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atraktivní. Nejvážnější zájemci z řad dětí poté
mohou navštěvovat ornitologický kroužek.
Těšínsko díky pestré škále svých biotopů
poskytuje útočiště řadě nejrůznějších druhů
ptáků. V letošním roce proběhne v nížinných
oblastech Těšínska mapování našich nejvzácnějších druhů sov vázaných na lidská stavení
a zemědělské usedlosti – sýčka obecného a sovy
pálené. V případě, že víte o výskytu některého
z těchto druhů sov, budeme rádi za jakoukoli
informaci. V horských částech Těšínska naopak
uvítáme zájemce o mapování strakapouda
bělohřbetého v Beskydech. Více informací se
dozvíte na našich webových stránkách www.
sos-cso.cz či facebookovém profi lu www.facebook.com/slezskaornitologickaspolecnost. Rádi
přijmeme do řad SOS i další zájemce, kterým
není ochrana ptáků a jejich prostředí v našem
regionu lhostejná.
Sova pálená (Tyto albo), foto Peter Trimming, commons.
wikimedia.org
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Počátky mužské Kongregace Nejsvětějšího
Vykupitele (Congregatio Sa nctissimi
Redemptoris, zkratky C. SS. R. či C. Ss. R.)
sahají do první poloviny 18. století a souvisí

Logo vydavatelství Exerciční dům Frýdek, r. 1947, archiv
Davida Pindura
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s osobností později kanonizovaného neapolského šlechtice, právníka, katolického kněze
Alfonse Maria z Liguori (1696–1787). V listopadu 1732 založil novou společnost katolických
kněží, jejichž hlavním posláním měla být spása
duší nejvíce opuštěných a chudých, hlavním
pastoračním prostředkem byly lidové misie.
Samotný sv. Alfons z Liguori proslul mj. jako
vynikající teolog a svým velkolepým dílem
Morální teologie (Theologia moralis, 1753–1755)
se zařadil mezi nejvýznamnější morální teology
v dějinách, papežem Piem IX. Byl pak 23. března
1871 prohlášen učitelem církve. Tou dobou byl
již světcem (kanonizace 26. května 1839).1
Kongregaci redemptoristů schválil papež
Benedikt XIV. 25. února 1749. V jejím čele stojí
rector maior a její jednotlivé provincie řídí
provinciál. Domy redemptoristů se nazývají
koleje, jejich představený je rektor. V kongregaci existuje řada dalších funkcí. Její členové
se dělí na kněze a laické bratry, pouze druzí
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Exerciční dům ve Frýdku, poutní chrám Navštívení Panny Marie a zázračná socha Panny Marie Frýdecké, světlotisková
pohlednice, kolem r. 1940, archiv Davida Pindura

z uvedených používají řeholní jméno. Oděvem
je černý talár se zvláštním širokým kolárkem
(pouze u kněží), u pasu nosí růženec. Členové
kongregace se řídí řeholí, která je syntézou statut
sestavených zakladatelem (sv. Alfonsem) a konstitucí generálních kapitul. Kromě zmíněných
misií, dávání exercicií (duchovních cvičení)
a kázání měli redemptoristé také vypomáhat
v duchovní správě a věnovat se vědecké činnosti,
především teologii. K prvním redemptoristům
původem z českých zemí náležel Klement
Hofbauer (Dvořák, 1751–1820), rodák z Tasovic
u Znojma, který byl 20. května 1909 svatořečen
papežem Piem X. Klement Hofbauer stál na
konci svého života u uvedení redemptoristů do
tehdejší habsburské monarchie a jejího hlavního
města, Vídně. V roce 1841 vznikla rakouské provincie, k níž náležely i nejstarší domy vznikající
v českých zemích, první kolej byla založena
v roce 1855 v Koclířově. V roce 1901 vznikla
oddělením od vídeňské samostatná Pražská
provincie, k níž náležely domy redemptoristů
z Čech a Moravy. 2 V tehdejším Rakouském
Slezsku se sice členové kongregace natrvalo
neusídlili, ale byli zde díky častému konání
lidových misií v mnoha farnostech (a to i na
Těšínsku) a jako šiřitelé nové úcty a zbožnosti

v duchu sv. Alfonse dobře známí. K nejznámějším redemptoristům vzešlým z našeho
kraje patří Metoděj Trčka (vlastním jménem
Dominik, 1886–1959). Tento rodák z Frýdlantu
nad Ostravicí a politický vězeň komunistického
režimu 50. let 20. století byl 4. listopadu 2001
prohlášen za blahoslaveného.3

Cesta ke vzniku exercičního
domu ve Frýdku
V roce 1927 zakotvili redemptoristé také
v Moravské Ostravě na základě pozvání tehdejšího olomouckého arcibiskupa Leopolda
Prečana, který jim nabídl k užívání faru i bývalý
farní kostel sv. Václava. Na místě původní fary
zbudovali větší a modernější kolej a ta se posléze
stala významným centrem katolického života
města.4 Na konci roku 1929 působil v Moravské
Ostravě, mimo jiných, velmi agilní redemptorista Rudolf Schikora (1890–1962), 5 rodák
z nedalekých Hošťálkovic na Hlučínsku, kterého představení poslali z Plzně. S jeho jménem
byla neodmyslitelně spojena historie exercičního
domu ve Frýdku. V Ostravě se Schikora věnoval
pastorační činnosti a konal duchovní obnovy po
celé Moravě a českém, resp. československém
Těšínsko 64/2021/1
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Poutní hotel Na Vápenkách (dnes klášter redemptoristů a sídlo farního úřadu, Mariánské náměstí č. p. 145) a sousední
kuželna v místech pozdějšího exercičního domu, kolem r. 1935, archiv Ludmily Pavlíkové

Objekt kláštera a exercičního domu, kolem r. 1940, archiv Davida Pindura

Slezsku. Postupem času se však jeho hlavní činností stal exerciční a tiskový apoštolát v Hlučíně.
Tamější exerciční dům se od 1. ledna 1931 stal
fi liálním pracovištěm kláštera redemptoristů
v Moravské Ostravě.6
Podzim 1938, podpis mnichovské dohody
a připojení Hlučínska k Německé říši znamenalo úplné zastavení činnosti exercičního
98

