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PROGRAM NOCI KOSTELŮ FARNOSTI DRAHOTUŠE 
 

16:00 18:00 Drahotuše, farní kostel sv. Vavřince  - otevření kostela 

16:00  16:40  mše svatá  

16:40  18:00  prohlídka kůru a věže (kůr jen do 17:00)  

17:00  17:35  koncert ZUŠ Hranice 

17:40  17:45  požehnání cyklistům 

17:30 18:30 Drahotuše, Husův sbor – otevření kostela 

17:50  17:55  Z historie Husova sboru v Drahotuších  

17:55 19:00 Velká, kaple Povýšení Sv. Kříže – otevření kaple 

18:05  18:10  1.desátek radostného růžence  

18:10  18:15  historie kaple   

18:15  18:20  čtení z Bible  

18:20  18:25  o vzniku svátku Povýšení Sv.Kříže   

18:30  18:35  historie kaple ve Velké  

18:30 19:30 Radíkov, kaple sv. Václava – otevření kaple 

18:45  18:50  2.desátek radostného růžence  

18:50  18:55  historie kaple  

18:55  19:00  čtení z Bible  

19:00  19:05  život sv.Václava  

19:15  19:20  historie kaple v Radíkově  

19:00 20:00 Středolesí, filiální kostel sv. Antonína – otevření kostela 

19:05  19:10  3.desátek radostného růžence  

19:10  19:20  z historie kostela a bývalé farnosti  

19:20  19:25  čtení z Bible  

19:25  19:30  život sv.Antonína  

19:30  19:50  z historie kostela a bývalé farnosti Středolesí  

19:30 20:30 Milenov, kaple Nanebevzetí Panny Marie – otevření kaple 

19:40  19:45  4.desátek radostného růžence  

19:45  19:50  historie kaple  

19:50  19:55  čtení z Bible  

19:55  20:00  k Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie  

20:00  20:15  historie kaple v Milenově  

20:00 21:00 Slavíč, kaple sv. Josefa – otevření kaple 

20:10  20:15  5.desátek radostného růžence  

20:15  20:20  historie kaple  

20:20  20:25  čtení z Bible  

20:25  20:30  život sv.Josefa  

20:30  20:45  historie kaple  

20:30 21:30 Drahotuše, kaple sv. Anny – otevření kaple 

20:40  20:50  historie kaple a hřbitova  

20:50  20:55  čtení z Bible  

20:55  21:00  život sv.Jáchyma a sv.Anny  

21:05  21:15  historie kaple a hřbitova  

21:25  21:30  modlitba k sv.C+M, požehnání farnosti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FARNÍ KOSTEL SV. VAVŘINCE, DRAHOTUŠE 
 

Krátké historické údaje 
 

Kostel sv. Vavřince byl zbudován 

v letech 1784 – 1788 ve slohu pozdně 

barokním podle návrhu a pod dohledem 

tehdejšího faráře Ondřeje Kellnera, 

kněze architekta, jehož dílem je také 

farní kostel ve Velkém Újezdě. Stavbu 

provedl Josef Görig, stavitel z Nového 

Jičína. Je dlouhý 24m, široký 13m a 

vysoký 34m. Chrám byl 19. října 1788 

benedikován a 19. července 1810 slavnostně konsekrován světícím biskupem 

Aloisem Krakovským z Kolovrat u příležitosti generální vizitace. Před rokem 

1784 stál na témže místě od nepaměti menší kamenný farní kostel, zasvěcený 

též sv. Vavřinci, dosud zbyla z něho jen spodní část věže, o jejíž stavbě je 

zmíňka v r. 1535. 
 

V r. 1854 byla střecha kostela nově pokryta břidlicí a věže novým způsobem 

obnoveny. Uvnitř byl kostel vymalován, postaveny nové oltáře a také pořízeny 

oltářní obrazy: sv. Vavřinec na hlavní oltář a sv. Valentin a Panna Maria 

bolestná na boční oltáře.  
 

16.6. 1901 při generální vizitaci arcibiskup Dr. Teodor Kohn konsekroval 

nový hlavní oltář z mramoru od akademického sochaře Ferdinanda Neumanna, 

postavený v r. 1898.  
 

Dlažba kostela je z r. 1940 od Františka Wawerky z Lipníka nad Bečvou. 

V roce 1946 byla dokončena celková oprava vnitřku kostela a zřízena kaple 

Panny Marie Lurdské. Od r. 1950 máme nové kostelní lavice, které jsou dílem 

Františka Paličky a Josefa Petráše z Drahotuš, v l. 1955-56 byla provedena 

velmi důkladná oprava zevnějšku – nová břidlice na střechu, fasáda a věž 

s bání a křížem. 
 

Z let 1965 – 70 dostal kostel novou podobu odpovídající aktuálním 

liturgickým normám. V letech 1975 – 82 probíhaly práce na stahování klenby 

kostela, byla vyměněna okna, nová elektroinstalace, krytina na věž a v průčelí 

kostela nová fasáda a malba.  
 

V roce 2002 byly opraveny varhany pocházející z r. 1911, dvoumanuálové 

s 15 rejstříky od firmy Tuček z Kutné Hory. Generální rekonstrukci a 

přestavbu provedla firma Jaroslava Stavinohy z Valašské Bystřice. Skříň 

varhan je původní z r. 1806. 

 



Zvony v Drahotuších 
V souvislosti s obcí Drahotuše jsou v literatuře zmiňovány tři kostelní zvony. Zvonař Zachariáš 

Millner, který pracoval v Brně a roku 1597 odešel do Olomouce, kde později pracoval výhradně 

pro kostely olomoucké arcidiecéze, ulil pro Drahotuše dva zvony roku 1607. První 

o průměru 90 cm s nápisem GEGOSEN UND IN GOTTES NAMEN BIN ICHGEFLOSSEN. 

ANNO MDCVII HAT MICH ZACHARIAS MÜLLNER ZU OLMÜTZ. V kronice je dále 

citováno: „…Na západní straně je erb Drahotuš, platný v r. 1628 věž a půl orlice ve věnci 

vavřínovém. Po roce 1628 dal n. p. kardinál Fr. Dietrichstein znak: ½ orlice a svůj znak 2 

nože…“10 Druhý zvon od téhož autora je nezvěstný. Dalším zvonem dochovaným ve věži farního 

kostela sv. Vavřince je zatím jediný zjištěný zvon opavského renesančního konváře a zvonaře 

Albrechta Steinera, ulitý v roce 1585 a signovaný na krku pláště monogramem AS.11 Zvon o 

průměru kolem 120 cm je zavěšen na koruně tvořené šesti hladkými uchy. Na jeho čepci obíhá 

třemi zdvojenými plastickými linkami český třířádkový nápis kapitálou, dělený stylizovanými 

liliemi. Nápis zní: lilie TEN ZWON GEST SLIT KECTI CHWALE BOHV ZAVRZADV 

PURMISTRV IANA DVPAKA A IANA KREICIHO NAKLADEM WSSI OBCE A FARNIKVW 

stylizovaný trojlist/ AN lilie DO lilie 1585 POGTE KEMNIE WSSICKNI KTERÝ PRACV(G) 

ETE A OBTIZENISTE GAWAM POLEHCIM lilie MATEY XI lilie /IA SEM CESTA PRAWDA 

A ZIWOT ZADNY NEPRICHAZI KOTCY GEDYNE SKRZE lilie MNE palmeta IQ lilie 14 lilie. 

Plastickou výzdobu čepce ukončuje stylizovaný vegetabilní ornament s motivem vavřínového 

festonu a visící palmety.12 Na přední straně pláště krku člení zvon reliéf kříže s korpusem Krista, 

tradiční nápisovou páskou a lebkou u paty kříže. Po obou stranách kříže jsou umístěny reliéfy 

Panny Marie a sv. Jana, kteří stojí na stylizovaných palmetách. Kompozici doplňuje nad křížem 

jednořádkový nápis: S. V. T. P. a pod ním monogram AS dělený reliéfem zvonu a čtyřřádkové 

nápisové zrcadlo: MHR /GBO / BMK/ IS. Protější stranu krku zdobí reliéf Madony s dítětem 

stojící na půlměsíci a pod ní nápisové zrcadlo ve tvaru trojúhelníka: KDOZ KOL VSLISSY MVG 

HLAS/ RANNI NEBO VECERNI CAS / KTERYMZ SE NAWIESTI DA / WA ZIE 

ZVLASSTNNI CHW(I) / LKA NASTAWA KSLOWA BOZIHO SLYSSENI NEBVD / 

NEDBALY A LENI(WI) ALES / NAZSE HOTOW BITY / K SLVZBIE BOZY / RICHLE GITI / 

MS / H. Nalevo od Madony je reliéf městského znaku rámovaný vavřínovým věncem, vpravo od ní 

otisk typáře městské pečeti. Z uměleckého a kovolijeckého hlediska patří Steinerův drahotušský 

zvon k lepšímu průměru kvalitního moravského renesančního zvonařství druhé poloviny 16. 

století. Kvalitní jsou oba figurální reliéfy s rustikálními dobovými ohlasy a výraznou lineární 

traktací drapérie – vliv šíření grafických předloh. Historicky je významný českou nápisovou 

legendou a regionálně zatím ojediněle zjištěným otiskem městské pečeti. Zvon byl přelit z 

některého ze starších drahotušských zvonů po požáru kostela roku 1530 a zhotoven přímo v cihelně 

v Drahotuších. 
 

Hlavní patron kostela – Sv. Vavřinec, jáhen a mučedník 

Čtení z Písma Svatého 

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.  

     Bratři! Kdo rozsévá skoupě, skoupě bude také sklízet, a kdo rozsévá 

požehnaně, požehnaně bude také sklízet. Každý ať dá podle toho, jak se sám u 

sebe rozhodl, ne s těžkým srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje 

radostného dárce. A Bůh je dosti mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, 

takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste 

dělali mnoho dobrých skutků. Stojí to v Písmu: 'Hojně rozdává chudým, jeho 

štědrost potrvá navždy.' A ten, který poskytuje rozsévači semeno a chléb k 

jídlu, poskytne a rozmnoží i vám osivo a dá vzrůst plodům vaší štědrosti. 
 



Z denní modlitby církve… 

Z kázání svatého Augustina, biskupa  

     Dnes nás zve římská církev k oslavě vítězství svatého Vavřince. Je to den, kdy 

přemohl běsnění světa, kdy odmítl, čím si ho chtěl svět získat, a tak dvojnásobně zvítězil 

nad ďábelskými úklady. V římské církvi, jak jste slyšeli, konal jáhenskou službu. Tam 

byl služebníkem krve Kristovy a tam také pro Kristovo jméno prolil svou vlastní krev. 

Svatý apoštol Jan zřejmě vysvětluje tajemství večeře Páně, když říká: Jako Kristus za nás 

položil svůj život, tak také my jsme povinni položit život za své bratry. Svatý Vavřinec 

to dobře pochopil, bratři; pochopil to a proměnil ve skutek; a co přijal u stolu Páně, to 

chtěl také dát. Miloval Krista ve svém životě a stal se mu podobným ve své smrti.  

     I my, bratři, Krista následujme, jestliže ho opravdu milujeme. Neboť nemůžeme vydat 

lepší ovoce toho, že Krista milujeme, než když dáváme příklad tím, že ho následujeme. 

Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Podle 

tohoto výroku se zdá, jako by apoštol Petr byl přesvědčen, že Kristus trpěl jenom za ty, 

kteří jdou v jeho šlépějích, a že Kristovo utrpení přináší užitek jenom těm, kteří jdou v 

jeho šlépějích. Svatí mučedníci šli za ním až k prolití krve, až k podobnosti v utrpení. 

Mučedníci šli v jeho šlépějích, ale nejen oni. Nebyl stržen most, když po něm přešli, 

nevyschl pramen, když se z něho napili.  

     Bratři, v zahradě Páně nejsou jen růže mučedníků, ale i lilie panen, břečťany těch, kdo 

žijí v manželství, a fialky vdov. A proto, moji milí, ať nikdo v žádném postavení 

nezoufá, jako by nebyl povolán. Kristus trpěl za všechny. Pravdivě je o něm psáno: On 

chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.  

     Chápejme tedy, jak má křesťan následovat Krista i mimo prolití krve a mimo 

nebezpečí utrpení. Apoštol říká o Kristu Pánu: Ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl 

na tom, že je rovný Bohu. Jaká je v tom vznešenost! Ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe 

přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk. Jaká 

poníženost!  

