
CYRILOMETODĚJSKÉ PASTORAČNÍ NOVINY 

VACENOVICKÉ FARNOSTI 

Dobrý den milí farníci 

Modlitba ke sv. Cyrilu a Metodějovi 

Svatí Cyrile a Metoději, vy, kteří jste s obdivuhodnou obětavostí nesli víru národům 
toužícím po pravdě a světlu, vyproste nám, aby celá církev vždycky zvěstovala Krista 
ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, Vykupitele lidstva. 

Svatí Cyrile a Metoději, vy jste v těžké a lopotné misionářské práci vždycky zůstávali 
niterně spojeni s cařihradskou církví i s římským stolcem svatého Petra, vyproste 
nám, aby obě sesterské církve, katolická a pravoslavná, v lásce překonaly to, co je 
rozděluje, a aby mohly rychle dosáhnout dokonalé a vytoužené jednoty. 

Svatí Cyrile a Metoději, vy jste se v duchu upřímného bratrství sblížili s různými 
národy, abyste všem přinášeli poselství lásky ke každému člověku, které hlásal 
Kristus. Vyproste nám, aby národy evropského kontinentu byly ve vědomí 
společného křesťanského dědictví zvěstovateli pokoje mezi národy celého světa. 

Svatí Cyrile a Metoději, vy jste se dali vést láskou ke Kristu a opustili jste všechno, 
abyste mohli sloužit evangeliu, chraňte Boží církev, mě, Petrova nástupce na 
římském stolci, biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice, misionáře a misionářky, otce 
a matky, mládež, děti, chudé, nemocné a trpící. Ať je každý z nás právě na tom 
místě, kam ho postavila Boží prozřetelnost, důstojným „dělníkem“ na Pánově žni. 
Amen. (Jan Pavel II.)  



Středa 9. března, je den původního svátku sv. Cyrila a Metoděje  

Devátý březen je připomínkou původního svátku, kterým prohlásili arcibiskup Arnošt 
z Pardubic spolu s císařem a králem Karlem IV. soluňské bratry za patrony zemí Koruny 
české. Na dílo obou bratří navázal Karel IV. také obnovou slovanské liturgie v klášteře 
v Emauzích, podnětem k sepsání nových životopisů obou světců a zřízením jejich oltáře ve 
svatovítském chrámu, kde na vnějším triforiu vzniká později první zobrazení sv. Cyrila 
a Metoděje vůbec. Karel IV. byl veden snahou všechna území bývalé Velké Moravy 
připojit k římské Evropě. Byl přesvědčen, že jeho vstřícná slovanská expanze do zemí, 
které tehdy byly v moci Tatarů, by byla vítána. 

Přínos Cyrila a Metoděje pro středoevropské země byl značný. Bylo poprvé přeloženo 
celé Písmo svaté do slovanského jazyka. Byl vytvořen misál, žaltář a přeloženy životy 
církevních otců. Byla sepsána předmluva k evangeliím – Proglas. Zatímco Cyril se podle 
historiků spíše zabýval výchovou nových kněží a překlady Písma, Metoděj se věnoval 
textům právním. Podle řeckého, římského a slovanského zvykového práva vytvořil první 
civilní zákoník na území Moravy. Po smrti Cyrila v Římě získává Metoděj povolení sloužit 
slovanskou liturgii a na Moravu se vrací jako arcibiskup pro Moravu a Panonii. 

Plný význam cyrilometodějské misie, která obrátila naše předky ke kříži, rozvinul papež 
Pius IX., který roku 1863 na návrh olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka určil 
5. červenec svátkem sv. Cyrila a Metoděje. Lev XIII. ve své encyklice „Grande munus“ 
z roku 1880 hovoří o zásluhách Cyrila a Metoděje a Pius XI. připomněl význam 
cyrilometodějské tradice tím, že roku 1928 udělil velehradskému chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie titul „Menší baziliky“ a roku 1932 prohlásil na žádost olomouckého 
arcibiskupa Leopolda Prečana bratry Cyrila a Metoděje za spolupatrony velehradské 
baziliky. Všechny kroky svých předchůdců zúročil papež Jan Pavel II., který Cyrila 
a Metoděje prohlásil za spolupatrony Evropy. 
  



Seznamte se, prosím … 

Svatí Cyril a Metoděj byli 
rodní bratři a pocházeli 
z řeckého města Soluně 
(Thessalonike), kde jejich 
otec byl v první polovině 9. 
století vysokým 
hodnostářem byzantského 
císařství. Metoděj se věnoval 
původně úřednickému 
povolání, ale náhle se zřekl 
úspěšné kariéry a stal se 
prostým mnichem. 
Konstantin (později Cyril) si 
zvolil duchovní stav hned po 
skončení studií a byl 
rukopoložen neboli vysvěcen 
na kněze. Z jejich výborné 
znalosti slovanského jazyka 
se soudí, že jejich matka byla 
slovanského původu 
a v nejnovější době bulharští 
učenci dokazují, že též otec 
těchto našich apoštolů byl 

Slovan. Vzdělání nabyli oba bratři na řeckých školách. 

Konstantin vynikal už od mládí bystrým duchem a zbožností. Při studiu na cařihradském 
císařském dvoře brzy ovládl všechnu tehdejší učenost a byl za to obdivován svými učiteli, 
kteří ho obdařili titulem Filosof. Naučil se řadu jazyků, a byl jmenován učitelem na 
cařihradské vysoké škole. Už tehdy proslul svými vítěznými disputacemi, například se 
sesazeným obrazoboreckým patriarchou Janem. Když mu bylo 24 let, byl císařem vyslán 
na misii k Saracénům, kde měl velké úspěchy v disputacích, ale kde se ho také pokusili 
otrávit, milost Boží však byla s ním. 