domu v Hlučíně, založeného v roce 1921. Na
příkaz tehdejšího provinciála Pražské provincie
redemptoristů Jana Haderky se veškeré vybavení z Hlučína muselo přestěhovat do kláštera
v Moravské Ostravě. Zdejší prostory byly však
nevyhovující, a tak se muselo hledat náhradní
řešení. První návrh na zakoupení zámečku
v Radvanicích se ukázal nevhodným především
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z bezpečnostních důvodů, kterým byla blízkost
nové hranice s Polskem.7 Při pouti do Frýdku,
kam se redemptoristé vypravili s poděkováním
Panně Marii za zdárné přestěhování exercičního domu z Hlučína do Ostravy, se dozvěděli
zásadní informaci. Zjistili, že je k prodeji dům
č. p. 1097 (pozdější 145) na Mariánském náměstí,
přímo pod poutním chrámem Navštívení Panny
Marie, kde byla dosud provozována restaurace
Na Vápenkách. Také, že již v roce 1932 kněz Josef
Krečmer, rodák z Řepišť, od roku 1929 katecheta
ve Frýdku,8 vedle této budovy zakoupil pozemek
s úmyslem vybudování poutního domu.
Vlastníkem domu nabízeného k prodeji
a zároveň jeho pronajímatelem byl František
Dočkal, vrchní ředitel Moravsko-ostravské
spořitelny v Moravské Ostravě, který nechal
budovu postavit v roce 1930 a v roce 1933 ji
rozšířil o kuželnu. Dne 18. února 1938 uzavřel
Dočkal novou nájemní smlouvu se Spolkem
pro zvelebení poutí ve Frýdku, zastoupeným P.
Rudolfem Dybalem, katechetou ve Frýdku, předsedou Leopoldem Farníkem a Janem Schönem,
frýdeckými obchodníky. V domě byl až do konce
roku 1938 provozován Justinou Farníkovou,
členkou spolku, poutní hotel a hostinec Na
Vápenkách.9 Farníková 3. prosince 1938 žádala
okresní úřad ve Frýdku o povolení svou koncesi
provozovat dál ve svém domě č. p. 42 na ulici
Revoluční. Jako důvod v žádosti uvádí koupi
onoho objektu redemptoristy, násilně vystěhovanými z Hlučína. Kongregace zároveň zrušila
hostinskou živnost na č. p. 1097.
Rudolf Schikora skutečně po souhlasu
svých představených nemovitost a přilehlý
pozemek ještě v roce 1938 koupil. Nový dům
se na něm začal stavět již v únoru následujícího
roku. V lednu 1939 začalo stěhování tiskovin
a nábytku z Moravské Ostravy do prostoru bývalého poutního hotelu. Po nutné adaptaci objektu
se v přízemí nacházela kancelář, expedice,
knihovna a klauzura boromejek. Do prvního
poschodí byla situována domácí kaple, klauzura
redemptoristů a po dostavbě vedlejší budovy
spojovací chodba. Do podkroví byly umístěny
další čtyři pokoje. Někdejší kuželna za budovou
sloužila jako sklad tiskovin.
Nový dům, jehož plány byly vypracovány stavitelskou kanceláří Leopolda Kolaříka z Místku,
byl téměř hotov za půl roku a již 18. června 1939
slavil P. Rudolf Schikora v provizorní kapli 25.

výročí kněžského svěcení. Novostavbu požehnal
30. června 1939 prelát Stanislav Weissmann,10
bývalý Kníže-arcibiskupský komisař pro československé Východní Slezsko. Dům získal
téhož roku statut fi liálky kláštera redemptoristů v Moravské Ostravě. Nový řádový dům
kongregace redemptoristů11 ve Frýdku byl zřízen 4. července 1940 rozhodnutím generálního
představeného P. Patricia Murrayho. Komunita
začala své samostatné působení 16. července
1940, na svátek Panny Marie Karmelské. Jejím
představeným, superiorem, se stal Rudolf
Schikora.
Na tomto místě je nutno podotknout, že
záměr vybudovat ve Frýdku klášter redemptoristů zřejmě umocnil vedle nákupu parcely
v roce 1932 Josefem Krečmerem ještě odkaz
nemovitosti (domku a pozemku za kostelem
Navštívení Panny Marie) Jana Pitříka (1867–
1936), rodáka z Bruzovic a někdejšího faráře ve
Starých Hamrech, od roku 1930 dlícího na odpočinku ve Frýdku.12 Měla to obsahovat Pitříkova
závěť z 1. června 1935 a po jeho smrti 18. května
1936 se o tom vedla jednání s redemptoristy
z Moravské Ostravy, kteří měli převzít správu
mariánského kostela za účelem povznesení upadajících poutí.13
V novostavbě frýdeckého exercičního domu
se nacházela kaple, ubytovací kapacita s 69 lůžky,
v suterénu pak byla umístěna kuchyň, prádelna
a sklepy. Uvedení domu do plného provozu
proběhlo v roce 1940. Již v roce 1939 se zde
však začaly konat exercicie,14 které vedl Rudolf
Schikora a kněží z kláštera z Moravské Ostravy.
Od roku 1939 už pod hlavičkou Exerciční dům
ve Frýdku vycházela edice Životem15a letáčkový
časopis Posel pravdy.

Od válečného zákazu přes
poválečnou obnovu k únoru 1948
V té době však činnost řeholní komunity
a personálu sledovalo gestapo. Rudolf Schikora
byl již v jarních měsících roku 1940 několikrát vyslýchán. V červnu 1940 bylo zastaveno
vydávání časopisu Posel pravdy a v únoru 1941
činnost exercičního domu zrušena úplně. Dům
byl státní policií zapečetěn a komunitě ponechány místnosti jen v původní budově, v domě
č. p. 1097. Z důvodů platební neschopnosti
německému staviteli Leopoldu Kolaříkovi, byl
Těšínsko 64/2021/1

99

ROZMANITOSTI

Účastníci exercicií pro muže, r. 1940, archiv Davida Pindura

Schikorovi po žádosti zaslané gestapu umožněn
do termínu 15. března 1941 rozprodej veškerých
tiskovin. Kronika exercičního domu popisuje
tuto situaci: Ten měsíc bylo u nás živo. Od rána
do večera drnčel telefon, denně tři auta šla na
poštu. Tak jsme za měsíc vrhli do světa tolik, co
normálně za tři roky.16

Původní kaple exercičního domu v dnešní budově
č. p. 146, lavice se v současnosti nacházejí v boční kapli
sv. Anny ve farním kostele ve Frýdku, kolem r. 1948,
archiv Davida Pindura
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Na svátek sv. Klementa Hofbauera 15. března
1941, odsloužil Rudolf Schikora v kapli řeholního domu mši svatou a další osudy frýdecké
komunity vložil do rukou tohoto světce.
Odpoledne již dům zabralo německé vojsko.
Objekt byl v průběhu války určen k účelům
Hitlerjugend.17 Činnost obou domů byla ukončena a komunita se musela přizpůsobit novým
okolnostem. Schikora bydlel chvíli ve Frýdku,
pak v Nadačním sirotčinci Rafaela Piskoře
v Místku, kde sloužil mše svaté pro komunitu
boromejek, a od roku 1942 až do konce války
bydlel v redemptoristickém klášteře v Moravské
Ostravě. Ostatní řeholníci se přemístili do jiných
klášterů.
Frýdek byl osvobozen v pátek 4. května
1945 a objekt řeholního domu již v neděli ráno
v doprovodu sovětského vojáka navštívila řeholní
sestra Justicia, která zde před válkou bydlela.
Dalšího dne požádala městský národní výbor
o navrácení domů a ty jí byly oficiálně přiděleny.
V úterý 8. května 1945 doputoval do Frýdku
pěšky z Ostravy i Rudolf Schikora, posléze se
přidali i další redemptorističtí kněží – Josef
Bombík a Alois Březina.18 Oba domy byly velmi
poškozeny, ve střechách byly díry po granátech,
v zahradě zákopy a na dvoře ležely mršiny krav.
Dodejme, že v blízkém okolí poutního chrámu
probíhaly v posledních dnech války boje mezi
Němci a rudoarmějci i frýdeckými občany.19
Po nejnutnějších opravách obou budov
se přikročilo i k obnově vydavatelství. Již
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3. června 1945 vyšlo první číslo týdeníku Dobrý
Pastýř20 a začal se rozjíždět tiskový apoštolát.
Předválečné tiskové edice byly sice obnovovány,
ale zdaleka nedosahovaly jejich počtu. Oblíbené
a známé brožurky edice Životem a časopis Posel
pravdy už vycházely jen občasně.
Na situaci v poválečné společnosti, kterou
Rudolf Schikora vnímal s obavami, reagoval
v roce 1945 dvěma letáky. V prvním s názvem
Atomová bomba protestoval proti kolektivní
vině a šikaně nevinných lidí v řadách Němců, ve
druhém chtěl upozornit na přílišnou náklonnost
Československa k Sovětskému svazu s výstižným názvem Čí budeme? Kolonií západu nebo
východu? Záhy byl předvolán na okresní národní
výbor (dále jen ONV) a exercičnímu domu
hrozilo zrušení vydavatelské koncese. V tomto
období dokázal redemptorista nastalou situaci
ještě uklidnit a vysvětlit.
Od srpna roku 1945 se zde začaly opět konat
exercicie určené pro kněze. V klášteře v té době
pobývali a pracovali čtyři kněží, kromě Schikory
to byli Josef Bombík, Karel Burián a Václav
Jalovecký, 21 a tři řeholní sestry boromejky,
Justicie (vlastním jménem Marie Kynclová)
Lucidie (Antonie Lukašíková) a Sekunda (Terezie
Kneťová).22 Dále zde bylo zaměstnáno 10–15

