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Úvod

Pro vedoucí společenství manželů, rodin i seniorů jsme na rok 2020 připravili cyklus 
témat o Janu Sarkandrovi, jehož mučednickou smrt si v tomto roce připomínáme. Zemřel 
17. března 1620 v  Olomouci.

Během výročního roku se v   některých farnostech spojených s   působením Jana 
Sarkandra budou konat pravidelné pobožnosti, novény, přednášky (např. v  Olomouci, Holešově, 
Zdounkách,   Pohořelicích u Zlína…). V  letošním roce doporučujeme na tuto významnou 
osobnost pamatovat i při děkanátních poutích za rodiny a kněžská a řeholní povolání, pří-
padně můžete uspořádat pouť farnosti nebo Vašeho společenství k Janu Sarkandrovi. Bu-
dete-li například pořádat pouť na Svatý Hostýn, je možné zastavit se v   Holešově 
(poslední působiště Jana Sarkandra)1.  Pojedete-li do Olomouce, navštivte kapli svatého Jana 
Sarkandra2 - ta stojí na místě vězení, kde byl Jan umučen a v olomoucké katedrále3 jsou 
uloženy jeho ostatky. Objevujete-li rádi nová místa, vypravte se na pouť do nové kaple 
(zasvěcené Janu Sarkandrovi) v  Pašovicích u Uherského Brodu4.

Obsah skript se skládá z   promluvy otce biskupa Antonína Baslera a dalších devět 
témat je zpracováno především z   novény, která vycházela před jeho svatořečením v   Ac-
tech curiae v  letech 1994–1995. V  textech využitých z  novény (2. až 10. setkání) se vždy 
setkáte s  biblickými citacemi k  danému tématu, úryvkem ze životopisu svatého Jana Sar-
kandra, myšlenkami k  rozjímání nad daným tématem, na které navazují otázky k zamyšlení 
či diskusi a modlitba. Kromě úvah k  jednotlivým setkáním najdete v  další kapitole různé 
modlitby k  svatému Janu Sarkandrovi. V závěrečné části jsou skripta doplněna údaji o kanonizaci.

Použitá literatura:
Novéna k  Janu Sarkandrovi - Příloha ACO 1994 - 1995 (7,8/1994,  2/1995).

Blahoslavený Jan Sarkander. Jeho doba, život a blahoslavení – Jan Tenora, Josef Foltýnovský,
Matice cyrilometodějská, Olomouc 1920

Novéna k  Janu Sarkandrovi za kněze – Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2018

Zázraky ke kanonizaci českých světců – Jaroslav Němec, Matice cyrilometodějská, 
Olomouc 2009

1 Je dobré se s dostatečným předstihem domluvit s  duchovním správcem farnosti: 
Holešov - P. Jerzy Walczak, e-mail: faholesov@ado.cz, www.farnostholesov.cz

2 Olomouc: Kaple sv. Jana Sarkandra patří do farnosti Svatého Michala - P. Antonín Štefek, 
e-mail: faolomouc-smi@ado.cz, www.svatymichal.cz

3 Olomouc: Katedrála sv. Václava – P. Ladislav Švirák, faolomouc-sva@ado.cz, www.katedralaolomouc.cz

4 Farnost Prakšice – P. Jaroslav Kapuš, fapraksice@ado.cz, www.farnostpraksice.webnode.cz 

mailto:faholesov@ado.cz
mailto:faolomouc-smi@ado.cz
http://www.svatymichal.cz
mailto:faolomouc-sva@ado.cz
http://www.katedralaolomouc.cz
mailto:fapraksice@ado.cz
http://www.farnostpraksice.webnode.cz
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Praktický návod k dobrému použití skript 
Již opakovaně vydáváme skripta společně jak pro společenství manželů a rodin, 

tak i pro společenství seniorů. Potvrzuje se naše přesvědčení, že mnohé životní zkuše-
nosti a hledání máme společné, a proto oslovují obě skupiny. Otázky k reflexi se dotýkají 
manželského života, života seniorů a někdy i obou zároveň. Bude jen na uživatelích, které 
otázky si vyberou, se kterými budou pracovat. 

Jak se skripty zacházet,  jak je užívat, bude na každém společenství či jednotlivci. 
Záleží na tom, co mu bude blízké a co bude vyhovovat podmínkám společenství (časovým 
možnostem, otevřenosti, jaká ve společenství panuje apod.).  Je na vás, jestli si budete číst 
společně text ve společenství nebo si jej přečtete předem a na společenství se už podělíte 
o to, čím vás tato kapitola oslovila a proč. Bude záležet i na vašich potřebách, které z otázek 
k inspiraci a zamyšlení použijete pro osobní reflexi nebo dialog v manželském páru, a které 
vás naopak budou inspirovat pro společné sdílení se ve společenství. Stejné to bude i se 
závěrečnou modlitbou, tu volte podle vašich zvyklostí, co je vám bližší. Jestli to bude již 
formulovaná modlitba, která je v závěru jednotlivých textů, nebo si raději vyberete modlit-
bu vlastními slovy, která bude inspirována podněty k zamyšlení, či současnou vaší situací, 
nebo si uděláte vlastní originální kombinaci nabízeného, případně ještě doplněnou vaším 
vlastním modlitebním prvkem (písní, desátkem, růžencem), je na každém společenství či 
uživateli. Jedna kapitola je přímo věnována modlitbám k  svatému Janu Sarkandrovi, které 
můžete využít nejen během setkání, ale třeba vybrané modlitby nakopírujete pro členy 
společenství a budete se na nějaký úmysl modlit během roku.

Přejeme vám, ať nabízený materiál využijete k  duchovnímu povzbuzení a ať vás sva-
tý Jan Sarkander provází svojí přímluvou. 
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SeTKáNí PRVNí: 

Poutní  kázání 
Myšlenky z  kázání Mons. Antonína Baslera při pouti k svatému Janu Sarkandrovi 5. května 2019 v Holešově

Život Svatého JaNa SarkaNdra

 Životní pouť svatého Jana začíná 20. prosince 1576 ve Skočově v  těšínském 
knížectví, které už od r. 1291 patřilo k  českým zemím. Po smrti otce se rodina odstěhovala 
do Příbora na Moravě. Vyšší latinská studia absolvoval Jan v  Olomouci, Praze a Štýrském 
Hradci. Roku 1609 byl vysvěcen v   Brně na kněze, a než se stal farářem v Holešově, 
15. května r. 1616,  působil v  Opavě, Charvátech u Olomouce, ve Zdounkách a Boskovicích. 
Stal se knězem ve velmi složité a bouřlivé době nábožensko-politických bojů. V květnu 
1618 pražskou defenestrací začalo povstání protestantských šlechticů proti zákonitému 
katolickému panovníkovi (tzv. stavovské povstání), které skončilo jejich porážkou v  bi-
tvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620, která trvala jednu a půl hodiny. 
 Závěr Janova života se tedy odehrál dobrého půl roku před tím, v  době, kdy se i Mo-
rava přidala k povstání proti císaři. V Čechách i na Moravě byli u moci protestantští šlech-
tici, zemský hejtman Ladislav z Lobkovic i kardinál Ditrichstein byli uvězněni. Svatý Jan 
Sarkander byl kvůli podezření ze zrady rovněž zatčen, v  okovech přivlečen do Olomouce, 
kterou měli v  rukou vzbouřenci, a v  únoru 1620 několikrát vyslýchán a krutě mučen – ale 
bezvýsledně. I za nepředstavitelných bolestí setrval v pravdě a vzýval svatá jména Ježíš, 
Maria a Anna.

JméNo JeŽíš

U tohoto momentu bych se rád zastavil, říká otec Antonín Basler. 
Co to vlastně je – jméno Ježíš? To není pouhý zvuk, ani jen jakési pojmenování, ani cito-
slovce. To jméno, jak si jistě vzpomínáme, určil svému Synu sám Otec, Bůh. Anděl sdělil 
toto Boží přání jak Panně Marii, tak i Josefovi, a to jméno znamená: „Bůh je spása, neboli 
„Bůh zachraňuje.“ Jméno Ježíš, hebrejsky Jehošua v  sobě obsahuje to jméno, které sdělil 
Hospodin Mojžíšovi z  hořícího keře, JHWH (překládáme jej jako „Jsem, který jsem“ a k  tomu 
je přidáno „je spása, neboli „Bůh zachraňuje“). Jméno Ježíš tedy, podobně jako symbol 
srdce nebo kříže je obrazem té nejvyšší Boží lásky, vpravdě žízně Boha po člověku, po jeho 
spáse, po jeho skutečném štěstí. 
 Jméno Ježíš bylo připojeno ke slovům Alžběty v  první části modlitby Zdrávas Maria 
v   r. 1456 na památku vítězství nad ohromnou přesilou Turků u Bělehradu, když islám už 
po tolikáté chtěl pohltit evropu. Tehdy měli obránci, povzbuzovaní sv. Janem Capistránem, 
který kázal i v  Olomouci, na svých štítech jméno Ježíš, bojovým zvoláním bylo „Ježíš, Ježíš, 
Ježíš“ a to bylo tehdy vsazeno do této nejčastější mariánské modlitby jako nejvzácnější 
drahokam do zlatého šperku. Mnozí mučedníci umírali se jménem Ježíš na rtech, a jistě 
On byl první, jehož náruč je čekala za branou smrti, jak to říká Písmo o svatém Štěpánovi: 
„Vidím nebesa otevřená, a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici…“

Podobně tedy i náš světec, svatý Jan, z  tohoto jména a jména Ježíšovy matky, Panny 
Marie, a babičky, svaté Anny, čerpal tolik síly, že přes strašlivé mučení a bolesti dokázal 
setrvat v  pravdě, a on zůstal morálním vítězem, nikoli jeho mučitelé.  

Ježíšovo jméno samo, jméno Panny Marie i dalších svatých může být modlitbou, je 
prosbou, chválou i díkem – naši zbožní předkové to tak chápali. Postupem doby, se ztrátou 
víry, se však obsah této krátké, ale nesmírně hluboké modlitby vyprázdnil a mnohým z  toho 
zůstalo jen braní jména Božího nadarmo, nebo dokonce zaklení. Tak to dopadá, když se vy-
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tratí obsah, když vymizí vztah k  nositeli toho jména. Ale my, ctitelé svatého Jana, bychom 
jej mohli a měli následovat a s  vírou hledat sílu právě ve vzývání jména Ježíš nebo Maria, 
a to právě tehdy, když cítíme svoji slabost a Boží sílu potřebujeme.

