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DO DIÁŘE
Valná hromada se uskuteční v neděli 27. února 2022 ve 13.00 v Bernardově centru!

SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE FARNOSTI
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další vydání Pozdravu Matice svatokopecké. Rád bych 
obrátil Váš pohled ke dvěma skutečnostem, o kterých v poslední době přemýšlím. Jsou to 
minulost a budoucnost. Minulost a budoucnost naší matice…
Založena byla před téměř sto lety významnou 
osobností strahovského premonstráta Arnošta 
Vovsa. Na svém kontě má úctyhodnou řadu 
počinů ve prospěch zvelebení poutního místa 
na Svatém Kopečku. Přitom mě napadá, kolik 
dosavadních členů, kteří nás předešli a jsou již 
u cíle životní cesty, si zaslouží naši vděčnost za 

své obětavé činy. Poděkujme za ně, za to, co 
obětavě vytvořili, co nám velkoryse zanechali. 
A další, kdo pokračují v započaté práci a nesou 
v našich dnech nelehké napětí mezi minulostí 
a přítomností.
A jaká bude naše budoucnost? Podaří se nám 
předat základní myšlenku rozvoje poutního 
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místa nastupující generaci? Co proto máme 
udělat? Jako bych před očima viděl dva ob-
razy: srdce a náruč. Semknout se kolem naší 
svatyně, sjednotit se v samotném jejím srdci, 
překonat všechny překážky a rozpory a být 
jednoho srdce. A pak velkoryse nabízet přije-
tí, doširoka otevřít náruč našeho překrásného 
poutního místa všem, kdo se zvídavostí, zá-
jmem a dobrou vůlí přicházejí na toto jedi-
nečné místo. Naše společně bijící srdce, naše 
pro přicházející poutníky otevřená náruč, naše, 
moje i Tvoje…
Adrián Zemek O. Praem., farář na Svatém 
Kopečku

ZE ŽIVOTA MSK
Rok 2021 se zapíše do historie, jako rok, kdy se 
interiér baziliky po letech restaurování a chát-
rání ukázal věřícím a široké veřejnosti opět 
v plné kráse. Odborníci i laici shodně tvrdí, že 
rekonstrukce je velmi zdařilá a v mnoha ohle-
dech může být vzorovou ukázkou dobré praxe. 
Na krásu naší svatokopecké baziliky, která je 
odrazem Boží nádhery, harmonie a dokonalosti 
jsme právem hrdi.
Velké poděkování patří všem, kdo na tomto vel-
kolepém díle obnovy mají zásluhu. Netroufám 
si je všechny vyjmenovat, vím jen, že to byli 
lidé věřící i nevěřící, stovky lidí nejrůznějších 
profesí. Ne vždy šlo vše hladce. Několik za-
svěcených ví, jaké nadlidské úsilí, osobní oběti, 
neporozumění, stres a mnohé další bylo s opra-
vami spojeno. Považuji za zázrak, že se během 
celé rekonstrukce podařilo chrám zachovat pro 
pravidelné konání bohoslužeb a obřadů. Je po-
třeba mít stále na paměti, že to nejdůležitější 
v naší Mariánské bazilice je tajemná přítomnost 
zmrtvýchvstalého Krista ve svatostánku.
Velkou událostí roku 2021 bylo otevření muzea 
s expozicí „Poutní místo Svatý Kopeček, his-
torie a současnost“, jejíž součástí je Muzeum 
poutnictví, vybavené a zařízené Maticí svato-
kopeckou. Během celé letní sezóny navštívilo 
muzeum více jak 2100 návštěvníků. Z vlastní 
zkušenosti mohu potvrdit, že téměř všichni, bez 
rozdílu věku, vyznání a profese odcházeli z no-
vého muzea spokojeni.
Jsem rád, že i v tomto složitém roce se nám po-
dařilo nepřerušit tradice. Konala se postní du-