Exerciční dům, 40. léta, archiv Ludmily Pavlíkové

osob pracujících v nakladatelství, knihkupectví,
expedici a údržbě domu. Z posledních velkých
vydavatelských počinů P. Schikory určených pro
širší veřejnost vyšel na Vánoce roku 1946 Nový
zákon v kapesním formátu v ceně 48 Kčs a o rok
později rovněž jako „vánoční dárek“, Schikorou
sestavená obsáhlá kniha Naše světla s podtitulem
Čtení ze životů svatých.23 Při tomto vydání se
již potýkal s nepochopením komunistických

Vydavatelství Exerciční dům nezapomínalo ani na tiskový apoštolát nejmladší generace, 40. léta, archiv Davida Pindura
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Personál exercičního domu ve Frýdku, sedící boromejky (zleva) Justicie (Marie Kynclová), Lucidie (Antonie Lukašíková)
a Sekunda (Terezie Kmeťová), za nimi stojí kněží redemptoristé (zleva) Josef Bombík, Rudolf Schikora, Karel Burian, Jan
Seidl, Václav Jalovecký, r. 1947, archiv Jana Larische

Frýdečtí redemptoristé (zleva) Václav Jalovecký, Karel
Burian, Rudolf Schikora, Josef Bombík, r. 1947, archiv
Jana Larische
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ministrů, kteří zdůvodňovali stálé odkládání
tisku poválečným nedostatkem papíru. Přesto
se obě tyto publikace staly nepostradatelnou
součástí domácích knihoven a ceněnou útěchou
věřících na dlouhá desetiletí…
Poválečné Československo se pozvolna politicky proměňovalo a jeho demokratická orientace se vytrácela. Pomocí dostupných archivních
materiálů si můžeme představit další sled událostí tak, jak se odehrávaly v klášteře a exercičním domě ještě před „Vítězným únorem“ 1948.
Z důvodu obnovy činnosti kláštera kongregace
redemptoristů ve Frýdku bylo nutné již před
rokem 1948 disponovat povolením tehdejších
státních orgánů. Částečně o tom vypovídají
následující zprávy. V polovině ledna 1947 vydalo
místní velitelství Sboru národní bezpečnosti
(dále jen SNB) ve Frýdku spis zaslaný ONV
Místek. V něm po prošetření informací sdělovalo, proč redemptoristé museli opustit Hlučín,
popisovalo jejich krátké působení v Ostravě,
koupi a stavbu exercičního domu ve Frýdku.
Ve zprávě je uvedena vydavatelská a pastorační
činnost P. Rudolfa Schikory, bezúhonnost jeho
osoby i ve smyslu politickém a národnostním.
Také je zdůrazněno, že řeholníci a pomocný
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personál jsou fi nančně soběstační. V závěru
je konstatováno: Exerciční dům ve Frýdku má
jak mezi místním obyvatelstvem všeho vyznání
i v dalekém okolí dobrou pověst a proti jeho zřízení není v žádném směru námitek.24
V září 1947 však bylo z ONV na velitelství místní stanice SNB zasláno další důrazné
upozornění, v němž bylo znovu požadováno
vysvětlení a prošetření, který úřad dal souhlas
ke zřízení bývalého domu kongregace redemptoristů v Hlučíně, seznam všech řeholníků žijících v domě ve Frýdku, doklady o jejich národní
a státní spolehlivosti a případné námitky proti
zřízení řeholního domu.
V listopadu 1947 podala Místní správní
komise ve Frýdku upozornění ONV (okresní
radě osvětové) ohledně spisu, který nemohl
být vyřízen, protože kongregace redemptoristů
nezodpověděla na všechny dané otázky. V něm
se mj. jiné píše: Místní správní komise ve FrýdkuMístku projednávala tuto záležitost na schůzi
dne 13. 11. 1947 a došla na základě předloženého článku Bedřicha Vaška25 „Občanské sňatky“
otištěného v měsíčníku „Nová skutečnost“,26
k názoru, že jmenovaná kongregace vydává
mimo jiné brožury s obsahem zaměřeným proti
klidu občanů v městě, zejména svými útoky proti
občanským sňatkům. Z tohoto důvodu by nebylo
možné doporučit zřízení řeholního domu. Komise
si následně vyžádala seznam všech vydávaných
brožur k posouzení o jejich nezávadnosti.27

nebudou řídit připomínkami cenzury, bude jim
odňata koncese k vydávání tiskovin. V srpnu
bylo z důvodu údajného nedostatku pohonných
hmot exercičnímu domu zakázáno používat
automobil.
Na počátku října 1948 byl Národním shromážděním schválen zákon č. 231/48 Sb. na
ochranu lidově demokratické republiky, který
byl široce uplatňován proti režimu nepohodlným kněžím. 30 Následně proběhla v exercičním domě policejní kontrola a opětovný
výslech Rudolfa Schikory, tentokráte Státní
bezpečností (dále jen StB). Rovněž se již začínaly šířit zprávy o zatýkání řeholníků. Dne
7. listopadu 1948 převzal všechny pravomoci
nakladatelství a knihkupectví dosazený státní
zmocněnec, zemský knihovní inspektor Josef
Cimmer z Ostravy. V březnu 1949 byl vydán
nový tiskový zákon, který zakazoval veškerý
tisk bez povolení úřadů. Dne 30. srpna 1949
převzalo nakladatelství České katolické charity v Praze k doprodeji náboženskou literaturu
a svaté obrázky nakladatelství Exerciční dům
Frýdek od národní správy, kterou zastupoval
Jaroslav Dluhoš. Knihy zůstaly zatím ve skladě