Zkusme se zahledět na jméno Ježíše Krista, na Boží jméno ještě z  jiného úhlu. Křes-
ťan přece skrze křest je nositelem Božího jména. Žije-li špatně, znesvěcuje jej, tím spíše 
osoby Bohu zasvěcené. Největší zasvěcení je právě to křestní, které nás činí s  Ježíšem, a tím 
s  Trojjediným Bohem, jedno. Máme přispívat svým životem, aby Bůh, aby Boží jméno bylo 
poznáváno a uznáváno jako svaté. Právě proto, že Ježíš ví, že to sami nedokážeme, učí nás 
prosit: „posvěť se jméno Tvé“ – tato prosba, aby on sám vzal do rukou svěcení svého jména, 
aby nám chránil podivuhodné tajemství své volatelnosti, je pro nás jistě i velkým zpytová-
ním svědomí: Jak zacházím se svatým jménem Božím já? Stojím s úctou před tajemstvím 
hořícího keře, před nepochopitelným způsobem jeho blízkosti až k  přítomnosti v  eucharistii, 
v  níž se nám opravdu dává do rukou?

Zkusme si, milí přátelé, připomenout tyto věci vždy, když vyslovujeme jméno Ježíš 
v  modlitbě Zdrávas Maria, nebo se obracíme k našemu  Otci s prosbou: „posvěť se jméno 
tvé“, vždyť víme, že Ježíš říká: „Já a Otec jedno jsme“; snažme se, abychom také k  posvěcování 
Božího jména svým životem přispívali – kratinká modlitba „Pro Tebe, Ježíši!“ může dát 
nejhlubší motivaci každé naší práci, každé chvíli utrpení i našeho života vůbec. A když 
uslyšíme, jak někdo bere jméno Ježíšovo nadarmo, vynahraďme to Pánu tichou modlitbou 
„Sláva Otci“ ve svém vlastním srdci. Ať jméno Ježíš prozáří každý náš den i celý život svět-
lem a radostí. 

Věřím, že také takto můžeme naplňovat odkaz našeho vzácného světce - svatého Jana 
Sarkandra, že pro nás může být konkrétním vzorem i v takto prožívaném vztahu k  Pánu. 
Amen.

otáZky pro SpolečeNStví:

• Co pro mě znamená jméno Ježíš?
• Jak Boží jméno užívám? Kdy?
• Daří se mi vysvětlit ve své rodině, přátelům či kolegům v  práci, proč nebrat Boží   
 jméno nadarmo? Jak to přijímají?
• A když není možné někoho upozornit, umím to Pánu alespoň vynahradit chválou  
 ve svém srdci? 

modlitBa

Bože, Tys dal svatému mučedníku Janu Sarkandrovi statečnost a sílu, aby žil podle své víry a 
věrně zachoval zpovědní tajemství. Na jeho přímluvu nás veď a posiluj, abychom Ti zůstali 
věrní a dokázali o své víře vydávat svědectví našim nejbližším. Prosíme o to skrze Tvého Syna, 
našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny 
věky věků. Amen. 
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SeTKáNí DRUHé:

Víra
čteNí Z liStu Svatého apoštola pavla ŘímaNům 
(Řím 1,8–12.16–17)

 Bratři, především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás za všechny, 
protože se o  vaší víře mluví (s pochvalou) po celém světě. Dovolávám se za svědka Boha, 
kterému sloužím celým svým srdcem (jako hlasatel) radostné zvěsti o jeho Synovi, že bez 
přestání na vás pamatuji a ve všech svých modlitbách prosím, aby mi už jednou konečně – 
chce-li to Bůh – bylo dopřáno té radosti, že bych k vám mohl přijít. Neboť toužím po tom, abych 
vás uviděl, a  tak vám mohl dát nějaký duchovní dar k vaší posile, to znamená: abychom se 
u vás vzájemně povzbudili společnou vírou, vaší i mou.

Za evangelium se nestydím. Jím se přece projevuje Boží moc a   přináší záchrana 
každému, kdo věří, nejdříve ovšem Židům, ale pak i   pohanům. Neboť v něm se odhaluje 
Boží spravedlnost, která je z víry a  vede k víře. Tak je psáno: ‚Spravedlivý bude žít z víry.‘

čteNí Ze  ŽivotopiSu (str. 636)

 Příkladný život, plný strastí a práce zajistil Sarkandrovi čestné jméno v dějinách 
Boží církve, i kdyby nedovršila jeho slávu mučednická koruna. Právem lze o něm tvrdit, že 
jak svatě zemřel, tak svatě i žil. Mile dojímá v celém jeho životě pravá, upřímná zbožnost: 
neklamnou známkou toho je jeho úcta k blahoslavené Panně, jakou jí již v době studií 
prokazoval jako člen Mariánské družiny všude tam, kde byl na studiích. Jako kněz znovu 
projevuje svou lásku k ní při poutích do Čenstochové. Jeho hluboká zbožnost vnukla mu 
též myšlenku před příchodem lisovčíků5 do Holešova; vše tone v úzkostech a  strachu – Sar-
kander však vybízí k přijetí svatých svátostí, útočiště hledá u Boha svátostného a v pevné 
důvěře v  Něho jde s Ním vstříc neznámým zástupům.

A vpravdě, kdyby veškerý jeho předchozí život nebyl tak proniknut hlubokou a upřímnou 
zbožností, nebyl by ani poslední měsíc jeho života na bolestném lůžku v žaláři tak příkladně 
zbožný, tak dojímavě trpělivý! Jeho modlitba kněžských hodinek i za největších bolestí je 
jen důsledným projevem onoho ducha modlitby, jejž si dříve v kněžském životě osvojil.

k  zamyšlení o víře

Život světce Jana Sarkandra se projevil v jeho velké zbožnosti. Pane, ptám se: z čeho 
vyrůstá zbožnost?

Odpovídáš prostě se svatým Pavlem Římanům: Ve zbožnosti „se projevuje na vás Boží moc 
a přináší záchranu každému, kdo věří. Boží spravedlnost se ve vás odhaluje, je z víry a k víře 
vede“.

Přijímám Boží slovo, abych se dověděl, co je to vlastně víra. „Víra je podstata toho, v co 
doufáme; je přesvědčení o věcech, které nevidíme.“ (Žid 11,1)

S úctou přijímám připomenutí celé 11. kapitoly tohoto listu Židům: Víru Abrahámovu, Izákovu, 
Jakubovu, Mojžíše, Rachab, Samuela, Davida, proroků.

5 Lisovčíci (polští kozáci): jezdci ve službách polského katolického krále Zikmunda III. Vasy. Vtrhli v únoru 
roku 1620 na Moravu, což bylo doprovázeno značným drancováním. 
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V úžase stojím před Beránkovým trůnem před nesčetným zástupem novozákonních světců, 
zvláště mučedníků.

Můj Pane, o všech platí: „Vírou zvítězili nad říšemi, konali spravedlnost... ačkoli byli slabí, 
dosáhli veliké síly... Někteří se nechali natahovat na skřipec a odmítli osvobození, protože 
chtěli dosáhnout lepšího vzkříšení... Jiní opět zakusili posměch a  bití, ano i pouta a žalář.“ 
(výňatky z 11. kapitoly Židům)

Pane, „nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají!“ (Žid 12,1), také náš světec Jan 
Sarkander.

Slyším i jeho hlas, kterým zvěstoval Boží slovo: „Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše 
víra pochází a on ji vede k dokonalosti“. (Žid 12,2)

otáZky pro SpolečeNStví:

• Děkuji Bohu za ty, kteří mi předali víru, za ty, kteří mě ve víře vedou a povzbuzují?
• Přemýšlím, jak víru předávat ve své rodině - dětem, vnoučatům? 
• Svědčím svým životem o Bohu i v  mém nejbližším okolí?
• Myslím na  Boha a modlím se k němu jen ve chvílích těžkostí? Nezapomínám s ním  
 sdílet i radosti a všední chvíle? 

modlitBa

Dobrý Bože, naplň nás živou vírou. Pronikni nás myšlenkou na Tvého Syna, který uměl snést, 
když mu hříšní lidé odporovali, abychom ani my neumdlévali a vnitřně neochabovali. Ať umíme 
v Duchu svatém vírou zkoumat hlubiny Boží.
Obracíme se i na požehnanou Matku Pána Ježíše a Matku naši, vždyť ona uvěřila, že se splní 
to, co jí bylo řečeno od Pána. Maria, vzbuzuj, ochraňuj a posiluj naši víru!
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SeTKáNí TŘeTí:

Horlivost
čteNí Ze Skutků apoštolů (Sk 20,22–28)

 Bratři, nyní mě to uvnitř všechno nutí k tomu, abych šel do Jeruzaléma. Co 
mě tam potká, nevím. Jen od města k městu mi Duch svatý dosvědčuje a říká, že mě čekají 
pouta a soužení. Ale můj život nemá vůbec pro mě cenu, jen když dokončím svůj běh a úkol, 
který jsem přijal od Pána Ježíše: vydávat svědectví pro evangelium o Boží milosti.
 Konal jsem mezi vámi cesty a hlásal království (Boží). A nyní – já vím, že nikdo z vás 
mou tvář už nespatří. Slavnostně vám tedy dnes prohlašuji: Zahyne-li někdo, já na tom vinu 
nemám! Nic jsem nezameškal, ale zvěstoval jsem vám všechno, co rozhodl Bůh. Dbejte na 
sebe i na celé stádce, v kterém vás Duch svatý ustanovil za představené, abyste spravovali 
Boží církev, kterou si získal Boží krví.

čteNí Ze ŽivotopiSu (str. 541)

 Sarkander po příchodu do Holešova horlivě pokračoval v započaté obnově katolic-
kého života spolu s jezuitskými kněžími Janem Drachovským a Kryštofem Stefetiem. Slav-
nost Božího Těla byla v Holešově v tom roce s povolením kardinála dvakrát. Poprvé v neděli 
před svátkem, protože Lobkovic musel odjet do Prahy, podruhé ve svátek sám. Toho dne 
přijel do Holešova opět světící biskup Civall a konal božítělový průvod za asistence Jana 
Sarkandra a Martina Regulia, pozdějšího faráře mysločovského. V neděli nato posvětil dva 
nové oltáře ve farním chrámu.