chovní obnova s o. Gorazdem, opět se vydařila 
tradiční pěší pouť Sv. Kopeček – Sv. Hostýn 
– Velehrad; nedávno proběhl poutní zájezd do 
Skočova (rodiště sv. Jana Sarkandra) a nako-
nec se letos vydařila i tradiční oslava sv. Mar-
tina. Díky všem, kteří ke zdárnému průběhu 
tradičních akcí přispěli.
Moc si vážím toho, že se členem naší Matice 
a zároveň i členem jejího výboru stal současný 
duchovní správce farnosti P. Adrián Zemek, 
O. Praem. Ve farnosti byla ustanovena nová 
farní rada, kde je MSK zastoupena mou oso-
bou a věřím, že se podaří nalézt ten správný 
způsob fungování spolupráce mezi maticí, far-
ností, Božím lidem, kněžími a Duchem Sva-
tým, tak, abychom dobře a s radostí spolupra-
covali na naplňování Božích dějin spásy.
V neděli 27. 2. 2022 je naplánována řádná 
valná hromada našeho spolku. Prosím přijď-
te všichni! Přeji nám všem, aby se podařilo 
zvolit nové vedení spolku. V příštím roce se 
můžeme kromě tradičních akcí těšit na pouť 
moravských matic (8. května 2022). Probíhat 
budou také přípravy na oslavu 100. výročí za-
ložení MSK (založena v prosinci 1923).
Za sebe i za celé vedení MSK Vám přeji mi-
lostiplné prožití adventu a doby vánoční. Ať 
radost z narozeného Krista probudí naše srd-
ce k lásce a větší touze po Bohu, ať dokážeme 
plnit a přijmout Boží vůli tak, jak to dokázala 
Panna Maria!
Ladislav Šnevajs, předseda MSK

SNÍMKY Z ŽEHNÁNÍ 
ZREKONSTRUOVANÝCH PROSTOR  
A NÁVŠTĚVNÍCI MUZEA



OHLÉDNUTÍ ZA VALNOU 
HROMADOU
Valná hromada se z důvodu vládních restrikcí 
proti šíření pandemie konala až za příznivější 
epidemiologické situace v září 2021 v nových 
prostorách Bernardova centra. Výbor posílili 
dva nově zvolení členové: duchovní správce 
farnosti P. Adrián Zemek a svatokopecký var-
haník Jan Gottwald. Navrženo bylo uspořá-
dání zahraničního zájezdu. Diskutovány byly 
navržené úpravy stanov a celkový počet členů 
výboru. 
-mak-

SV. MARTIN NA SVATÉM 
KOPEČKU
Tradičně v den svátku sv. Martina jsme se za 
soumraku v 17.00 hodin sešli u sochy sv. Jana 
Nepomuckého. Svatý Martin přijel se svou 
družinou, která tentokrát čítala dva koně – Fa-
mira a Fábia a čtyři zbrojnoše v kápích s lou-
čemi. Celý dav ho vítal pokřikem „Martine, 
Martine…“ a za všechny přítomné ho svým 
proslovem přivítal také svatokopecký farář 
Adrian Zemek, doprovázený ministrantem 
s kadidlem. Svatému Martinovi byl slavnostně 
předán klíč od baziliky, jako symbol toho,  
že naše svatokopecká bazilika je otevřena pro
všechny ty, kteří hledají pomoc, útěchu, místo 
pro modlitbu a kteří touží po Boží blízkosti, 
podobně, jako svatý Martin dokázal za svého 
života pomáhat těm, kteří to potřebovali a při-
cházeli k němu.
Průvod se vydal ke schodům baziliky Na-
vštívení Panny Marie a na schodech se sv. 
Martin setkal se žebrákem, se kterým se roz-
dělil o svůj plášť. Všemu tomu dění přihlí-
žely děti s lampióny a všichni přítomní se na 
závěr mohli občerstvit koláči a trochou čaje.  
Těšíme se, že za rok přijede sv. Martin znovu 
a přijdou i ti, co museli zůstat v karanténě doma. 
Ladislav Šnevajs
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Foto: Člověk a Víra.

Z oslav svátku sv. Martina. Foto: Ladislav Šnevajs.