Po únoru 1948
Změna politického režimu a následně
násilné převzetí moci ve státě Komunistickou
stranou Československa 25. února 1948 se
pochopitelně dotkly i života řeholní komunity
ve Frýdku.28 Již 27. února bylo P. Schikorovi
zakázáno vydávání Duchovního pastýře. Z rozkazu Okresního akčního výboru Národní fronty
byla 28. února provedena domovní prohlídka,
zabaven tiskařský stroj, osobní korespondence
a „nebezpečné“ tiskoviny. O týden později byly
zapečetěny všechny místnosti s nevyexpedovanými tiskovinami. Provoz byl nakrátko obnoven
21. dubna 1948 po jednání v exercičním domě se
zástupci redemptoristů a Ústředním, Krajským
a Okresním akčním výborem Národní fronty.29
V červenci pak přišlo upozornění z ministerstva
informací, že pokud se frýdečtí redemptoristé

Reklama Exercičního domu ve Frýdku, 40. léta, archiv
David Pindura
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domu. Po ukončení likvidace předal národní
správce psací stroj značky Olivetti nakladatelství
České katolické charity. Dne 13. září 1949 byl
ustanoven likvidačním správcem majetku nakladatelství Jaromír Bobek z Prahy. Za přítomnosti
Th Dr. Františka Suchomela,31 Rudolfa Schikory
a boromejky Justicie byl sepsán soupis majetku.
Na počátku prosince převzala státnímu dozoru
podřízená Česká katolická charita od exercičního domu vydávání katolické literatury. Charitě
byl také přidělen osobní automobil značky Tatra
používaný exercičním domem.
V té době byli řeholníci už pod neustálým
dozorem StB. Obdobnou situaci už zažili na
počátku druhé světové války. Organizování
exercicií bylo značně znepříjemňováno drobnými zákazy, jako bylo např. omezování a povolování tisku pozvánek a letáků. Z přípisu ONV,
který redemptoristům došel 25. února 1950, je
zřejmé, že jejich činnost bude zastavena zcela.
Jednotlivé kursy musely být vždy ohlášeny a pak
čekat na úřední povolení. Kurz pro muže konaný
ve dnech 13.–17. března byl ještě povolen, ale od
17. března 1950 se nesměly konat žádné kurzy
a plánované akce odvolat z důvodů naléhavé
polní práce. Již v roce 1949 byla zřízena na KNV
a ONV církevní oddělení s krajskými a okresními církevními tajemníky, kteří se stali téměř
neomezenými pány nad církvemi v daných obvodech a měli mj. zpracovávat pravidelné zprávy
o jejich činnosti. Takto byl doručen 10. března
1950 okresním církevním tajemníkem Janem
Bystroněm Státnímu úřadu pro věci církevní
v Praze přípis pod hlavičkou Situační zpráva
exercičního domu ve Frýdku. V něm mj. stálo:
Do února byl tento dům střediskem záhadných
návštěv z širokého okolí a pro veřejnost navenek
nevinným veřejným ústavem věřících, kteří se zde
utíkali, aby nabyli nové síly a lásky k Bohu. Nyní
se však pomaličku odhaluje pravý účel výchovy,
prodeje knih, častých návštěv duchovních i laiků,
nemalá korespondence a další. Správce ústavu je
redemptorista P. Schikora, spisovatel, nepochybně
chytrý a sečtělý, člověk upřímné povahy, který
také vede a provádí exercicie, poučuje duchovní
i laiky. Sestra Justicie Kynclová, velmi nadaná
a chytrá žena, dobrá diplomatka, šoférka a kalkulantka, vede ústav po stránce hospodářské a technické. A teď k jádru věci: V budově je mimo jiné
studijní knihovna, která obsahuje asi 3–4 tisíce
knih a brožur, různých jazyků. Je zde německý
104

„Mein Kampf “, fašistické spisy, marxistická literatura, protikomunistická, vatikánská atd. To
všechno prý je třeba ke studiu, aby mohli řeholní
učitelé vyučovat věřící řádnému náboženskému
životu. Dále zde byly nalezeny knihy tištěné do
roku 1945, které podle zákona z roku 1946 nebyly
vůbec hlášené a jsou zaměřené hlavně k výchově
mládeže v duchu klerikálním. Při kontrole dopisů
docházející v denní poště na adresu exercičního
domu, kterou přebírá náš zmocněnec, přicházíme na různé zpravodajce, kteří jsou finančně
podporování exercičním domem a tito doručují
zprávy a knihy na určená místa. Nyní si však
Páter Schikora nechává adresovat poštu na svou
osobu. Tak se pomaloučku odhaluje politické
zaměření oné nevinné činnosti redemptoristů
a exercičního domu ve Frýdku. 32 Výměrem
MNV Frýdek-Místek z 28. února 1950 přešly
všechny nemovitosti včetně tiskárny a nakladatelství exercičního domu pod národní správu.
Správcem byl určen Jan Voráč, jeho nástupcem
se téhož roku stal Jaroslav Dluhoš. Tímto byla
definitivně ukončena činnost exercičního domu.
Představitelé komunistické moci si uvědomovali význam řádů a řeholí pro život církve.
Z taktických důvodů to nechtěli řešit oficiálním
zákazem, ale zdiskreditovali její představitelé
před veřejností, vylhanými obviněními, nastraženými zbraněmi v klášterech, které pak uváděli jako „ohniska reakce“. Vše to vyvrcholilo
monstrprocesy s deseti vybranými představiteli
řádů a kongregací v březnu 1950, mezi kterými
byli také redemptoristé Jan Blesík odsouzený na
10 let a Jan Ivan Mastiliak na doživotí.33 Akce
K, 34 která proběhla v noci z 13. na 14. dubna
1950 v celé republice, měla mít z tohoto důvodu
v očích veřejnosti své opodstatnění. Při ní bylo
příslušníky SNB, StB a oddílů Lidových milicí
v českých zemích obsazeno 75 klášterů, mezi
nimi i klášter redemptoristů ve Frýdku.
Ve spise KNV v Ostravě s označením „Tajné“
je zaznamenán průběh celé akce: Dne 13. dubna
1950 o 23. hod. bylo dle směrnic SÚC-Praha započato s vyklizováním osob a zajištění majetku
v klášteře „Redemptoristů“ ve Frýdku, Mariánské
nám. č. p. 1097 a 1294, za účasti orgánu KV StB
a KV NB Ostrava, hospod. vedoucího a KNV
Ostrava. Vyklizení: a) Akce proběhla klidně,
bez jakýchkoliv závad. Situace činila dojem, že
obyvatelé kláštera obojího pohlaví byli na tuto
okolnost již předem připraveni a správce P. Rudolf
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Drobné tisky Exercičního domu Frýdek vydávané jako příloha k Dobrému pastýři v ostravské tiskárně Melantrich se
nebály ani celospolečensky náročnějších témat, kolem r. 1946, archiv Davida Pindura

