a oba vytáhli osobní zbraně. Heydrich začal pronásledovat Kubiše, ale při
pokusu o střelbu neměla zbraň ráže 7,65 mm zásobník. Proto se vrátil zpět k autu, kde si
zraněný sedl na sedadlo.
Jan Kubiš si střelbou do vzduchu proklestil cestu davem zvědavců (převážně cestujících z
tramvaje). Nasedl na kolo, a ač sám raněn nad levým okem, ujel na domluvené záchytné místo
ve Staré Libni.
Řidič Johannes Klein se vydal za Josefem Gabčíkem a začal po něm střílet, ale údajně během
pronásledování střílet nemohl, protože si omylem uvolnil zásobník. Gabčík se chtěl schovat v
řeznictví. Majitel řeznictví Brauner, stoupenec nacistů a spolupracovník gestapa, vyběhl ven a
přivolal řidiče Kleina, jenž vběhl do obchodu. Gabčík, nemaje jiný únik, vyrazil proti Kleinovi,
kterého postřelil do nohy. Klein pak přikázal Braunerovi, aby Gabčíka pronásledoval. Ten ale
učinil pouze několik váhavých kroků. Gabčík mezitím zmizel v postranních uličkách.
Jednou z náhodných svědkyň útoku byla ošetřovatelka Marie Navarová, která začala zraněného
Heydricha ošetřovat a shánět pro něj odvoz do nemocnice. Po chvilce zmatků byla získána
dodávka převážející leštidlo a Heydrich se dostal okolo 11. hodiny do blízké nemocnice Na
Bulovce. Heydrich měl po atentátu zlomené žebro, protrženou bránici a poškozenou slezinu.
Plechová střepina ze sedadla vnesla do těla nečistotu, s následným rozvojem sepse (otrava
krve).
Heydrich upadl 3. června do kómatu a 4. června v 4.30 zemřel dle prvotní úmrtní zprávy na
celkovou sepsi organismu v nemocnici Na Bulovce.
Jedna z populárních teorií také tvrdí, že Heydricha zavraždil sám K. H. Frank, protože v něm
viděl velkou konkurenci.

Další osudy parašutistů
Původně se měla skupina ukrývat v pravoslavném
kostele Cyrila a Metoděje jen krátce, parašutisté byli
domluveni s Vojtěchem Paurem, který pracoval v
pohřební službě, že pro ně ke kostelu přijede a
vyveze mimo město. To se však již zrealizovat
nepodařilo. Jeden z parašutistů výsadku Out
distance přestal se svými druhy spolupracovat a stal
se konfidentem gestapa. Byl to Karel Čurda. Ten
prozradil fašistům spolupracovníky parašutistů, skrze
něž se gestapo dozvědělo o úkrytu dříve, než tato
skupina stačila uniknout.
Dne 18. června 1942 ve 4.15 ráno byla katedrála
obklíčena přibližně 760 příslušníky bojových
útvarů Waffen-SS. U zásahu bylo dále přítomno
několik desítek příslušníků gestapa a místní
hasičské posádky. Celé okolí bylo neprodyšně
uzavřeno.
Jaké následky to mělo pro zasahující hasiče?
Dostupná literatura uvádí, že každý, kdo se
zúčastnil akce v Resslově ulici, obdržel od
gestapa peníze a vyznamenání. Po válce však tyto
neradostně nabyté peníze hasiči vrátili
neutracené úřadům na spořitelních knížkách.
Tedy většina z nich. Velitel hasičů Jaroslav Klouček byl
však z jiného těsta a na místě byl horlivým
pomocníkem oddílům SS a gestapu. Za toto se po
skončení války zodpovídal i u soudu, vina mu však
nebyla prokázána natolik, aby dostal trest smrti
oběšením.
Pravoslavný biskup Gorazd se pokusil ukončit
nacistický teror, který následoval, svým vlastním
sebeobětováním. Napsal několik dopisů, předsedovi
protektorátní vlády, ministrovi školství a také do
kanceláře říšského protektora, ve kterých vzal veškerou
odpovědnost za ukrývání parašutistů na sebe. Byl
připraven podstoupit jakýkoli trest včetně smrti, ale
tehdy vyhlášené stanné právo neušetřilo nikoho.
Zastřelen na Kobyliské střelnici byl 4. září 1942.
Česká pravoslavná církev pak byla zakázána.