Duchovní správa v holešovské farnosti nebyla snadná: obyvatelé města a okolí se 
houževnatě drželi českobratrské víry, a tak se práce Jana Sarkandra i jezuitů omezovala 
pouze na to, aby udrželi ve víře aspoň dosavadní katolíky.

Farnost holešovská byla rozsáhlá. Náležely k ní vesnice: Bořenovice, Chomýž, 
Dobrotice, Jeníkovice (Jankovice), Tučapy, Všetuly, Zahnašovice, Žopy, Martinice, Pacetluky, 
Přílepy. Mysločovice měly tehdy vlastního faráře. Byl jím Martin Regulius, jehož na faru 
uvedl Jan Sarkander 20. října 1616.

Byly to tedy cesty za nemocnými pro faráře zajisté obtížné a daleké. Sarkander sám 
předcházel farníkům zbožným životem, jehož paměť se dlouho udržela i po jeho smrti. 
Když za ním přišli kostelníci s nějakou záležitostí, zpravidla jej nalezli při modlitbě.

k  zamyšlení o horlivosti

 Životopis světce Jana Sarkandra nám tentokrát zvěstuje, jak tento Boží muž horlivě 
pokračoval v započaté obnově katolického života; jak nesnadnou konal duchovní správu 
v rozsáhlé holešovské farnosti; jak obtížné a daleké konal cesty za nemocnými.

Pane, radostně jsme si připomněli slovo Pavlovo ve Skutcích apoštolských: „Konal 
jsem mezi vámi cesty a hlásal království Boží“ (Sk  20,25). „Zahyne-li někdo, já na tom vinu 
nemám! Nic jsem nezameškal, ale zvěstoval jsem vám všechno, co rozhodl Bůh“ (Sk 20,26–27).

A výzva Pavlova křesťanským představeným: „Dbejte na sebe i na celé stádce, ve 
kterém vás Duch svatý ustanovil za představené, abyste spravovali Boží církev, kterou si 
získal vlastní krví“ (Sk 20,28) – beze zbytku platila a byla uskutečněna naším světcem Janem 
Sarkandrem.
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Bože, jako se Izrael dovolával Tvého milosrdenství, Tvého otcovského srdce ve jménu 
Tvé mocné horlivosti a Ty jsi mu slíbil příchod mesiánského času vykoupení (srov. Izajáš 
63,15–16), tak se dovoláváme Tvé mocné horlivosti i my.

Ty, Bože, vzbuzuješ ve svém lidu horlivost podobnou Tvé. Kéž by o  nás všech platilo 
slovo žalmisty: „Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.“ (Ž  69,10)

otáZky pro SpolečeNStví:

• Naslouchám Božím výzvám a Božímu volání?
• Dokážu rozlišovat, co je důležité pro moji rodinu? Umím slevit i ze svých představ,  
 které nejsou skutečně důležité?
• Jsem ochotný cestovat za mladými/rodiči/nemocnými nabídnout jim svůj čas, pomoci jim?
• Jak vidí okolí moji víru? V  čem ji mohou zahlédnout?

modlitBa

Bože, Tvůj Syn planul vnitřní horlivostí pro nebeské království, které trpí násilí. Položil svůj 
život za naši spásu. Kdo jej chce následovat, musí být připraven i k oběti vlastního života. Náš 
světec Jan to pochopil.
Dej, ať nám, jeho přímluva u Tebe pomáhá vždy usilovat o to, co je nejlepší.
Ať i dnes v naší zemi spása Kristova, kterou přijalo tolik generací před námi, vyvolá k životu 
lid horlivý v konání dobrých skutků. Amen.
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SeTKáNí ČTVRTé:

Odvaha
čteNí Z liStu Svatého apoštola pavla ŘímaNům (Řím 8,31–39)

Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale 
vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí 
se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Ježíš Kristus 
přece zemřel, ano i  z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás!

Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo proná-
sledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: ‚Stále 
jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku...‘

Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem 
přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, 
ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a  vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit 
od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.

čteNí Ze ŽivotopiSu (str. 564)

Po zprávě o blízkosti lisovčíků svolal Sarkander ve středu 5. února své farníky 
do chrámu a měl k nim promluvu asi tohoto obsahu: „Ať je polské vojsko naší vlasti 
nepřátelské, nebo přátelské, musíme se na ně připravit, aby nás – jak nepřátele, tak přáte-
le – stejným způsobem neúmyslně nezničili. Proto vás, ovečky, vyzývám a prosím, abyste 
se všichni, vyrovnajíce se s Bohem ve svědomí svátostnou zpovědí a svatým přijímáním, 
na smrt připravili a Boha Pomocníka prosili o záchranu života vlastního i cizího, slíbíce 
polepšení. A jakmile se dovíme o jejich brzkém příchodu, půjdeme – já před vámi – jim 
vstříc ve slavném průvodu s Nejsvětější Svátostí, a jsou-li to nepřátelé císařovi, o svoji zá-
chranu prosíce, buď sami zahyneme, anebo jsou-li to přátelé, pokusíme se ochránit 
i ostatní spoluobčany, a tak celý Holešov od loupení a vraždění. Pročež vás opět prosím 
a vyzývám, abyste se sešli na znamení velkým zvonem, které bude dáno v pravý oka-
mžik, a tak připravíce se na život a na smrt vyšli se mnou ve zbožném průvodu pod záštitou 
našeho Spasitele, jehož v monstranci ponesu.“

Po kázání přijali věřící svaté svátosti. Odpoledne se opět shromáždili do chrámu 
k  pobožnostem a tak očekávali příchod lisovčíků od Bystřice.

k  zamyšlení o odvaze

Vyznáváme s žalmistou: „Hospodin je má skála, můj nedobytný hrad... Pevná tvrz, 
skalní štít... Bůh, který mě opásá statečností, na mých posvátných návrších mně dává sta-
nout.“ (srov. Ž 18,33-34)

Pane, toužíme žít Tvé započaté království a jednou do něho vstoupit. Musíme mít 
odvahu k násilí, vždyť „království Boží trpí násilí a jen násilníci je uchvacují.“ (Lk 16,16)

Dej nám, Pane, odvahu schopnou zvítězit ve střetnutí se světem. (srov. 1 Jan 5,5)

Duchu svatý, vyznáváme, že Ty, Duch Páně, jsi silou i pro nás pro naše zmrtvých-
vstání. (Fil 3,10n) Posiluj v nás vnitřního člověka (ef 3,16) a veď nás až ke vstupu do plnosti 
samého Boha. (ef 3,19)
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Toužíme růst v odvaze proti hříchu, světu, tělu a ďáblu. Snad už máme jakousi zku-
šenost, že nás od Tebe neodloučil útisk, soužení ani zjevné pronásledování.

Prožíváme někdy strach před nebezpečími moderní společnosti.

otáZky pro SpolečeNStví:

• Dělám odvážné skutky, které se líbí lidem nebo Bohu?
• Dokážu se zastat pravdy, kterou dnešní svět nechce slyšet?
• Snažím se statečně a s  odvahou bojovat proti vlastním hříchům a slabostem?
• Jak ukazuji svoji víru těm, kteří si myslí, že Boha nepotřebují?
• Mohu se podělit o zkušenosti, kdy jsem překonal strach a udělal něco pro druhé?  
 Jak mě k  tomu vedla má víra?

modlitBa

Nedopusť, dobrý Bože, aby nás opustila odvaha čelit různým nebezpečím dnešní doby. To 
můžeme v čistém svědomí ve spojení se svátostným Kristem. Vryj nám do srdce na přímluvu 
světce Jana ono Pavlovo přesvědčení: Nic stvořeného nás nebude moci odloučit od Boží lásky 
v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.
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SeTKáNí PáTé:

Věrnost modlitbě
čteNí Z liStu Svatého apoštola pavla efeZaNům (ef 6,10–20)

Bratři! Hledejte svou sílu v Pánu, v jeho všemohoucnosti. Oblečte se do plné 
výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám. Vedeme přece zápas ne proti ně-
jaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a  mocnostem, proti těm, kteří mají svou říši 
tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší.

Proto vezměte na sebe plnou Boží výzbroj. Jen tak budete moci odolat, až bude zle, 
všecko překonat a obstát. Stůjte tedy pevně, opásáni kolem beder (životem podle) pravdy, 
oblečeni pancířem spravedlnosti, obuti odhodlaností, jakou dává evangelium pokoje. Vždy 
se hned chraňte vírou jako štítem. Tak budete moci uhasit všechny ohnivé střely zlého (ducha). 
Vezměte (také) přilbu spásy a meč Ducha, to je slovo Boží.

Při každé příležitosti proste a modlete se, (jak to vnuká) Duch. Buďte v tom bdělí 
a vytrvale se modlete za všechny křesťany a také za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, 
když promlouvám, abych bez okolků zvěstoval tajemné pravdy evangelia – jsem jeho hla-
satelem v poutech! – a abych mluvil neohroženě, jak je mou povinností.

čteNí Ze ŽivotopiSu (str. 582–583)

 Při všech bolestech si však hrdinný kněz ani slovem nestěžoval, posilu hledal 
a nalézal jedině v modlitbě. I když se zdálo, že dřímá, nespal, ale v duchu se modlil. 
Ačkoli jako těžce nemocný nebyl povinen se modlit své kněžské hodinky čili brevíř, přece 
neupustil od této svaté povinnosti a věrně se jej každodenně modlíval, nedbaje na prosby 
návštěvníků, aby se nenamáhal. I kartuziáni6, sami dobře znajíce kněžskou povinnost, při-
pomínali Sarkandrovi, aby se nepřemáhal, když pro své bolesti je osvobozen od tohoto 
závazku.

Ale Sarkander se na ně svým bolestným pohledem zadíval a slovy žalmisty odpověděl: 
„Pokud budu, chci oslavovat svého Boha. V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mě 
vyslyšel a vysvobodil mou duši z  podsvětí. Pro všechny dny přemítám o jeho spravedlnosti 
a nemlčím o jeho chvále. Milovaní otcové, chvalte se mnou Hospodina a oslavujme spolu 
jeho svaté jméno.“ Pochopitelně, že přítomní při podobných projevech zbožného ducha 
dojetím slzeli.