     Kristus se ponížil. Toho se drž, křesťane. Kristus se stal poslušným. Proč ty se 

vyvyšuješ? A když Kristus prošel touto cestou poníženosti až do konce a úplně zničil 

smrt, vstoupil do nebe. Následujme ho. Slyšme, co říká apoštol: Když jste s Kristem byli 

vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. 
 

Modlitba k sv. Vavřinci 
Bože, tys naplnil svatého Vavřince žárem své lásky a dávals mu sílu, aby věrně konal jáhenskou 

službu a překonal všechny útrapy při mučení; nauč i nás následovat příklad jeho lásky: milovat, co 

miloval on, a zachovat věrnost tomu, co on svým životem vyznával. Prosíme o to skrze tvého Syna 

Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny 

věky věků. 
 

O sv. Vavřinci 
Je hlavním patronem farnosti. Narodil se kolem r. 230 ve Španělsku, zemřel 10. srpna 258 v Římě, 

tento den církev slaví jeho svátek. Je také patronem knihovníků, archivářů, kuchařů, pivovarníků, 

hostinských, správců, pradlen, žehliček, cukrářů, sklenářů a sklářů, hasičů, žáků, studentů, proti 

chorobám očním, houseru, ischiasu, horečce, kožním chorobám, proti nebezpečí ohně, proti 

mukám očistce, za úrodu vinných hroznů, vinohradů, chudáků a proti moru. 
 

Zpráva o jeho mučení je protkána pozdějšími legendárními prvky, ale už ze 4. stol. je doloženo, že 

mu jako arcijáhenovi papeže Sixta II. byla svěřena péče o hmotný majetek a charitativní činnost 

církve v Římě a také to, že byl před smrtí mučen ohněm. Na místě jeho mučení dal císař 

Konstantin Veliký postavit baziliku. 



 

Kněží, rodáci z Drahotuš 
1. P. Jiří Avrath, *Drahotuše, vysvěcen 1720, +1720 jako kaplan v Hranicích 

2. P. Konstantin Horný, *Drahotuše, vysvěcen 1725 

3. P. Jan Vybíral, *Drahotuše, vysvěcen 1745, +1783 Slatinice 

4. P. Ondřej Avrath, *Drahotuše, vysvěcen 1746, +1772 Soběchleby 

5. P. František Losrt, *Drahotuše, +1782 Hovorany 

6. P. Ambrož Horný, *Drahotuše, vysvěcen 1761, +1772 Valašské Klobouky 

7. P. Jiří Jemelka, *Drahotuše, vysvěcen 1763, +1783 Vyškov 

8. P. Josef Vybíral, *Drahotuše, vysvěcen 1763, +1791 Prostějov 

9. P. Štěpán Vybíral, *Drahotuše, +1808 Strání 

10. P. Rudolf Losrt, *1747 Drahotuše, +1811 Rokytnice u Přerova 

11. P. Ferdinand Vybíral, *1781 Drahotuše, +1861 Kroměříž 

12. P. Matěj Škrobal, *1783 Drahotuše, +1846 Nový Jičín 

14. P. Bernard Reger, *1786 Drahotuše, vysvěcen 1.9.1812, +12.4.1869 Bystřice pod Hostýnem. 

Zasloužil se o obnovení Sv. Hostýna. 

15. P. Jan Bekárek, *1788 Drahotuše, vysvěcen 1811, +1853 Šlapanice 

16. P. Tadeus Freis, *1791 Drahotuše, +1883 Třebíč 

18. P. Antonín Fekar, *23.12.1807 Drahotuše, +1886 Prosenice 

19. P. Jan Essenther, *1809 Drahotuše, +Rožné 

22. P. Vavřinec Sigmund, * 7.8.1823 Drahotuše, +1.8.1893 Stupava 

23. P. Ignác Tobiáš Šponar, *30.1.1826 Drah., františkán, působil na misiích v Americe, +Brno 

24. P. Tomáš Sedláček,*21.12.1832 Drah., vysv.1858, +25.11.1912 Kroměříž 

26. P. Josef Herzig, *1863 Drahotuše, vysvěcen 1885, +26.2.1936 Lipník n.B. 

27. P. František Beneš, *3.10.1874 Drah., vys. 5.7.1898, +7.3.1958 Drahotuše 

29. P. Jan Macháč, *7.2.1877 Drahotuše, vysvěcen1900, +20.8.1940 Kroměříž 

30. P. Antonín Číhal, *3.6.1881 Drah., vysvěcen 16.7.1905, +10.3.1940 Praha 

33. P. Alois Kostruch, *3.6.1886 Drah., vys. 5.7.1911, +14.9.1979 Moravec 

34. P. František Alex, *11.8.1913 Drahotuše, vysvěcen 5.8.1941, 24.6.1988 Kroměříž 
 

Ostatní světci a světice v kostele 
 

Sv. Petr a Pavel 
Uznávané sloupy církve. Sv. Petr se narodil kolem r. Krista v Betsaidě v Galilei, Pavel 5-10 př. Kr. 

v Tarsu, oba zemřeli umučením v r. 67 v Římě, Petr ukřižováním, Pavel stětím.  

Petr je patronem papežů, ale také řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů, 

olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostářů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchařů, rybářů, 

obchodníků s rybami, lodníků, trosečníků, kajícníků, zpovídajících se, panen, proti hadímu 

uštknutí, proti horečce, vzteklině, posedlosti, bolestem nohou a proti krádeži. 

Pavel je patronem katolického tisku, dělnic, teologů, duchovních správců, tkalců koberců, sedlářů, 

lanařů, košíkářů, proti ušním nemocem a křečím, proti hadímu uštknutí, strachu, za déšť, plodnost 

polí. 
 

Sv. Valentin, biskup, mučedník 
Narozen ve 3. stol., zemřel r. 268. Patron mládeže, cestujících, včelařů, za dobrý sňatek, proti 

moru. Byl biskupem v Terni, Itálie za císaře Klaudia. Nebál se pronásledování. Statečně hlásal 

evangelium na ulicích, mladé páry obdarovával kytičkami ze své klášterní zahrady. Jednou vyzýval 

všechny muže, aby raději zůstali u svých žen a dětí místo toho, aby šli dobrovolně do války. Byl 

proto předveden před císaře a popraven. 
 

Sv. Václav a sv. Ludmila 

Kníže české země se narodil kolem r. 907, byl vychováván svojí babičkou sv. Ludmilou. 28.7. 

929 byl umučen svým bratrem na pouti ve Staré Boleslavi. Je patronem Českého národa. Jeho 

babička Ludmila se narodila v r. 860 v Pšově a byla zavražděna najatými vrahy 16. září 921. 
 



Sv. Vojtěch, biskup, mučedník 

Narozen 956 v Libici, zemřel umučením 23. dubna 997 v Sambii. Jeho otcem byl kníže 

Slavník, matkou Střezislava, 972 studoval v Magdeburgu za arcibiskupa Adalberta, po 9 letech 

se vrací do Čech jako podjáhen, stává se svědkem umírání prvního pražského biskupa Dětmara 

a jeho nástupcem (982), ale již r. 988 pro špatné přijímání křesťanství opouští Čechy a jde do 

Říma, kde vstoupí mezi Benediktýny. Církevní poměry v Čechách se stále více zhoršovaly a 

poškozovaly pověst státu, proto se v r. 992 vydalo poselstvo za Vojtěchem a papež poslal 

biskupa zpět do vlasti. Vojtěch s sebou vzal 12 mnichů – Benediktýnů a založil klášter 

v Břevnově. Již r. 994 se vrací zpět do Říma pro stálou neutěšenost poměrů a v r. 995 je 

vyvražděn rod Slavníkovců. Z Říma se sv. Vojtěch vydává na misie, kde je po krátkém 

působení zavražděn. 
 

Sv. Anežka Česká 

Narozena v r. 1207 v Praze, dcera krále Přemysla Otakara I., zemřela 2. 3. 1282. Jako dcera 

krále byla 2x zasnoubena, ale odmítla. Jejími vzory již dávno byly sv. František a sv. Klára, 

s kterou udržovala i písemný styk. Založila kláštery, špitály, stala se Abatyší, byla první 

královskou dcerou, která si zvolila chudobu Klarisek. 12. listopadu 1989 byla slavnostně 

prohlášena za svatou. 
 

Základní data ostatních světců, které najdete v Drahotuších 
 

Sv. Cyril a Metoděj (příchod na Moravu 863, Cyril umírá v Římě 14.2. 869, Metoděj 6.4. 885. 

Patroni Evropy a všech slovanských národů a proti bouři. Slavíme je 5.7.) 

Sv. Juda Tadeáš, apoštol  (1. stol., umučen, patron v těžké nouzi a zoufalých situacích) 

Sv. Antonín, řeholník (nar. 1195 v Lisabonu, + 13.6.1231 u Padovy). Za znovunalezení ztracených 

věcí, milujících, manželství, žen a dětí, chudých, cestujících, pekařů, horníků, za šťastný porod, 

proti neplodnosti, horečce, nemocem dobytka, ztroskotání lodí, váleným útrapám, moru, pomocník 

v každé nouzi, františkánů. 

Sv. Josef, snoubenec Panny Marie (nar. v Nazaretě, + v 1. stol.) Patron celé církve, Čech, bratrstev 

a řeholních společenství, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků, panenství, dělníků, 

řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, kolářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů, cestujících, 

vyhnanců, při očních chorobách, pokušení, nouzi v bydlení, v zoufalých situacích, umírajících a za 

dobrou smrt. 

Sv. Jáchym a Anna, rodiče Panny Marie. Anna je patronkou za šťastný sňatek a manželství, 

požehnání dětí, šťastný porod, matek, vdov, hospodyň, dělnic, domácích zaměstnanců, horníků, 

tkalců, soustružníků, uměleckých truhlářů, mlynářů, kramářů, provazníků, krejčích, krajkařů, 

čeledínů, za déšť, proti bouřce, za znovunalezení ztracených předmětů. Jáchym manželských párů, 

truhlářů, obchodníků s plátnem. O rodičích Panny Marie vypravuje apokryfní evangelium 

Jakubovo.  

Sv. František z Assisi, zakladatel řádu nar. 1181, zemřel 3.10. 1226 tamtéž. Patronem františkánů, 

chudých, sociální práce, ochrany přírodního prostředí, kupců, krejčích, soukeníků, tkalců, lnářů a 

tapetářů, proti bolestem hlavy a moru. 

Sv. Jan Nepomucký, kněz, mučedník (nar. 1345 v Pomuku, + 20.3. 1393 v Praze). Patron Čech, 

kněží, zpovědníků, mostů, lodníků, vorařů, mlynářů, proti pomluvám, za mlčenlivost, za zpovědní 

tajemství, proti nebezpečí vody. 

Sv. Florián, mučedník z 3. stol, + 4.5. 304 v Lorchu, Rakousko. Patron proti nebezpečí ohně a 

vody, při suchu, neúrodě polí, proti bouři, hasičů, kominíků, sládků, bednářů, hrnčířů, kovářů, 

mydlářů, při spáleninách. 
 

 

 

 



DRAHOTUŠE, HUSŮV SBOR CČSH 

Z historie Sboru  
 

O nově vzniklé československé církvi (založena 8. 

ledna 1920 na schůzi Klubu reformního duchovenstva 

v Praze, od roku 1971 současný název) se Drahotušští 

dověděli od poslance kněze Rýpara. Na březnové 

schůzi argumentoval, že správný katolík je členem 

nebo příznivcem lidové strany, což mnohé vedlo k 

úvahám o vystoupení z katolické církve. Ihned po 

schůzi proto Jan Keclík napsal žádost o informační 

přednášku Rostislavu Stejskalovi do Hostkovic, o 

kterém z novin věděl, že je knězem nové církve. Československá církev odmítala římský 

centralismus a profilovala se jako národní církev, programově navazující na husitskou 

reformaci. Státního uznání se dočkala 15. září 1920. Dne 11. dubna 1920 se v Drahotuších 

konala veřejná schůze, kde olomoucký kněz Rostislav Stejskal promluvil o československé 

církvi a získal mnoho lidí. Drahotušští požádali o návštěvu také zakladatele církve dr. Farského, 

který se však na poslední chvíli omluvil. Místo něj přijel výborný řečník Emil Dlouhý-Pokorný. 