Schikora se vyjádřil, že toto opatření očekávali.
b) Nálada obyvatelstva v místě nebyla zjištěna,
jelikož akce proběhla bez rušivých zjevů a ani
v ranních hodinách 14. 4. 50 nebyly zjištěny
nějaké okolnosti, z kterých by bylo možno čerpati poznatky. V okolí nebyly v ranních hodinách
zjištěny ani ojedinělé osoby, které by činily dojem,
že je zajímá okolnost kláštera aneb, že o provedené akci vůbec něco ví. c) Z kláštera s vlastními
svršky, které si pod dozorem org. Stb přichystili,
byli odvezeni: c1) P. Rudolf Schikora, nar. 1890 –
řeholník, Justicie Kynclová, nar. 1904 – řeholnice,
Lucidie Lukašíková, nar. 15. 2. 1887 – řeholnice,
Sekunda Knětová, nar. 21. 10. 1906 – řeholnice c2)
Skypalová Ludmila, nar. 1927 – t. č. na brigádě
od 3. 4. 50, Řehulková Terezie, nar. 1931 – k 15. 4.
50 propuštěna na vlast. žádost, Kovalová Marie,
nar. 192, Řehaková Ludmila, nar. 1932 – k 15.
4. 50 propuštěna na vlastní žádost, Skalková
Ludmila, nar. 1912.35 Další obyvatelé kláštera,
kněží Jiří Dihel a Ondřej Korvas se v době provedení akce měli nacházet mimo Frýdek, první
v Hutisku, druhý v Kroměříži. Rudolf Schikora
byl po výslechu v Ostravě odvezen s další skupinou řeholníků do internačního tábora bývalého

kláštera premonstrátů v Želivě. Veškeré vybavení
exercičního domu ve Frýdku bylo 27. dubna 1950
zapečetěno, osobní věci řeholníků připraveny
k odvozu a bohoslužebné předměty uloženy
v zapečetěné sakristii. Knihovna z kláštera
redemptoristů byla ve dnech 18. a 20. října 1950
převzata Slezskou knihovnou v Opavě k vytřízení a uložení do depozitní úschovny. O budovy
bývalého kláštera a exercičního domu projevil
zájem MNV a tuto žádost 24. května 1950 odeslal
Státnímu úřadu pro věci církevní v Praze. V ní
vznášel návrh na zřízení internátu pro základní
odbornou školu pilařskou, jejíž prostory by plně
vyhovovaly ubytování žáků, popřípadě zřízení
mateřské školy s celodenní péčí.
Také Masarykova státní nemowcnice ve
Frýdku zažádala již 4. dubna alespoň o dočasné
přidělení exercičního domu pro zajištění požadovaných zdravotnických služeb pro veřejnost.
Z důvodu stavby nového pavilonu a tím nutné
přemístění péče a pacientů, dostala přednost
státní nemocnice. Povolení k přestěhování 40–50
pacientů do někdejšího exercičního domu získala
nemocnice 19. září 1950. Oficiální převzetí k užívání objektů zástupcem nemocnice ve Frýdku
Těšínsko 64/2021/1
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Ukázka ze stovek titulů ediční řady Životem vydávané Exercičním domem Frýdek byly donedávna uchovávány v mnoha
katolických domácnostech v regionu. Ve druhé polovině 40. let byly tištěny většinou v tiskárnách v Českém Těšíně
(Lüdemann), Ostravě (Melantrich), Odrách (Koch) či Valašském Meziříčí (Valašské tiskárny). Autorem představeného
titulu Výchova dítěte je Rudolf Schikora, archiv Davida Pindura
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a za přítomnosti okresního církevního tajemníka a zmocněnce kláštera proběhlo 30. prosince
1950. Obě budovy přešly od 11. září 1951 jako
majetek kongregace redemptoristů již nesloužící řeholním účelům do správy Náboženské
matice v Praze. V darovací smlouvě ze 14. září
1960 pak byly převedeny do vlastnictví ONV
Frýdek-Místek.
V přízemí exercičního domu bylo umístěno
kožní a interní oddělení, v prvním poschodí
ve školním roce 1953/54 dvě učebny zdravotní
školy včetně laboratoře, ředitelny a sborovny.
Ve zbývajících místnostech se nacházely pokoje
lékařů a zaměstnanců nemocnice. Po přístavbě
nových nemocničních pavilonů v roce 1954
nemocnice přestala bývalý exerciční dům využívat. Objekt pak prošel rozsáhlejší adaptací a od
7. března 1961 sloužil jako domov důchodců. Ve
vedlejší budově současného kláštera se zprvu
nacházely nájemní byty a pak se zde postupně
vystřídala prodejna zeleniny, ambulance praktického lékaře, poštovní úřad, pobočka městské knihovny a jako poslední zde sídlil sociální
odbor. Podle vyprávění pamětnice Markéty
Bekárkové měla spojovací chodba mezi oběma
budovami sloužit jako pozorovatelna místního
správce, bydlícího v naturálním bytě dnešního
kláštera, ke sledování pohybu osob a poutníků
v okolí chrámu Navštívení Panny Marie. V současnosti již obě budovy nejsou průchozí.

Blýskání na lepší časy?
Počátek roku 1968 přinášel určitou naději
na politickou změnu režimu. Cenzura slábla
a lidé se tak pravdivě dozvídali o probíhajících
změnách. Volbou nového generálního tajemníka KSČ Alexandra Dubčeka nastalo celkové
uvolnění ve společnosti, což se promítlo také
do náboženského života. Političtí vězni 50. let,
mezi které patřily řady kněží, řeholních sester
a řeholníků, se těšili na znovuobnovení kongregací a navrácení neprávem odňatého majetku.
Z dochovaných osobních dokumentů je zřejmé,
že i frýdečtí podporovatelé redemptoristů chtěli
situaci řešit co nejrychleji. Část z odpovědi provinciála redemptoristů z Českých Budějovic P.
Jana Jaroše36 Františce Parcišové z Frýdku je
vypovídající: Milá naše dobrotitelko, že nemáme
zájem o Exerciční dům ve Frýdku, je lež pustá.
14. listopadu 1968 jsem byl na ministerstvu

Reklama na oblíbenou Schikorovu hagiografickou publikaci Naše světla vydanou Exercičním domem Frýdek
v r. 1947, archiv Davida Pindura