POHLEDY DO MINULOSTI 
PAMÁTNÍK HRDINŮM OBOU SVĚTOVÝCH VÁLEK V AMBITU 
SVATOKOPECKÉHO POUTNÍHO AREÁLU
V málokteré, a k tomu ještě nevelké obci, na-
jdeme dva válečné památníky. Na Svatém Ko-
pečku na Sadovém náměstí byl první z nich 
odhalen 24. srpna 1930 při příležitosti sjezdu 
rodáků. Stalo se tak za tehdejšího předsedy 
obecního výboru probošta P. Julia Jana Půdy, 
O. Praem. a to na náklady obce. Jeho autorem 
je kameník Stanislav Spáčil z Olomouce-Řep-
čína. 
Myšlenka zbudovat druhý svatokopecký po-
mník hrdinům padlým ve druhé světové válce 
byla diskutována na schůzi Matice svatoko-
pecké 16. září 1945. Tehdy byl zvolen před-
sedou Matice kanovník, redaktor Našince 
a bývalý poslanec Národního shromáždění za 
Československou stranu lidovou Mons. Fran-
tišek Světlík, místopředsedou P. J. J. Půda, 
O. Praem., tajemníkem tehdejší krajský ta-
jemník Čsl. strany lidové a dlouholetý vedoucí 
kanceláře křesťansko-sociálního spolku žen 
a dívek v Olomouci Arnošt Ondruška, jednate-
lem ThDr. Alois Vašica a pokladníkem major 
v. v. František Čech. Výbor v tomto složení 
pracoval i v dalších letech. 
K oživení úmyslu vybudovat památník došlo 
v druhé polovině roku 1948, kdy byl ThDr. 
A. Vašica pověřen jednáním s akad. sochařem 
Juliem Pelikánem. To už se mluvilo o pomní-
ku věnovaném padlým hrdinům a obětem ne-
jen první, ale i druhé světové války a o úmyslu 
Matice svatokopecké, která požadovala reliéf 
zobrazující „sv. Václava jako ochránce hrdinů 
a celého národa“. Pod reliéfem mělo být umís-
těno klekátko a pouze o velkých poutích se 
mělo počítat s tím, že by byl před památníkem 
instalován přenosný oltář. V té době uvažovala 
matice rovněž pořídit před hlavním vchodem 
do poutního chrámu nové sochy sv. Cyrila 
a Metoděje, k čemuž nakonec nedošlo. 
J. Pelikán byl rozhodnutím výborové schůze 
konané 17. prosince 1948 požádán o vypraco-
vání nového návrhu, z čehož vyplývá, že již 
předtím nějaký blíže nespecifikovaný návrh 
podal. Nové pojetí reliéfu představil na výbo-
rové schůzi 11. února 1949 a jeho návrh byl 
jednomyslně přijat. Slavnost posvěcení byla 