Maje Sarkander tělo krutým mučením rozbolavělé, nemohl se na lůžku ani sám obrátit, 
ani se posadit. Proto častěji prosíval návštěvníky, aby ho uložili do nízké pohovky u lože 
a položili před něho na vyšší lavici brevíř, z něhož by se mohl modlit své kněžské hodinky. 
Ochotně mu mezi modlitbou obracel listy pan Mandel anebo jeho dcera Anna, která otce 
navštěvovala. Když nablízku nikdo nebyl, obracel si listy Sarkander sám, a protože to ne-
mohl učinit vymknutýma rukama, pomáhal si – jazykem.

k  zamyšlení o věrnosti modlitbě

Právě slyšená slova četby v  nás vytvářejí nezapomenutelný zážitek. Zmučený kněz 
pololežící na nízké pohovce ve vězení. Sklání se v soustředění nad svými kněžskými mod-
litbami – breviářem. Když není blízko žalářník nebo jeho dcera, obrací si listy jazykem. 

6 Tři kartuziánští mniši z kláštera ze Štípy u Zlína byli zatčeni a vězněni ze stejného důvodu jako Sar-
kander, byli přítomni u zmučeného Sarkandra, ale po týdnu byli propuštěni. (Kartuziáni jsou katolický 
mnišský polopoustevnický řád, své kláštery nazývají kartouza.)
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Nemůže jinak. Ruce po natahování na skřipec jsou bezvládné. Jaký to pohled, můj Bože!

Tento pohled provází slova sv. Pavla efezanům a dává jim docela jiný smysl: „Při 
každé příležitosti proste a modlete se, jak to vnuká Duch. Buďte v tom bdělí a vytrvale se 
modlete.“

Tato Pavlova slova se v nás mísí se slovy Sarkandrovými: „Pokud budu, chci oslavovat 
svého Boha! Po všechny dny přemítám o jeho spravedlnosti a nemlčím o jeho chvále!“ 
Jako otcům kartuziánům, tak i nám říká: „Chvalte se mnou Hospodina a oslavujme spolu 
jeho svaté jméno!“

V úžasu se skláníme před touto věrností modlitbě. Současně se však díváme a přemítáme 
duchem o tolika a tak mnohých vlastních výmluvách, omluvách, když se máme rozhodovat 
věrně věnovat nějaký čas modlitbě. Pane, jak jsme zahanbeni Sarkandrovou věrností. Co 
můžeme udělat? Vzít si příklad, obětovat něco pro setkání s Bohem v modlitbě.

Naší duší prolétávají slova Malachiášova: „Bůh nepodléhá náladám ani jiným pro-
měnám.“ (Mal 3,6) Kolika náladám a proměnám podléháme my? A toto podléhání náladám 
a proměnám v nás je základem pro tolikerou nevěrnost v modlitbě.

Bůh je blízko těm, kdo se modlí. Naše účast na Pánově radosti se neobejde bez boje 
s pokušitelem bdělostí a modlitbou. (srov. Mt 6,13; 26,41; 1 Petr 5,8n)

Světec Jan bdí v bolestech, modlí se a tím překonává pokušení, zvláště ta nejhorší – 
nenávisti, odplaty. Oporou věrnosti v bdění a modlitbě je důvěra. „Důvěra nekolísá ani 
v nejtěžších chvílích.“ (srov. Gal 5,10)

otáZky pro SpolečeNStví:

• Vnímáte modlitbu jako oslavu Boha? Můžete uvést pro druhé nějaký příklad?
• Co mi pomáhalo ve věrnosti a vytrvalosti v  každodenní modlitbě?
• Jak roste můj vztah k  Bohu? Můžu se podělit o to, jak vnímám v  modlitbě jeho blízkost?
• Co anebo kdo mi pomáhá přidržet se Božích zásad a nenechat se ovlivnit čím nechci?  
 Vzpomenu si na nějakou svou zkušenost? Držím se toho, co je Tvým slovem, nebo  
 jsem stržen proudem světa?

modlitBa

Pane, dej nám milost důvěry v Tvou blízkost, když se modlíme. Uč nás radostně pozvedat mysl 
k Tobě, tvořit svou modlitbu, užívat modliteb církve, rozjímat posvátné žalmy a jiná slova 
Písma. Dej nám, prosíme, Pane, Janovu věrnost modlitbě. Amen.
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SeTKáNí ŠeSTé:

Svátost smíření
Žalm 141, 1–5.8–9

 Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc, slyš můj hlas, když k   tobě 
volám. Má modlitba ať je před tebou jako kadidlo, mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.

Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, hlídku k bráně mých rtů. Neskloň mé srdce 
ke zlému, abych se nedopouštěl zločinů, abych s pachateli nepráví nejídal jejich vybraná 
jídla. Když mě udeří spravedlivý, je to laskavost, když mě pohaní, je to pro hlavu olej. 
Neodmítne ho má hlava, avšak pod tíží jejich zloby stále se budu modlit.

K tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči, k tobě se utíkám, nevydávej mě smrti! 
Zachraň mě před léčkou, kterou mi nastražili, před tenaty pachatelů křivd.

čteNí Ze ŽivotopiSu (str. 574–575)

Pozítří, v úterý 18. února 1620, se opět v mučírně ve stanovenou dobu 
shromáždila soudní komise, a to: Ctibor Žernovský, Beneš Pražma, Hartman z Puchaimu, 
Vilém Ullesdorfer a hofmistr soudce Bítovského. Z městské rady přišli Vít Österreicher, 
Albert Muttal a Jiří Richter. Přítomen byl ovšem i Scintilla7. Komisaři byli, jak poznamenává 
Scintilla, ve stavu podnapilém. Žernovský opakoval otázky o podkoním a o domnělých 
penězích, napomínaje Sarkandra, aby všechno vyznal. Vtom přerušil Žernovského Beneš 
Pražma volaje na Sarkandra: „Ty že nevíš, jaké pikle se kuly? Což nezjevil ti to jistě tvůj pan 
Lobkovic ve zpovědi?“

Touto otázkou se dotkl Pražma nejsvětějšího závazku věrného kněze a vyvolal mužný, 
neohrožený protest proti takové řeči. Sarkander rázně prohlásil, že nic neví ani že mu nic 
nebylo svěřeno ve zpovědi. Kdyby mu i co bylo ve zpovědi svěřeno, že to již vše zapomněl, 
ale také, i kdyby něco věděl, že to nevyjeví, i kdyby ho na kusy roztrhali a rozsekali, což by 
velmi rád chtěl vytrpět. Kam se však poděl podkoní, nemůže vědět, protože byl pouze přes 
noc v Krakově, a viděl, že podkoní vezl nikoli peníze, ale dvě vědra vína.

k zamyšlení o svátosti smíření

Pane Ježíši, když jsi žil na naší zemi, poskytoval jsi lidem mnohokrát odpuštění. 
Svým božským viděním jsi pronikal hlubiny lidského srdce. Ty jsi snadno poznával v lidech 
víru a opravdovost lítosti.

A když ses přesvědčil o štěstí těch, kterým jsi rozvázal pouta hříchů, chtěl jsi nechat 
své milosrdenství i po své smrti a zmrtvýchvstání – tj. po porážce smrti a hříchu – zde na 
této zemi k rozdávání všem věkům.

A tak v onen první velikonoční Hod Boží jsi odevzdal moc odpouštět hříchy apoštolům. 
Vdechl jsi jim svého Ducha a přikázal: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu 
je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20,23)

Tím vstoupila do světa Tvá velikonoční radost.

7 Před čtvrtou torturou (mučením) zachránil Sarkandera rychtář Scintilla, který se vzepřel soudní komisi 
a zdůraznil, že takové pošlapání práva nemůže schválit. Komise poté od úvah o čtvrté tortuře ustou-
pila. O mučení i odpovědích byl pořizován podrobný protokol, ten ale na konci rozzuřený Ctibor Žernovský 
sebral a patrně zničil. Jediné podrobnějším autentickým popisem Sarkanderova osudu během věznění je tak 
zpráva rychtáře Jana Scintilly, sepsaná v roce 1621 pro kardinála z Ditrichsteina.
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Potom jsi, Pane, vedl svou církev, aby ustanovila vyznání hříchů před Tvým zástupcem 
a před zástupcem společenství církve. Tak dostali Tvoji služebníci možnost nahlédnout do 
nitra svých bratří a sester a odměnit jejich víru a lítost.

Ale ve své lásce jsi, Pane, šel dál. Tvá církev, vedená Tvým Duchem svatým, ustanovila 
pro kněze - zpovědníka přísnou povinnost svátostného mlčení.

A když jsi v dějinách plánoval obdarovat církev tak rozličnými dary zvláštní svatosti, 
dal jsi jí světce Jana, světce a mučedníka svátostného mlčení.

Chceme Ti děkovat, že i díky němu se stala svátost smíření tak důvěryhodnou. Chceme 
rozvíjet svůj kající svátostný rozhovor s knězem s otevřeností.

Nauč nás prožívat ve svátosti smíření i vyznání chvály a radostné vědomí toho, co se 
nám v duchovním růstu už podařilo díky Tvé milosti. Dej nám pak pokojněji prožít vyznání 
života, ve kterém vkládáme svá pochybení, nedokonalosti a hříchy s velikou důvěrou do 
Tvého laskavého Srdce. Láska Božího Srdce nám umožní i  vyznání víry, že s pomocí Tvé milosti 
a naší věrné a trpělivé spolupráce jsme schopni i své nynější chyby a hříchy proměnit v dobro 
pro svou spásu a spásu druhých.

otáZky pro SpolečeNStví:

• Přicházím pravidelně a s  upřímností ke svátosti smíření? Jak jsem se tomu naučil?  
 Co mi v  tom pomáhá?
• Děkuji Bohu za dar odpuštění?
• Mám problém si přiznat své chyby a napravit je? Kdy se mi to daří lépe?
• Věřím, že Bůh může odpustit i velké viny? Mívám problém si někdy odpustit sám?
• Modlím se za svého zpovědníka, aby mě dobře vedl?
• Vím, že do svátosti smíření mohu zahrnout i chválu, děkování za to, co se mi podařilo,  
 kde se projevila Boží milost? Mohu se o tom podělit s  ostatními?

modlitBa

Pane, kéž naši kněží stále víc rostou pro svůj úkol zpovědníků radostným pohledem na kněze 
Jana Sarkandra, služebníka této svátosti. Ať ve všech kněžích máme takovou jistotu důvěry, 
jakou nám září světec Jan. Ať jsme přesvědčeni, že Hospodin sám postavil stráž k jejich ústům 
a hlídku k jejich rtům a ať toto přesvědčení v nás plodí radostnou důvěru i v jejich pomoc. 
Amen.
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SeTKáNí SeDMé:

Kněžství
čteNí Z liStu Svatého apoštola pavla timoteovi 
(1 Tim 4,14-16 + 6, 11b-14)

Nenech v sobě ležet ladem Boží dar, který ti byl dán prorockým vnuknutím 
a vkládáním rukou starších. Vezmi si to k srdci a v tom žij, aby tvé pokroky byly všem zřej-
mé. Dávej si pozor sám na sebe i na to, čemu učíš. Buď v tom vytrvalý. Když si tak budeš 
počínat, povede to ke spáse jak tebe, tak tvé posluchače.