kultury a se mnou jezuité dominikáni a salesiáni.
Už od dubna 1968 vyjednáváme. Jde to pomalu.
Posílám do Frýdku o. Cigána, aby tlačil na věci
zezdola na MNV a ONV. Také Vás navštíví
a řekne, jak pochodil. V dalším dopise napsal,
že kdyby to bylo tak jednoduché, už by v exercičním domě ve Frýdku byli. Vysvětlil okolnosti,
které snad vše ztěžují tím, že Frýdek patří do
olomoucké arcidiecéze a ta nemá svého arcibiskupa (dodejme, že farnost Frýdek ve skutečnosti náležela k apoštolské administratuře Český
Těšín). Vyslovil také naději, že za nynější vlády
bude povolena alespoň jedna tiskárna v Praze.37
Na navrácení exercičního domu a obnově
jeho původního účelu se významně podílel
redemptorista P. Emanuel Mysliveček, v té době
duchovní správce sester sv. Kříže na Svatém
Hostýně. Prostřednictvím právního zástupce
redemptoristů podal 1. srpna 1968 žádost adresovanou ONV ve Frýdku-Místku pod hlavičkou
Rehabilitace Exercičního domu ve Frýdku. V ní
popsal celý průběh života řeholní komunity od
násilného vystěhování z Hlučína před druhou
Těšínsko 64/2021/1
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Reklamní nabídka titulů katolické literatury vydané či distribuované Exercičním domem Frýdek, r. 1949, archiv Davida
Pindura
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světovou válkou, stavbu nového exercičního
domu ve Frýdku. Vysvětloval, proč v roce 1939
nebyly nemovitosti zapsány na řád redemptoristů, ale na jednu fyzickou osobu, a to člena
řádu Emanuela Myslivečka. 38 Zmínil období
50. let, kdy museli členové řádu znovu opustit
objekt, který pak přešel pod národní správu
Náboženské matice, a ta ho v roce 1960 darovala
československému státu jako dalšímu správci.
Mysliveček zdůraznil, že správa majetku není
vlastnictví, tudíž z toho vyplývá, že vlastníkem
zůstává nadále on sám, Emanuel Mysliveček,
resp. řád redemptoristů.
Finanční odbor ONV ve Frýdku-Místku
Myslivečkově žádosti opakovaně 9. prosince 1968
a 17. února 1969 nevyhověl s odůvodněním, že
pokud v připravovaném zákonu o mimosoudní
rehabilitaci nebude otázka navrácení majetku,
nemůže být věc řešena.39 Do věci se také vkládali
redemptoristé Alfons Cigán, Josef Bombík i kněz
olomoucké arcidiecéze JUDr. Antonín Dvořák.
Všichni ovšem bez úspěchu změnit daný stav
věci.
Také všechny řeholní řády a kongregace jako
jeden celek vznesly dotaz k obnovení řeholního
života a navrácení majetku. Na to odpověděla
generální prokuratura přípisem 29. listopadu
1968 zaslaným sekretariátu řeholních společností Slatiňany u Chrudimi: K vašemu dotazu –
podnětu z 23. 5. 1968 sděluji po prošetření věci
u ministerstva kultury a informací toto stanovisko generální prokuratury: V uvedeném žádáte,
aby prokuratura rozhodla, že soustřeďovací
akcí řeholníků v roce 1950 byla porušena zákonitost, aby dala ministerstvu kultury a informací pokyn nebránit obnově řeholního života
postižených řeholních společností a aby působila k odstranění potíží při této obnově. Podle
obsahu Vašeho podání byly řeholní společnosti
likvidovány protiprávním opatřením správních
orgánů bez jakéhokoliv rozhodnutí. Kromě
toho poukazujete v podání z 16. 8. 1968 na to,
že Náboženská matice (dříve náboženský fond)
darovala majetek řádů a kongregací státu v rozporu s vyhláškou č. 351/1951, podle níž byla tato
organizace pověřena správou majetku a tento byl
zestátněn. Žádáte pak, aby generální prokuratura
prohlásila darovací listiny za neplatné a nařídila Náboženské matici vydat potvrzení o jejich
neplatnosti. Prokuratura ovšem není orgánem
s administrativní pravomocí, a proto nemůže

Páter Jiří Dihel, rodák z Hlučína, jeden z obyvatel frýdeckého kláštera redemptoristů při jeho násilné likvidaci 13. dubna 1950, v letech 1950–1953 internován,
do konce r. 1967 bez státního souhlasu výkonu kněžské
služby, poté duchovní správce alžbětinek v Jablunkově,
Římskokatolická farnost Frýdek

dávat správním orgánům nebo jiným orgánům
a organizacím jakékoliv příkazy a pokyny, ani
prohlašovat jejich právní úkony za neplatné.
Řády a kongregace, které existovaly před vydáním
zák. č. 218/49 Sb. o hospodářském zabezpečení
církví a náboženských společností, nebyly zrušeny
tímto ani jiným zákonem, existují právně dále
a není překážky, aby v mezích platného právního
řádu řádový život obnovily nebo v něm pokračovaly. Otázka vrácení majetku, který byl převeden
na stát, řeší ministerstvo kultury a informací.
U tohoto ministerstva byla také zřízena rehabilitační komise, která už zahájila činnost a projednává žádosti, jejichž předmětem je mimosoudní
rehabilitace v oblasti církví a náboženských
společností. Z tohoto není důvodu k opatřením
prokuratury. Vedoucí odboru dr. Švejda v. r.40
V letech 1969–1972 mohli redemptoristé
ve Frýdku působit pouze jako diecézní kněží.
Správcem farnosti byl ustanoven Bohumil
Jedovnický, jako kaplani Josef Čichoň a Josef
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Slavnostní žehnání obnovené budovy kláštera redemptoristů a nového sídla farního úřadu v č. p. 145 na Mariánském
náměstí, 16. ledna 1994, Římskokatolická farnost Frýdek
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Štěpánek. Kněz Václav Král se stal varhaníkem,
ve farnosti dále bydleli redemptoristé P. Alfons
Cigán (důchodce) a řeholní bratr Josef Marian
Vilka. Všichni zmínění obývali faru u farního
kostela sv. Jana Křtitele či emeritní kněžský dům
poblíž mariánského chrámu.41
S celkovou změnou politické situace v roce
1969 se rozplývaly i naděje všech řeholních
řádů a kongregací na svobodnou a státem
neřízenou náboženskou činnost, včetně vrácení svých objektů, ve kterých by mohli znovu
obnovit své působení. Emanuel Mysliveček proto
požádal provinciála redemptoristů v Českých
Budějovicích, aby klášter i exerciční dům včetně
zahrady ve Frýdku přešly po jeho smrti dědictvím P. Josefu Čichoňovi jako zástupci zdejších
redemptoristů. Závěť byla sepsána 5. září 1969.
Mysliveček zemřel 24. září 1985 v Chvalčově
a byl podle osobního přání pochován do
řádového hrobu redemptoristů na hřbitově
v Července u Litovle.42
Začalo dědické řízení, které se různými
odvolávacími procesy ze strany právoplatného
vlastníka frýdeckých nemovitostí kněze Josefa
Čichoně protáhlo až do roku 1987, kdy státní
notářství sice uznalo vlastnictví, ale vrátilo věc
k dalšímu projednání s tím, že návrh další žaloby
má směřovat proti státu. Čichoň tuto složitou
situaci, v níž se nacházel, popsal v dopise datovaném 28. ledna 1988 v Supíkovicích, kde byl tehdy
duchovním správcem farnosti, svému právnímu
zástupci: Milý pane doktore, dnes jsem obdržel
Váš vzácný dopis, třikrát jsem jej pročetl, hodinu
promeditoval a pustil se do psaní. Jste opravdu
důkladný, všechny možnosti jste nadhodil, zhodnotil a podal mi na vybranou. Pokud jsem dosud
uvažoval, souhlasil bych nejvíce s názorem P.
Zdislava,43 kterého dobře znám. Když tedy nehrozí
nebezpečí z promlčení, odpadnou problémy s další:
soudní a dědické poplatky, v případě vyklízení,
údržba a další starosti, co s tím? A já sám nevím,
dlouho mě tu Bůh života a smrti ještě ponechá,
když táhnu na 73. rok. Místecký pan děkan44 to
také myslí dobře, ale nedívá se na další kroky.
Moji spolubratři jsou toho názoru, když to nebude
promlčeno: odložit na pozdější dobu, kdy bychom
mohli začít činnost. Hlavně, abychom to měli
zajištěno. Teď bychom nasbírali těch sto tisíc nebo
přes. Snad by povolili i splátky. A za pár let znovu
dědická daň. To by na mě spolubratři moc vděčně
nevzpomínali. Je tu ovšem oříšek s potřebou nové

fary.45 To bychom museli prodebatovat s frýdeckým p. děkanem,46 jak jste navrhoval. Nedivím
se Vám, že jste dlouhé hodiny věnoval tomuto
řešení. Proto jste správně uvedl, že v této choulostivé záležitosti i když máme výhru na dosah ruky
jednat překotně, ale věc řádně promyslet. Mohli
bychom schůzku uskutečnit během příštího týdne
na faře ve Frýdku.47

