
Pastorační noviny vacenovické farnosti 

Dobrý den milí farníci 

Tak, a už je zase září, 

slunce ještě pořád září. 

Na podzim to nevypadá, 

i když občas listí padá. 

Je to léto, ale babí! 

Pavouci své sítě staví. 

A když na ně padne rosa, 

rozzáří se i ta vosa. 

Na začátek dnešních P.N. si připomeneme významné 
svátky a jednu slavnost v tomto zářijovém měsíci. Pak již 
vzpomeneme na 1100. výročí smrti sv. Ludmily, která 
zemřela násilnou smrtí v noci z 15. na 16. září L. P. 921. 

8. středa - Svátek Narození Panny Marie 
14. úterý - Svátek Povýšení svatého Kříže 
21. úterý - Svátek sv. Matouše 
28. úterý - Slavnost sv. Václava 
29. středa - Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a 
Rafaela 

Pravoslavné modlitební vzývání sv. Ludmily 

Zanechavši temnotu modloslužby, 

s horoucí láskou přijala jsi světlo pravoslavné víry Kristovy; 

zjevila ses, Ludmilo, jako hvězda jitřní, 

a světlem svatosti své den pravé bohoúcty v české zemi jsi započala. 

Matko chudých, podporo ochromených, 

světlo slepých, utěšitelko zarmoucených, 

rosou modliteb svých před Hospodinem 

zavlaž milostivě srdce lidu svého ve víře netečná a 

sklíčená, a zjasnivši oči naše, 

nedejž nám zahynouti od nepřátel našich. 

V utrpení svém zazářila jsi skvostně, 

mučednice Ludmilo, 

prolitím své krve ses okrášlila  

a jako krásná holubice jsi k nebi vzlétla; 

přimlouvej se tedy stále, 

za uctívající tebe. 



P. ThLic. Radek Sedlák PhD. 

Otec Radek se narodil 12. prosince 1975 ve Svitavách. 

Maturoval na Střední průmyslové škole železniční v České 

Třebové, obor Elektrická trakce v dopravě. Poté 

absolvoval pomaturitní studium Střední podnikatelské 

školy v Moravské Třebové. Následně nastoupil roční 

základní vojenskou službu na letištích v Mošnově a v 

Pardubicích. Před nastoupením na kněžskou dráhu 

strávil rok a půl v americké firmě Westvaco. 

Roku 1997 byl přijat do Teologického konviktu 

v Litoměřicích, určeného k rozlišení duchovního povolání. 

Následujících pět let studoval na Univerzitě Palackého v 

Olomouci obor teologie a formace ke kněžství v Arcibiskupském 

kněžském semináři. Během studií působil také jako spoluzakladatel a 

vedoucí ministrantských táborů v Rajnochovicích. 

Po složení státních zkoušek a obhájení diplomové práce v oblasti dogmatické teologie s názvem 

Reinkarnace v teologické reflexi byl 21. června 2003 vysvěcen na jáhna a místem jeho prvního 

působení byly Otrokovice. Kněžské svěcení přijal 26. června 2004 a dva roky strávil jako kaplan na 

uherskohradišťsku ve farnosti Bílovice, kam patřily také obce Mistřice, Kněžpole, Topolná, 

Nedachlebice, Březolupy, Svárov a Zlámanec. 

Od roku 2006 působil v Troubkách – prvně jako administrátor, a od r. 2010 zde byl jmenován 

farářem. V této farnosti působil celkem 15 let. Z Troubek spravoval také obce Henčlov a další tři 

farnosti: Bochoř, Kyselovice, později také rok Prosenice. 

Během farářské služby získal malý i velký doktorát z dogmatické teologie na Katolické univerzitě v 

Ružomberku, při teologické fakultě v Košicích. Téma disertační práce: Teologický rozbor 

opodstatněnosti tematiky uzdravování rodových kořenů. Dva roky od roku 2019 do roku 2021 

působil současně jako kaplan vysokoškolských kolejí při arcibiskupském kněžském semináři a rok 

jako formátor lidské zralosti v kněžském semináři. 

Dne 1. července 2021 jmenován farářem ve Vacenovicích, kde službu nastoupil v neděli 18. července. 