První mše československé církve se v Drahotuších konala v neděli 1. srpna 1920. Sloužil ji 

Rostislav Stejskal před kostelem v době, kdy mělo jít z kostela procesí na hřbitov (pouť ke sv. 

Anně). Poté měl strhující proslov Emil Dlouhý-Pokorný, který motivoval většinu posluchačů k 

vyplnění přihlášek. Katoličtí duchovní zapůsobili zase na zbožnost žen a manželek, proto bylo 

mnoho přihlášek odvoláno již druhý den. Před sčítáním lidu v roce 1921 proběhla v 

Drahotuších agitační schůze církve československé. Večer následovala schůze protestantského 

pastora Prudkého. V celé farnosti odpadlo podle farní kroniky asi 500 lidí, z toho se 220 vrátilo. 

K církvi československése při sčítání přihlásilo 322 osob. Dne 16. března 1921 došlo k ustavení 

náboženské obce nové církve v Drahotuších, a to za přítomnosti 120 členů a delegáta z 

Olomouce Tomáše Šubery. Na bohoslužby dojížděli kněží z Olomouce. Ještě v březnu vyslal 

výbor na faru deputaci s žádostí konat bohoslužby v římskokatolickém kostele. Farář Přikryl je 

odmítl a odkázal na arcibiskupskou konzistoř v Olomouci. Nebylo povoleno ani užívání kaple a 

zvonění při pohřbech. Druhé bohoslužby církve československé v Drahotuších se tedy konaly 

dne 26. května 1921 opět pod širým nebem na prostranství před kostelem. Byly spojeny se 

dvěma křty, veřejnou zpovědí a Večeří Páně. Kněz Kostka byl podle katolické farní kroniky 

„horkokrevný Slovák“. Starosta Josef Polách si proto předem vyžádal u Okresního úřadu v 

Hranicích písemnou záruku nerušeného konání průvodu Božího Těla. První pohřeb 

československé církve v Drahotuších provedl kněz Rostislav Stejskal z Olomouce 29. května 

1921. Katolíci zaslali na Okresní úřad v Hranicích stížnost kvůli konání bohoslužeb 

československé církve na prostranství před kostelem. Město Drahotuše proto náboženské obci 

nabídlo bezplatné užívání místnosti na radnici (schváleno 7. října 1921), kde se bohoslužby 

konaly až do otevření Husova sboru v roce 1936. Od 1. srpna 1921 byl celý politický okres 

Hranice přidělen nově ustavené náboženské obci v Přerově. Duchovní Šimek nemohl dojíždět 

na bohoslužby tak často, jak si obyvatelé přáli. Drahotuše, Hranice, Lipník a Jezernice proto 

utvořily farní výbor a osamostatnily se. Drahotuše zastupovali Karel Balhar a Čeněk Marák. 

Konkurzem byl vybrán farář František Hrbáček, který do Drahotuš přišel 17. února 1922. 

Ministerstvo školství a osvěty schválilo náboženskou obec Drahotuše 11. dubna 1923, 

ustavující schůze se konala 5. července 1923. Prvním předsedou náboženské obce byl schválen 

František Vojkůvka, jednatelem Čeněk Marák, pokladníkem Bohumil Sehnal. Nová 

náboženská obec se sídlem duchovní správy v Drahotuších zahrnovala všechny obce 

politického okresu, až na Lazníky, Tršice, Daskabát a Velký Újezd. Drahotušská obec se ve 

druhé polovině 20. let 20. století věnovala misijní činnosti na Valašsku. Farář Sedláček 



obstarával pravidelnou duchovní správu nejen v Drahotuších, Hranicích, Lipníku (až do roku 

1933), Jezernici, Týně a Stříteži, ale do roku 1928 také ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a Horní 

Bečvě. Občas bývaly bohoslužby také v Kelči, Hrabůvce, Slavíči, Bohuslávkách a Dolním 

Újezdě. Ve třicátých letech mívala náboženská obec církve československé v době katolických 

slavností Božího Těla výlet do okolí. Každoročně slavila církev státní svátek Mistra J. Husa 

pálením hranice s dalším programem za účasti Sokola a všech vrstev obyvatel. Konání 

bohoslužeb na radnici v Drahotuších bylo dočasným řešením. Navíc prostor nemohl postačovat 

pro shromáždění všech věřících, hlavně ve svátky, kdy se stávalo, že některý z nich omdlel. 

Dlouhá léta se církev snažila získat pro stavbu chrámu pozemek v parku poblíž katolického 

kostela. Nakonec bylo v roce 1932 zažádáno o koupi bažinatých parcel na konci obce. Lidová 

strana sice původně slíbila, že v takovém případě nebude proti, přesto se jednání neobešlo bez 

obstrukcí. Na pozemcích na protější straně louky měla být vybudována fara. Podle nákresu 

zaslaného bratrskou ústřední radou zhotovil stavitel Vostřez z Hranic plány s několika 

obměnami podle potřeb a možností místní náboženské obce. Finanční pomoc přislíbila Ústřední 

rada církve československé, proto se náboženská obec Drahotuše rozhodla začít se stavbou ještě 

v roce 1934, kdy její stavební odbor disponoval hotovostí 30 000 Kč, stavební materiál byl 

zajištěn většinou zdarma nebo sbírkou členů a příznivců a na každého dospělého příslušníka 

církve z Drahotuš a okolí byla usnesena povinnost 50 hodin nádenické nebo řemeslné práce. 

Činnost dobrovolníků a bezplatných pracovních sil byla tak efektivní, že při slavnosti položení 

základního kamene byla již stavba vyhnána dost vysoko nad hluboké základy. Kopání základů 

začalo 2. července, slavnostní položení základního kamene proběhlo 12. srpna (slavnostní 

bohoslužby u Husova památníku v parku vykonal farář Sedláček), práce zednické, tesařské a 

pokrývačské byly dokončeny 3. října 1934. Stavba včetně vybavení interiéru byla dokončena v 

roce 1936. Bratrská ústřední rada poskytla v posledním roce subvenci 25 000 Kč, což byla 

pouze polovina ze slíbené sumy, ale zachránila dokončení sboru. Slavnostní otevření sboru 

proběhlo 12. července 1936. Kvůli silnému vytrvalému dešti přijelo méně účastníků a program 

musel být v určitých bodech krácen. V průvodu byl mimo jiné patriarcha církve G. Procházka, 

tři biskupové, mnoho kněží, zástupci více než 20 náboženských obcí církve, příslušníci a 

příznivci církve i z řad římských katolíků. Poděkování za poskytnuté pohostinství na radnici 

přednesl předseda rady starších Čeněk Marák. Byla odhalena také pamětní deska drahotušským 

osobnostem Václavu Solínovi, Matěji Podolskému-Sabinovi a Šimonu Podolskému v průčelí 

chrámu. Celkový náklad dosáhl 151 202 Kč, z toho dary věřících tvořily 100 000 Kč a pouze 15 

000 Kč byl dluh. Chrám měl být k dispozici také vojenským duchovním. Pravidelné 

bohoslužby se konaly každou neděli v Drahotuších a Hranicích, ve Stříteži jednou za měsíc. 

Zvony byly na Husův sbor slavnostně zavěšeny 6. června 1938 na svatodušní pondělí. První 

zvon nesl jméno prezidenta Masaryka, druhý zakladatele církve československé dr. Farského. 

Současně byl skládán slib věrnosti mládeže církve československé Kristu, církvi a republice. 

Náboženská obec zakoupila na konci 40. let 20. století budovu bývalé synagogy v Hranicích a 

centrum duchovní správy bylo z Drahotuš přeneseno do Hranic. V současné době se v 

drahotušském Husově sboru konají bohoslužby pravidelně každou 1. a 3. neděli v měsíci a ve 

svátky.  

 

 

 

 

 

 

 



VELKÁ, KAPLE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 
 

Z historie kaple 
 

Základní kámen nové kaple, vybudované 

na místě staré dřevěné zvonice, byl 

posvěcen a slavnostně uložen do země 8. 

května 1878. I přes velké rozměry kaple 

(asi 13,5 x 9m) vyrostla hrubá stavba 

velmi rychle, již 19. června 1878 byla na 

rozestavěné kapli vztyčena báň 

(osmiboká otevřená lucerna s jehlanem 

zakončeným křížem). Stavba byla 

dokončena v červnu r. 1879, kdy drahotušský farář a děkan František 

Brossmann získal povolení arcibiskupské konzistoře kapli vysvětit a ročně se 

zde mohlo sloužit 10 mší. Slavnostní svěcení proběhlo 9. července 1879. 
 

Kaple je nebarokní jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem má velice 

dekorativní průčelí. Nade dveřmi kaple je umístěn nápis: „Ke cti a chvále 

povýšení sv. Kříže nákladem obce a dobrodinců Léta Páně 1879.“ 
  

Ve výklencích jsou postaveny sochy Nejsvětější Srdce Ježíšovo (nalevo) a 

Neposkvrněné Srdce Mariino (napravo), umístěné sem v roce 1928 (pořízeny 

z odkazu Františka Třetiny z č. p. 9). 
 

Původně byl strop kněžiště pokryt nástěnnou malbou znázorňující kalich a 

hostii mezi liliemi a dvěma anděly (jeden s kadidelnicí, druhý s palmovými 

listy). Malba byla v 70.-80. letech 20. stol. překryta jednobarevnou malbou. 

Vstup na kruchtu s harmoniem je po točitém schodišti vlevo za vstupními 

dveřmi. Na přelomu 70. a 80. let 20. stol. za faráře Víta Josefa Huska, kdy se o 

kapli staral Josef Frais z Velké č. 114, byla pod kůrem vpravo od vchodu 

vytvořena sakristie. 
 

Původní oltář byl odstraněn a dnes je v presbytáři zavěšen pouze obraz 

s motivem Povýšení Sv. Kříže. Před novým dřevěným oltářem je umístěn 

dřevěný kříž s tělem Krista. V presbytáři byly v roce 1998 umístěny také 

plastiky sv. Cyrila a Metoděje, v lodi plastika Panny Marie Lurdské. 
 

V poslední čtvrtině 20. stol. měla kaple šedou fasádu. V roce 1998 byla již 

silně poškozena a v průčelí se na některých místech pod oprýskanými kusy 

omítky objevila žlutá barva. Šambrána kolem vchodových dveří byla modrá, 

stejně jako zadní stěna výklenků s plastikami. Na podzim 1999 byla opravena 

fasáda a střecha kaple. Stará omítka byla značně zvětralá a její zbytky musely 

být otlučeny. Nová fasáda byla natřena žlutou a obnovené štukařské prvky 



bílou barvou. Náklady hradilo město Hranice a renovovaná kaple byla 

slavnostně předána občanům Velké dne 3. prosince 1999. 
 

Před kaplí stojí dvojice soch: vlevo kříž s nápisem „Léta Páně 1886 Nákladem 

dobrodinců.“ Kříž typově odpovídá produkci hranické kamenické dílny 

Františka Dostala. Vpravo stojí socha sv. Jana Nepomuckého s nápisy: „Svatý 

Jene Nepomucký oroduj za nás“ (čelní strana) a „Nákladem manželů Jana a 

Františky Josefofských z Velké L.P. 1908“(zadní strana). Jan Josefovský 

(Velká čp. 29), poslední člen starého velického rodu, zemřel roku 1915.  
 

V šestiboké dřevěné oplechované věžičce s jehlancovitou střechou, vycházející 

ze sedlové střechy dva metry za průčelním portálem kaple Povýšení Sv. Kříže 

v obci Velká je zavěšený zdařilý výtvarně řešený bronzový zvon z roku 1733. 

Dolní průměr věnce zvonu je 340mm, hloubka 250mm a celková výška zvonu 

včetně koruny se šesti uchy 310mm. Čepec zvonu je na středu zdobený 

jednoduchou plastickou linkou a přechází do pláště přes druhou souvislou 

hrubou plastickou linku. Pod linkou, která ohraničuje čepec zvonu od pláště je 

dále mezi dvěma linkami sevřený datační nápis psaný v gotické minuskuli do 

kterého zachází reliéf sv. Floriána, který je vyobrazený jako římský voják 

s vévodskou čapkou, držící v pravé ruce korouhev a v levé má vědro s vodou. 