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, 
zmocni se věčného života. K němu jsi byl povolán, a proto jsi složil před mnoha svědky 
slavnostní vyznání.

Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který před Pontiem 
Pilátem vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej nauku bez poskvrny a bez úhony až 
do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

čteNí Ze ŽivotopiSu (str. 547–548)

 U katolického lidu byl Sarkander oblíben. Pověst o něm  jako o knězi příkladném 
a pokojném pronikla i za hranice holešovské farnosti. Když se uprázdnilo děkanské místo 
v Kroměříži, pomýšlelo se hned na Sarkandra.

6. listopadu 1617 poslal kroměřížský purkmistr a městská rada kardinálu Ditrich-
steinovi list, v němž mu oznamuje, že v pátek v noci, před památkou svatého Šimona 
a Judy jejich děkan zemřel. Protože jim i okolním lidem není možné být dlouho bez 
duchovního správce a pastýře, žádají, aby je kardinál hodnou osobou zase obdaroval. 
Netají se tím, že ctihodný kněz Jan Sarkander, holešovský farář, jsa člověk pokojný a  dob-
rého života a příkladu, by se k tomu mohl hodit. Proto žádají, aby jim byl za děkana dán. 
Bude-li to vůle kardinálova, chtějí s ním o tom jednat.

Kardinál ochotně souhlasil se žádostí kroměřížských. Hned 9. listopadu napsal 
z Mikulova list místokancléři olomouckému Vavřinci Zwettlerovi, že má být vyhověno 
žádosti kroměřížské rady, ale napřed má být dotázán o souhlas Sarkander a jeho patron, 
pan Ladislav Lobkovic. Budou-li oba souhlasit, není proti tomu, aby se Sarkander stal kro-
měřížským děkanem. Na místo Sarkandrovo by pak mohl být poslán do Holešova Pavel 
Stodlař z Osové z panství pana Jana Humpoleckého.

k  zamyšlení o kněžství

Náš dnešní pohled na světce Jana je zaměřen zvláště na jeho svaté kněžství. Tato 
skutečnost v  nás vyvolává otázku: „Co je vlastně povolání ke kněžství?“

„Je to výzva postavit se do služby Božímu lidu přijetím svátosti kněžství v církvi, 
ve zvláštní příslušnosti a připodobnění se Ježíši Kristu, ve spojení s plnou mocí jednat ve jménu 
a  v  osobním zastoupení Krista, Hlavy a Pastýře církve.“ (Pastores dabo vobis, 35 – O výchově 
kněží v  současných podmínkách)

V Bibli čteme: „Ne vy jste si vyvolili mě, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem 
vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby zůstával.“ (Jan 15,16) – „Pojďte 
za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Oni hned nechali sítě a následovali ho.“ (Mt 4,19–20)

I ústy papeže svaté paměti Pavla VI. jsme poučeni: „Všechna povolání jsou jen a jen 
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svobodná. Jsou to spontánní sebeoběti, uvědomělé, ochotné a úplné.“ (Pavel VI.: Poselství 
k 5. světovému dni modliteb za duchovní povolání – rok 1968)

Jan byl Kristův kněz. Postavil se do služeb Božího lidu svobodně. Dal se svátostí 
svěcení podstatně připodobnit Ježíši Kristu, Hlavě a Pastýři církve. Byl vyvolen, aby šel 
a přinášel užitek. Byl nepochybně rybářem lidí. Stal se spontánní sebeobětí v přijatém 
kněžství, a to uvědomělou, ochotnou a úplnou.

Věčný Pane všech věcí, my Ti děkujeme v knězi Janovi i za to, že tento muž nesměřoval 
zcela jednoduše za kněžstvím. Jeho vyvolenou cestou bylo manželství8. Zasažen však Tvou 
milostí se stal knězem. Přijal dar, který jsi mu dal prorockým vnuknutím a vkládáním 
rukou starších. A tento dar nenechal ležet ladem. Žil tak, aby jeho pokroky byly všem zřej-
mé. Usiloval o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Nauku uchoval bez 
poskvrny a bez úhony.

Tento směr – za Tebou – zůstal světci Janovi zřejmý po celý život. A tak i jeho kněžský 
život byl zřejmý druhým. Lid Boží, ne svět, si ho vážil v jeho snaze o vpravdě kněžský život. 
Proto si jej přáli pastýřem svých duší i kroměřížští a celé okolí.

A jestli se něco z ctností určených pro kněze Pavlem k Timotejovi nepodařilo naplnit 
v působení, naplnil je v utrpení a ve smrti mučednické naplno.

otáZky pro SpolečeNStví:

• Jsem vděčný za kněze naší farnosti? Vidím jeho silné stránky? Které můžete jmenovat?
• Jak vedu děti v  rodině k  naslouchání Božího hlasu?
• Podpořil a povzbudil bych syny, pokud by zaslechli volání ke kněžství (dcery – k  řeholnímu  
 životu)? Co by mi bránilo?
• Daří se mi mít zájem o druhé? Poděl se s  druhými, jak se ti daří povzbuzovat i druhé  
 k  lásce a dobrým skutkům.

modlitBa

Dobrý Veleknězi našich duší, Pane Ježíši Kriste, kéž je světec Jan příkladem a povzbuzením 
všem dnešním kněžím na jejich cestě. Prosíme Tě za mladé muže, ať v sobě probudí ochotu 
ke kněžskému povolání. Jestli je voláš Ty, ať dokáží změnit své původní životní plány nebo 
i svá povolání, která už mají, a přijmou radostně službu Tobě.
Bože, Tvůj lid Tě prosí o svaté kněze: Staň se tak. Amen.

8  Předčasně ukončil teologické studium a uzavřel smluvní závazek ke sňatku s protestantkou Annou 
Plachetskou. Zda ke sňatku skutečně došlo, není ale jasné: Anna krátce poté zemřela a Sarkander 
se po její smrti rozhodl vrátit k duchovní dráze.
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SetkáNí oSmé:

Oběť života
čteNí Z prvNího liStu Svatého apoštola petra
(1 Petr 4,10–16)

Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů jako dobří správcové rozmanité Boží 
milosti. Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, 
že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista. 
Jemu patří sláva a vláda na věčné časy. Amen.

Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní, jako by 
to bylo něco neobvyklého. Spíše se z toho radujte, že tím máte účast na utrpení Kristově, 
abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky pro 
Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás 
netrpí proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil nebo jen že se míchal do záleži-
tostí druhých lidí. Trpí-li však, že je křesťanem, za to se stydět nemusí. Spíše ať Boha velebí, 
že je křesťanem.

čteNí Ze ŽivotopiSu (str. 636–637)

Vedle zbožnosti, jež zocelila povahu Sarkandrovu v mukách tak krutých, nemálo 
přispívala k síle jeho duše otužilost nabytá již v utrpeních během života. Celým Janovým 
životem se jako červená nitka vine tělesné i duševní utrpení.

Rozbouřené náboženské poměry mu v Opavě nedovolují ani se ujmout duchovní 
správy v sousedním Jaktaři. Jan je ohrožován i na životě, pobývaje u svého bratra v Opavě. 
Uvěznění bratra Mikuláše jistě naplnilo jeho duši starostmi a hořem. A jak se jemu samému 
vedlo v kroměřížském žaláři, o tom nejlépe svědčí jeho dopis uničovským. V Charvátech 
zase přišly strasti duševní pro rozpor s farníky v otázkách bohoslužebných. A  jak asi duševně 
trpěl v Holešově, když se musel tolikrát domáhat výživy, která mu právem náležela, a když 
pozoroval, jak ho okolní protestantská šlechta nenávidí pro jeho oprávněné požadavky! 
Vpravdě jediného světlého, radostného rysu nepozorujeme v jeho životě, jen stále trpět je 
mu údělem.

k  zamyšlení o oběti

V minulém setkání jsme se těšili pohledem na Janovo prožívané kněžství. Kněz je 
obětník a oběť, protože Ty, Pane Ježíši, jsi byl nejsvětějším obětníkem všech časů, ale 
i spasitelnou obětí. Tvá oběť, Pane, byla dokonalou v tom, že jsi „dal svůj život“. Ty ses, 
Pane, „pro nás zasvětil, abychom my mohli být posvěceni“ (Jan 17,19). Zasvětil ses pro nás 
v  oběti kříže, abychom se my naučili obětí posvěcovat svou duši.

Už proroci mnohokrát mluvili o nutnosti prodloužit obřadní oběti v gesto každo-
denního života. Sírachovec v 35. kapitole již před staletími poučuje všechen Boží lid, jak je 
třeba uvádět ctnostný život do souvislosti s obětí. Svatý Petr (1 Petr 2,5) nazývá křesťany 
„svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné, skrze Ježíše Krista“.

Čtení z listu sv. Petra, které jsme právě slyšeli, přivádí myšlenku oběti života do zcela 
jasné podoby. Čekáme, Pane, na Tvé slavné zjevení, při němž chceme radostně jásat. Nesmíme se 
však do doby, než to nastane, divit, že musíme přecházet i očistnou výhní. Jen tak můžeme 
mít účast na Tvém utrpení, a tím i na slávě.