Okolo roku 860 byl Konstantin spolu se svým bratrem Metodějem vyslán byzantským 
císařem opět na misijní cestu, tentokrát k Chazarům, kteří žili na východ od Azovského 
moře a řeky Don. Při této cestě se bratřím podařilo nalézt a vyzvednout z moře ostatky 
svatého papeže Klimenta I. V chazarské zemi pak vedli rozhovory s Chazary, Židy 
i Saraceny. Výsledkem bylo to, že chazarský vládce přijal křesťanství za jejich oficiální 
náboženství. 

Na žádost moravského knížete sv. Rostislava pak byli byzantským císařem Michalem III. 
a patriarchou cařihradským svatým Fotijem posláni, opět jako misionáři, na Moravu. 
K tomuto úkolu se napřed dobře připravili.  



Sv. Konstantin sestavil písmena pro slovanský jazyk, přeložil do něho části Písma svatého, 
které se čtou při bohoslužbách východního obřadu, a přeložili také všechny obřadní 
knihy: Svatou Liturgii, Večerní, Jitřní, Povečeří, Půlnočnici, Hodinky, Osmihlasník, 
Velikonoční, Postní a Sváteční bohoslužby, Trebník (pro udílení svatých Tajin čili svátostí) 
a jiné. 

Na Moravě, kam přišli (sv. Konstantin nejspíš v hodnosti biskupa a sv. Metoděj patrně 
jako diákon) v roce 863, měli velký úspěch; důvodem byla duchovnost svatých bratří, 
osobní příklad křesťanského života a smýšlení a v neposlední řadě používání lidu 
srozumitelného slovanského jazyka při bohoslužbách. Latinští kněží sice proti nim sočili, 
ale marně. Svatí Konstantin a Metoděj si vybrali z moravského lidu brzy vhodné kandidáty 
pro duchovenský stav a vzdělávali je, aby národ měl co nejdříve kněžstvo z vlastní krve. 
V r. 867, když už byli čekatelé kněžství dostatečně vzděláni a připraveni, vydali se s nimi 
na cestu do Cařihradu, aby tam byli rukopoloženi na kněze i biskupy. Poněvadž cesta přes 
balkánské hory byla velmi obtížná, rozhodli se cestovat do Benátek a odtud plout lodí do 
Cařihradu. V Benátkách byli nuceni se zdržet delší dobu kvůli státnímu převratu v Byzanci 
a problémům s dopravou. V těch dnech je tam zastihlo pozvání římského papeže 
Mikuláše I., který jim psal, že je touží spatřit. Tomuto pozvání vyhověli a odebrali se do 
Říma, neboť v setkání s římským patriarchou viděli vhodnou příležitost přesvědčit ho 
o velkém významu národních bohoslužeb, a podaří-li se ho o tom přesvědčit, zbavit se 
s jeho pomocí stálých intrik, jež proti jejich práci podnikalo latinské duchovenstvo. Než do 
Říma došli, Mikuláš I. zemřel a jeho nástupcem se stal Hadrián II. (867–872). Ten 
potřeboval pomoc byzantského císaře Basila I. (867–876) proti mohamedánům, kteří 
ohrožovali jižní Itálii i Řím, a schválil dílo byzantských misionářů včetně slovanské 
bohoslužby. Mezitím však svatý Konstantin, jehož velice vysilovaly neustálé zlobné útoky 
a obviňování latinského duchovenstva, těžce onemocněl. Když nakonec cítil, že se 
neuzdraví, požádal představeného řeckého monastýru, v němž oba bratří i se svými 
učedníky za svého pobytu v Římě bydleli, aby mu udělil velký mnišský postřih. Jeho 
žádosti představený monastýru vyhověl a Konstantin přijal mnišské jméno Kyrillos (Cyril). 
Před smrtí, vida nebezpečí hrozící vykonanému dílu, prosil svatého Metoděje, aby 
neopouštěl misijní práci na Moravě, ale aby dokončil brázdu, kterou dosud společně orali. 
V den zesnutí se modlil se slzami, aby Bůh zachoval moravské duchovní stádce a nato, 
políbiv bratra i všechny shromážděné návštěvníky, vydechl dne 14. února 869 svou 
šlechetnou a svatou duši. 

V době jeho nemoci byl svatý Metoděj i někteří žáci vysvěceni na kněze. Po zesnutí 
svatého Cyrila byl pak Metoděj rukopoložen na biskupa a poslán zpět na Moravu s listem, 
kterým papež Hadrián II. schválil slovanskou bohoslužbu s tou jedinou výhradou, že 
epištola a evangelium při ní budou čteny ve dvou jazycích, napřed latinsky a pak 
slovansky. Když se svatý Metoděj vrátil na Moravu, dověděl se, že kníže Rostislav byl 
přičiněním svého synovce Svatopluka sesazen, zavlečen do ciziny a oslepen. Sám pak byl 
též zajat a bez ohledu na papežský list, latinskými německými biskupy, solnohradským, 
frizinským a pasovským, prohlášen za sesazeného a odsouzen do žaláře.  
  



Totéž se stalo i jeho učedníkům. Ze žaláře svatého Metoděje propustili až za dva roky, 
a to na rozkaz papežského stolce, který se tímto svévolným počinem jmenovaných tří 
biskupů cítil velmi uražen. 

Svatý Metoděj poté pokračoval na Moravě s velkým úspěchem v práci. Počet slovanských 
duchovních rostl a lid zanechával pohanských bludů. Přistupoval ke křesťanské víře ne 
z donucení, ale s láskou. 