Smrt výsadkářů
Na hlídce byli v tuto dobu velitel parašutistů Adolf Opálka spolu s Janem Kubišem a
Josefem Bublíkem, kteří se rozmístili strategicky na vyvýšeném kůru v kostele. Po několika
minutách proniklo do budovy gestapo, se kterým začali tři parašutisté vést přestřelku. Boj
trval přes dvě hodiny. Odpor tří parašutistů byl zlomen poté, co jim došlo střelivo a Němci
se je snažili usmrtit pomocí ručních granátů. Opálka a Bublík, ač zraněni střepinami, ještě si
sami stačili posledním nábojem vzít život, i když Bublík zemřel až při převozu do lazaretu
SS v Praze-Podolí. Kubiš, kterého nejvíce zranily střepiny granátů, zemřel až v sanitce, kde
již byl v bezvědomí. Později byla těla obou posledně jmenovaných převezena zpět ke
kostelu k identifikaci, ke které byl přivezen i zrádce a konfident gestapa Karel Čurda.
Ostatní parašutisté s napětím poslouchali boj svých kamarádů ukryti v kryptě kostela. Byli
to Jozef Gabčík, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý a Josef Valčík. Když Němci ovládli prostory
kostela, začali házet do krypty granáty slzného plynu, které jim obránci vyhazovali zpět na
ulici. Následoval pokus parašutisty vyplavit, k čemuž byli přivoláni protektorátní hasiči.
Parašutistům se několikrát podařilo vystrčit hasičské hadice zpět na ulici a vedli palbu z
krypty po německých vojácích. Při opakovaném pokusu o vystrčení hasičských hadic, přišli
zásahem jednoho z hasičů o jejich žebřík, čímž přišli o možnost dál hasičům hadice účelně
odrážet. Němci mezitím prorazili do krypty další
vchod v oblasti zazděného starého
vchodu za pomoci výbušnin.
Následoval pokus německých
vojáků proniknout do krypty.
Jejich pokusy byly odráženy,
jelikož obránci měli lepší
podmínky pro boj (stříleli ze
tmy na světlo a Němci museli
sestupovat po schodech). Jejich
boj skončil až nedostatkem munice.
Stejně jako jejich kamarádi parašutisté
Karel Čurda
Viliam Gerik
v horní části kostela se odmítli vzdát a také si
hrdinně zvolili smrt střelnou ranou z vlastní zbraně. Vzhledem k tomu, že totožnost většiny
parašutistů nebyla německým úřadům známa, byl k identifikaci těl po akci přizván Karel
Čurda.
Zrada Karla Čurdy
Kromě parašutistických skupin jako Anthropoid, Silver A a Silver B byla na území
protektorátu vysazena také skupina tří parašutistů s krycím názvem Out Distance. Jejími
členy byli velitel skupiny Adolf Opálka, Ivan Kolařík a Karel Čurda. Kvůli mlze byl rozkaz k
seskoku změněn a jako místo bylo určeno až místo poblíž Písku namísto zamýšleného
Tábora, navigátor však udělal chybu (což nebývalo neobvyklé) a skupina seskočila 100
kilometrů východně od Písku, kde neměli žádné kontaktní adresy. Opálka byl lehce zraněn,
Ivan Kolařík ztratil doklady a jeden kontejner (z původních dvou) se jim nepodařilo najít.
Velitel skupiny v zájmu bezpečnosti nařídil, aby se skupina rozdělila.