.
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Světec Jan přijal v křestním zasvěcení i ve svém duchovním povolání od Tebe toto 
zasvěcení životu oběti. Otevřel se k přijetí účasti na Tvém utrpení. Spřátelil se s blahem, 
které jsi přislíbil těm, kteří se naučí snášet urážky pro Tvé jméno.

Celý život světce Jana byl ve znamení zkoušek, obětí, urážek a mučednického utrpení. 
Na těchto drobných zkouškách a obětech se Janova duše stávala stále pevnější a připravo-
vala se pro oběť, ve které zůstal do konce dobrým správcem rozmanité Boží milosti.

Jeho drobné životní oběti jej zbavovaly stále více náklonnosti k sobě a pozemským 
věcem. Procházel očistnou výhní a zbavoval se lidských slabostí i pochybení a hříchů, jako 
každý člověk. Tak se ocitl před obětí poslední ve věrnosti světce. Nestyděl se za to, že je 
křesťan katolík, že je kněz Kristův. Do poslední chvíle života za to velebil Boha.

otáZky pro SpolečeNStví:

• Znám ze svého života utrpení, ponížení?
• Dokázal/a jsem těžkosti přijmout a připojit k  Ježíšově oběti? Můžu uvést příklad?
• Stalo se mi, že jsem se vzdálil/a z  dobré cesty? Jak se mi podařilo vrátit zpět? Naučilo  
 mě to něčemu?
• Byl/a jsem nablízku těm, kteří procházeli náročným obdobím, krizí?
• Věřím, že Bůh mne nikdy neopouští a může i moje chyby proměnit v  dobré? Zažil/a  
 jsem to?

modlitBa

Milosrdný Bože, shlédni na tento svůj lid, který si letos připomíná výročí umučení svatého 
kněze Jana. Nauč i nás s láskou přijímat malé příležitosti k oběti. Ať přijímáme svá životní trá-
pení jako očistnou výheň. Ať v tomto očišťování dozrajeme ke konečnému vítězství ve smrti 
ke zcela osvobozující oběti, která i nás přivede do krásy věčné slávy. Amen.
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SetkáNí deváté: 

Svědomí

čteNí Z liStu Svatého apoštola pavla timoteovi
(1 Tim 1,14–19)

Milost našeho Pána se však na mně tím hojněji projevila s vírou a  láskou v Kristu Ježíši. 
Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na 
svět, aby zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním místě. Ale právě proto jsem došel 
milosrdenství, aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním ukázal celou svoji shovíva-
vost. Já jsem měl být příkladem pro ty, kdo v něho v  budoucnosti uvěří, (a tak dosáhnou) 
věčného života.

Králi věků, Bohu nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému buď čest a sláva na věčné 
věky. Amen.

Toto je poselství, které ti kladu na srdce, můj synu Timoteji, ve shodě s prorockými 
výroky pronesenými o tobě, abys – opřen o ně – bojoval dobrý boj a měl přitom víru a dobré 
svědomí. Někteří lidé se ho zbavili, a proto ztroskotali ve víře.

čteNí Ze ŽivotopiSu (str. 570–571)

Bítovský, jenž soudu předsedal, dal přivést Sarkandra z vězení a   znovu opakoval 
obvinění, jež bylo vzneseno při prvním výslechu. Zvláště se chtěl od Sarkandra dovědět, co 
dělal v Krakově, protože tam jistě bez příčiny nejel. Určitě tam připravoval nějaké úklady.

Sarkander trval na své výpovědi, že je nevinen. Hněvem rozlícen rozkázal Bítovský 
s ostatními komisaři katovi, aby mukami vynutil na Sarkandrovi přiznání. Ubohý kněz se 
před komisaři vrhl na kolena a zapřísahal je, aby ušetřili jeho kněžského stavu, 
neboť je nevinen. Tvrdil, že by nechtěl zatížit své svědomí, a kdyby to byla pravda, že by 
ji nezamlčel.

Tu ukázal těžce zkoušený kněz mužnou hrdinnost. Když viděl, že se soudcové 
nedají obměkčit prosbami, aby ustoupili od násilí, prohlásil před Bohem, před vším svě-
tem a na své svědomí, že kdyby přílišná muka vynutila něco nepravého a kdyby řekl více, 
nežli dříve, prohlašuje to za neplatné a nepravé. Na to s podivuhodnou statečností svlékl 
se ze svého kněžského taláru, přistoupil ke skřipci a dal se naň přivázat. Zároveň se odpo-
roučel vroucí modlitbou Všemohoucímu, Matce Boží a svaté Anně.

k  zamyšlení o svědomí

Četba ze života světce Jana Sarkandra nás zavedla do soudní síně na olomouckém 
Hradě. Jan je obviněn z úkladů v zemi, ve které působí jako kněz. Měl se jich dopustit při 
své cestě do polského Krakova. Jan prohlašuje, že je nevinen. Ale i víc: Tvrdil, že by nezatížil 
své svědomí, kdyby něco z toho byla pravda.

Soudcové jej dali mučit. Jan prohlašuje znovu, už odhodlán k mučení, před Bohem, 
před vším světem a na své svědomí, že je nevinen. Ve vší bohabojné pokoře pak přidává: 
kdybych snad mukami zlomen řekl víc než dříve, prohlašuji takové tvrzení dopředu za 
nepravé a nepravdivé. A dal se uvázat na skřipec.

Na tom, co vidíme na Janovi a jeho pokorné vytrvalosti, se odrazila napomenutí 
Pavlova Timotejovi z prvního listu (1,18–19): „Kladu ti na srdce... abys bojoval dobrý boj 
a měl přitom víru a dobré svědomí. Někteří lidé se ho zbavili (dobrého svědomí), a proto 
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ztroskotali ve víře.“ Náš světec se tak stal naprosto vnitřně svobodným a také navenek 
statečně trpělivým v bolestech. Nezatížil by své svědomí vinou, hříchem! Co dělá, dělá 
ve shodě se svědomím.

Velmi toužíme po svobodě. Snad více než kdy jindy. Mnohokrát však zapomínáme, 
že opravdu svobodnými jsme jen čistotou svého svědomí. Svědomí se stává čisté vírou. 
Když se vychováváme ve víře, vychováváme i čistotu a ryzost svého svědomí. Pevné přesvědčení 
ve víře dává klid svědomí. Pane, ať mám sílu dnes přijmout pravdu o svědomí, které není 
„autonomní“ – aby mohlo dělat, co by chtělo. Je „teonomní“, tj. odvislé od Boha. „To, co 
Zákon vyžaduje, má každý napsáno v srdci, jak dosvědčuje naše svědomí. Proto jednou nás 
svědomí hájí, jindy obviňuje.“ (srov. Řím 2,14nn) 

otáZky pro SpolečeNStví:

• Jak pečuji o své svědomí? Mám zkušenost, jak se ubránit společnosti, která vše   
 omlouvá?
• Co, kdo konkrétně mi pomáhá v  odvaze držet se čistého svědomí a „neprodat se“  
 za trochu výhod? Můžu uvést svou zkušenost?
• Mám nějaký vzor, který mi ukázal, jak žít svobodně s  čistým svědomím? Pověz o něm  
 druhým.
• Co mi nejvíce brání jít ke svátosti smíření? Jak to můžu změnit?

modlitBa

Prosíme pokorně, náš dobrý Bože: nauč nás stále pěstovat naše svědomí. Chceme-li být 
svobodní nejvyšší svobodou – svobodou božskou, a to chceme, pak se musíme víc a víc podro-
bovat Tobě a Tvým záměrům.
Milosrdný Bože, když se nám stane, že své svědomí poskvrníme, prosíme, ať krev Krista, Tvého 
Syna, očistí naše svědomí od skutků smrti a vede nás k službě živému Bohu. Prosíme o přímluvu 
našeho světce Jana, ať všechno děláme podle dobrého svědomí, podle Boží pravdy a Božího 
zákona. Amen.
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SeTKáNí DeSáTé:

Svatost
Slova Svatého evaNgelia podle matouše (Mt 5,1–12a)

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu 
jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je:

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, 
neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení 
milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou 
vidět Boha.

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo 
jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení 
jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost. 
Radujte se a  jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.

čteNí Ze ŽivotopiSu (str. 637)

Jan Sarkander byl veliký duchem. Kdo statečně trpí pro své povinnosti, je velký. 
Ještě větší je, kdo trpí nevinně. Jan trpěl pro svou věrnost víře a pro svou horlivost v kněž-
ských povinnostech, čímž vyvolal nenávist nepřátel. A trpěl nevinně. Jeho tělo v nejlepším 
věku bylo zničeno, ale jeho velký duch žije i po staletích. Žije jako skvělý vzor, zvláště pro 
ty, kdo jsou jako on strážci a vůdci duší a mnohdy jsou také nuceni kráčet trnitou cestou. 
Tělesný život jeho nepřátelé podlomili, ale jeho duch zůstal nezlomný pro příklad všem, 
kdo vedou zápasy o svatou věc. Zůstane navždy ozdobou a chloubou naší země jako jeden 
z jejích největších a nejlepších synů.

k  zamyšlení o svatosti

Na závěr těchto setkání uvažujeme o  svatosti, i o Janově svatosti. Liturgie oslavuje 
nejen Boha třikrát svatého, ale i Boho-člověka Ježíše Krista, „jediného svatého“, a také 
jednotlivé svaté z řad lidí všech věků.

Abychom se my mohli stát svatými, poslal Bůh svého Syna – vtělené Slovo. A tento 
vtělený Boží Syn – Kristus Ježíš – se „za nás obětoval, abychom byli posvěceni i my“ (srov. 
Jan 17,19). A když nás Pán Ježíš posvětil, vylil na nás svatého Ducha. V lidském nitru působí 
láska. Láska – nejvyšší projev božské milosti – potírá v člověku hřích a brání jeho šíření. 
Tak jsme vstoupili do tajemství Tvé nepřístupné svatosti. Být posvěcen milostí a milost si 
uchovávat, to je naše svatost.

Lidé se vždycky snaží v nějakém svém úsilí vyniknout. Takoví vždy byli a jsou i lidé 
na cestě za svatostí. Víc prožívají Tvou lásku a Tvou milost.