Domácích cyrilometodějských kněží bylo na Moravě už dvě stě, což samo už svědčí 
o úspěchu Metodějovy systematické a horlivé činnosti. Do tohoto období patří též 
pokřtění českého knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily, jakož i cesta Metodějova do 
Polska, čímž proniklo jeho dílo do Čech i k Polákům. Latinští kněží však slídili za touto 
činností s netajenou nenávistí. Obžalovali svatého Metoděje v Římě u Hadriánova 
nástupce, papeže Jana VIII., že uvádí národ na scestí učením, které se nesrovnává s tím, 
co římská církev vyznává, a že slouží mši svatou v barbarském slovanském jazyku. Jan VIII. 
vyzval svatého Metoděje, aby se vydal na cestu do Říma ke zjištění, co je na žalobách 
pravdy. Poněvadž se nástupce knížete Rostislava, Svatopluk, který svatého Metoděje 
nemiloval pro výtky, jimiž se dotkl jeho nezřízeného života, netajil, že cesta do Říma je 
nutná, vydal se tam svatý Metoděj bez meškání. Svatopluk však současně poslal do Říma 
i latinského kněze Vichinga se žádostí, aby byl vysvěcen na biskupa. Svatému Metoději, 
který byl ve svém smýšlení neoblomný, se podařilo papeže přimět, aby stejně jako již jeho 
předchůdce schválil slovanskou bohoslužbu. Papež však vyhověl i žádosti Svatoplukově, 
vysvětil Vichinga na biskupa a ustanovil ho pro Nitru. Tato obojakost papežského stolce 
byla pro cyrilometodějské dílo zlým znamením. 

To si svatý Metoděj ihned uvědomil a podnikl cestu do Cařihradu, kde byl slavnostně 
přijat císařem Basilem I. a patriarchou svatým Fotijem. Přinesl s sebou opisy slovanských 
bohoslužebných knih, které daroval císaři, a z učedníků, kteří ho doprovázeli, ponechal 
v Cařihradě jednoho kněze a jednoho jáhna. Ti pravděpodobně byli určeni, aby se jako 
misionáři odebrali do Bulharska, nebo, což není vyloučeno, do Ruska, kam patriarcha 
svatý Fotij v r. 866 poslal prvního biskupa, svatého Michaela. 

Po návratu na Moravu se svatý Metoděj cele věnoval překladu do slovanského jazyka 
oněch částí Písma svatého, které dosud přeloženy nebyly. Neustal, až práce byla hotova, 
neboť chtěl, aby slovanská církev ještě před jeho smrtí byla vybavena vším, čeho bylo 
potřebí. Když dílo dokončil, postaral se o vhodného nástupce v osobě svatého Gorazda, 
jednoho z nejvěrnějších svých moravských učedníků. Naposledy se svatý Metoděj 
zúčastnil bohoslužeb na Květnou neděli, v dubnu r. 885. Tři dny nato 6. dubna 885 zesnul. 

Několik měsíců po jeho zesnutí papež Štěpán V. (885–891) poslal králi Svatoplukovi list, 
stanovující pro slovanské kněze nepřijatelné podmínky, mimo jiné i zákaz slovanské 
bohoslužby pod trestem vyloučení z církve (anatéma), a na jehož základě byli Metodějovi 
žáci vyhnáni z Moravy. List Svatoplukovi odevzdali papežští delegáti: biskup Dominik 
a kněží Jan a Štěpán. Samým delegátům dal papež písemnou direktivu, aby Gorazdovi, – 
„jehož se Metoděj opovážil designovat jako nástupce«, zakázali konání bohoslužeb do té 



doby, dokud osobně nepředstoupí před papeže, aby vysvětlil celou věc. Gorazdův osud 
byl potom stejný jako ostatních slovansky sloužících kněží – byli vypuzeni z Moravy. 
Někteří z nich odešli na Balkán, jiní se odebrali do Čech, další se uchýlili do lesních samot, 
kde žili jako poustevníci a konali bohoslužby lidu, který je vyhledával. Cyrilometodějská 
církev se udržovala v lidových vrstvách ještě dlouho jako církev lidová a národní, ale 
úřední církví se stala církev latinská. 

Svatí Cyril a Metoděj jsou největšími dobrodinci našich národů. Vždyť získali široké lidové 
vrstvy láskou pro křesťanskou víru a mimoto učinili slovanský jazyk jazykem 
bohoslužebným a spisovným. Náš národ měl první ze všech ostatních středoevropských 
a západoevropských národů svou národní literaturu, zatímco u jiných národů celého 
tohoto velkého území byly knihy psány v latinském jazyku a byly tudíž pro lidové vrstvy 
nesrozumitelné a bezvýznamné. 

Kníže Svatopluk se domníval, že svůj moravský stát upevní, když se připojí k latinské církvi 
a když dá – jak to skutečně učinil – svůj stát pod ochranu papežského stolce. Avšak toto 
jeho rozhodnutí se ukázalo naprosto mylným. Morava se neudržela a těžiště celého 
národa se přesunulo do Čech, kde se slovanský spisovný jazyk i slovanské bohoslužby 
ještě nějaký čas udržovaly. Některá česká knížata, jako Oldřich a Vratislav II., se pokoušela 
cyrilometodějskou církev učinit církví oficiální, jak o tom svědčí skutečnost, že svatý 
Prokop v r. 1032 za vlády knížete Oldřicha založil slovanský monastýr (klášter) na Sázavě 
a též snaha knížete Vratislava II. zavést v celém státě slovanskou bohoslužbu. Ale papež 
Řehoř VII. (1073–1085) se proti této snaze postavil a také z monastýru sázavského byli 
slovanští mniši v roce 1097, tedy 65 let po jeho založení, definitivně vyhnáni, třebaže 
monastýr působil v každém ohledu velmi blahodárně. Místo nich tam byli uvedeni latinští 
mniši benediktinského řádu. Po této události byly všechny slovanské knihy v českých 
zemích bezohledně a urputně ničeny. 

Cyrilometodějské dědictví bylo u nás tvrdě pronásledováno, udrželo se však u Bulharů, 
Srbů a Rusů, Ukrajinců a Bělorusů, tedy u slovanských pravoslavných národů. 