  



 

TÁBOR CHARVÁTY 2021 

 

Po loňském „příměstském“ táboře jsme se letos konečně mohli vydat i dál než na naši faru. Letošní 

tábor se uskutečnil v termínu od 25. 7. do 1. 8. na faře v Charvátech. Pro některé táborníky bylo 

toto místo již známé, protože se tam tábor uskutečnil v roce 2018. Tématem letošního tábora byl 

Divoký západ.  

Hned po příjezdu táborníky přivítal guvernér státu Texas, ředitel státní banky a šerif hlavního 

města Austinu, společně s obyvateli tohoto města. Ti jim také vysvětlili jejich úkol –  vybudovat 

prosperující města podle vzoru hlavního města. Celkem bylo 5 soutěžních týmů a proto bylo 

potřeba postavit 5 měst: Fort Worth, Dallas, San Antonio, Lubbock a Houston. V bodovaných hrách 

týmy získávaly peníze (dolary), za které si kupovaly budovy do svých měst. Guvernér státu Texas 

předal novým kolonizátorům pozemek v podobě papíru A1, na kterém měly týmy postavit právě 

svá města ze zakoupených budov. Děti jako kolonizátoři si nejprve na papíře „vybudovaly cesty“, 

„vykopaly koryta řek“ a „zasadily stromy a keře“. Dále bylo třeba stavět budovy a nejprve se dostat 

na úroveň vesnice, tedy zakoupit a poté postavit vesnické budovy např. kovárnu, pilu, důl, mlýn aj. 

Tento úkol všechny týmy zvládly bez problémů. Následně se týmy dostávaly na úroveň měst a to 

po koupi budov např. radnice, kostelu, hokynářství, školy, pošty, salonu aj. Po dosažení této úrovně 

si mohly kupovat i tzv. top budovy, mezi které patřila banka, univerzita a casino. Každý den se 

táborníci v rámci bodovaných her potýkali s různými úkoly, které souvisely se stavbou jejich měst. 

Bylo potřeba postavit železnici, aby se do města daly dopravit suroviny, poté táborníci museli 

samotné suroviny také nasbírat. Jednoho dne vypukla na táboře zlatá horečka, v průběhu které se 

naši táborníci snažili vyrýžovat co nejvíce zlata a propašovat jej do svých měst. Budování měst se 

jim snažili znepříjemnit desperáti, kteří po jejich městech rozházeli miny. Táborníkům se ale 

podařilo miny zneškodnit a desperáty pochytat. V posledním dnu tábora se jim dokonce podařilo 

dopadnout vůdce desperátů takzvaného „Big Bosse“. Vydali jsme se i na výlet na Svatý Kopeček u 

Olomouce. I když nás na zpáteční cestě zastihl déšť, výlet se i tak vydařil. Jedno odpoledne se 

táborníci věnovali také sebevzdělávání, ve kterém se naučili například střílet ze vzduchovky, z luku, 

poznávat minerály nebo jak ovázat ránu. Tyto dovednosti pak zužitkovali při cestě za pokladem, na 

které je čekaly různé úkoly. Poslední táborový večer jsme strávili prohlídkou modelů měst, 

vyhlašováním výsledků a táborníci také zaslouženě obdrželi občanství státu Texas a šerifskou 

hvězdu. Je potřeba říct, že všem se modely měst velice povedly. 

Doufejme, že za rok se budeme moci opět vydat za dalším dobrodružstvím.  

  



Táborový tým 

 

 

 

  



Svatá Ludmila 

(Zpracováno z pramene Přehled českých církevních dějin sepsaných Jaroslavem Kadlecem) 

Pokud se vydáme na Pražský hrad, neměli bychom opomenout navštívit kromě svatovítské katedrály 

i klášter svatého Jiří založený českým knížetem Vratislavem a dokončený svatým Václavem. Ten 

právě sem nechal z Tetína přenést ostatky své umučené babičky Ludmily roku 925. Kostel svatého 

Jiří byl ve své době nejvýznamnějším duchovním centrem v zemi. 

Ludmilino svatořečení 

Jak vypadala taková starověká kanonizace - svatořečení? Jednak byly přeneseny ostatky svatého 

z hrobu k oltářní úctě a jednak biskup zapsal nového svatého do tzv. martyrologia, tedy seznamu 

svatých. V případě svaté Ludmily to byl biskup z Regensburgu, kam spadala dosavadní duchovní 

správa země. Když v roce 1981 prof. Vlček zkoumal Ludmiliny ostatky, potvrdil jejich pravost. 