Mezi světci vynikali někteří jako chudí, plačící nebo tiší. Jiní uskutečňovali celým 
svým životem spravedlnost, nabízeli milosrdenství, heroicky žili svatou čistotu. Jsou svatí 
v řadách lidského pokolení, kteří uměli kolem sebe tvořit pokoj. Nesčetná je řada těch, kte-
ří si „roucho do běla vyprali v  Beránkově krvi“, kterým „sám Bůh setřel každou slzu z  očí“ 
(Zj   7,14.17). To jsou ti blahoslavení, kteří trpěli pro spravedlnost. To jsou ti, kteří kvůli 
Ježíšovi byli tupeni, a kvůli Němu jim byla připisována každá špatnost.
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A právě v této řadě určitě vidíme kněze Jana Sarkandra. Všechno by snad někdo 
mohl ze života Janova nějak, i když velice uměle, zpochybňovat. Nikdo však nemůže zpo-
chybnit toto: jako strážce svatých tajemství, jako vůdce lidských duší, které také musely 
jít cestou trnitou, všem dal příklad nezlomného ducha v pronásledování, ve věrnosti víře 
otců. Tím jistě je a zůstává – radostí nás, kteří žijeme v  místech, po kterých chodil i on.

otáZky pro SpolečeNStví:

• Uvědomuji si, že být svatým není určeno jen kněžím nebo řeholníkům, ale každému?
• Dokážu pro svůj růst ve svatosti snášet urážky, přijmout prohru, nemít poslední   
 slovo? Co mi pomáhá? Uveď příklad.
• Daří se mi naplňovat Ježíšova blahoslavenství ve svém životě? Která?
• Mám mezi svatými své vzory? Poděl se o ně s  druhými. Toužím také vyniknout na  
 cestě svatosti?
• Je vidět moje víra i v  tom, co dělám a jak žiji? O co se právě teď nejvíce snažím, s  čím  
 bojuji?

modlitBa

Svatý Bože, dej nám, na přímluvu světce Jana, svatost lásky - lásky, která je shovívavá, nezá-
vidí, nenadýmá se, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, zapomíná, když jí někdo 
ublížil. Dej nám, lásku, která všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, všecko 
vydrží. Vždyť láska nikdy nepřestává. Amen.
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Modlitby k svatému Janu Sarkandrovi

Svatý Jene Sarkandře, veliký ochránce naší krásné země, ozdobo a chloubo Moravy, 
vypros nám věrnost víře otců, věrnost povinnostem stavu za všech okolností a dětinnou 
důvěru k naší Matce, Vítězné Ochránkyni Moravy!

Svatý Jene, hluboce přebývající v  Pánově Srdci, ty, jenž jsi tak oslavil kněžský život, 
buď mi nablízko v  modlitbě.

litanie i.

Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.   Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.   Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský 0tče,           smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria,    oroduj za nás.
Svatý Josefe,
Svatý Jene Sarkandře,
Neúnavný služebníku Boží,
Věrný dělníku na vinici Pánově,
Moudrý učiteli evangelia,
Horlivý pastýři svěřeného stádce,
Neohrožený hlasateli Božího slova,
Otče kajícníků,
Útěcho bezradných,
Pomocníku trpících,
Posilo těžce zkoušených,
Strážce zpovědního tajemství,
Obhájce práv církve,
Skálo kněžské věrnosti a svědomí,
Rytíři pravé víry,
Vzore odvahy a statečnosti,
Příklade trpělivosti,
Nepřemožený mučedníku,
Hrdino lásky, která všechno vydrží,
Muži modlitby a obětavé lásky,
Mocný přímluvce u Boha,

Od každého hříchu     vysvoboď nás, Pane.
Od všeho nebezpečí pro duši i pro tělo
Od zanedbání svátosti smíření
Od vyzrazení svěřeného tajemství
Od nedodržení závazků svého povolání
Od zrady, lži a falešného chování
Od prázdných slov a řečí
Pro svůj krvavý pot
Pro své bičování, potupu a posměch
Pro útrapy své křížové cesty



27

Pro svou bolestnou smrt mezi lotry
V  den posledního soudu

I když jsme hříšníci,     prosíme tě, vyslyš nás.
Aby nás tvůj Duch vedl k  pravému pokání,
Abychom tě stále lépe poznávali a horlivěji milovali,
Aby ti, které voláš ke kněžství, povolání velkodušně přijímali,
Abychom správnost života neposuzovali podle příjemnosti, ale podle věrnosti tobě,
Aby tě nikdo z  nás nezradil ze strachu a zbabělosti,
Abychom obstáli ve všech zkouškách pro tvé jméno,
Abychom byli pro tebe schopni i nejvyšších obětí,
Aby křesťané různých vyznání usilovali o jednotu víry a lásky,
Aby prosby ctitelů svatého kněze Jana byly na jeho přímluvu vyslyšeny,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, 
smiluj se nad námi (3x)

modleme se:
 Všemohoucí věčný Bože, ty nám v  Janu Sarkandrovi dáváš příklad člověka, který 
v  těžkých dobách i přes lidské slabosti dosáhl nebeské slávy. Nauč i nás, prosíme, čerpat 
sílu z  modlitby a osvědčit věrnost tobě za všech okolností a na jeho přímluvu dej, aby našim 
diecézím nechyběli horliví kněží a dobří zpovědníci. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pane Ježíši Kriste, tys úpěnlivě prosil za jednotu své církve. S  bolestí přiznáváme, že 
lidské chyby a nevěrnosti tvému odkazu způsobily rozdělení církve, z  něhož pramení mnoho 
bolestí. Prosíme tě, uč nás nést trpělivě tuto bolest a dej, abychom nacházeli správnou 
rovnováhu mezi věrností poznané pravdě i vlastní tradicí a uznáváním odlišnosti druhých. 
Rozněcuj v nás touhu pracovat pro sjednocení křesťanů, vždyť jednota církve je tvým velkým 
přáním. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

litanie ii.

Pane, smiluj se nad námi!
Kriste, smiluj se nad námi!
Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otče z  nebes, Bože, smiluj se nad námi!
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi!
Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi!

Svatá Maria,    oroduj za nás!
Svatá Boží Rodičko,
Svatá Panno panen,
Svatý Jene,
Otce záhy zbavený,
Matkou zbožně vychovaný,
V  bázni Boží ke  křesťanské moudrosti vedený,
V  Olomouci a Praze ve vědách vzdělaný,
Ve  Štýrském Hradci na svaté kněžství se připravující,
V  Brně na kněze vysvěcený,
Na Moravě na vinici Páně činný,
V  Uničově, Charvátech a Boskovicích farářem ustanovený,
Na základě  vyššího přání na holešovskou faru přeložený,



28

Svou horlivou snahou na všech místech proslavený,
Vzorný kazateli pravdy Boží,
Osvícený vůdce kajících,
Vroucí ctiteli Boží Rodičky,
Statečný obránce katolické víry,
Svědomitý plniteli ustanovení Církve,
Neohrožený strážce pravověrnosti,
Pro požehnané působení od věřících velmi ctěný,
Od odpůrců pravé víry nenáviděný,
Před úklady protivníků na tovačovském hradě skrývaný,
Po vyzrazeném úkrytu v  lesní sluji ubytovaný,
Od zuřivců vyslíděný a ve vazbě do Olomouce vlečený,
Od nepřátel potupený a do vězení uvržený,
Ze zločinu zrady vlasti obviněný,
Skřipcem mučený a kolem lámaný,
Hořícími smolnicemi pálený,
K  vyznání domnělé viny nucený,
K  vyzrazení zpovědního tajemství vybízený,
Svědku Boží mukami nepřemožený,
Vzýváním jmen Ježíš, Maria a Anna posilovaný,
Týneckým farářem v  žaláři zaopatřený,
Blahou smrtí další trýzně zbavený,
V  olomouckém chrámu svatého Michala uctivě pohřbený,
Četnými divy v  hrobě oslavený,
Od Pia IX. za blahoslaveného vyhlášený,
Janem Pavlem II. v Olomouci svatořečený,
Slavný ochránce moravské země,
Abychom pravdě Boží svědectví vydávali,
Abychom pro pravdu a spravedlnost s ochotou trpěli,
Abychom v  nezaviněném utrpení zkoušku Boží poznávali,
Abychom zaviněného utrpení k  svému napravení používali,
Abychom kříže svého stavu a povolání trpělivě snášeli,
Abychom raději umřít, než pravdě se zpronevěřit volili,
Abychom nepřátelům rádi odpouštěli,
Abychom těm, kteří nás nenávidí, dobře činili,
Abychom za ty, kteří nám protivenství činí, se modlili,
Abychom dobrý boj až do konce bojovali,
Abychom za vezdejší utrpení byli odměněni věčnou slávou,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, uslyš nás, Pane!
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Otče náš atd.

modleme se: 
 Bože, který jsi mučedníka Jana Sarkandra posiloval svou milostí tak, že pravdě svaté 
víry i v  mukách vydával svědectví a až do smrti věrně zachoval svátostná tajemství, podporuj, 
prosíme, i nás svou milostí, abychom jeho příkladem povzbuzeni, jakékoliv příkoří či útisk 
pro pravdu víry statečně snášeli, a po šťastně dokonaném časném boji se stali účastnými 
nebeské slávy. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.
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modlitba za kněžská a řeholní povolání

„Proč tu celý den stojíte bez práce? Jděte i vy na mou vinici!“ (srov. Mt 20, 6-7)
K: Proste tedy Pána žně, 
L: aby poslal dělníky na svou žeň.

modleme se: Bože, na přímluvu Panny Marie, Vítězné ochrany Moravy, Tě prosíme: Probuď 
Moravany a rozněť v nich radost z evangelia. Dej jim pochopit, že toto je poklad cennější 
než každý jiný a že ten, kdo ho našel, ho musí předávat dál. Dej všem ducha apoštolátu, 
mnoha mladým mužům dej povolání ke kněžské službě a mladým ženám k zasvěcení se 
Kristu, aby společně budovali Tvou církev a horlivě usilovali o spásu duší. Skrze Krista, našeho 
Pána. Amen.
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Kanonizace
Základní data

Narozen  20. prosince 1576 ve Skočově (Polsko)
Zemřel  17. března 1620 v Olomouci
Blahoslaven  6. května 1860 v  Římě papežem Piem IX.
Svatořečen  21. května 1995 v Olomouci Janem Pavlem II. 