Při výrobě zvonu byl reliéf sv. Floriána zobrazen na zvonu, aby ochraňoval 

obec před ohněm, protože je mimo jiné hlavně patronem hasičů. Nápis na 

zvonu: „S. Floriani dorff Welka A. 1733 (Svatému Floriánovi obec Velká 

1733)“. Tento zvon je elektrifikován a vyzvání v pravidelné hodiny „klekání“ 

a oznamuje bohoslužby a také úmrtí. 
 

O svátku Povýšení Svatého Kříže 
 

Evangelium, které se čte při hodech na Povýšení Sv. Kříže 

Z evangelia podle Jana 

„Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn 

člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn 

člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. 

     Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, 

kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého 

Syna na svět, aby svět od-soudil, ale aby svět byl skrze něho spasen." 
 

Z denní modlitby církve… 

Z promluv svatého Ondřeje Krétského, biskupa  
Slavíme svátek kříže, který zahnal naše temnoty a vrátil nám světlo. Slavíme svátek kříže a 

spolu s Ukřižovaným se nám dostává povýšení, takže pod námi zůstává země s našimi hříchy a 

získáváme nebe. Tolik toho má v moci kříž, a kdo má kříž, má poklad. A právem jsem nazval 

pokladem to, co je ze všech dobrých věcí vskutku a vpravdě nejkrásnější, neboť v kříži a skrze 

něj byla obnovena naše spása, na něm veškerá naše spása spočívá.  



     Bez kříže by totiž nebyl ukřižovaný Kristus, bez kříže by nebyl Život přibitý na dřevo. A 

kdyby život nebyl přibitý na kříž, nevytryskly by z Kristova boku prameny nesmrtelnosti, krev 

a voda, smíření světa, a dlužní úpis hříchu by nebyl zničen, nebyli bychom propuštěni na 

svobodu, neokoušeli bychom z ovoce stromu života, neotevřel by se nám ráj. Bez kříže by 

nebyla přemožena smrt, peklo by nebylo připraveno o moc nad námi.  

     Nuže, veliký a vzácný je kříž. Je veliký, protože veliké je množství dobra, které způsobil, 

tím větší, čím více dobra přísluší Kristovým divům a jeho utrpení; a je vzácný, protože je 

znamením umučení Božího Syna i znamením jeho vítězství: je znamením smrti, kterou na sebe 

na kříži za nás dobrovolně vzal, a znamením vítězství, neboť jím byl sražen ďábel a přemožena 

smrt, brány pekelné byly vyvráceny a celému světu byla přinesena spása.  

     Tento kříž sluje také Kristovou slávou a Kristovým povýšením. On je ten vytoužený kalich a 

dovršení všech utrpení, která pro nás Kristus vytrpěl. Že kříž skutečně je slávou Kristovou, to 

slyšíme z jeho vlastních úst: Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm; ano, hned ho 

oslaví. A také: Oslav mě, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. A jinde: 

Otče, oslav své jméno. A ozval se hlas z nebe: Oslavil jsem a ještě oslavím. Naznačoval tím 

slávu, která vzešla pak z kříže.  

     A že je kříž také Kristovým vyvýšením, to opět potvrzují jeho vlastní slova: Až budu 

vyvýšen, potáhnu všechny k sobě. Vidíš tedy, že slávou a vyvýšením Kristovým je kříž. 
 

Modlitba na Svátek Povýšení Sv. Kříže 

Bože, tys chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna; dej, ať 

pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, a doveď i nás do 

slávy vzkříšení. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, 

neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
 

Jak a kdy se začalo slavit Povýšení Sv. Kříže 

Počátky slavení tohoto svátku sahají do 5. století, kdy se 14. září vystavovaly v 

Jeruzalémě zbytky dřeva z Kristova kříže k uctění věřícími. Na Východě se 

svátek začal slavit v 7. století a později došlo k jeho rozšíření na celou církev.  

 K svátku se pojí i další události. Je připomínáno nalezení svatého kříže, o 

které se zasloužila císařovna Helena (pam. 18.8.) při své pouti do Svaté země 

kolem r. 325. Za den nalezení se udávalo 13. září a k slavnostnímu vyvýšení 

kříže v Konstantinově bazilice nad Božím hrobem došlo asi v r. 335. Druhá 

vzpomínka se týká znovuzískání svatého kříže z Persie. Tam se jeho ostatky 

dostaly jako válečná kořist Chosroese II. v r. 614. Císař Heraklius je r. 628 

přinesl zpět do Jeruzaléma a zde 3.5. předal patriarchovi Zachariášovi. K 

tomuto datu vznikl na Západě svátek nesprávně označováný výrazem 

"Nalezení sv. Kříže," zatímco na Východě bylo slaveno pouze 14. září jako 

"Povýšení sv. Kříže." - Toto převzal Západ více jak o století později. V Miláně 

je prý doložen dokonce až v 11. století. 
 

Kněží, rodáci z Velké 

 

Msgr. Josef Rýpar, arcibiskupský rada, *1873, vysvěcen 1897, +1953 

P. Jan Rýpar, senátor, *1882 č.p.39, vysvěcen 1907, +1938 

 



RADÍKOV, KAPLE SV. VÁCLAVA 
 

Z historie kaple 
 

Kaple byla vysvěcena 22. října 1939 

Františkem Vinklárkem, farářem ve Stříteži 

nad Ludinou, který zastupoval nemocného 

Msgr. Dr.Th. Františka Přikryla, děkana a 

faráře v Drahotuších. Po svěcení následovala 

kázání o významu kaple pro obec a o sv. 

Václavovi. Tato pro obec významná 

náboženská událost byla ukončena svatováclavským chorálem. V době Protektorátu měla 

zajisté i určitý skrytý politický podtext, podpořený zvláště patrociniem svatostánku, který 

se ovšem v dobových pramenech z pochopitelných důvodů projevit nemohl. Kaple o 

přibližnych rozměrech 11 × 6 m je jednolodní podélná stavba s polygonálním 

presbytářem a předsíní. Předsíň bývala původně otevřena, dnes jsou do otvoru vsazeny 

novodobé dveře se skleněnými výplněmi. Na hřebenu střechy kryté bobrovkou se 

nachází věž se zvonem (osmiboká lucerna s jehlanem ukončeným křižem s lipovými 

listy). V roce 1999 byla kaple renovována. 

Opraveny byly venkovní omítky a střecha. 

Fasáda byla natřena bílou barvou.  

 

Ze života sv. Václava 
 

Boží Slovo čtené o slavnosti sv. Václava 

Čtení z knihy Moudrosti. 
     Vládcové, k vám se obracejí má slova, 

abyste se naučili moudrosti a neklesli. Ti 

totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté, ti, kdo jsou o nich 

poučeni, najdou ospravedlnění. 

     Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu, a poučí vás. Moudrost září 

a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. 

Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně 

přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. 

     Myslet totiž na ni, je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez 

starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim 

ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc.  

     Neboť její začátek je zcela upřímná touha poučit se, chtít se poučit je láska (k 

ní), láska ( k ní ) je zachovávat její přikázání, dbát o přikázání je zajistit si, 

nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává místo u Boha.  

     A tak touha po moudrosti přivádí ke kralování. Vládcové lidí, když se tedy těšíte 

z trůnů a žezel, ctěte moudrost, abyste kralovali navěky. 

Z denní modlitby církve… 

Ze "Života svatého Václava"(První staroslověnská legenda o sv. Václavu) 
     Když Václavův otec Vratislav zemřel, dosadili Čechové na stolec předků Václava. 

Ten byl milostí Boží dokonalý ve víře. Všem chudým prokazoval dobrodiní, nahé odíval, 



lačné krmil, pocestné přijímal podle slov evangelia, vdovám nedal ukřivdit, všechny lidi, 

chudé i bohaté miloval, přisluhoval služebníkům Božím, mnohé kostely zdobil zlatem.  

     Ale čeští muži zpychli a namluvili jeho mladšímu bratru Boleslavovi: „Bratr Václav 

tě chce zabít a dohodl se o tom se svou matkou a se svými muži.“  

     Václav jezdíval po všech hradech, když se tam slavil svátek kostela. Vešel i do hradu 

Boleslavova, v neděli na svátek Kosmy a Damiána. Když vyslechl mši, chystal se, že se 

vrátí domů do Prahy. Ale Boleslav jej s podlým úmyslem zadržel a řekl: „Proč bys 

odcházel, bratře?“ A Václav bratrovo pozvání neodmítl. Když pak nastalo ráno, zvonili 

na jitřní. A Václav uslyšev zvon řekl: „Chvála tobě, Pane, žes mi dal dočkat se tohoto 

jitra.“ A vstal a šel na jitřní.  

     Hned v bráně jej dostihl Boleslav. Václav se na něj ohlédl a řekl: „Bratře, včeras nám 

byl dobrým služebníkem.“ Boleslavovi se však k uchu sklonil ďábel a rozvrátil jeho 

srdce. Boleslav vytasil meč a odpověděl: „Teď ti chci být ještě lepším.“ A když to řekl, 

udeřil jej mečem po hlavě.  

     Václav se k němu obrátil a řekl: „Co sis to usmyslil, bratře?“ A uchopil ho a srazil k 

zemi. Tu přispěchal jeden z Boleslavových rádců a ťal Václava do ruky. Ten poraněn na 

ruce pustil bratra a běžel do kostela. Dva zločinci ho však ubili u kostelních dveří a 

přiskočil ještě jiný a probodl mu bok mečem. Tu Václav vypustil duši říkaje: Do tvých 

rukou, Pane, odevzdávám svého ducha. 
 

Modlitba k sv. Václavu 

Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru 

svatého mučedníka Václava žijeme moudře a 

spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co 

slouží k nastolení tvého pokoje, a 

přemáháme zlo dobrem. Skrze tvého Syna 

Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou 

v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po 

všechny věky věků. 
 

Životopis sv. Václava 
Byl vnukem Bořivoje a Ludmily. Ta jako matka jeho otce Vratislava I. mu pro život dala 

cennější výbavu než jeho vlastní, Drahomíra. Naučila ho křesťanským zásadám, ctnostem, 

základům moudrosti i rozvaze. Václav dospěl v panovníka, který ochránil český národ před 

podmaněním od nepřátel, usiloval o mravní i kulturní povznesení Čech a dal důkaz naší 

rovnocennosti s ostatními zeměmi Evropy. Mezi jeho významné ctnosti patřila silná vůle, 

hluboká zbožnost a mírumilovnost. Svým příkladem vedl lid z vlivů pohanství ke 

křesťanskému životu. Zaplatil za to životem u dveří kostela ve Staré Boleslavi a stal se hlavním 

patronem naší země.  
 

Mnich Kristián o něm napsal: "Byl dokonalý ve víře, neboť všem chudým činil dobře, nahé 

odíval a hladové sytil. Měl rád chudé i bohaté, služebníkům Božím přisluhoval a zdobil mnohé 

kostely." (viz legenda z X.stol.) 
 

Kněží, rodáci z Radíkova 
 

P. Teodor Klímek, piarista, *1818, vysvěcen 1850, +1879 v Lipníku n. B. 

P. Ambrož Klímek, kapucín, profesor pastorálky v Brně 



STŘEDOLESÍ, FILIÁLNÍ KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO 
 

Z historie dříve farního kostela 
 

Filiální kostel sv. Antonína ve Středolesí, ještě ne dávno 

farní kostel dnes již zrušené farnosti a přifařené 

k Drahotuším je z r. 1817, předposlední oprava byla v r. 

1972, kdy byla udělána fasáda a nátěr střechy. Ke stažení a 

vnitřním úpravám kostela došlo v r. 2010. Fara je v současné 

době v užívání farnosti Lipník nad Bečvou, v roce 1998 byla 

generálně opravena. Farnost (kuracie) byla založena r. 1842, 

dříve byla přifařena k Drahotuším, později do Potštátu.  

„Krátké výtažky z farní kroniky“ 

V obci Středolesí (dříve Středulesí, německy Mittelwald) bydlelo podle sčítání z roku 1930 

257 obyvatel, 251 z nich se hlásilo k německé národnosti. Větší část z nich byla v roce 1946 

vysídlena a částečně nahrazena novousedlíky. Roku 1950 zde žilo 135 obyvatel, v roce 2001 

již jen 48 lidí 

 Kostel sv. Antonína ve Středolesí byl ještě v r. 1970 v žalostném, havarijním stavu. 