naplánována na neděli 26. června. Podrobnosti 
spojené s oslavou dojednával přípravný výbor, 
který svolával tajemník A. Ondruška.
Matice svatokopecká dostala souhlas ke zbu-
dování památníku padlým a umučeným od 
Arcidiecézní památkové rady a strahovského 
opata ThDr. Stanislava Bohumila Jarolímka. 
Ovšem Arcidiecézní památková rada svůj 
souhlas udělila s podmínkou, „aby postava 
člověka odsouzeného na smrt byla více zdů-
razněna a (byla) větší a aby hlava jeho sahala 
až téměř ke tváři anděla“. Opat Dr. S. B. Ja-
rolímek zase doporučil, aby byl reliéf doplněn 
„stylovým křížem v pozadí reliéfu“ a předseda 
matice Mons. Fr. Světlík navrhl, aby na místě 
původně plánovaného křížku na podstavci byl 
umístěn státní znak. 
Doporučené úpravy byly sděleny na schůzi 
konané 2. března 1949 J. Pelikánovi, který je 
uvítal a přijal. K tomu dodal, že místo vyhléd-
nuté pro památník bude nutno opatřit základo-
vou cementovou podezdívkou a ambit několik 
metrů před památníkem vydláždit. Na závěr 
schůze bylo dohodnuto, aby pomník byl opat-
řen nápisem: Bože, ty nás zbavuješ tísnitelů 
a naše nenávistníky zahanbuješ – žalm 43, 8. 
Též bylo usneseno, aby byl reliéf památníku 
zveřejněn aspoň schématicky na propagačních 
plakátech.  
Na další schůzi 10. června 1949 podal tajem-
ník A. Ondruška obsáhlou zprávu o přípravách 
vykonaných pro posvěcení památníku. Termín 
slavnosti odhalení a posvěcení se neměnil. 
Program dne byl oznámen dopisem čj. 5960 
ze dne 18. května 1949 Okresnímu národnímu 
výboru v Olomouci se žádostí, aby konání této 
významné pietní slavnosti bylo laskavě schvá-
leno. Pořad plánované slavnosti: „Od čas-
ných ranních hodin příležitost ke sv. zpovědi 
a sv. přijímání. O 7.30 hod. kázání v poutním 
chrámu. V osm hod. mše sv. v kostele s lido-
vým zpěvem a společným svat. přijímáním, 
které bude možné obětovat za duše padlých 
a umučených hrdinů. O 8.30 hod. uvítání světi-
tele památníku J. E. nejdp. arcibiskupa. O 9.30 
hod. slavnostní kázání v kostele a současně na 
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nádvoří. O 10 hod. pontifikální mše sv. v chrá-
mě nejdp. arcibiskupa a současně mše sv. na 
nádvoří. O 11 hod. pietní vzpomínka u památ-
níku se symbolickým hrobem v ambitech.“ 
Do termínu konání červnové schůze odpověď 
ONV v Olomouci nepřišla. Přípravy k datu 
26. června ze strany pořadatele pokračovaly. 
Bylo to zbytečné, jak se vzápětí ukázalo. ONV 
v Olomouci vydal výměrem ze dne 23. červ-
na 1949, zn. 267 – 19. 5. 1949 (zkratka jména 
nečitelná) zákaz, který odůvodnil uspořádání 
slavnosti jako nepovolené, a to na základě § 3 
shromažďovacího zákona čj. 135/1867 říš-
ského zákona(!), neboť nebyla dána záruka, 
že slavnosti nebude zneužito k protistátním 
veřejným projevům. Na základě tohoto výmě-
ru bylo nutno od konání slavnosti upustit, ač 
plakáty a pozvánky byly již natištěny. O reakci 
ONV v Olomouci referoval na schůzi konané 
26. srpna 1949 tajemník A. Ondruška. 
Tehdy se členové výboru dohodli, aby úprava 
okolí památníku byla co nejdříve ukončena, 
aby mohl být reliéf ve vší tichosti, tj. bez vel-
ké slavnosti, posvěcen, a to ještě v roce 1949 
nejpozději do svátku Všech svatých. Jednatel 
ThDr. A. Vašica byl pověřen jednat v této zá-
ležitosti s příslušným referentem Krajského 
národního výboru v Olomouci JUDr. Karlem 
Dokoupilem. 
Jak z programu vyplývá, pontifikální mši 
svatou měl celebrovat olomoucký arcibiskup 
Mons. ThDr. Josef Karel Matocha, který již byl 
v nemilosti nového režimu. Veřejně proti řím-
skokatolické církvi a arcibiskupovi vystupoval 
církevní tajemník, zmíněný JUDr. K. Dokou-
pil, původním povoláním soudce, nejméně 
od 1947 člen KNV a do roku 1950 krajský 
církevní tajemník (tj. referent olomouckého 
KNV pro otázky církevní). K němu se přidala 
redakce Stráže lidu, měsíčníku levicové orien-
tace (vycházela až do roku 1989). Ve vydání 
ze dne 27. srpna 1949 JUDr. K. Dokoupil pu-
blikoval článek pojednávající o tom, co brání 
dohodě mezi tehdejším režimem a představi-
teli katolické církve, nazvaný Fakta, která se 
zastřít nedají. Dne 22. října 1949 nechal otisk-
nout svou demagogickou úvahu Skrze koho 
pohoršení pochází, navazující na přijetí zákona 
o hospodářském zajištění církví. V dalších čís-

lech reagoval na (vyžádané) připomínky čtená-
řů k jeho článku a nakonec redakce zveřejnila 
rovněž vyžádané názory kněží souhlasících 
s postupem státu proti církvi. Kdo dnes ví, jaký 
vliv na těžkosti spojené se slavností svěcení 
památníku měly i jiné osoby? 
Předseda svatokopecké matice, Arcidiecézní 
charity a jiných spolků, senior metropolitní 
kapituly, infulovaný rektor u sv. Anny Mons. 
Fr. Světlík se následné nejkrutější perzekuce 
církve nedožil, zemřel 13. prosince 1949. 
Vraťme se k Pelikánovu pomníku. Je zajíma-
vé, že žádný z jeho návrhů, kterých muselo být 
více, se nedochoval, nebo alespoň nebyl dosud 
zjištěn. Pískovcový reliéf o rozměru 230 × 125 
cm představuje anděla smrti odebírajícího ženě 
muže a dítěti otce. 