Žádost o kanonizaci

První oficiální žádost byla připravena v   Olomouci v   roce 1949, ale policie právě 
nově vzniklého totalitního režimu v  ČSR ji zabavila.

Další žádosti jsou pak až z  roku 1980, kdy biskupové z  Olomouce a Katovic společným 
listem žádají na Kongregaci pro svatořečení v  Římě o znovuzavedení procesu kanonizace 
blahoslaveného Jana Sarkandra, který sbližuje český a polský národ a jistě přispěje k  většímu 
porozumění mezi křesťany katolického a evangelického vyznání.

O něco delší je list z   9. března téhož roku, v   němž se katovická diecéze obrací 
na papeže Jana Pavla II. s prosbou, aby přistoupil ke svatořečení moravského a polského 
patrona zpovědi. Povzbudivou pohnutkou je pořádání společných poutí v poslední době. 
Kromě národních pohnutek se svatořečení může stát novým podnětem k  překonání staleté 
nedůvěry mezi katolíky a protestanty a jistě přispěje, jak už bylo řečeno v dřívějším listu, 
ke konkrétnímu sblížení polského a českého národa.

Z  Říma přišla kladná odpověď zveřejněním výnosu o znovuzavedení kauzy kano-
nizace blahoslaveného Jana Sarkandra dne 31. července 1981. Nejdůležitější podmínkou 
bylo schválení alespoň jednoho zázraku na jeho přímluvu.

Zázrak

 Rychlé, úplné a trvalé uzdravení kněze Karola Pichy, římskokatolického faráře ze 
Skočova, rodiště Sarkandrova (Polsko), po akutním zánětu slinivky břišní, zánětu žluční-
ku a pobřišnice s komplikacemi výronu pohrudnice v průběhu pooperačním. (Nemocnice 
Těšín, červen 1979)

Svědectví o modlitbách za uzdravení

Když příbuzní a farníci byli o tak těžkém stavu P. Karola informováni, začali se modlit 
k  Bohu na přímluvu blahoslaveného Jana Sarkandra o uzdravení. Každodenně po mši svaté 
probíhala novéna před oltářem blahoslaveného a po jejím ukončení začala ihned druhá.

15. den po operaci nastalo náhlé a rychlé uzdravení. Pacient byl propuštěn z  nemocnice 
a mohl se vrátit ke své pastorační činnosti. 

Svědectví pro lékařskou radu kongregace v  Římě

Lékař MUDr. T. Jarosz, který nemocného operoval a pečoval o něj:
Nemocného přijali do nemocnice 3. června 1979 pět minut před půl pátou ranní 

a v  devět hodin téhož dne se podrobil operaci. Diagnóza nemoci zněla na zánět slinivky 
se zánětem žlučníku, žlučovými kameny a difuzním zánětem pobřišnice, zánětem dolního 
plicního laloku vlevo a zánětem levé plíce. Byl to velmi těžký stav.

Členové komise se zajímali kromě popisu nemoci o barvu nemocné slinivky, velikost 
jejího poškození, charakter tekutiny v  plících a v  dutině břišní.

Padaly otázky především na přesný průběh operace a celý průběh léčby s  hodinovou 
přesností. Na ní je vidět nejlépe, jak došlo k  náhlému vyléčení i přes komplikace s  vysokou 
horečkou a třesavkou. 
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Zdůraznil jsem, že od počátku pobytu v  nemocnici byl nemocný patnáct dnů ve stavu 
ohrožení, když vtom najednou přišla úleva a potom už jen po doléčení a krátkém pozoro-
vání mohl 16. července odejít z  nemocnice bez pomoci, sám po vlastních nohou.

oživení úcty
(Z  promluvy při kanonizaci 21. května 1995 v  Olomouci, papež Jan Pavel II.)

Jan Sarkander – kněz a mučedník je především vaší chloubou, drazí Moravané, kteří 
ho stále milujete a uctíváte jako ochránce, zvláště v  těžkých dobách svých dějin.

Jeho postava se skví zvláštním světlem především ke konci jeho života, kdy je uvězněn 
a přijímá od Pána milost mučednictví. V  bouřlivé době vystupuje jeho postava jako znamení 
přítomnosti Boží a jako znamení věrnosti uprostřed dějinných kontrastů.

Ještě i dnes nás překvapuje neoblomnost tohoto prostého a ušlechtilého kněze: 
jeho až k  smrti věrná oddanost povinnostem. 

Ve vězeňské cele olomouckého žaláře – který ve mně zanechal hluboký dojem, když 
jsem jej před léty navštívil – Jan, podrobený ukrutnému mučení, se modlí a Pán mu umož-
ňuje nabídnout sebe samého jako vzácný příklad trpělivosti a vytrvalosti.

Dnes, po II. vatikánském koncilu a na prahu třetího tisíciletí křesťanství, více než 
kdy jindy je nám dáno chápat tajemný odkaz Jana Sarkandra v  kontextu evropské a celo-
světové církve. Jeho svatořečení chce být pramenem úcty také k těm, kdo v  tomto století, 
a to nejen na Moravě a v  Čechách, nýbrž v  celé střední a východní evropě, dali přednost 
ztrátě majetku, ústrkům a smrti před snadnějším řešením, jímž bylo shrbit se před útlakem 
a násilím.

Toto svatořečení nechce v   žádném případě znovu otevírat bolestné rány, které 
v  minulosti v těchto zemích zasáhly Tělo Kristovo. Dnes, já, papež římské církve, jménem 
všech katolíků prosím za odpuštění křivd, spáchaných na nekatolících v pohnutých dějinách 
tohoto národa, zároveň ujišťuji, že katolická církev odpouští všechno zlé, co vytrpěly zase 
její děti.

Ať je dnešní den novým začátkem ve společné snaze následovat Krista, jeho evan-
gelium, jeho zákon lásky, jeho svrchovanou touhu po jednotě věřících v  Kristu: Aby všichni 
jedno byli (Jan 17,21).

rozhodnutí o kanonizaci

Po důkladném seznámení s  dokumentací lékařské komise, konzultoři teologové 
uznali bezprostřední souvislost mezi rychlým uzdravením a modlitbou na přímluvu blaho-
slaveného Jana Sarkandra za zázračnou. Ve veřejné konzistoři ve Vatikánu byl zveřejněn 
papežem potvrzený dekret a současně bylo určeno datum kanonizace spolu s kanonizací 
blahoslavené Zdislavy na den 21. května 1995. 

Kanonizace obou blahoslavených byla velmi slavnostní a uskutečnila se mimořádně 
mimo Řím v  Olomouci.

Kanonizace znamená rozšíření úcty v  celé církvi a zároveň stálou liturgickou památku, 
která se každoročně v  českých a moravských diecézích slaví v  kalendáři 6. května – Svatý 
Jan Sarkander, kněz a mučedník.

papež Jan pavel ii. vzpomíná na kanonizaci

Po svém návratu do Říma papež Jan Pavel II. hned při první generální audienci 
na náměstí sv. Petra ve středu 25. května 1995 věnoval skoro celou její centrální část 
kanonizaci, kterou slavil právě uplynulou neděli v  Olomouci.

Zdislava je spojena s  dějinami církve v  Čechách a Jan Sarkander s  dějinami církve 
na Moravě. 

Zdislava byla manželka a matka rodiny, členka třetího řádu svatého Dominika. Její 
jméno je známé a často se dává při křtu jak děvčatům, tak v  mužském tvaru chlapcům. Jde 
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o osobnost, která žije od 13. století v  paměti církve nejen v  Čechách, nýbrž i v Polsku 
a v  okolních zemích. 

V  neděli 21. května byla povýšena k úctě oltářů spolu s Janem Sarkandrem, jehož 
život je spojen především s   Olomoucí na Moravě. Sarkander se narodil ve Skočově v Tě-
šínském Slezsku. Z  toho důvodu bylo zařazeno do papežské návštěvy i jeho rodiště, ležící 
nyní v  Polsku.

Jan Sarkander byl farářem v době, ve které křesťanstvo prožívalo drama reforma-
ce. Byl uvězněn, protože zůstal věrný katolické církvi, a protestantští vládcové Olomouce 
ho podrobili krutému mučení. Zásada čí panství, toho náboženství, opravňovala tehdy ty, 
kteří měli moc – protestanty nebo katolíky – vnutit vlastní náboženskou příslušnost svým 
poddaným. Ve jménu této zásady došlo v  Čechách i na Moravě k tolikerému násilí jak 
ze strany katolíků, tak protestantů. Jan Sarkander je pouze jednou z  obětí této situace.

Znamení Boží prozřetelnosti ukazují, že dosáhl hrdinské svatosti. Bylo tedy 
spravedlivé, aby byl povýšen k  úctě oltáře.
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Co si z Janova života odnesu?
Souvislosti v  Janově životě:

 Narozením, rodinnou výchovou, formací ve víře i ve vzdělání spojuje několik samo-
statných okruhů:
• geograficky - Čechy, Polsko, Rakousko
• společenským postavením – šlechtice i běžného člověka, vzdělané i prosté, diecézní  
 kněze i řeholníky, svátost manželství i kněžství

Ačkoli je „perlou Moravy“, byl uctíván od počátku se svými oprávněnými akcenty 
i v  Čechách, neboť je bohatstvím univerzální církve.

I když se menšinově najdou lidé, kteří ho kvůli vyhraněnému jednání rádi nemají, 
zásadní většinou věřících je nesmírně milován.

Ač měl rád spiritualitu hlubokého spočinutí, modlitbu ticha, byl často na cestách 
a zapojen do „vnější“ činnosti.

Ač měl vlastní styl vystupování, nezdráhal se přicházet k lidem rozmanitého přesvědče-
ní či stavu: byli to děti, dospělí různých profesí, kněží, katolíci i lidé jiných náboženství, prostí 
i vzdělaní.

I když se někdy zdálo, že bude jeho osobnost ekumenicky obtížným tématem, posunul 
setkávání nás pokřtěných duchovně zase dopředu.

Ačkoli měl být umlčen a vzpomínka na něho měla neodvratně zapadnout, je znám 
i po 400 letech, a to nejen na Moravě.

I když se zdálo, že mučení přesahuje veškeré lidské limity, vyzrál v  Kristovu kněžskou 
osobnost – v  Kristově smrti přemohl smrt.