Šifrová krytina na střeše zničená, bednění šindelové prohnilé, báně na obou věžích 

prostřílené z válečných dob. Kříž na velké věži značně vychýlený a na malé věži nebyl 

žádný kříž. V odrabaném zdivu zvenku i zevnitř rozsáhlé trhliny a ve starých rýnách 

děravých narostlá tráva. Kříž před kostelem bez zakončení a značně vychýlený. Vše 

působilo přímo zdrcujícím dojmem. 

Ještě na podzim r. 1970 rozhodnuto, že kostel se bude postupně opravovat. V lese přichys-

tány dlouhé tyče a z Bělotína i z Hranic zapůjčeny potřebné fošny na pomocné lešení. Na 

jaře r. 1971 se začalo stavět lešení u hlavní věže a postupně kolem kostela. Stavěl tesař 

Antonín Rýpar z Milenova a domácí, hlavně p. Ed. Pavlištík a lesní dělníci pomáhali. 

Košatý jasan, jehož větve sahaly až na střechu kostela a do prorezavělých rýn a kořeny 

narušovaly silně zdivo, byl odstraněn. 

Klempířské práce na obou věžích i celé střeše kostela i nasazení nových rýn a svodů 

vykonali klempíři z Lipníka nad Beč. v létě r. 1971. V báni (makovici) na hlavní věži nebyl 

žádný zápis, neboť tato byla v mnoha místech prostřílena a musela být zaletována a znova 

nasazena i s křížem. Makovice i kříž na sanktusové věžičce musela být nově udělána a celá 

lucerna pečlivě oplechována pozinkovaným plechem. 

V průčelí kostela u hlavní veže se začalo s lešením i pokrýváním kostela. Některé krovy 

musely být vyměněny a přidány a celá plocha střechy nejprve opatřena bedněním z desek. V 

té práci zvláště si zaslouží uznání p. Dočár, lesní dělník, a p. Ant. Bucher ze Středolesí. 

V roce 1972 pokračováno na venkovní omítce kostela a do pouti sv. Antonína byla brizolito-

vá omítka hotova. Provedli ji zedníci (fasádníci) z Podhoří a okolí za vydatné obětavé 

pomoci domácích brigádníků – pomocníků. 

r. 1974 ― Plánovaná oprava varhan (základní ladění a čištění) provedena v jarních 

měsících t.r. a při bohoslužbách se pravidelně hraje na varhany. Účast věřících stoupla 

zvláště v letních měsících a také vlivem rekreantů a návštěvníků odjinud. 

Od května 1974 je autobusový spoj i o volné sobotě a neděli. 



Vyučování náboženství 1 × za 14 dní (9 dětí). Do školy dojíždí i děti z Uhřínova. Školní 

budova i bývalá farní budova jsou posl. dobou v dobrém pořádku. Kanalisací a překlenutím 

potoka směrem ke kostelu se získalo pěkné prostranství. 

Rok 1975 ― K 1. září 1974 zrušena škola ve Středolesí a školáci dojíždějí do Drahotuší. 

Tím také přestalo bývat vyučování náboženství. Bohoslužby zde bývají 1 × za měsíc v 

neděli, obyčejně 3. neděli v měsíci, na Narození Páně a Nový rok. Účast na bohoslužbách 

průměrně 10 lidí. 

1976 ― Život zdejší farnosti plyne zvolna, neudálo se nic pozoruhodného. Zájem obyvatel o 

Boha je malý. V září byla natřena střecha kostela i věže šedou barvou. 

1977 ― Hrstka věřících žije věrně Božímu zákonu. Letos byl volán duchovní správce k 

jednomu umírajícímu se svatými svátostmi. Zemřelý pak byl pohřben v Drahotuších. Na 

místním hřbitově se již dlouho nepohřbívá. Hřbitov (zdejší) je dost schátralý, ale přesto jej 

občané trochu opravují. 

Letos byly dány nové dveře ke vchodu do kostela a při tom také byla učiněna úprava a 

kanalisace okolo kostela, aby se zdi kostela tolik nemáčely. Tyto práce dělali vesměs zdejší 

obyvatelé – pan Pavlištík a přišla pomoct i jeho manželka i dcera a ještě pan Šindler. Mnoho 

a obětavě se nadělali a udělali kus dobrého díla. Pan Pavlištík také udělal v kostele zásuvku 

pro 3fázový proud. Za všechny ty práce jak on, tak jeho manželka, nechtějí žádný plat – ale 

Pán Bůh zaplať. Dobrotivý Bůh jim to všem odměň. 

1978–1985 ― V těchto letech jsme opravili elektroinstalaci v kostele a dali nová okna. 

To všechno se dělalo ochotnou svépomocí. Věřících ve farnosti ubývá. Staří umřeli, mladí 

sem tam někteří a někdy chtějí pokřtít své dítě. Modlíme se za všechny. 

3. 4. 1988, neděle, Zmrtvýchvstání Páně ― Na Bohoslužbách byli v kostele: 4 domácí – 

Pavlištíkovi, paní Tomečková a 1 stařenka a přijely Jarka Plesníková a Maruška Jemelková 

s manželem – celkem 7 + varhanice a duch. správce (celebrant) – tedy celkem 9. 

Vroce 1987 – 14. 6. ― Když jsme v neděli 14. 6. slavili hody ve Středolesí, přišlo 5 farníků, 

z toho ještě vlastně 1 farnice drahotušská, Jarka, dcera Pavlištíkových. 
 

Ze života sv. Antonína 

Evangelium, které se čte o pouti na sv. Antonína: 

Z evangelia podle Matouše 
Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost 

zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Slyšeli jste, že bylo řečeno 

otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘ Já však vám pravím, že již ten, kdo 

se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; 

a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář 

a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se 

nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se 

svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a 

soudce žalářníkovi, a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, 

dokud nezaplatíš do posledního haléře. 
 

Z denní modlitby církve… 

Z kázání svatého Antonína  

     Ten, kdo je naplněn Duchem svatým, mluví rozličnými jazyky. Různé 

jazyky jsou různá svědectví o Kristu, například pokora, chudoba, trpělivost a 

poslušnost. Těmito jazyky mluvíme, když je uskutečňujeme na sobě, a tím 



ukazujeme jiným. Řeč je živá, mluví-li skutky. Prosím tedy, ať zmlknou slova 

a mluví skutky. Jsme plní slov, ale skutky žádné; proto jsme prokleti od Pána, 

neboť on proklel fíkovník, na němž nenalezl plody, ale jen listí. Svatý Řehoř 

praví: "Pro kazatele platí zákon, aby konal, co káže." Marně se chlubí znalostí 

zákona, kdo svými skutky popírá, co učí.  

     Apoštolové mluvili, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. Blahoslavený, 

kdo mluví tak, jak mu to vnukne Duch svatý, a ne jak ho navádí jeho vlastní 

duch. Někteří lidé totiž mluví ze svého ducha, kradou slova druhých, vydávají 

je za svoje a přivlastňují si je. O takových a jim podobných říká Pán u 

Jeremiáše: Já přijdu na proroky, kteří druhým kradou má slova. Hle, přijdu na 

proroky -praví Hospodin – kteří pořád melou svým jazykem a říkají: 

"Hospodinův výrok." Hle, přijdu na proroky, kteří mají lživé sny – praví 

Hospodin – kteří je vypravují a svádějí můj lid svou lží, svým chvástáním. 

Neposlal jsem je a nic jsem jim neuložil, nijak neprospívají tomuto lidu -praví 

Hospodin.  

     Mluvme tedy tak, jak nám Duch svatý vnukne, abychom promlouvali. 

Prosme ho pokorně a oddaně, ať sešle svou milost, abychom dovršili den 

letnic – padesátý den – dokonalostí pěti smyslů znásobenou plněním desatera, 

abychom byli plni mocného ducha lítosti nad svými hříchy a zapáleni 

ohnivými jazyky k vyznávání víry, a tak abychom jednou směli spatřit v 

plnosti světla uprostřed svatých slávu trojjediného Boha. 
 

Modlitba k sv. Antonínu 
Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému lidu svatého Antonína, velkého kazatele, 

ochránce chudých a mocného přímluvce v naléhavých potřebách; na jeho přímluvu 

vyslyš naše prosby a veď nás, abychom žili jako křesťané a ve všech protivenstvích se 

cítili pod tvou ochranou v bezpečí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť 

on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
 

Životopis sv. Antonína 

kněz a učitel církve, +1231, Patron: františkánů, cestujících, horníků a pekařů, 

snoubenců, manželů a rodin; vzýván je za šťastný porod i proti neplodnosti, 

horečce; při hledání ztracených věcí; proti dobytčímu moru, pekelným 

mocnostem i katastrofám a jako pomocník v nouzi.  V mládí vstoupil k 

augustiniánům v Lisabonu. Rozhodl se věrně uskutečňovat evangelní zásady. 

Přestoupil k františkánům a stal se knězem. Toužil po misijní činnosti v 

Africe, ale Bůh rozhodl jinak. Přistál na Sicílii. Po prozrazení jeho 

vynikajících znalostí a nadání, které z pokory tajil, se soustředil na kazatelskou 

činnost. Františkem byl také pověřen vyučováním teologie v Bologni i jinde. 

Antonín prošel severní Itálii, byl i v jižní Francii. Učil, že pokora, chudoba, 

trpělivost a poslušnost jsou jazyky Ducha sv., kterými svědčíme o Kristu. Živá 

je řeč, když hovoří skutky. A vždy kladl důraz na potřebu svátosti smíření. 

Zemřel předčasně v Arcelle u Padovy. 



MILENOV, KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
 

Z historie kaple 
 

O stavbě první obecní kaple ve farnosti Drahotuše rozhodli 

roku 1865 v Milenově. Tamní dřevěná zvonice byla ve 

špatném stavu a při zvonění se kymácela. Obecni výbor navrhl 

uhradit část nákladů z obecních prostředků, konkrétně 

prodejem časti obecních pozemků. Dále se počítalo s prací 

místních obyvatel, kteří měli v případě nutnosti přispět také 

finančně. Shromáždění celé obce schválilo plán dne 17. 

prosince 1865. Realizaci projektu oddálila prusko-rakouská 

válka v roce 1866. Také deštivé jaro následujícího roku odložilo položení základního kamene na 

24. června 1867. Slavnostního aktu se účastnili představení obce a obecní výbor, místní zedníci Jan 

Křistek a Čeněk Šrom, dále pak nádeníci. Na rychlém a bezproblémovém průběhu stavby měli 

velký podíl sami Milenovští, kteří pracovali zdarma nebo za symbolickou mzdu. Také dary 

dobrodinců přispěly k zdárnému dokončení kaple. Například Jan Sedlák utržil za tesané dřevo na 

stavbu 14 zlatých a z toho 10 zlatých daroval zpět na kapli. Milenovská obec nechala zhotovit 20 

000 kusů cihel, které byly vypáleny nedaleko vesnice. Autor návrhu stavby není v jinak bohatém 

pramenném materiálu zmiňován. Přibližné vnější rozměry kaple jsou 6,75 m × 8,4 m. Již za 

několik měsíců po započetí stavby, na podzim 1867 byla osazena věž a zavěšen zvon. Střecha byla 

pokryta břidlici a podle potřeby plechem. V roce 1868 byla ještě kaple omítnuta, vydlážděna a 

osazena okna a dveře. Oltářní obraz s motivem Nanebevzetí Panny Marie zaplatili zdejší mládenci 

a panny roku 1868. Oltářní sloupové retabulum zhotovil stolářský mistr z Polomi v roce 1870. 

Bylo umístěno ke zděné oltářní menze v kapli. Část bohoslužebných oděvů, ornát a štolu, získala 

obec od dobročinného spolku z Prahy. Ostatní mešní oblečení a potřebné liturgické náčiní 

zakoupili Milenovští v Olomouci. Drahotušský farář musel požádat o povolení vysvětit novou 

kapli arcibiskupskou konzistoř v Olomouci. Obdržel také tzv. mešní indult na 4 mše ročně. 

Slavnost svěcení se konala 6. listopadu 1870 pod vedením faráře a děkana Petra Vysoudila a 

kaplana Františka Hynka za účasti obyvatel obce, duchovních z okolních farností a podkrajského 

hejtmana z Hranic. Obec zajistila slavnostní hudbu a střelbu. Slavnost zahájilo kázaní, následovalo 

svěcení stavby zvenku. Poté družička Františka Sedláčková předala děkanovi klíč a svěcení bylo 

dovršeno sloužením mše svaté. Místní mládež se později složila na zakoupení druhého obrazu (sv. 