On zatím naváže kontakt s odbojem a dá jim o tom vědět. Navzdory výcviku a
nejpřísnějšímu zákazu stýkat se s příbuznými, přeběhl Ivan Kolařík za rodinou na Slovensko.
Za heydrichiády Ivan Kolařík spáchal sebevraždu jedem, kvůli bezpečnosti rodiny, poté, co
od ní bez dokladů odešel. Přesto rodina Kolaříkova byla zastřelena 30. května 1942 v Brně.
Karel Čurda uprchl za přítelkyní, se kterou měl před svým odchodem do zahraničí dítě.
Později strávil několik týdnů u rodičů v době, kdy v Praze Kubiš s Gabčíkem provedli
atentát. Noviny po atentátu neustále zveřejňovaly nová jména popravených osob. Byly
vypáleny Lidice 10. června 1942. Po vyhlášení amnestie (pro kohokoliv, kdo přijde s
informací) jako jeden ze zoufalých kroků gestapa, Čurda pod tlakem rodiny či obavy o ni, se
rozhoduje obětovat všechny ostatní a nejprve zasílá 13. června anonymní dopis s udáním
Gabčíka a Kubiše na úřadovnu gestapa v Benešově. Dopis ale zůstal zcela bez odezvy jako
jeden z mnoha. 16. června tedy Čurda osobně přijel do Prahy a vstoupil do Petschkova
paláce – hlavní úřadovny Gestapa, které začalo okamžitě s jeho výslechem. Karel Čurda
nevěděl, kde se teď strůjci atentátu ukrývají, ale měl jejich původní kontaktní adresy.
Kontaktní adresy i jména lidí, kteří skupinám pomáhali. Postupně Gestapo začalo ihned
zatýkat a brutálně mučit lidi, zapojené do odboje a rozkrývat prakticky celou síť. Tak se
stalo, že např. rodina Moravcova, kde bylo neoficiální velitelství všech parašutistů, byla také
prozrazena. Marie Moravcová spáchala sebevraždu jedem před zraky manžela, před
zatčením gestapem. Syn Vlastimil nebyl v době zatčení doma a byl zpět do Prahy přivolán
falešným telegramem, ve kterém stálo, že matka těžce onemocněla. Po návratu byl zatčen a
mučen gestapem, stejně jako otec Alois. Pravděpodobně Vlastimil po dlouhém mučení, kdy
mu mimo jiné ukázali useknutou hlavu jeho matky (o jejíž sebevraždě nevěděl), nakonec
prozradil, že parašutisté jsou schovaní v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Dne 18. června 1942 skončil po dlouhém sedmihodinovém boji s Němci život sedmi
československých parašutistů – Opálka, Gabčík, Kubiš, Valčík, Bublík, Hrubý, Švarc. Karlu
Čurdovi byla vyplacena odměna 0,5 milionu říšských marek, tj. 1/4 celkové nacisty vypsané
odměny 2 milionů říšských marek (stejná suma čekala dalšího zrádce – parašutistu Viliama
Gerika – zbytek se rozdělil mezi 7 občanů říše a 53 menších udavačů z Protektorátu).
Zradou Karla Čurdy byla prakticky zcela odkryta síť českého odboje v Praze a zničena.
I s rodinami byli popraveni nebo zahynuli sebevraždou nejbližší čeští spolupracovníci
parašutistů Jan Zelenka-Hajský, Václav Novák, Jaroslav Piskáček, Václav Růta a další. Karel
Čurda i Viliam Gerik byli po skončení války popraveni československými úřady 29. dubna
1947 za zločiny vlastizrady.
Důsledky
Tento čin měl pro český národ dalekosáhlé následky, jelikož nacistický teror ještě zesílil. Již
28. květen zahájili nacisté popravy pro schvalování atentátu na Heydricha a 29. září bylo
zaznamenáno, že stanný soud odsoudil za tyto údajné zločiny 252 lidí. Jedním z
nejznámějších míst poprav se stala kobyliská střelnice. Odhaduje se, že v reakci na atentát,
při tzv. (druhé) heydrichiádě, nacisté zabili 2 tisíce lidí. Mimo jiné vypálili obce Lidice
(10. června 1942) a Ležáky (24. června 1942). Zároveň úspěšný atentát vzbudil ve světě
pozitivní ohlas a na jeho základě byla Brity odvolána Mnichovská dohoda.

5. srpna 1942 ji prohlásila za neplatnou od samého počátku a přislíbena poválečná obnova
Československa v jeho „předmnichovských“ hranicích, což bylo jedním z hlavních
politických cílů atentátu.
Samotný atentát prý Adolfa Hitlera nesmírně rozzuřil, neboť Heydrich patřil mezi jeho
oblíbence.