Avšak i pro náš národ, ačkoliv u nás bylo zničeno, mělo svůj veliký význam, neboť tím 
jsme se přičiněním svatého Cyrila a Metoděje stali křesťany a byli jsme ušetřeni násilného 
způsobu pokřesťanštění. Duchovní setbu východního a pravoslavného křesťanství 
v našich národech se již nikdy nepodařilo natrvalo udusit. Mimoto jsme nabyli v období 
cyrilometodějském takového národního sebevědomí, že jsme alespoň z větší části odolali 
nebezpečí odnárodnění, jemuž podlehli Polabští Slované. Neštěstím Polabských Slovanů 
bylo, že vypuzením svatého Gorazda a ostatních cyrilometodějských kněží z Moravy a pak 
i z Čech bylo znemožněno, aby cyrilometodějská myšlenka a církevní organizace pronikla 
do jejich země. 

Svátek svatého Cyrila se slaví v pravoslavné církvi odpradávna dne 14. února a svátek 
svatého Metoděje dne 6. dubna, tedy ve dny jejich zesnutí. Jejich společná slavnost se 
slaví v pravoslavné církvi dne 11. května. 



Latinská církev jen nerada trpěla, když její slovanští příslušníci po vydání listu papeže 
Štěpána V. nadále uctívali soluňské bratry. Papež Jan X. (914–928) v listě z r. 924 zazlíval 
Chorvatům, že se odvolávají na Metoděje, kterého on, papež, prý v žádné knize mezi 
svatými nenachází. Papež Alexandr 
II. (1061–1073) dokonce nazval 
v roce 1069 svatého Metoděje 
kacířem. 

Přišla doba, kdy v českých zemích 
i na Slovensku latinská církev 
památku obou svatých bratří úplně 
potlačila. V latinských misálech 
určených pro diecézi olomouckou 
z let 1499 a 1505 a stejně i v misále 
pro arcidiecézi pražskou v roce 
1522 není o svatém Cyrilu 
a Metoději už pražádné zmínky. 
Teprve když v 19. století národní 
buditelé obnovili jejich památku 
v našem národě a vznikla obava, že 
by to snad mohlo vyvolat lidové 
hnutí ve prospěch pravoslavné 
církve, a když mimoto se v národě 
vzmáhal kult Mistra Jana Husa, 
začala si církev latinská obou 
světců opět všímat, až konečně 
papež Lev XIII. okružním listem 
„Grande munus“ ze 30. září 1880 vyzdvihl – ovšem nevěcně a nevědecky – zásluhy 
svatých bratří. Tento papež stanovil svátek svatého Cyrila a Metoděje na den 5. července, 
ačkoliv ten den nijak nesouvisí s jejich životem; stalo se to jedině za tím účelem, aby se 
jednak latinská církev jevila jako ctitelka svatých soluňských bratří, a potom též aby byl 6. 
červenec, den umučení Mistra Jana Husa, zatlačen do pozadí. 

Dílo svatých bratří ze Soluně mělo nesmírný význam pro celé Slovanstvo. Proto sv. Cyrila 
a Metoděje nazýváme apoštoly Slovanů, kteří položili duchovní základy slovanskému 
pravoslaví. 

  



Příběh na pokračování – 3.díl 

Život v protektorátu – období heydrichiády 

Josef Štemberka by byl nejspíš jedním 

z tisíců farářů, o kterých se historie nikdy 
nedozví a jejichž život je zaznamenán 
nanejvýš v církevních knihách a kronikách 
farností. Jenže Štemberka, rodák z obce 
Pecka, známý svou zbožností a až asketickým 
způsobem života, působil jako farář v malé 
obci s názvem Lidice a osud mu přichystal 
osudovou zkoušku. 

Němci se hodlali krutě pomstít za atentát na 
říšského protektora Reinahrda Heydricha. 
Německá odplata dopadla na obci Lidice ležící 
kousek od Buštěhradu. Němci tam už na 
začátku června 1942 prováděli šťáry a 
prohlídky, zatkli také několik místních 
obyvatel. Nad obcí se stahovala mračna. 

Štemberka tušil, že se chystá něco zlého, dokonce o tom mluvil s jedním svým kolegou, se 
kterým několik dní po tom skládal zkoušku z němčiny na Kladně. Přestože mohl někde v 
bezpečí počkat, až nebezpečí pomine, do Lidic se vrátil. Hned následujícího dne v noci 10. 
června obklíčily obec neprodyšně jednotky SS a gestapa. 

Němci vnikli do vesnice a oddělili muže a ženy. Také na faře zazvonili gestapáci a vyzvali 
faráře, aby šel s nimi. Podle jiných zdrojů ale vše neprobíhalo tak klidně. Němci na faře 
doslova řádili, zabavovali církevní předměty a faráře surově zkopali. Pak jej dotáhli do 
sklepení jednoho statku, kde už byli shromážděni ostatní muži z vesnice. Němci začali 
připravovat hromadné vraždění. 

Lidičtí muži věděli, co se chystá, Němci se s tím ostatně ani nijak netajili. Štemberka v 
temném sklepě vedl modlitby a snažil se dodat odvahu všem, kteří měli jít na smrt. S 
popravami nacisté neotáleli a 
hned z rána začali vyvádět ven 
první muže. Podle svědectví 
jednoho člena gestapa „muži 
odcházeli na popravu klidně a 
důstojně zpříma, s hlavami 
vzhůru a dívali se upřeně do 
namířených hlavní pušek, aniž by 
někdo z nich pronesl slova.“ Na 
dvoře statku bylo popraveno 171 
mužů z Lidic. Faráře si Němci 
nechali až na konec. 