Cyrila a Metoděje) a svícnů. Různí dobrodinci darovali také další interiérové vybavení kaple. K 3. 

11. 1870 činila celková suma výdajů na kapli 916 zlatých 79 krejcarů, na oltář 300 zlatých 40 

krejcarů. Obec nechala zhotovit diplomy čestného občanství pro JUDr. Aloise Františka Šroma a 

kaplana Františka Hynka, mimo jiné „za snahu o okrasu kaple“. Slavný rodák advokát dr. A. F. 

Šrom objednal v Kroměříži kamenný kříž. Ten byl roku 1871 vztyčen před kaplí a vysvěcen 

děkanem Petrem Vysoudilem. Na pravou stěnu kaple byly umístěny sluneční hodiny a pozemek 

kaple obehnán dekorativní kovovou mříží. Nad vchodem kaple je výklenek s mělkým 

segmentovým záklenkem, v němž se nachází soška sv. Jana Nepomuckého. V kapli  se nachází 

plastika sv. Josefa, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Panny Marie Lurdské. Na počátku 20. stol. 

mívala kaple a škola, v jejímž sousedství kaple stojí, stejnou fasádu, patrně okrové barvy. Kaple 

byla ve druhé polovině 20. stol. omítnuta šedým břízolitem. V letě roku 1998 byla kaple opravena. 

Mimo jiné dostala barevnou oranžovo-růžovou fasádu, která časem vybledla. 

Další památky v obci – 6 křížů a socha Panny Marie 
Kříž před obcí směrem na Drahotuše – nechala postavit r. 1883 rodina Zapletalova z č.p. 79, nyní dům 

patří p. Ladislavu Mykytinovi. Tento kříž byl nazýván odpustkový, protože dříve se u něj dělo 

rozloučení se zemřelými spoluobčany. Pohřební průvody, které vycházely z domu smutku, se zde při 

cestě na drahotušský hřbitov zastavovaly a smuteční hosté, kterých bývalo velké množství, zde 

vyslechli smuteční proslov a po modlitbě za zemřelého pokračovali dál do Drahotuš.   



Kříž ve Slachově (u cesty do Jezernice) z r. 1883 – patří k č.p. 21, rodině Šromových, nyní Pacákovi. 

Taktéž kříž vedle kaple z r. 1871, viz výše. 

Kříž Na podevsí (u Jeníčkového) z r. 1911 postaven rodinou Salašových z č.p.7, nyní se o něj stará pan 

Karel Šimon. Kříž Na Podsedku (u bývalé cesty do Podhoří) nechal zhotovit r. 1997 pan Karel Šimon 

z č.p.7. Zde původně stával kříž postavený jeho předky r. 1868. 

Kříž na Záhuličí (vedle areálu Zemědělské a.s.) z r. 1918 patří k č.p. 16, nyní Šatánkovi a Kučerovi. 

Část tohoto kříže chybí. Socha Panny Marie – Na Podevsí u polní cesty do Slavíče z r. 1925, nechala 

postavit rodina Koláčkových č.p. 47, donedávna pan Ondračka. 
 

O tyto památky vždy pečovaly rody, které je nechaly zhotovit a na jejichž pozemcích se nachází jako 

odkaz svých předků. V současnosti ale ne vždy mají vlastníci příslušných usedlostí rodinné vazby 

k těm, kdo je postavili. 
 

O Nanebevzetí Panny Marie 
 

Z Písma svatého, které se čte o pouti Nanebevzetí Panny Marie 

Z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. 

     Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm archa jeho úmluvy. Pak se 

objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama 

a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. 

     Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký ohnivě rudý drak se sedmi 

hlavami a deseti rohy a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl třetinu 

hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak se postavil před ženu, která měla 

rodit, aby pohltil její dítě, jakmile ho porodí. 

     A porodila syna, chlapce, toho, který má vládnout všem národům železným 

prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Žena 

pak uprchla na poušť, kde měla místo připravené od Boha. 

     Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: "Od nynějška patří vítězství, moc a 

královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému." 
 

Z denní modlitby církve… 

Z apoštolské konstituce papeže Pia XII.  
     V homiliích a kázáních, konaných pro lid ve svátek Nanebevzetí Bohorodičky, pojednávali svatí 

Otcové a velicí učitelé o tomto tajemství jako o něčem, co bylo mezi křesťany už známé a uznávané. 

Obšírněji to vysvětlovali, hlouběji zdůvodňovali smysl a obsah toho tajemství a zejména stavěli do 

jasnějšího světla, co se o tomto svátku připomíná: nejen že mrtvé tělo blahoslavené Panny Marie 

nepodlehlo žádnému porušení, ale také že dosáhla vítězství nad smrtí a oslavení v nebi, tak jako Ježíš 

Kristus, její jediný Syn.  

     Svatý Jan Damašský, nad všechny vynikající hlasatel této v tradici obsažené pravdy, srovnává 

tělesné nanebevzetí vznešené Matky Boží s ostatními jejími dary a výsadami a říká velmi výmluvně: 

„Slušelo se, aby tělo té, která při porodu zůstala neporušenou pannou, zůstalo také po smrti beze všeho 

porušení. Slušelo se, aby ta, která nosila Stvořitele jako své dítě ve svém lůně, prodlévala v Božím 

stánku v nebi. Slušelo se, aby ta, s níž se Otec zasnoubil, bydlela v nebeských komnatách. Slušelo se, 

aby ta, která hleděla na svého Syna visícího na kříži a zakusila v svém srdci meč bolesti, jehož byla 

ušetřena při porodu, mohla hledět na svého Syna, jak sedí ve slávě po pravici Otce. Slušelo se, aby 

Matka Boží měla to, co má Syn, a aby byla od všech tvorů uctívána jako Boží Matka a služebnice.“  

     Podle mínění svatého Germana Konstantinopolského bylo to, že tělo panenské Bohorodičky Marie 

zůstalo neporušené a že bylo vyzdviženo do nebe, nejen v souladu s jejím božským mateřstvím, ale 

také odpovídalo zvláštní svatosti jejího panenského těla: „Objevuješ se ve své kráse, jak je to psáno, a 

tvé panenské tělo je celé svaté a čisté, je celé Božím příbytkem. Proto se už nikdy nemůže rozpadnout 



v prach. Protože je to tělo lidské, je proměněné, aby mohlo žít nebeským neporušitelným životem. Ale 

je to totéž tělo, živé a oslavené, neporušené, má účast na dokonalém životě.“  

     A jiný prastarý autor zdůrazňuje: „Protože je to slavná Matka Krista, našeho božského Spasitele, 

dárce života a nesmrtelnosti, dostává život od toho, který ji vzkřísil z hrobu a vzal k sobě – způsobem, 

který zná jenom on sám – a navěky má s ním stejnou tělesnou neporušitelnost.“  

     Všechny tyto výroky a úvahy svatých Otců se opírají jako o poslední základ o Písmo svaté. To nám 

staví před oči vznešenou Matku Boží v nejužším spojení s jejím božským Synem, na jehož údělu má 

stále účast.  

     Nejvíce však zasluhuje pozornost, že od druhého století svatí Otcové představují Pannu Marii jako 

novou Evu, podřízenou novému Adamovi a nejtěsněji spojenou s ním v zápase proti pekelnému 

nepříteli. Tento zápas, jak je naznačeno v protoevangeliu, skončil nejúplnějším vítězstvím nad hříchem 

i nad smrtí, jak to vždycky spolu souvisí v listech Apoštola národů. Proto jako bylo slavné Kristovo 

zmrtvýchvstání podstatnou součástí a poslední trofejí tohoto vítězství, tak měl být zakončen společný 

zápas blahoslavené Panny a jejího Syna oslavením jejího panenského těla, jak říká apoštol: Až toto tělo 

smrtelné vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v Písmu: Vítězně je smrt navždy 

zničena.  

     A proto vznešená Matka Boží, tajemně už od věčnosti spojená s Ježíšem Kristem jediným a týmž 

úradkem předurčení, neposkvrněná při svém početí, zcela neporušená panna při svém božském 

mateřství, velkodušná spolupracovnice božského Vykupitele, vítěze, který úplně přemohl hřích a jeho 

následky, dosáhla nakonec jako vrcholné koruny svých výsad toho, že byla uchráněna od porušení v 

hrobě, a že byla jako její Syn po vítězství nad smrtí vyzdvižena s tělem i s duší do svrchované nebeské 

slávy. Tam se skvěje jako Královna po pravici svého Syna, nesmrtelného Krále všech věků. 
 

Modlitba k Nanebevzetí Panny Marie 

Všemohoucí, věčný Bože, tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii, Rodičku 

svého Syna, s tělem i duší do nebeské slávy; pomáhej nám, ať celým svým 

životem směřujeme k nebi, aby se i na nás dovršilo dílo vykoupení. Skrze 

tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha 

svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
 

Původ slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je v některých křesťanských církvích nejdůležitější 

mariánský svátek, který se slaví 15. srpna. Vyjadřuje, že Marie jako matka Ježíše Krista již 

dosáhla života „v dokonalé a oslavené tělesnosti“, to jest jako individuální osoba.Toto učení 

vyznává římskokatolická církev, pravoslavné církve a část církví anglikánské tradice. V 

římskokatolické církvi je papež Pius XII. vyhlásil roku 1950 jako dogma. Původ: Biskup 

Epifanios ze Salaminy (+ 403) píše, že o Mariině smrti není nic známo. Názor, že Maria byla 

„vzata na nebe“, se poprvé vyskytuje v pseudonymním řeckém pojednání De obitu S. Dominae 

ze 3. nebo 4. století a údajná kázání sv. Jeronýma a sv. Augustina k tomuto svátku jsou patrně 

také pozdější. V autentických spisech se poprvé objevuje u sv. Řehoře z Tours (+594) a Jan z 

Damašku (8. století) píše, že na Chalcedonském koncilu roku 451 oznámil jeruzalémský biskup 

Juvenalis císaři Marcionovi, který se ptal po ostatcích Matky boží, že Marie zemřela ve 

společnosti apoštolů, ale když později její hrob otevřeli, byl prázdný. Že by byl svátek 

ustanoven na koncilu v Efesu (430) z podnětu patriarchy Cyrila Alexandrijského, je jen 

hypotéza. Podle Řehoře z Tours se slavil v Egyptě, v Arábii a v Gallii v 6. století v lednu. V 

řecké církvi jej císař Maurikios (+602) stanovil podle jeruzalémských mnichů na 15. srpna. 

Řecká církev jej nazývala a nazývá koimésis, tj. usnutí, ve staroslověnštině uspenije. V Římě se 

hlavní svátek Panny Marie slavil 1. ledna, svátek 15. srpna se poprvé objevil v liturgii papeže 

Gelasia I. (+496), podle některých je však pozdějšího původu. V 7. století je svátek bezpečně 

doložen a za papeže Sergia I. (+701) byl jedním z největších svátků. V Německu byl svátek 

zaveden roku 813 na synodě v Mohuči. 