Někdo může namítnout, že se tato akce neměla
uskutečnit, protože po ní zemřelo mnoho
nevinných lidí.
Oni ale nezemřeli kvůli těmto hrdinům, ale kvůli
zrádcům, kolaborantům, posluhovačům
zrůdného nacismu a šíleného fanatismu lidí
v gestapu.
Tito muži, šli do akce s vědomím, že můžou
zemřít (což se také stalo) a přesto do ní
šli…….bojovat za svou vlast………za svůj národ.

Čest jejich památce!

Kardinál Tomáš Špidlík (1919 – 2010)
jezuita, teolog, zakladatel Centra Aletti:

„Vše, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení věčnost vytvářejí vztahy, které nikdy nekončí!“
Služebníci Ježíšova velekněžského Srdce
V našem Farním centru proběhla přátelská beseda nejenom pro členy Služebníků Ježíšova
velekněžského Srdce, ale i pro ostatní farníky, kteří projevili o duchovní činnost zájem. Paní
Ludmila Vaculovičová – místní vedoucí společenství - na setkání pozvala ct. s. Kateřinu
Klosovou (zakladatelku) a její dvě duchovní a organizační pomocnice.
Poslání a zaměření Služebníků JVS: odevzdání všeho, co přichází Božímu Srdci v oběť za
kněze s tím, že vše ostatní, na čem záleží, bude Pán opatrovat. Nejhlubší modlitbou je tedy
oběť. (Důležitá je modlitba růžence, novéna a úcta ke svatým).
Zakladatelka SJVS Matka Stan. Ernostová (1891-1968) měla v srdci touhu založit
společenství a brzy rozpoznala jako své poslání oběť za kněze. Za svého života označila za
duchovního otce Tomáše Špidlíka, z jehož odkazu Služebníci čerpají. (Dalšími duchovními
zdroji: Ignác z Loyoly, František Xaverský, Otec Pio, Jan Pavel II, sv. bratři Cyril a Metoděj).
Centrum Společenství Aletti vzniklo z podnětu kardinála Špidlíka v roce 1992 v Římě,
později i v Olomouci. Jde o celosvětové jezuitské apoštolské dílo reagující na přání Jana
Pavla II., aby církev „dýchala oběma stranami plic“. Olomoucké centrum Aletti rozvíjí odkaz
– charizma kardinála Špidlíka. (Hlavní zástupci: jezuité P. Ambroz, M. Altrichter, komunita
zasvěcených sester - předst. L. Karczubová, K. Klosová). Součástí Centra Aletti je
nakladatelství Refugium, které nabízí duchovní bohatství textů (díla kardinála Špidlíka,
ignaciánská spiritualita, východní spiritualita, novény, životopisy světců apd).

Členové Pastorační rady farnosti děkují členům místního společenství za příklad života z víry.
Duchovně se nezaměřují jen na osobní spásu, ale jako Služebníci Ježíšova velekněžského Srdce
chtějí sloužit i církvi. Také cítí zvláštní poslání a odpovědnost za mravní vývoj celé společnosti.

Z myšlenek kardinála Tomáše Špidlíka:
Život je umění využít všech možností k vlastnímu růstu, odhadnout situaci a překonat krize.
Duchovní život je boj, naše víra má slabá a silná místa. Seznam základních pravd a
zkušeností je rozveden v modlitbě Věřím v Boha a krátký souhrn vší dokonalosti je obsažen
v modlitbě Otče náš.
Modlitba je vztah k Bohu, pozdvižení srdce a rozhovor duše s Bohem. Touha mluvit s lidmi
a s Bohem upřímně a nestrojeně je jistě jedna z velkých pozitivních hodnot dneška.
Kořenem, pramenem, dominantou všech modliteb pro křesťany zůstane modlitba, kterou
nás naučil sám Kristus: Otče náš. Máme-li být autentickými, pravými křesťany musí text