Závěrem – nový začátek
Listopadové události roku 1989 jsou důležitým mezníkem pro náš stát. Byly znovu
navráceny demokratické principy, k nimž
neodmyslitelně patří svoboda projevu včetně
náboženského. Život kongregací a řeholních
řádů byl znovu obnoven, ovšem již zdaleka
nikoliv v rozsahu, v jakém byl oficiálně likvidován v roce 1950. Kongregace Nejsvětějšího
Vykupitele – redemptoristé se mohla vrátit zpět,
kde její předchůdci začínali. Již počátkem roku
1990 jim byla svěřena duchovní správa farnosti
Frýdek, z jejíhož čela byl odvolán dosavadní
děkan a farář Edmund Kempný. Ve stejné době
pak byla obnovena zdejší komunita redemptoristů obývající budovy fary a kaplanky u farního kostela sv. Jana Křtitele. Cesta k navrácení
obou budov na Mariánském náměstí však nebyla
snadná. Velkou zásluhu v té věci vykonal opět
Josef Čichoň, duchovní správce farnosti v letech
1990–1993 a právoplatný dědic. Po dlouhých jednáních a následných opravách se konečně v roce
1993 mohli redemptoristé vrátit do budovy
č. p. 145, která byla v roce 1993 adaptována pro
potřeby kláštera a nového sídla farního úřadu.
Slavnostní požehnání obnoveného objektu vykonal 16. ledna 1994 v odpoledních hodinách za
účasti několika redemptoristů, frýdeckých farníků i hostů P. Jan Zemánek (1925–2012), provinciál Pražské provincie redemptoristů.
V té době byl již administrátorem farnosti
mladý redemptorista Petr Bauchner (do roku
1997).48 Sousední budovu někdejšího exercičního domu prodala kongregace Charitě FrýdekMístek, která v něm od 2. dubna 1999 provozuje
Dům pokojného stáří. Návratem redemptoristů
a přenesením sídla farního úřadu do obnovené
budovy kláštera v č. p. 145 tak došlo pro kongregaci nejen k historické satisfakci, ale i začátku
novodobé éry dějin frýdecké farnosti. V současné
době působí komunity redemptoristů v České
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Provinciál Pražské provincie redemptoristů Jan Zemánek (v popředí) při slavnosti žehnání obnovené budovy kláštera redemptoristů a nového sídla farního úřadu, vlevo od kříže redemptorista František Hurina, působící ve farnosti Frýdek v letech 1993–
2016, zcela vpravo tehdejší administrátor farnosti Petr Bauchner, 16. ledna 1994, Římskokatolická farnost Frýdek

republice jen na třech místech – ve Frýdku,
na Svaté Hoře u Příbrami a v Hofbauerových
rodných Tasovicích. Ve Frýdku jsou to tři
kněží, všichni původem ze Slovenska. Jedná se
o Františka Boldyho, jenž je administrátorem
farnosti Frýdek, Petera Kvetana, farního vikáře
a Jozefa Nováka, který je rovněž farním vikářem
a zároveň rektorem zdejší komunity redemptoristů. Redemptorista Mirosław Jesel, dříve člen

frýdecké komunity, byl od roku 2009 administrátorem a od 1. července 2016 farářem farnosti
Morávka a administrátorem excurrendo farnosti Janovice ve frýdeckém děkanátu. Frýdečtí
redemptoristé v letech 1993–1999 vykonávali
také excurrendo duchovní správu neobsazených
farností Bruzovice a Sedliště.49
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k dějinám církevní správy Slezska. Těšínsko 62, 2019,
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farář n. o. ve Frýdku. F-M kraj, 23. 5. 1936, s. 1;
-(šifra) ec [Chovanec, Ludvík]: Poutě, redemptoristé a biskupství. Tamtéž, s. 2.
Exercicie jsou duchovní cvičení. Exercitia (lat.) znamená spiritualita. Jejich účelem je dojít prostřednictvím ztišení, někdy mlčení během celých exercicií
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S podtitulem Úvahy náboženské, výchovné a sociální.
Škrabal, Z.: Schikora, Rudolf, s. 795.
V překladu Hitlerova mládež, německy HitlerJugend, zkratka HJ. Polovojenská mládežnická
organizace NSDAP, která pod jiným názvem vznikla
v roce 1922 a existovala až do roku 1945.
Alois Březina (1905–1984) i přes zákaz komunistických úředníků přečetl pastýřský list arcibiskupa
Josefa Matochy. Za to byl v roce 1949 odsouzen k 1,5
měsíci nepodmíněně za podvracení republiky, tak
jako stovky dalších internován v klášteře Želiv.
Podrobněji např. Vávrovský, Emil: Svoboda šla
Ostravskem. Kronika osvobození. Ostrava 1965,
s. 136–141.
Dobrý pastýř – týdeník katolického kněžstva.
Časopis obsahoval články a informace pro kněžskou
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pastoraci, aktuální zprávy z domova i ze světa. Viz
Larisch, J.: P. Rudolf Schikora, CSsR, s. 33.
Bombíka, Buriána a Jaloveckého později vystřídali
kněží Jiří Dihel, Ondřej Korvas, František Novotný.
Viz Larisch, J.: P. Rudolf Schikora, s. 37.
Tamtéž, s. 37.
Kniha o 839 stranách vyšla nákladem 40 000 ks,
vytiskla tiskárna Hubert Lüdemann, národní správa
Český Těšín, ilustrovali Arnošt Hrabal a Jan Obšil,
imprimatur František Onderek 22. února 1947 Český
Těšín.
Státní okresní archiv (dále jen SOkA) Frýdek-Místek,
fond Okresní národní výbor Frýdek-Místek (dále jen
ONV Frýdek-Místek), inv. č. 494, sign. 293, č. k. 471.
Bedřich Vašek (1882–1959), katolický kněz, badatel
v oblasti sociální nauky církve, profesor. K němu
nejnověji Larisch, Jan: Budovatelé Katolické akce
v olomoucké arcidiecézi v 1. polovině 20. století
Bedřich Vašek a Josef Kraft. Olomouc 2020, s. 11–54.
Nová skutečnost. Měsíčník Svazu občanů bez
vyznání, květen–červen 1947.
SOkA Frýdek-Místek, fond ONV Frýdek-Místek,
inv. č. 494, sign. 293, č. k. 471.
Jirásek, Zdeněk: K problematice perzekuce církví
a náboženských společností na Moravě a ve Slezsku
v letech 1948–1954. ČSZM-B 46, 1997, č. 2, s. 164–176.
Akční výbory Národní fronty, zkráceně AV NF, byly
zvláštní mocensko-politické orgány, které vznikly
v únoru 1948.
Larisch, J.: P. Rudolf Schikora CSsR, s. 38.
Th Dr. et PhDr. František Suchomel, C. Ss. R. (1893–
1972). Působil jako kazatel, exercitátor a profesor
teologie na řádovém učilišti v Obořišti u Příbrami.
V letech 1939–1950 zastával úřad provinciála pražské provincie. V dubnu 1950 byl internován v Želivě
a v roce 1953 odsouzen na 24 let ve vykonstruovaném
procesu se zástupci řeholí. Po amnestii v květnu 1960
odešel do Charitního domu v Moravci, kde zemřel
10. ledna 1972. Je pochován v Července u Litovle. Viz
Vlček, Vojtěch. Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Olomouc
2004, s. 309.
SOkA Frýdek-Místek, fond ONV Frýdek-Místek,
inv. č. 494, sign. 293, č. k. 473.
Mandzák, Daniel Atanáz: „Agent a špión Vatikánu“.
Redemptorista Ján Ivan Mastiliak – slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol.
Bratislava 2008.
Akce K je název pro nezákonnou násilnou likvidaci
klášterů a mužských katolických řeholních řádů,
která proběhla v komunistickém Československu
v dubnu 1950. K problematice z nejnovějších studií např. Charouz, Jindřich Zdík: Zrušení řádů
a řeholních kongregací v Československu a hledání
možností dalšího působení. In: Doležalová, M. (ed.):
Katolická církev v Československu. Kardinál Josef
Beran a jeho doba. Praha 2020, s. 343–362; Vlček,
Vojtěch: Perzekuce mužských řádů a kongregací
komunistickým režimem 1948–1964. Olomouc 2004.
SOkA Frýdek-Místek, fond ONV Frýdek-Místek,
inv. č. 494, č. k. 473.
Tajný provinciál redemptoristů v letech 1951–1985.
Škrabal, Zdislav: Exerciční dům ve Frýdku po 13. 4.
1950. Frýdek-Místek 1988, s. 11, rukopis (ZA Opava,
Olomouc, fond ZŠ, inv. č. 74, č. k. 13).
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38 Z důvodu obavy rušení řeholních řádů za protektorátu Čechy a Morava byly domy zapsány na fyzickou
osobu, viz Tamtéž, s. 14.
39 Tamtéž, s. 14–19.
40 Tamtéž, s. 12–13; Katolické noviny, 19. 1. 1969.
41 Apoštolská administratura v Českém Těšíně. Stav
k 1. lednu 1973. Český Těšín 1973, s. 12, 25.
42 Škrabal, Z.: Exerciční dům, s. 22–25.
43 Tj. Zdislava Škrabala.
44 Jan Vdoleček (1932–1997), místecký farář a děkan
v letech 1977–1991.
45 V té době se reálně uvažovalo o výstavbě nové
budovy fary ve Frýdku.
46 Edmundem Kempným.
47 Škrabal, Z.: Exerciční dům, s. 44–45.