SLAVÍČ, KAPLE SV. JOSEFA 

 Z historie kaple 
Kolem roku 1875 rozhodlo o stavbě obecní kaple 

zastupitelstvo ve Slavíči. O projektu se vyjednávalo 

téměř dva roky a nakonec byl c. k. hejtmanstvím i 

obcí schválen nákres Ing Zachariáše Hermana. Kaple 

nemohla být postavena na místě původní zvonice, 

protože tento pozemek zakoupilo ředitelství severní 

železniční dráhy za 150 zlatých. Peníze byly použity 

na stavbu kaple. Jako vhodné místo byla v roce 1877 

vybrána zahrádka před starou školou. Finančně měla být stavba zajištěna z peněz za 

pronájem části obecního pastviska. Na zasedání obecního představenstva padl také návrh 

požádat o materiální pomoc majitelku hranického velkostatku (kněžna Gabriela, rozená z 

Dietrichsteina, provdaná Hatzfeld-Wildenburg). Původně se počítalo s tím, že Slavíčtí 

poskytnou bezplatně potah na dovážku stavebního materiálu. Avšak ceny za dovážku 

byly stanoveny ještě v roce započetí stavby (1877). Stavba byla pro Slavíč finančně 

vyčerpávající a již roku 1878 chybělo 350 zlatých na zaplacení staviteli. Obec si měla 

vypomoci půjčkou. O patrociniu svatostánku se jednalo až v roce 1881. Rozhodnutí 

zasvětit kapli sv. Josefovi padlo na jednání obecního představenstva. Oltářní obraz nechal 

na své náklady zhotovit představený obce František Bočan z č. p. 14. V srpnu 1882 

uzavřel farní úřad Drahotuše s obcí Slavíč smlouvu o údržbě kaple. Obec se zavazovala 

udržovat kapli slušně ohrazenou, chránit ji před znečištěním a zneuctěním. Dále se 

zakazovalo nalévat v místním hostinci alkoholické nápoje ve dnech konání mše, aby se 

tam věřící neshromažďovali. Povinností obce byl dovoz a odvoz kněze v den sloužení 

mše svaté, poskytnutí snídaně a odměny 2 zlaté 50 krejcarů. Pote požádala obec Slavíč 

prostřednictvím drahotušského faráře Františka Brossmanna arcibiskupskou konzistoř o 

povolení vysvětit novou kapli a mešní licenci na 8 mší ročně. Schváleno bylo novostavbu 

benedikovat, ale povolena byla jen jedna mše ročně. Obyvatelé Slavíče se s touto situací 

nespokojili a sepsali stížnost. Náklady na výstavbu kaple se vyšplhaly téměř na 3 500 

zlatých a obec přinesla k větší slávě Boží nemalé oběti. Konzistoř by podle argumentů 

Slavíčských měla myslet na starší a nemocné lidi, stejně tak i na školní mládež, která by 

mohla do kaple chodit ke svatému přijímáni. Slavíčští byli také pobouřeni při srovnání se 

stavem v ostatních obcích farnosti. Milenov měl povoleny v daleko menší kapli čtyři mše 

ročně a Velká se stejným počtem obyvatel a srovnatelně velkou kaplí měla právo na 10 

mší ročně. Nakonec konzistoř změnila mešní indult na požadovaných 8 mši ročně. Kaple 

byla vysvěcena v září 1882. Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým presbytářem. 

Na levé straně k lodi přiléhá obdélný útvar sakristie. Průčelí zdobí sochy sv. Jana 

Nepomuckého a sv. Václava. Na hřebenu střechy se nachází věž se zvonem. Obraz 

znázorňuje sv. Josefa s Ježíšem a anděly. Po stranách jsou plastiky sv. Cyrila a Metoděje. 

Po pravé straně nové dřevěné oltářní menzy je dřevěný kříž s tělem Krista. Po stranách 

presbytáře na zavěšených podstavcích jsou umístěny modlící se andělé, v lodi pak 

plastiky Nejsvětější Srdce Páně a Panna Marie s Ježíškem. V lodi je zavěšena také 

křížová cesta. V sakristii je strop plochý. Přibližné vnější rozměry stavby jsou 8,4 m 

(plus 2,5 m sakristie) × 13,7 m. V roce 1998 měla kaple, stejně jako všechny ostatní, 

šedou fasádu. Při opravě v roce 2002 dostala kaple žluto-okrovou fasádu. Před kaplí je 

umístěn kamenný kříž z roku 1834, jehož fundátorem byl výměnkář Josef Ripar. 



O sv. Josefovi 
 

Z evangelia čteného o pouti na sv. Josefa 

Slova svatého evangelia podle Matouše.  

     Jakub byl otec Josefa, muže Marie, z které se 

narodil Ježíš, nazývaný Kristus. S narozením Ježíše 

Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena 

s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo 

se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef 

byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se 

tajně se s ní rozejít. 

     Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl 

Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě 

vzít svou man-želku Marii. Vždyť dítě, které počala, je 

z Ducha svatého. Po-rodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od 

hříchů." Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal. 
 

Z denní modlitby církve… 

Z kázání svatého Bernardina Sienského, kněze  

    U všech mimořádných milostí, které se dostanou kterékoli rozumné bytosti, 

platí obecné pravidlo: Kdykoli si Bůh ve své dobrotě vyvolí někoho k nějaké 

zvláštní milosti nebo k nějakému vznešenému stavu, daruje tomu člověku, 

jehož si vyvolil, všechna charismata, která potřebuje pro svůj úkol, a bohatě ho 

jimi ozdobí.  

    To se plně potvrdilo také na svatém Josefu, považovaném za otce našeho 

Pána Ježíše Krista, pravém snoubenci královny světa a vládkyně andělů. Toho 

si věčný Otec vybral za věrného pěstouna a strážce svých největších pokladů, 

svého Syna a své Snoubenky. Tento úkol vykonával Josef s velikou 

svědomitostí. A proto mu patří slovo Páně: Služebníku dobrý a věrný, vejdi do 

radosti svého Pána.  

    A když uvážíme, jaký má Josef vztah k celé Kristově církvi, což není 

člověkem vyvoleným a mimořádným? Vždyť skrze něho a pod jeho ochranou 

byl Kristus řádně a počestně uveden do světa. Jestliže je tedy celá církev 

zavázána Panně Marii, že skrze ni mohla přijmout Krista, pak hned po ní je 

zavázána obzvláštní vděčností a úctou také svatému Josefovi.  

    On zajisté uzavírá Starý zákon, důstojnost patriarchů a proroků v něm došla 

zaslíbeného ovoce. Právě on jediný osobně dosáhl toho, co jim Boží dobrota 

zaslíbila. Jistěže není pochyb, že když mu Kristus na světě prokazoval 

přátelskou náklonnost, úctu a nejvyšší vážnost jako syn vlastnímu otci, ani v 

nebi mu ji určitě neodepřel, naopak spíš naplnil a dovršil.  

    Právem proto Pán dodává: Vejdi do radosti svého Pána. Takže ačkoli radost 

věčné blaženosti vstupuje do lidského srdce, přesto mu Pán raději říká: Vejdi 



do radosti, aby tím tajemně naznačil, že ta radost není jen uvnitř v jeho srdci,  

ale že ho ze všech stran obklopuje a pohlcuje, takže se do ní noří jako do 

bezedné propasti.  

    Nuže pamatuj na nás, svatý Josefe, a zastaň se nás svou přímluvou u Pána, 

který byl pokládán za tvého syna. A nakloň nám milostivě také nejsvětější 

Pannu, svou snoubenku a matku toho, který s Otcem a svatým Duchem žije a 

kraluje po věčné věky. Amen. 
 

Modlitba k sv. Josefovi 

Všemohoucí Bože, tys povolal svatého Josefa, aby už od počátku chránil dílo 

našeho vykoupení; dej, ať tvá církev s jeho pomocí věrně plní svůj úkol při 

uskutečňování díla spásy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť 

on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
 

Život sv. Josefa 

Patron Čech (od r.1654) i jiných zemí, posléze celé církve, jmenovitě zvláště 

karmelitánů; manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, sirotků; těch kdo 

žijí v panenství…; dělníků, řemeslníků, tesařů, truhlářů, dřevorubců, kolářů, 

inženýrů, hrobníků, vychovatelů; cestujících; vyhnanců, umírajících. Je 

vzýván při očních onemocněních; při pokušeních; v zoufalých situacích i při 

bytové nouzi a zvláště je patronem dobré smrti. Pocházel z královského rodu 

Davidova a v evangeliu je nazván mužem spravedlivým. Bohem byl vyvolen 

za snoubence Panny Marie. V jejich ctnostném manželství jim byla pojítkem 

Boží láska, která je obdařila zázračně počatým plodem, jenž se stal naší 

spásou. Jejich život nebyl snadný, ale naopak, protože ke spáse nevede cesta 

pohodlím. Přesto je plná radosti, neboť je to cesta víry, plná lásky a života ve 

spojení s Bohem. Sv. Josef zemřel v Nazaretě, ještě před veřejným 

vystoupením Pána Ježíše. 

 

Kněží, rodáci ze Slavíče 

P. Václav Zahradník, *1784 Slavíč, farář ve Skřípově, - 1854 far. v Brankách 

P. Vincenc Šrom, *13.1.1863  Slavíč, vysvěcen 1885, +26.2.1935 Hranice 

P. Alois Pozbyl, *30.6.1876 Slavíč, vysvěcen 5.7.1901,+2.7.1921 Vidče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRAHOTUŠE, KAPLE SV. ANNY, KŘÍŽOVÁ CESTA A HŘBITOV 

 Z historie kaple, hřbitova i křížové cesty 

Hřbitov 
Původní drahotušský hřbitov se nacházel kolem farního kostela sv. Vavřince na náměstí. 

Jelikož však rozsáhlé farnosti, k níž patřilo sedm okolních obcí, už nepostačoval, bylo v roce 

1690 za městem na konci tzv. Kozí ulice (dnešní Lipnická ul.) zakoupeno pole od Jana Horáka 

(ve výměře 1 353 sáhů, číslo parcely 27) na vybudování nového hřbitova. Za pozemek bylo 

zaplaceno 60 zlatých, které byly získány sbírkou organizovanou v celé farnosti. Nově založený 

hřbitov byl ještě téhož roku vysvěcen děkanem z Lipníku nad Bečvou Jiřím Balšánkem za 

přítomnosti drahotušského faráře Tomáše Keinera a jeho kaplana Cyrila Jakuba Klátila.  

Kaple sv. Anny 
Uprostřed nového hřbitova byla v roce 1732, kdy 

drahotušskou farnost spravoval Cyril Jakub Klátil, s 

povolením konzistoře vystavěna na počest sv. Anny 

kaple s kruhovou lodí, pravoúhlým presbytářem a 

kruchtou pro varhaníka. Na její výstavbu o rozloze 

151 m2 bylo potřeba 31 650 pálených cihel a hodně 

vápna (jen z Radvanic bylo dovezeno pět pecí po 

16 zlatých). V roce 1733 byl z daru fojta Jana 

Plisky z Radíkova postaven v kapli oltář, ve věži 

osazen zvon vyrobený v Olomouci, a to na náklady 

kostelního hospodáře Jiřího Andrýska v celkové částce 63 zlatých 48 krejcarů. K posvěcení 

kaple došlo právě na svátek sv. Anny v červenci 1734 zdejším farářem Cyrilem Jakubem 

Klátilem. Následujícího roku 1735 byly zde umístěny varhany, a to zase z příspěvku 

štědrého radíkovského fojta Jana Plisky. V roce 1876 byl v kapli pochován P. Petr Vysoudil, 

farář a děkan v Drahotuších (pamětní deska s tímto letopočtem je dodnes umístěna na pravé 

straně u vchodu do interiéru).  

Zeď hřbitova a kaple křížové cesty 
Ohradní zeď kolem celého areálu hřbitova se vstupní branou byla vystavěna v roce 1800, ve 

stejném roce byla dokončena výstavba 14 kapliček křížové cesty. Přestože nové pohřebiště s 

kaplí vytvářelo velmi dobré podmínky pro smuteční obřady a pohřbívání zesnulých, na 

starém hřbitově okolo farního kostela se pochovávalo ještě do konce 18. století. V roce 1894 

byl hřbitov pro nedostatek místa rozšířen směrem nahoru, o čemž ještě dnes svědčí letopočet 

uvedený na zdi horní brány. (Kapličky křížové cesty, které byly dosud umístěny na severní 

zdi, se tím ocitly ve volném prostoru hřbitova.) Celková výměra hřbitova tak dosáhla 8 560 

m2. V roce 1896 byl uprostřed nové horní části hřbitova postaven kamenný kříž věnovaný 

rodinou Lamlovou z Drahotuš. U tohoto symbolu utrpení Krista se věřící při různých 

příležitostech scházeli, modlili se a kladli sem věnce.  

Socha sv. Anny a sv. Františka 
Dne 29. července 1906 byla posvěcena socha sv. Anny stojící před hlavním vchodem na 

hřbitov. Ta byla zhotovena přerovským sochařem Miroslavem Haraštou, a to z daru 

soukromnice Petronily Stržínkové. O rok později, v roce 1907, byla posvěcena také 

vedlejší socha sv. Františka z Assisi.  