Z výzkumů plyne, že svatá Ludmila dosáhla věku jednašedesáti a byla vysoká 168 centimetů. Zemřela 

násilně na hradu Tetíně roku 921 a rok jejího narození se datuje někdy do roku 860. 

Domácí kult svaté Ludmily 

Ludmila je první českou světicí. První její životopis byl sepsán již v 10. století ve staroslověnském 

jazyce, tedy v jazyce, který přinesli spolu s písmem sv. Cyril s Metodějem. Následovaly i latinské 

legendy v 10. a 12 století. Z legenda z počátku 12. století byla velmi poetická a proto z ní máme 

úryvky v písni ke svaté Ludmile v současném kancionálu, kde je Ludmila velebena jako „hvězda jitřní, 

která vzešla v zemi České jako předzvěst slunce křesťanství, jako prvosenka jarní, jako červenka, jež 

světlem své svatosti přivádí den kultu pravého Boha,“ (píseň č. 832). O nárůstu kultu ke svaté 

Ludmile hovoří známý kronikář Kosmas. Stalo se to u příležitosti dostavby kostela sv. Petra v Praze, 

kam se měly vkládat ostatky svatých. Mezi mnohými ostatky svatých byl tedy pražskému biskupovi 

Heřmanovi předložen abatyší od sv. Jiří i část závoje sv. Ludmily. Biskup měl abatyši říci: „Paní, pomlč 

o její svatosti; nechej stařenku, ať odpočívá v pokoji.“ Abatyše však stála na svém a tak biskup nechal 

provést zkoušku ohněm na závoji. Oheň závoji neublížil. Kronikář Kosmy, který u zkoušky byl, napsal: 

„Tímto zřejmým zázrakem byli jsme biskup i my všichni tak překvapeni, že jsme ronili radostí slzy a 

vzdávali díky Kristu.“ Poté její kult v zemi rostl. Její svátek byl zaznamenán v kalendáriu olomouckého 

biskupa Jindřicha Zdíka už roku 1137. Také ve zprávách z vizitace papežských legátů z roku 1143 se 

ukazuje, že její kult byl oficiálně uznáván. Biskup Daniel (1148 – 1167) nechal její ostatky vložit do 

několika oltářů pražské diecéze a biskup Milík (1197-1214) nechal vymalovat svatou Ludmilu mezi 

české patrony. Za doby císaře Karel IV. byl vytvořen honosný náhrobek svaté Ludmily. Kromě legend, 

zobrazení a soch, také v hudbě pozdějšího českého baroka ji do svého díla vnesl skladatel Adama 

Michny z Otradovic. Snad nejvýznamnějším hudebním dílem je oratorium Antonína Dvořáka Svatá 

Ludmila z roku 1886. 

Křesťanská misie v Čechách a přemyslovci 

Svatá Ludmila stála jak u pokřesťanštění země, tak i u zrodu českého státu. Ten vyrostl z tříště 

drobných slovanských knížectví, které sjednocoval kmen Čechů ovládaný přemyslovskou dynastií. 



Ludmila pocházela ze srbského kmene Pšovanů sídlících nad soutokem Labe a Vltavy a sňatkem 

s přemyslovským Bořivojem se moc Přemyslovců ještě rozšířila. V době Velké Moravy bylo celé 

území podřízeno Svatoplukově vládě (882-894). Právě do této doby se datuje i Bořivojův křest. Ten 

s sebou do Čech přivedl slovanské misionáře v čele s knězem Kaichem, který také zřejmě svatou 

Ludmilu pokřtil, ač legenda mluví o svatém Metoději. V této době byl postaven první známý český 

kostel sv. Klimenta na Levém Hradci (severozápadně, cca 10 km od centra Prahy nad levým břehem 

Vltavy). Zavádění křesťanství v zemi se však setkalo s takovým odporem, že Bořivoj byl z Čech 

vypuzen a vrátil se ke Svatoplukovi. Po ustání povstání se vrátil do země a nechal postavit kostel 

Panny Marie v Praze, který byl základem výstavby pražského hradiska.  Za dílem svého muže 

pokřesťanštění země stála kněžna Ludmila. Její hlavní role však přišla až v době výchovy svého vnuka, 

budoucího knížete, svatého Václava. Do této doby také spadají události po smrti arcibiskupa 