Narodil se 2. 2. 1869 v Pecce na Jičínsku. Studoval na semináři v Hradci Králové a tam byl 
25.7.1894 vysvěcen na kněze. Působil na různých místech a jeho předposlední místo byla 
Koleč, poslední Lidice. V Lidicích sloužil 33 let a tam byl také spolu se 173 muži popraven 
gestapem 10.června 1942. Při vyhlazení Lidic byl zničen také farní kostel sv. Martina. Kříž, 
který stojí nad společným hrobem lidických mužů, kde je také pohřben páter Josef 
Štemberka, dal postavit z vysokého modřínu tehdejší děkan v Kladně Josef Klouček. Na 
desetimetrovém kříži je trnová koruna z ostnatého drátu z koncentračních táborů. Ze 
zničeného kostela se zachoval klíč, ohořelé dveře, kadidelnice a kříž z lidické školy, který se 
uchovává s ostatními věcmi v muzeu. Ze vzpomínek hospodyně Antonie Škrdlové: „ V úterý 
9. června večer vtrhlo do fary šest esesmanů. Všechny cenné věci kostela nanosili do auta, 
pan farář jim musel dát klíče od svatostánku, oni si ho otevřeli a vyházeli všechno na 
podlahu. Pak nás vyvedli ven. Esesmani chytili důstojného pána za rameno, až upadl. Začali 
do něho tlouci. To bylo o půl třetí ráno. Třiasedmdesátiletý farář v Lidicích působil mezi 
svými farníky 33 let. Byl jimi vážen a milován. Byl pomocníkem všem, kdo ho potřebovali. 
Zvlášť měl rád studenty. Chudé podporoval nejen na studiích, ale i po maturitě, když 
nedostali místo. Němci mu dávali milost, mohl odejít volně z Lidic. Místo toho prosil za své 
spoluobčany, a když jim nemohl pomoci, zůstal s nimi. Za trest, že neodešel a své farníky 
nezradil, byl popraven až poslední ze všech, a viděl umírat lidické muže u zdi Horákova 
statku.“ 

Kronika Josefa Fechtnera z Hřebče u Kladna vypovídá: Rolník Josef Tyšl mi řekl 9. června 
večer: „Pan farář byl prý prosit v Praze v pondělí 8. června u Franka za milost rodiny 
Horákových a Stříbrných, že jsou nevinné a Frank mu odpověděl, že nechá ztrestat celé 
Lidice a jemu jako faráři, že dává milost, aby se vzdálil z Lidic. A pan farář mu prý odpověděl: 
„ Já jsem v Lidicích 33 let a s těmi lidmi jsem rostl a zestárl, a pak-li oni mají nevinně 
zahynout, ať já zahynu s nimi.“ Toto jeho prohlášení je opravdu hrdinný čin, který by si 
zasloužil povšimnutí. 

Pocházel z velmi skromných poměrů. Rodina Štemberkových žila v chaloupce nad potokem 
Brodkem v Pecce čp. 187. Otec byl domácí tkadlec. Josef se narodil 2. února 1869. Měl 
dalších šest sourozenců a jeho těžce nemocná matka zemřela, když mu bylo jedenáct let.  
Stejně jako jeho bratr Jindřich, který se stal advokátem a spisovatelem, i Josef byl velmi 
nadaný. Na přímluvu svého učitele odešel studovat na gymnázium do Jičína. Bydlel v 
jezuitské koleji, živil se kondicemi a milodary. Z domova nemohl dostávat nic.  
 Po středoškolských studiích nastoupil cestu přípravy ke kněžství. Po ukončení semináře 
roku 1894 přijal kněžské svěcení. Do farnosti Lidice byl Josef Štemberka poslán v roce 1909.  

Věnoval se své službě svědomitě a věrně: oddával, křtil, zpovídal, kázal a pohřbíval. 
Obyvatelé Lidic se na něj často obraceli s prosbou o radu i se svými sousedskými spory a 
jeho rozumná slova i rozhodnutí většinou rádi respektovali. Velmi se staral o farní kostel, 
povznesl chrámový zpěv lidový i sborový. Sám byl muzikant a hrál na harmonium. Zvlášť 
krásný vztah měl k dětem, které ho milovaly, a dodnes žijící pamětníci vzpomínají na 
rozlehlou farskou zahradu, kam je zval na ovoce a ořechy. I na to, že do hodin náboženství 
přinášel pecny domácího chleba s medem. Včelařství a ošetřování stromů patřilo k jeho 
koníčkům.  



Páter Josef byl velmi skromný: denně se umýval studenou vodou, nekouřil, maso jedl jen 
výjimečně, k večeři míval pravidelně hrnek mléka a krajíc suchého chleba. Měl rád zeleninu 
a sladil pouze medem. Farní hospodyně vzpomíná, že když začala druhá světová válka, 
nakoupil velké množství dětského ošacení, protože odhadl, co vše se ve válce bude hodit. 
Poslední varhaník v lidickém kostele, lékař Quido Jeřábek, zase krátce po válce vzpomínal 
na faráře jako na upřímného vlastence, ke kterému za války chodili přátelé poslouchat 
zahraniční rozhlas a diskutovat o válečných událostech. 

Do rodné Pecky jezdil Josef Štemberka navštěvovat své tři sestry Anežku, Leopoldu a 
Lojzičku, které zůstaly doma svobodné, protože chudá rodina neměla na věno. Při jedné 
návštěvě se s nimi dohodl, že na místě staré rodné chaloupky postaví vilku, kde budou 
bydlet na sklonku života opět společně. 

 Začátkem roku 1942 se stavba budovy chýlila ke konci a páter Josef se chystal na 
stěhování, které bylo plánované na květen. Jeho nástupce však nebyl na převzetí kněžské 
služby v Lidicích ještě připravený, a tak vyhověl žádosti a termín odchodu odsunul o několik 
dní. Ty se však staly pro jeho farnost osudnými. 