modlitby odpovídat našemu jednání, chtění, cítění. Ke slovům modlitby se nedá nic přidat.
To je ovšem práce životní.
Dnes se hroutí mnohé struktury, systémy, které se donedávna považovaly za nezměnitelné.
Je pochopitelné, že prudký proud myšlenek a směrů odplavuje všechno, co nestojí na skále.
Promýšlíme-li Otčenáš, najdeme to pevné, oč se církev už dva tisíce let opírá: zákon
modlitby a zákon víry.
Kristus přišel na svět, aby přemohl zlo. Zvolil k tomu svou zvláštní cestu, cestu kříže.
Přemohl bolest bolestí, neúspěchy neúspěchem. Zbavil nás zla, ne útěkem, ale proměněním
zla v dobro skrze kříž. Křesťan by se měl modlit za to, aby dovedl zlé proměnit v dobré, aby
byl schopen všechno zlo posvěcovat nesením kříže za Kristem. Kříž je i bolestný přechod
z tohoto světa k Otci.
Nesmírná Boží láska se vtělila do lidských citů Ježíše Krista, který byl jako „jeden z nás“.“
Tím, že přijal lidské city, reagoval lidsky i na hřích. Když na něj myslel, stala se opravdu jeho
duše „smutnou až k smrti“. (Mt 26,38) Hřích se tedy dotkl Boha lidským způsobem
v Bohočlověku, který vypil jeho hořkost až do dna.
Smrt je radostná brána k plnému poznání pravdy. Pro křesťany se stala smrt uměním žít.
Naše umírání stále doprovází slabost těla a utrpení. Smrt už není zlem, ale přechodem.
Svatý Augustin říká: „Bojí se snad obilí, když je mají zavést do stodoly? Naopak, čeká na to!“

Oslava mateřství včerejška i dneška
Mariánský měsíc máj chválí a vítá prvními rozkvetlými květy a stromy nejenom mateřství
Panny Marie, ale i všech ostatních křesťanských žen a matek. Rodička Kristova jim svým
životem předkládá svědectví o zodpovědném a ochotném přijetí daru fyzického i
duchovního mateřství, jejímž nevyčerpatelným zdrojem je všeobjímající Boží láska.
Biblickou pravdu potvrzuje i lidské přísloví: „Čím více vydáváš, tím více bohatneš“.
Skrze lásku k Bohu, nabídla lidem poklad duchovního mateřství svatá Matka Tereza z
Kalkaty. Zapomněla na sebe stejně jako ostatní matky, které darovaly život svým dětem. Ale
nezvolila si život uprostřed vlastní rodiny, ale uprostřed špíny, nemocí a bídy. Jejími
pomocníky byla neochvějná víra a ohromující křesťanská láska. Pána Boha viděla na ulicích
v každém opuštěném. Slyšela pláč Betlémského dítěte v pláči každého zanedbaného dítěte
i v nepatrném hlesu vyhnaného plodu.
Přání Matky Terezy určené všem ženám:
„Žádejte Pannu Marii, aby učinila vaše srdce tiché a pokorné. Takové, jaké bylo její srdce a
srdce jejího syna. Je snadné být pyšný, hněvivý a sobecký – tak snadné. Ale jsme stvořeny
k větším věcem. Jak mnoho se můžeme učit od Panny Marie! Byla tak pokorná, protože
celá patřila Bohu. Byla plná milosti. Řekněme Marii, ať řekne Ježíši: „Nemají vína“ – vína
pokory a mírnosti, vlídnosti a laskavosti. Jistě nám odpoví: „Udělejte všechno, o co vás
požádá.“ Chopte se radostně všech příležitostí, které vám Ježíš posílá. Učte se pokoře tím,
že radostně přijímáte pokořování. Naučte se umění ohleduplnosti a budete stále víc

podobni Kristu, protože jeho srdce bylo vždy pozorné k druhým. Povolání mateřství –
služba pozornosti. Panna Maria v Káně neučinila nic jiného, než že byla pozorná
k potřebám druhých a řekla o nich Ježíši. Domov, o který pečujete, by měl přetékat láskou,
která světélkuje každému příchozímu.“
Vybraný úděl Matky Terezy je výjimečný, ale stejně Bohem ceněné je každé jiné přijetí milosti
mateřství. Láska matky a hodnota daru domova - místa, kde jsme zažívali bezpečí a navázali na
rodové kořeny – narůstají s ubíhajícím časem. Ale až smrtí matky zažíváme plnou bolest
z nenahraditelné ztráty. Nesplacený dluh můžeme uhradit nepřímou formou modlitby. Hřbitov
se nám stane posvátným místem maminčiny památky.