Je instalován na podstavci opatřeném stát-
ním znakem. Římsa nese požadovaný nápis. 
O tom, kdo na pořízení památníku mimo mati-
ce přispěl, nemáme zprávu. 
Akad. sochař a medailér J. Pelikán je autorem 
rozsáhlého kamenicko-sochařského díla, ve 
kterém najdeme desítky památníků věnova-
ných obětem válek. Ovšem figura anděla se 
v jeho tvorbě neobjevuje často. Motiv anděla, 
podobně zpracovaný jako je na popisovaném 
díle na Svatém Kopečku, si ponechal pro svůj 
hrob v Novém Veselí. 

Snesený památník, ambit na Svatém Kopečku,  
J. Pelikán. Foto: J. Krejčová.
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Další anděl držící umírajícího vojáka byl vybu-
dován na hřbitově v Majetíně. Tamní pomník 
obětem první světové války je obohacený 
o vysoký kamenný kříž s korpusem Krista. 
Kříž a sousoší stojí na skalce z lomového ka-
mene, na které jsou umístěny desky se jmény 
obětí. J. Pelikán toto dílo vytvořil v roce 1916.  
Svatokopeckou zakázku dokončil J. Pelikán 
v roce 1949, tehdy mu bylo dvaašedesát let. 
V posledních dvou či třech letech předtím 
pracoval především na sochách T. G. Masary-
ka pro Náměšť na Hané a pro Uničov, na po-
mnících obětem druhé světové války v Ústíně 
a na památníku padlým a umučeným zaměst-
nancům solných mlýnů v Olomouci-Holici. 

V době, kdy již zahájil práce na svatokopec-
kém památníku, tesal rovněž sochu partyzánky 
z Tišnova Boženky Škrabálkové a mimo jiné 
pracoval na pamětní desce věnované Prof. 
Dr. Františku Hrubému ve Strukově. V roce 
1948, kdy svatokopecký památník dokončil, 
mu bylo jedenašedesát let. 
J. Pelikán se narodil 23. února 1887 v Novém 
Veselí, kde je také uložen k věčnému odpo-
činku, třebaže zemřel v Olomouci (17. února 
1969). Od dětství si z hlíny hnětl figurky. Proto 
ho matka-vdova poslala na kamenickou školu 
do Hořic. Ve studiu pak pokračoval na Akade-
mii výtvarných umění v Praze v ateliéru Josefa 
Václava Myslbeka (1848–1922) a jeho asis-
tenta a svého krajana Jana Štursy (1880–1925). 
To ovšem až po návratu z Německa a Slezska, 
kde pracoval v kamenictví. Do Olomouce při-
šel v roce 1913 a tam také zůstal do konce své-
ho života. 
Svou tvorbou oslavoval národ i Boha, pracoval 
pro obce i církev. Z děl s církevní tematikou 
vytvořil např. sochařskou výzdobu chrámu 
sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 
Jeho postavy Krista včetně toho, vytvořeného 
pro Arcibiskupský kněžský seminář v Olo-
mouci v roce 1935, jsou mimořádně silné, stej-
ně jako jeho Piety. Umělecká díla J. Pelikána 
zdobí naše hřbitovy, obce, umělecké síně i ol-
táře našich chrámů. 
Popisovaný památník byl donedávna umístěn 
na původním místě při zdi v závěru jižního 
ambitu. Důvodem k dočasnému odstranění pa-
mátníku bylo budování nového centra nazva-
ného Bernardinum po zemřelém P. Bernardu 
Petru Slabochovi, O.Praem. Nové místo pro 
jeho umístění se hledá. 
Jana Krejčová

STARÁ VODA – SVATÝ KOPEČEK: OBRAZY PŮVODEM  
ZE STARÉ VODY V DEPOZITU ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
SVATÝ KOPEČEK U OLOMOUCE
Všechny níže popisované obrazy byly poříze-
ny v době, kdy ve Staré Vodě duchovní služ-
bu vykonávali piaristé (1690–1922), kteří ve 
svém poslání upřednostňovali pokoru, prosto-
tu, trpělivost, chudobu a radost. Přestože jim 
řádové předpisy ukládaly určitá omezení, vy-
brané místnosti v koleji si vybavili některými 

uměleckými předměty. V těchto případech jde 
o opodstatněná díla, tj. o portrét zakladatele 
řádu piaristů sv. Josefa Kalasanského, o bis-
kupa Františka kardinála Dietrichsteina, který 
tyto chudobné kleriky pozval na Moravu nebo 
také jde o obraz patronky a ochranitelky řádu 
a o jeden postní obraz. 