Lidice postihla tragédie, která změnila životy mnohých. Podrobně se o ní dozvídáme již se 
zmíněných zápisků farské hospodyně Antonie Škrdlové. Přežila pobyt v několika 
koncentračních táborech, v roce 1945 se vrátila a svůj život dožila v Pecce. 

"Na Boží tělo v roce 1942 přijelo do Lidic několik aut a v nich gestapo. Ve vsi byl velký 
rozruch. Zamířili k domku paní Stříbrné a pak k Horákovům. Obě rodiny a jejich příbuzné 
odvedli na konec vesnice, a tam je hlídali. Mezitím chodili druzí gestapáci od domu k domu 
a prohlíželi je. U nás na faře vyházeli všechno prádlo a šaty ze skříně a šlapali v tom, řvali, 
kde máme co schováno. Když nic nenašli, odešli. Oddychli jsme si, ale naše radost netrvala 
dlouho. 

V úterý 9. června byl důstojný pán na Kladně u zkoušky z němčiny. Domů se vrátil večer. 
Najednou o půl jedenácté bylo slyšet střelbu a bouchání na domovní dveře u fary. Šla jsem 
otevřít. Dovnitř se vhrnulo šest esesmanů a ihned žádali všechny klíče. Ptali se, kde je farář. 
Uvedla jsem je do pokoje. Pan konzistorní rada se hned oblékl a šel dolů. Já musela se 
dvěma vojáky do kuchyně. Dokud jsme byli na faře, viděli jsme, jak esesmani nosí dolů do 
auta stojícího před farou matriky, zlaté kostelní předměty i šatstvo, prádlo a koberce.  

Potom nám poručili jít do kostela. Vzala jsem klíče a šla s nimi. Důstojný pán jim musel dát 
klíče od svatostánku. Sami si ho otevřeli a vše z něho vyházeli. Přitom jsme se nesměli ani 
pohnout. Stáli u nás s puškami napřaženými k výstřelu. Po prohlídce nás vyvedli ven. Chtěli 
jsme jít k faře, ale oba nás odvedli na dvůr k Horákovům. Na statku jsme stáli až do půl třetí 
ráno. Pak přišel rozkaz: ženy do školy, muži zůstanou zde."  

„Měla jsem pro důstojného pána balíček prádla," vzpomínala hospodyně. „Když jsem mu 
ho předávala, esesman ho chytil za rameno a srazil ho k zemi. Začal do něj kopat. Chtěla 
jsem mu pomoci vstát, ale rozzuřený voják mě začal škrtit. Upadla jsem, kopal do mě. 
Potom jsem musela jít do školy a víc jsme nikoho z mužů a chlapců nad patnáct let neviděli." 

Neexistuje jediný svědek, který by dovolil nahlédnout na poslední hodiny prožité ve stodole 
Horákova statku, kde byl s ostatními lidickými muži P. Josef Štemberka zavřený. Je velmi 



pravděpodobné, že v této beznadějné chvíli dodával svým farníkům sílu, odvahu i víru a 
žehnal jim. Skutečností je, a potvrdili to později i samotní esesáci, že lidičtí muži odcházeli 
před hlavně popravčí čety klidně, zpříma a statečně. Nebyli spoutáni a ani jim 
nezavazovali oči. 

Ke zdi Horákova statku se třiasedmdesátiletý bělovlasý pastýř postavil jako jeden z 
posledních. Byl mu sice gestapem nabízen volný odchod z obce, ale kněz, žijící třiatřicet let 
v Lidicích, nabídku nepřijal.  

Dne 10. června 1949 byl slavnostně odhalen a vysvěcen Štemberkovi pomník u zdi kostela 
sv. Bartoloměje v Pecce. 9. června 1991 byla na Štemberkově vile slavnostně odhalena 
pamětní deska, na Pražském hradě byl 28. října 1992 lidickému faráři in memoriam 
udělen Řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy a 28. října 2014 mu český prezident na 
pražském hradě udělil medaili Za zásluhy I. stupně. 

Svým hrdinstvím a aktem sebeobětování se Josef Štemberka zařadil mezi morální autority 
typu Maxmiliana Kolbeho nebo Edity Steinové. Od roku 2012 kardinál Dominik Duka 
usiluje o jeho blahořečení. 

Česká mincovna Josefu Štemberkovi v srpnu 2019 razí stříbrnou medaili v cyklu Národní 
hrdinové. Řadí ho tak mezi významné osobnosti, jako je sir Nicholas Winton, Jan Palach 
nebo třeba Milada Horáková, kteří jsou morálními autoritami nám i budoucím.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy byl 
Josefu Štemberkovi udělen in memoriam 
28. 10. 1992  
 

Stříbrná medaile Národní hrdinové – Josef 
Štemberka 

Lidický kostelík před a po vypálení 

https://ceskamincovna.cz/stribrna-medaile-narodni-hrdinove---josef-stemberka-proof-1686-10848-d/


Svatý Gorazd II, vlastním jménem Matěj Pavlík, 

(nar. 26. května 1879 Hrubá Vrbka – zemřel 4. září 
1942 Praha) byl nejprve katolický kněz a později biskup 
pravoslavné církve v Československu a propagátor 
návratu k cyrilometodějské tradici. Za podíl na 
ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na R. 
Heydricha byl zajat, mučen a popraven nacisty. Jako 
mučedník byl svatořečen 4. - 6. září 1987 v Olomouci. 