Metoděje r. 885, kdy byli jeho žáci z Moravy vyhnáni a někteří z nich hledali pochopitelně útočiště 

v Čechách, o čemž svědčí i to, že se do Čech dostaly i důležité dokumenty z archivu velkomoravské 

diecéze. V Čechách pak vedle sebe existovaly v rámci jedné církve dva odlišné ryty, tedy způsoby 

slavení bohoslužeb: latinský a staroslověnský. Ludmila podporovala ritus staroslověnský, ovšem 

mezi kněžstvem obou ritů nebylo v 10. století v Čechách nějaké konkurence. V právě z této doby se 

zachovaly staroslověnské legendy o Václavovi a Ludmile psané v Čechách, i když se Čechy po krutém 

vyhnání Metodějových žáků se navrátily pod církevní správu řezenského biskupství, kam před 

vznikem velkomoravského arcibiskupství také patřily. Jak to bylo s církevní správou a proč 

z Regensburgu? Misie českých zemí před příchodem slovanských věrozvěstů spadala pod nově 

vzniklá taktéž misijní biskupství Salzburg, Pasov, Regensburg a Freiburg. Zde působili misionáři, kteří 

do německých zemí přišli z irských a skotských benediktinských klášterů někdy na přelomu 7. a 8. 

století a založili právě tato biskupství. Kněží odtud konali misie i ke Slovanům a bylo by mylné si 

myslet, že tak jako irští a skotští misionáři nehlásali evangelium mezi Germány irsky, tak ani německy 

mezi Slovany ač liturgický jazyk byl latinský. V katedrálním středisku v Regensburgu bylo v době 

misijního biskupa Baturicha (817–847) pěstováno studium slovanského jazyka, o čemž svědčí 

rukopisy z této doby. První misionáři přišli do Čech kolem roku 800, o čemž svědčí i změna způsobu 

pohřbívání od žárového do země. Fuldské rukopisy se zmiňují o křtu 14 českých knížat, ovšem kdo a 

jaký to mělo význam, nejsou další zprávy, zřejmě nešlo o přemyslovská území. Většina území včetně 

vládnoucích Přemyslovců až do příchodu cyrilometodějské misie zůstala pohanská, proto Bořivoj 

s Ludmilou byli první mezi Přemyslovci, tvrdě narazili, ovšem poté coby členové vládnoucího rodu 

měli dosah na celou zemi. 

Ludmila a Drahomíra 

Po smrti Bořivoje roku 889 byl nejstarší syn Spytihněv nezletilý a vládu vykonával velkomoravský 

kníže Svatopluk. Dospěním se Spytihněv ujal vlády r. 894 a rok poté se odklonil od Velké Moravy a 

spolu s českými knížaty se podřídil regensburgskému králi Arnulfovi, slibující vazalskou věrnost a 

poslušnost. Za něho byly položeny základy pražského hradu a stal se zakladatelem nedalekých 

hradišť prstencově vzdálených od Prahy (Tetín, Libušín, Budeč, Mělník, Stará Boleslav a Lštění). Po 

jeho smrti se ujal vlády jeho bratr Vratislav r. 915. Jeho manželka Drahomíra, matka svatého Václava 

a Boleslava pocházela z větvě polabských Slovanů – Luticů, kteří nejdéle vzdorovali křesťanství. Zde 

také mohl vězet budoucí konflikt mezi Drahomírou a Ludmilou. Po smrti knížete Vratislava r. 921 

byla správa země pražským dvorem sice svěřena Drahomíře, ale v té době třináctiletý nástupce svatý 



Václav byl svěřen spolu s jeho bratrem Boleslavem na výchovu svaté Ludmile, což kněžna nelibě 

nesla. Prvním učitelem obou chlapců byl slovanský kněz Pavel, který je učil číst a rozumět 

staroslověnským knihám, tedy literatuře bezesporu náboženského a snad i právnického rázu. 

Pozdější výchovy se dostalo chlapcům ve škole na Budči zřízené při kostelu sv. Petra, kde se naučili 

rozumět latině, jazyku nejen západní liturgie, ale také západních dvorů. Nastoupená linie 

pokřesťanštění země se však lišila od linie rodu kněžny Drahomíry a svěření výchovy budoucího 

panovníka do rukou kněžny Ludmily jí bylo nestravitelným gestem, který řešila posvém. I přesto, že 

se prozíravá svatá Ludmila poručnictví zřekla a přestěhovala na Tetín, tak v noci z 15. na 16. září roku 

921 poslala Drahomíra dva nájemné vrahy, Tunnu a Gommona na Tetín, aby se svaté Ludmily zbavila. 