Josef Václav Sládek

Své matce
Tak prostě jít a zbožně žitím.
jak ty jsi šla, to ve všem vše,
a tišinou a vlnobitím
mír hledat, nalézt v duši své.

A nepřemýšlet, jak co bude,
jen trpělivě brát, co jest,
a s úsměvem a pokorou
Těžký ten kříž svůj nést.

Svou povinnost vždy najít ráno
a plnit ji celým dnem
a večer, když vše dokonáno,
zrak zavřít smírným, tichým snem.
Další z básníků, který svými díly oslavoval život vesnické matky byl i Jan Čarek (1898-1966).
Láska maminky jej osudově provázela i celým uměleckým životem. Jeho slovy můžeme i dnes
oslavit a zároveň poděkovat všem našim zemřelým mamičkám a stařenkám:
„Moje matka, rodička 12 dětí, nezanechala mně pro život jen peřinu z peří našich hus, které ve
svém stáří pásala, ale zanechala mně nade vše vroucí odkaz svého srdce. Tak, jako jsem se
v mládí od ní učíval pracím na našich polích, učím se i dnes ve svém životě, ve svém díle zbožné
lásce ke všemu stvoření božímu, úctě k mozolné práci chudých. Osudy prostých vesnických lidí,
z nichž bylo mně dopřáno vzejít, učil jsem se milovat v jejím vyprávění. Svět písní, modliteb,
pověr, pověstí a zvyků z jejich úst vcházel v mé srdce. A úsměv matky zemřelé, který v síti svých
vrásek dívá se v můj život z mého stolu, učí mně v těžkostech a nespravedlnostech života
odevzdání, které ctí život a nehrozí se smrti. Ve svých básních jsem oslavil její tvrdé ruce a
mateřské srdce – nejmilejší a nejbližší ze všech. A její památka je stále se mnou tak jako byla se
mnou ve válce i v celé pouti za chlebem vezdejším. Stůj při mně, matko, až budu zpívat svou
píseň, opřen o kolena tvá v sukních polních. Povzbuď mne, kdybych se zalykal v slzách“.

Srdečné přání ke svátku matek
všem maminkám a babičkám od milující školačky
Děkuju Ti maminko,
jak se o mně staráš!
Abych měla všecinko,
na sebe zapomínáš.

Přijmi sladkou pusinku,
že mě ráda máš
a voňavou květinku,
že se za mě modlíváš.
Babičko, máš rodinku,
která Tě má ráda,
děkuju za maminku,
a ať jsi pořád zdravá.

Dnešní „pandemická“ doba je plná nejistoty, sobeckosti a společensko-politických zmatků.
Maminky žijí v čase, kdy většina lidí nevěří v Boha, ale věří „úplně všemu“. Jeden z pohledů
na bolavou stránku mateřství nabízí k zamyšlení psychiatr, pedagog, teolog, diakon
Max Kašparů:
Morální schizofrenie
Pokora, úcta, hodnota. Řečeno ve spojení – pokorná úcta k hodnotám. Je to nejen trojboká
pyramida, na jejímž vrcholu bychom měli stát a hledět na stvořený svět, ale současně také
tři ochranné valy trojúhelníku, v jehož středu žije každá lidská bytost. Pád z pyramidy nebo
zbourání valu má stejný výsledek: neúctu k lidskému životu.
Jinými slovy….
Znám jistého gynekologa, který denně likviduje lidské životy, ale na vánoce není schopen
zabít kapra.

Blahopřání farnosti:
Nejstarší občan Vacenovic,

mistr tesař, pan JAN NOVÁK
se 20. května dožívá 97 let.
Zástupci farnosti upřímně děkují za jeho obětavé služby pro církevní společenství a na
přímluvu sv. Josefa – patrona dělníků – mu do dalších dnů vyprošují hodně životních sil
a ochranu Panny Marie.