Narodil se jako prostřední ze tří synů Jana Pavlíka a 
Anny, rozené Bělčíkové, v obci Hrubá Vrbka na 
Hodonínsku, kde existovala silná protestantská 
tradice. Navštěvoval katolickou obecnou školu a 
později i školu evangelickou. Dále studoval 
v katolickém arcibiskupském konviktu v Kroměříži 
(dnes Arcibiskupské gymnázium) a poté na Státním 
německém gymnáziu. V letech 1898-1902 navštěvoval 
bohosloveckou fakultu v Olomouci. V roce 1900 

navštívil Kyjev, aby se seznámil s názory pravoslavných duchovních a informoval je o 
cyrilometodějských snahách bohoslovců na Moravě. Po návratu se věnoval studiu životů 
svatého Cyrila a Metoděje i jejich žáků, mezi nimi i Gorazda (jehož jméno později přijal při 
svěcení na biskupa 25. září 1921 v Bělěhradě). 

Po vysvěcení 5. července 1902 nastoupil kněžskou službu v Karlovicích na Bruntálsku a 
Brumovicích na Opavsku. Žádal o povolení dalšího studia na Vídeňské univerzitě, ale jeho 
žádost byla olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem zamítnuta, patrně proto, že se 
hlásil k hnutí Katolické moderny. Rovněž studoval psychologii a psychiatrii a vykonával 
pastoraci v kostele svatého Cyrila a Metoděje v ústavu pro choromyslné v Kroměříži (1906–
1920). Za první světové války, kdy ústav částečně sloužil jako lazaret, zde vykonával i funkci 
vojenského kuráta. 

Kvůli jejímu postoji v době války se rozešel s Katolickou stranou národní na Moravě, v níž dříve 
působil jako osobní tajemník poslance A. C. Stojana. Stal se členem České státoprávní 
demokracie a zapojil se do reformního hnutí katolického duchovenstva. V jeho programu byl 
mimo jiné požadavek zavedení českého a slovenského bohoslužebného jazyka, zřízení 
československého patriarchátu, svobody náboženství pro všechny a odstranění nuceného 
celibátu katolických kněží. Tento program byl Římem odmítnut, načež došlo v československé 
římskokatolické církvi k rozkolu a v roce 1920 vznikla samostatná československá církev 
husitská. V té době bojoval Gorazd se závažnou oční chorobou, v jejíž důsledku mu hrozilo 
oslepnutí, proto stál mimo hlavní dění. S ideami nově vzniklé církve pod vedením Karla 
Farského se zcela neztotožňoval, avšak podporoval myšlenku české liturgie a sám sloužil 
v Kroměříži na náměstí první českou bohoslužbu. Jeho nesouhlasné postoje vůči Římu se 
radikalizovaly a 3. září 1920 byl z katolické církve exkomunikován. 

Na požádání ústřední rady vypracoval v lednu 1921 pro novou Církev československou ideové 
směrnice, které považoval za prozatímní. Přál si totiž, aby církev přijala nicejsko – 
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konstantinopolské vyznání a spojila se s pravoslavnou církví. V dubnu 1921 byl zvolen 
biskupským administrátorem pro Moravu a Slezsko. V té době se po mnohaměsíčním 

rozhodování veřejně vyslovil pro pravoslavnou orientaci a pravoslaví označil za „nejplodnější 
formu křesťanství po stránce náboženské i národní.“ 

Hitlerovská okupace do značné míry omezila jeho práci pro církevní obec. 28. října 1938 v 
reakci na Mnichovskou dohodu zaslal protestní prohlášení všem nejvyšším představitelům 
východní církve, ve kterém obhajuje právo Československa na existenci. Po 15. březnu 1939 
vyzýval pravoslavné věřící k ještě větší semknutosti a pospolitosti. Po provedení atentátu na 
Heydricha 27. května 1942 poskytla pravoslavná církev výsadkářům úkryt v chrámu sv. Cyrila 
a Metoděje v Resslově ulici na Novém Městě v Praze. Azyl v kryptě chrámu jim nabídl 
pravoslavný věřící Jan Sonnevend se souhlasem kaplana Th. Dr. Vladimíra Petřeka, který o 
situaci uvědomil děkana Václava Čikla a kostelníka Václava Ornesta. Vladyka Gorazd se o 
úkrytu parašutistů dozvěděl až v den vyhlazení Lidic (10. 6. 1942), večer 11. června 1942 kdy 
mu Jan Sonnevend oznámil, že se v chrámu skrývá sedm výsadkářů, mezi nimi atentátníci Jan 
Kubiš, Jozef Gabčík a Josef Valčík (a též jejich velitel, nadporučík Adolf Opálka). 

Okamžitě se sešel s Petřekem a Čiklem a nabádal je k co nejrychlejšímu převezení parašutistů 
na jiné místo. Na druhý den odjel na čtyřdenní cestu do Berlína, kde se měl zúčastnit 
intronizace, (Pozn. P.N. – INTRONIZACE je slavnostní ceremonie, při níž je uveden do úřadu nový 

monarcha nebo důležitý představitel katolické či pravoslavné církve), ruského biskupa. I po jeho 
návratu však byli výsadkáři dosud v chrámu. Dne 18. června 1942 měli být odvezeni na 
bezpečné místo, avšak tou dobou byl už jejich úkryt prozrazen. Téhož dne nad ránem byl vydán 
rozkaz obklíčit chrám strážným praporem SS Prag. Po sedmihodinovém boji, do nějž Němci 
nasadili přes 800 vojáků, byli všichni členové výsadku zabiti, anebo spáchali sebevraždu 
poslední kulkou. Den poté se rozhodl vydat úřadům. Ve čtvrtek 25. června 1942 byl v 5 hodin 
ráno zatčen v Horních Počernicích a převezen do Petschkova paláce. Přelíčení s vladykou 
Gorazdem a dalšími věřícími proběhlo odpoledne 3. září 1942. Byl nad nimi vynesen rozsudek 
trestu smrti zastřelením za „ukrývání vrahů SS Oberstgruppenführera R. Heydricha a dalších 
pěti padákových agentů“. Dne 4. září 1942 ve 14.35 byl zastřelen na Kobyliské střelnici spolu s 
Janem Sonnevendem a Václavem Čiklem. Stejný osud čekal o den později i Vladimíra Petřeka. 
Těla svatého vladyky Gorazda, otce Vladimíra Petřeka a Jana Sonnevenda byla spálena, tělo 
otce Václava Čikla předáno podle svědectví německé zdravotní sestry k pitvě a vědeckému 
zkoumání.  