Legenda vypráví, že svatá Ludmila žádala své vrahy, aby mohla zemřít jako mučednice prolitím krve, 

ale oba vrahové ji nevyhověli a zardousili ji jejím vlastním závojem. Svatá Ludmila byla pohřbena na 

Tetíně, kde nad jejím hrobem nechala samotná Drahomíra postavit kostel svatého Michaela 

archanděla. Podle legend tak učinila proto, aby případné zázraky, které se měly dít nad jejím hrobem, 

nebyly připisovány svaté Ludmile, ale patronu kostela. Teprve, až se svatý Václav ujal vlády, nechal 

převézt její ostatky do svatojiřské baziliky na pražském hradě, do místa, kde jsme tento článek 

začínali. 

Genealogický strom: 

kníže Bořivoj I. a jeho manželka svatá Ludmila (+ 921 Tetín, ostatky sv. Jiří Praha) 
(* před r. 857, + 889, pohřben zřejmě v kostele P. Marie na pražském hradě, 

pokřtěn sv. Metodějem, kmotrem kníže Svatopluk)  

synové:  
Spytihněv I. + manželka neznámá 

(*875 Levý Hradec, + 915 pohřben: kostel P. Marie, pražský hrad; doba vlády: 894–915) 

a 

Vratislav I. + manželka Drahomíra (+ 935) 
(*888, + 915 – pohřben: bazilika sv. Jiří, pražský hrad; doba vlády 915–921) 

synové: 
svatý Václav 

 (* 907 Praha, + 935 Stará Boleslav, pohřben v Boleslavi, 
ostatky přeneseny za tři roky do rotundy sv. Víta na pražském hradě; 

doba vlády 921–935) 

Boleslav I.  
(* 915 Praha, + 972, pohřben buď u sv. Víta nebo sv. Jiří na pražském hradě; 

doba vlády  935–972) 

Příspěvek o sv. Ludmile zpracoval pro farní noviny otec Radek. 

  



 

Ct. sestra Ludvíka je „osmdesátnica " 

26. 8. 2021 oslavila 80. narozeniny vacenovická rodačka ct. sestra Ludvíka, vlastním jménem 

Anežka Uherková, která ve Vacenovicích žila do svých 68 let, z toho asi 25 let bydlela na faře a byla 

oporou a pomocnicí nejen panu faráři otci Františku Adamcovi (zemřel 15. listopadu 2011), ale 

prostřednictvím služby kostelnice také nám.  

Při této příležitosti jsme se rozhodli ji navštívit v jejím současném domově-klášteře sester 

„Vincentek" v Kroměříži, kde se jako jeho členka odstěhovala s otcem Františkem v roce 2009. 

Akci jsme domluvili s Matkou představenou kláštera na nedělní odpoledne 22. 8. 2021. Zároveň 

jsme byli ujištěni, že toto bude pro sestru Ludviku překvapením. 

Mezi zájemci o setkání se sestřičkou byli především její rovnice, paní starostka, otec Radek Sedlák, 

i náš bývalý pan farář otec Jiří Doležel a ostatní farníci, nechyběli ani některé Mariánky a pár chlapů 

z mužského sboru, protože gratulace bez zpěvu … to by nebylo ono! 

Za zpěvu mariánské písně „Chválu vzdejme" jsme byli v klášteře velmi vřele přivítaní a sestry radost 

ani překvapení neskrývaly. 

Sestřičkám i sobě jsme připravili malé pohoštění - koláčky a chlebíčky. Vytvořili jsme velmi pěkné 

společenství, pobesedovali, zavzpomínali a zazpívali při pohárku dobrého vína. 

Návštěvou jsme sestřičce samozřejmě chtěli hlavně popřát hodně zdraví a Boží požehnání do 

dalších let, ale také projevit vděk, že ani po 12 letech nezapomínáme, co všechno pro kostel a pro 

farníky dělala.  O to víc si důležitost této práce uvědomujeme, když stále hledáme kostelníky a 

kostelnice!!! 

Setkání bylo nejen velkým obohacením pro nás gratulanty, ale bylo zřejmé, že i pro členky řádu. Při 

zpáteční cestě jsme navštívili kroměřížský hřbitov, kde jsme se pomodlili u hrobů "vacenovických 

vincentek", které jsou zde pohřbeny.   

 

 