Opravy objektů 
Jednotlivé objekty hřbitova u kaple sv. Anny v Drahotuších byly podle potřeby průběžně 

opravovány. V roce 1828 byla opravena ohradní zeď a 14 kapliček křížové cesty, na což 



darovali peníze místní občan Fabián Březina a farář Josef Mück. Ke stejné opravě došlo také 

v roce 1848. V roce 1928 byla opravována báň věže, v níž byly nalezeny různé 

pamětihodnosti z let 1690, 1851 a 1881. Před ukončením prací byly do báně tyto 

pamětihodnosti znovu vloženy a současně tam byly uloženy zápisy z přítomné doby o stavu 

farnosti, školy a obce, také mince, známky, fotografie a různé tiskoviny. V listopadu 1942 

byla provedena generální oprava márnice a průčelní zdi u hlavní brány. V červenci 1947 

byla na kapli sv. Anny zhotovena nová venkovní fasáda, ve věži kaple byl instalován nový 

zvon. Byl vyroben v Brně a stál 4 097 Kčs. Vážil 41 kg (původní zvon byl totiž za války v 

roce 1942 zabaven německými úřady a nikdy nebyl vrácen). Za působení duchovního 

správce Josefa Brhela byla v roce 1955 vydlážděna cesta od hlavní brány až ke kapli a její 

okolí bylo řádně odvodněno. V letech 1955–1956 prováděl pozlacovač z Olomouce 

František Daněk opravu oltáře v kapli sv. Anny. Oprava byla hodně náročná, neboť oltář byl 

silně napaden červotočem. V květnu 1986 zrenovoval sochař Josef Stárek z Olomouce 

sochu sv. Františka z Assisi a umístil ji zpět na původní podstavec před hlavní branou 

hřbitova. V roce 1989 byl odstraněn z kaple starý oltář a místo něho v upraveném presbytáři 

osazen dřevěný obětní stůl, který zhotovil důchodce Vojtěch Skopal. V tomto roce se také 

uskutečnila generální oprava vnitřní a vnější fasády a byla vymalována celá kaple. Zároveň 

s těmito pracemi se opravilo harmonium na kůru. V roce 1998, za faráře Josefa Huska, byly 

pracovníky firmy Jaroslava Skácela z Hranic odstraněny ze střechy kaple sv. Anny staré, už 

zrezivělé okapy a svody. Byly nahrazeny novými z titan-zinku, kterýžto materiál značně 

odolává korozi a má tudíž velkou životnost. Uvedené klempířské práce si tehdy vyžádaly 

přes 40 000 Kč. Drahotušský hřbitov byl jedním z posledních v okrese, který byl předán 

hřbitovním výborem do správy Místnímu národnímu výboru v Drahotuších, stalo se tak k 1. 

lednu 1957. V současné době se o celkový provoz a údržbu hřbitova v Drahotuších stará 

Správa hřbitovů a. s. Ekoltes Hranice. Od roku 2000 byl na pravé straně za hlavním 

vchodem založen urnový háj. Areál hřbitova u sv. Anny v Drahotuších je dochovaným 

dokladem barokní hřbitovní architektury, proto jej 24. listopadu 2000 prohlásilo 

ministerstvo kultury za státem chráněnou kulturní památku. Každým rokem se zde na počest 

světice koná v rámci tradiční poutě slavnostní mše svatá, jíž se zúčastňuje mnoho zdejších 

věřících i cizích návštěvníků. 
 

O sv. Jáchymovi a Anně 

Z evangelia čteného o pouti…podle Matouše 
Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o 

království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je 

ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, 

kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá; ale nezakořenilo v něm a je nestálý: když 

přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zaseto do 

trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a 

zůstane bez úrody. U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i 

chápe a přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí 

třicetinásobnou.“ 
 

Z denní modlitby církve… 

Z kázání svatého Jana Damašského, kněze  
     Protože se panenská Bohorodička měla narodit z Anny, neodvážila se příroda 

dítě milosti předejít: Anna zůstala neplodná, dokud svůj plod nevydala milost. Bylo 



zajisté třeba, aby ta, z níž se měl narodit Prvorozený všeho stvoření, v němž 

všechno trvá, sama se narodila jako prvorozená.  

     Blažená dvojice, Jáchyme a Anno! Všechno stvoření je vám zavázáno, neboť 

skrze vás přineslo Stvořiteli dar ze všech darů nejskvělejší, čistou Matku, jedinou, 

která byla hodná svého Tvůrce.  

     Raduj se, neplodná Anno, ty, která jsi nerodila, propukni v jásot, ty která jsi 

neokusila porodní křeče. Raduj se, Jáchyme, protože z tvé dcery se nám narodilo 

dítě, syn je nám dán; a dostane jméno Zvěstovatel velikého úradku, spásy 

veškerého světa, mocný Bůh. Ano, tento syn je Bůh!  

     Blažená dvojice, Jáchyme a Anno, zcela bez poskvrny! Podle plodu vašeho těla 

vás poznáváme, jak kdysi řekl Pán: Poznáte je po jejich ovoci. Zvolili jste si způsob 

života, jaký byl milý Bohu a hodný té, která z vás vzešla.  

     Žili jste svůj život v čistotě a svatosti a ozdobili jste ho šperkem panenství, 

neboť jste zplodili tu, která měla být pannou před porodem, pannou při porodu a 

pannou také po porodu, právě tu, která jediná měla vždycky dbát panenství ducha, 

duše i těla.  

     Přečistá dvojice, Jáchyme a Anno! Vy jste zachovali čistotu podle zákona 

přírody a Bůh vám za to dal to, co přírodu překonává: přivedli jste na svět Boží 

Rodičku, která porodila, aniž poznala muže. Vy jste žili přirozený lidský život ve 

zbožnosti a svatosti a přivedli jste na svět dceru vznešenější než jsou andělé, ano, 

samu Královnu andělů. Maria, ty dívko nejsličnější a nejlíbeznější, dcero Adamova 

a Matko Boží! Blahoslaven budiž klín a lůno, z něhož jsi vyšla, blahoslavena budiž 

náruč, která tě chovala, i ústa, jimž jsi dovolila kochat se čistými polibky, totiž ústa 

tvých rodičů! Neboť tys vždycky a všude ctila své panenství.  

     Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, plesejte a hrejte! Pozdvihněte svůj 

hlas, pozdvihněte jej, nic se nebojte! 
 

Modlitba ke sv. Jáchymovi a Anně 

Bože našich otců, tys vyvolil svatého Jáchyma a Annu za rodiče Matky tvého 

Syna; na jejich přímluvu splň i na nás svá zaslíbení, ať dosáhneme věčné 

spásy. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v 

jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
 

Život sv. Jáchyma a Anny 
Jáchym je patronem manželských párů, truhlářů a obchodníků s plátnem. Anna je 

patronkou Florencie, Innsbrucku a Neapole; také se k ní obrací ti, kteří prosí za 

šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod; jako svou 

patronku ji vidí matky, vdovy, ženy v domácnosti a mnozí další, k nimž patří 

horníci, tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři, mlynáři, čeledíni, krejčí i krajkáři. 

Oba jsou vzorem především pro všechny prarodiče. Z těchto svatých manželů 

vzešla bez dědičného hříchu počatá dcera a Matka Spasitele světa. Jejich život tedy 

musel odpovídat svěřenému poslání a to je i důvodem naší úcty. U sv. Anny vždy 

bylo zdůrazňováno, že je matkou Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a 

učitelkou, a že je babičkou našeho Pána Ježíše Krista. 



Kněží, rodáci z farnosti Drahotuše, z přifařených obcí, které nemají kaple 
 

Klokočí 

P. Viktor Martin Šlosar, opat, benediktin *28.10.1793 Klokočí, vysvěcen 5.9. 1819, 

opatem 16.9.1832, +16.8.1854 

P. Jan Vinkler, *19.5.1939 Klokočí, vysvěcen 23.6.1963, působí jako farář 

v Kostelci u Holešova, poslední primice v Drahotuších 

P. Stanislav Weigel, *15.2.1927 Hranice, žil v Klokočí, r. 1956 se oženil, se ženou 

má 3 děti, v r. 1975 ovdověl a tajně přijal kněžské svěcení v r. 1985, +2010 Brno 
 

Hrabůvka 

P. František Adamec, *3.5.1939 Hrabůvka, vysvěcen 23.6. 1968, +2010 Hranice 
 

SV. CYRIL A METODĚJ, PATRONOVÉ ROKU 2013 
 

O Cyrilu a Metodějovi 

Z Písma předkládaného křesťanům 5. července 

Čtení z knihy proroka Izaiáše. 

     Duch Pána, (duch) Hospodinův, je nade mnou, 

protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat 

radostnou zprávu chudým, obvázat ty, jimž puká srdce, 

oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, 

hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho 

Boha, potěšit všechny soužené, zarmouceným na Siónu 

dát věnec místo popela, olej radosti místo smutečního 

šatu, jásot místo malomyslnosti. 
 

Z denní modlitby církve… 

Ze »Života svatého Cyrila«  

     Přiblížila se hodina, kdy se Cyrilovi mělo dostat pokoje a kdy měl být 

přenesen do věčného života. Tu pozdvihl své ruce k Bohu a v slzách se modlil: 

»Hospodine, můj Bože, ty, který jsi všechny kůry andělské i síly netělesné 

utvořil, nebe sklenul a zemi založil a vše, co jest, z nebytí v bytí přivedl, ty, 

který vždycky a všude nasloucháš těm, kdo činí tvou vůli, kdo se tě bojí a 

zachovávají tvá přikázání, vyslyš mou modlitbu a ochraň své věrné stádo, 

jemuž jsi mne, svého neužitečného a nehodného služebníka, postavil do čela.  

     Ty, který všechny zbavuješ všeliké bezbožné a pohanské zloby těch, kdo 

rouhavě mluví proti tobě, dej, ať se tvá církev hojně rozroste, spoj všechny 

vjedno, učiň je lidem vyvoleným, ať jsou jedné mysli v tvé pravé víře a 

správném vyznání a vdechni jim do srdce slovo svého učení. Je to jistě tvůj 

dar, žes nás nehodné přijal za hlasatele evangelia svého Krista.  

     Odevzdávám ti jakožto tvé ty, které jsi mi svěřil: usilují o dobré skutky a 

konají, co je ti milé. Spravuj je svou mocnou pravicí, vezmi je pod ochranu 

svých křídel, ať všichni chválí a oslavují tvé jméno, Otče i Synu i Duchu 

svatý, navěky. Amen.«  



     Potom všechny políbil svatým políbením a řekl: »Veleben buď Hospodin, 

že nás nevydal za kořist zubům našich neviditelných nepřátel: léčka se 

přetrhla1 a on nás vysvobodil z jejich zkázy.« A po těch slovech zesnul v Pánu 

ve svých dvaačtyřiceti letech.  

     Papež pak rozkázal všem Řekům, kteří byli v Římě, i všem Římanům, aby 

přišli se svícemi, zpívali nad ním (liturgii) a vystrojili mu pohřeb, jaký by 

vystrojili samému papeži. To také učinili. Ale Cyrilův bratr Metoděj se obrátil 

na papeže se slovy: »Matka nás zapřísáhla, aby toho, kdo z nás dříve odejde na 

soud, dopravil bratr do jeho kláštera a tam jej pohřbil.«  

     Římští biskupové však řekli papeži: »Jelikož putoval po mnoha zemích, až 

ho Bůh přivedl sem a zde vzal jeho duši k sobě, měl by jako ctihodný muž zde 

také odpočívat.« Proto ho uložili do hrobu po pravé straně oltáře v chrámu 

svatého Klimenta. 
 

Modlitba k sv. Cyrilu a Metodějovi 

Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali 

evangelium slovanským jazykem; dej, ať i my přijímáme s radostí tvé 

poselství a řídíme se jím ve svém životě. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše 

Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje 

po všechny věky věků. 
 

Život Soluňských bratří 

Patroni Evropy; vzýváni jako záštita v bouři. Oba solunští rodní bratři, dříve 

než přišli na pozvání knížetem Rostislavem na Velkou Moravu, působili 

nějaký čas jako misionáři u Chazarů na Krymu. Odtamtud se vrátili s ostatky 

sv. papeže Klementa I., které vzali sebou na Moravu a později do Říma. K 

evangelizaci Moravy Konstantin sestavil staroslovanské písmo a do 

slovanského jazyka přeložili bohoslužebné knihy a Písmo svaté. Postarali se o 

výchovu svých žáků a pak, aby vyřešili tři záležitosti, odešli do Říma. Tam o 

10-12 let mladší z bratrů onemocněl, v klášteře přijal jméno Cyril a zemřel. 

Metoděj se vracel jako arcibiskup a zažil mnohé těžkosti, včetně vězení i 

dalšího nařknutí, pro které musel znovu do Říma. Dosáhl zřízení moravské 

církevní provincie se slovanskou bohoslužbou. Zemřel na Moravě. 
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