Dne 27. září 1942 byla „Českopravoslavná obec srbské a cařihradské jurisdikce v Protektorátu 
Čechy a Morava“ rozpuštěna, majetek církevních obcí zkonfiskován, byly zapečetěny chrámy 
a zakázány bohoslužby. Všichni duchovní této církve byli deportováni na nucené práce do 
Německa. Popraveno bylo dvanáct představitelů Pravoslavné církevní obce v Praze 2. Tím 
skončilo jednadvacetileté období Gorazdovy mise, stejně dlouhé jako působení svatých Cyrila 
a Metoděje na Velké Moravě.  

Ačkoli jej Srbská pravoslavná církev uctívala jako mučedníka a svatého již dlouhou dobu, jeho 
svatořečení v Československu proběhlo až 4. - 6. září 1987v olomouckém chrámu svatého 
Gorazda I. Kanonizačnímu obřadu předcházela pouť do jeho rodné Hrubé Vrbky a do Mikulčic. 
Jelikož jeho tělo bylo po popravě spáleno, církev nemá k dispozici ostatky svého 
novomučedníka. V pražském chrámu sv. Cyrila a Metoděje se jako relikvie uchovávají jeho 
bohoslužebná roucha.  



Pro zasmání … 

 Muž sleduje v televizi napínavý hokejový zápas, žena na žebříku natírá okap. 
Najednou se ozve velká rána a posléze otevřeným oknem pronikne prosebný hlas: 
„Pepíčku, prosím tě, zavolal bys mi, až bude přestávka, sanitku?" 

 „Minulý týden jsem dala do novin inzerát, že hledám manžela." „A dostala jsi nějakou 
odpověď?" „Několik set. A všechny byly stejné: Můžete si vzít mého." 

 Povídá manželka manželovi: „Bedřichu, vystup si z auta. Tady pan policista by chtěl 
vidět toho blázna, který mi svěřil volant do ruky!" 

 Pán s velikou boulí přišel na policii se slovy: "Deset let po mně manželka hází talíři!" 
"Deset let, ale proč jste přišel teprve dnes?" „Právě dnes se poprvé trefila." 

 „Pomohly vaší paní ty obklady z léčivého bahna, které jsem jí předepsal?" ptá se lékař 
pana Kocourka. "Ano, ale jen na chvíli, pak to bahno opadalo..." 

 Žena: „Drahý, dnes mi tři muži uvolnili místa v autobuse.“ Muž odvětí: „A vešla jsi se?“ 

 Manžela pustili dříve z práce, ten tedy přijde nečekaně domů, tam vidí manželku, jak je 
nahá a pobíhá po bytě. „Proč jsi celá nahá?" „Nemám nic na sebe." „Jak nemáš nic na 
sebe?" Manžel otevře skříň a ukazuje: „Hele, tady máš jedny šaty, druhý šaty, třetí šaty, 
ahoj Tondo, čtvrtý šaty, pátý... 

 Včera jsem manželovi řekla, že už ho nechci vidět. „No a co ti na to odpověděl?" „No nic, 
zhasl světlo." 

 Vnouček je na návštěvě u babičky a dědečka a ptá se babičky: "Babičko, proč sis vzala 
dědu za manžela?" Ta se otočí k dědovi a povídá: „Vidíš, ani náš vnuk to nedokáže 
pochopit." 

 „Miláčku, co na mě máš nejraději? Mou inteligenci, či mé svůdné křivky?“ „Tvůj smysl pro 
humor!“ 

 Muž leží v nemocnici kvůli těžkým zraněním. Jeho žena za ním chodí každý den, až 
jednoho dne, kdy má muž dost síly na to, aby promluvil, zavolá si ji k sobě. „Víš, 
Heleno.“ Šeptá. „Byla jsi tu se mnou, když jsem byl ještě student a vyletěl jsem ze školy. 
Byla jsi tu, když mi zemřela matka, a potom i otec. Stála si při mně, jak nám hurikán 
odnesl dům, dokonce jsi mě neopustila, když mě vyhodili z práce. Víš, co si myslím? 
„Copak, miláčku?“ Ptá se žena s leskem v očích. „Že ty mně ženská nosíš smůlu.“ 

 Muž a jeho manželka vyráží večer do divadla. Taxi už stojí před domem, a protože žena 
byla rychleji vypravená, šla už dolů po schodech a do auta. Muž zatím přehodil přes klec 
s jejich papouškem deku a kočku dal ven na dvorek. Pokaždé, když byli pryč, to tak museli 
dělat, protože kočka by jim jinak snědla papouška. Naneštěstí, když už chce muž 
zamknout, se kočka protáhne škvírou mezi okny a začne dovádět. Žena, která měla 
dlouhou chvíli, si začala povídat s tím taxikářem. Nechtěla, aby věděl, že bude prázdný 
dům, takže na otázku, kolik že jich tam vlastně žije, se mile usmála. „Žijeme tam tři. 
Manžel, má matka a já. Šel ji ještě uložit ke spánku, proto se jistě tak zdržel.“ Jako na 
zavolanou vyjde uřícený muž ze dveří a vyčerpaně se složí do taxíku. „Teda řeknu ti, ta 
mrcha se mi schovala pod postelí, takže jsem ji odsud musel tahat deštníkem, jenže ona 
pak vyletěla a málem by mi vyškrábala oči, kdybych přes ni nepřehodil nějakej ručník. 
Naštěstí se mi podařilo dostat ten její tlustej zadek ze schodů a hodit ji zpátky na dvorek! 