48 V letech 1990–1997 ve Frýdku působili redemptoristé – kněží Petr Bauchner, Josef Čichoň (1915–
1997), Bohumír Hozík (1918–1995), František
Hurina (1921–2016), Miroslav Kadlec (* 1965),
Jindřich Preiss (1919–1993), Vítězslav Schneiderka
(1919–2011), Josef Štěpánek (1925–1999), Adolf
Vateha (1922–2007) a bratr Josef Maria Vilka (1919–
1993). Někteří ze zesnulých odpočívají v hrobce
redemptoristů na frýdeckém hřbitově. Srov. Novák,
Karel: Z dějin farního kostela ve Frýdku. Praha 1994,
s. 27.
49 Autorčiny díky směřují k historikovi Davidu
Pindurovi za odborné připomínky a doplnění textu
do fi nální podoby.

Za třemi kněžími z Těšínska
Stanisław Jochymek, Adam Rucki, Walerian Bugel
Jan Larisch
Tři nedávno zesnulí katoličtí kněží byli hluboce zakořeněni na Těšínsku. Všichni odtud
pocházeli, ale každý svou příslušnost k tomuto
území vnímal jinak. Ten první svůj rodný kraj
nikdy neopustil, druhý byl bytostně spjat s rodnou obcí, pro třetího to bylo dědictví po otci.
Etnickou příslušností byli všichni tři Poláci, ale
každý tuto svou identitu prožíval jinak. První
s osobními, přirozeně lidskými vztahy a vazbami nezávisle na státních hranicích, druhý jako
horal Slezských Beskyd, třetí se cítil být občanem polského státu. Základní životní volbou
byli všichni tři katoličtí duchovní, ale každý své
kněžství uskutečňoval jiným způsobem. První
jako prostý diecézní kněz, druhý jako charismatická osobnost, třetí jako vědecký pracovník.
Všechny tři osobnosti dohromady dosvědčují
rozmanitost Těšínského Slezska.

Stanisław Jochymek
Narodil se 9. února 1938 v JablunkověRadvanově č. p. 477. Otec Paweł byl vyučeným
zedníkem a pracoval v Třineckých železárnách.
Matka Marie, roz. Świerczková, byla zaměstnána v Jednotném zemědělském družstvu
v Jablunkově. Stanisław měl o pět let staršího
bratra Jana. V letech 1945–1949 navštěvoval
nižší stupeň základní školy s polským vyučovacím jazykem v Jablunkově-Písečné, vyšší stupeň
potom v letech 1949–1953 v Jablunkově. Následně
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absolvoval Gymnázium s polským vyučovacím
jazykem v Českém Těšíně, kde 22. května 1956
maturoval. Po absolvování přípravného kurzu ke
studiu bohosloví nastoupil na podzim roku 1957
na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu
v Litoměřicích a po jejím zdárném ukončení byl
v neděli 24. června 1962 v katedrále sv. Štěpána
v Litoměřicích vysvěcen biskupem Ambrózem
Lazíkem na kněze s působností na území spravovaném Apoštolskou administraturou Český
Těšín. V neděli 1. července 1962 se ve farním
kostele Božího těla v Jablunkově uskutečnila
Jochymkova slavná primice.
Od svého vysvěcení zastával Stanisław
Jochymek od 1. září 1962 (s výjimkou desetiměsíční přestávky, kdy v období od 1. září 1990
do 30. června 1991 farnost administroval) více
než 55 let funkci farního vikáře (kaplana) ve
farnosti Karviná-Fryštát. Zároveň však spravoval jako excurrendo administrátor okolní farnosti: Louky nad Olší (1. října 1972 – 30. června
1987 a 1. září 2005 – 30. června 2007), Petrovice
u Karviné (1. srpna 1986 – 1. září 1990), Stonava
(1. července 1987 – 30. září 2004 a 1. září 2005 –
30. června 2007).
Po celý svůj kněžský život obětavě a věrně
vykonával kněžskou službu – jak se píše na
smutečním oznámení: Byl příkladem věrného,
skromného a poctivého služebníka. Jeho styl pastorační práce sice v sobě neměl nějaké výrazné
prvky kreativity a akčnosti, na druhé straně se