Památník v Majetíně, J. Pelikán, detail. Foto:
 J. Krejčová. 
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Starovodský klášter sv. Anny vyhořel 5. května 
1945, odsun původního obyvatelstva probíhal 
v roce 1946. Tehdy také vznikl Vojenský vý-
cvikový tábor Moravský Beroun se sídlem ve 
Městě Libavé, z něhož se vyvinul v roce 1949 
vojenský újezd Libavá. Kostely ve vojenském 
prostoru byly rušeny a církevní majetek pře-
souván do vnitrozemí. Kdy přesně se transfer 
popisovaných obrazů na Svatý Kopeček ode-
hrál a za jakých to bylo okolností, nevíme. Sva-
tokopecká farní kronika první informaci uvádí 
až k roku 1972, kdy „chodba pod bolestnými 
schody byla vyklizena. Sloužila za skladiště 
obrazů, soch, lavic, skříní atd. ze Staré Vody 
a z kaplí Sester. Vše dáno do farní kůlny, kte-
rá je nyní jakýmsi skladištěm.“ O rok později 
bylo zapsáno, že jiné obrazy byly ponechány 
v depozitářích. Vše bez bližšího určení, popisu 
a dalších podrobností. Jejich místo uložení se 
v průběhu let několikrát změnilo. 
Je zřejmé a prokázané, že do areálu svatoko-
peckého chrámu byl svezen inventář i z jiných 
kostelů na Libavsku. Např. naposledy byl ur-
čen původ obrazu sv. Anny s Dítětem Ježíšem, 
který s velkou pravděpodobností pochází z již 
neexistujícího kostela sv. Jana Nepomuckého 
v Olejovicích.
V roce 2020 se v prostorách svatokopecké 
baziliky začalo s přípravami nové expozice, 
obrazy, sochy apod. byly prohlédnuty, vytřídě-
ny a vybrané ošetřeny či restaurovány. Žádné 
z níže uvedených děl nebylo vystaveno, proto 
je vhodné je veřejnosti přiblížit alespoň touto 
cestou. 
Ze Staré Vody prokazatelně pocházejí tato 
dosud správně neurčená díla, všechna vedená 
jako movitá kulturní památka. 
Obraz sv. Josefa Kalasanského 
Budoucí světec a patron křesťanských základ-
ních škol na celém světě sv. Josef Kalasanský se 
narodil v roce 1556 v Aragonii. Získal dva dok-
toráty, byl generálním vikářem, po smrti otce 
rozdal své jmění mezi příbuzné a chudé a vy-
dal se jako poutník do Říma. Navštěvoval tam 
nemocnice, věznice, a nakonec se staral o děti 
bez domova, bez vzdělání či jinak zanedbané. 
Založil pro ně bezplatný ústav, z něhož se vy-
vinula kongregace, a nakonec i Řád chudob-
ných řeholních kleriků Matky Boží zbožných 

Obraz sv. J. Kalasanského z piaristické koleje ve Staré 
Vodě. Foto: J. Krejčová.

Detail obrazu sv. J. Kalasanského z piaristické koleje 
ve Staré Vodě. Foto: J. Krejčová.
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škol, tj. zkráceně piaristů, a naplnil tak slova 
Kristova Nechte maličkých 
přijíti ke mně… (Matouš 19, 13-15). Sv. Josef 
Kalasanský zemřel v roce 1648, po sto letech 
byl blahořečen a v roce 1767 kanonizován. 
Oba následující obrazy starovodská kolej poří-
dila vzápětí po Kalasanského svatořečení. 
Větší malba (bez rámu 158 × 100 cm), vytvo-
řená neznámým umělcem, představuje světce 
v černé klerice a plášti s kolárkem užívaným 
piaristy a s cingulem u pasu. Levou rukou uka-
zuje na řádový znak, pravou drží brk a knihu 
s nápisem: Ad Maius Pietatis Incrementum. 
Constitutiones Scholarum Piarum (K větší-
mu růstu zbožnosti. Ustavení řádu piaristů), 
přičemž první část citátu je řádové heslo.  
Obraz pochází z inventáře starovodské koleje, 
zakoupen byl v Kroměříži v roce 1768. 
O rok později byl ve starovodském kostele 
zřízen nový boční oltář zasvěcený Očišťování 
Panny Marie, který patrně nahradil původní 
oltář bl. Josefa Kalasanského, postavený těsně 
po jeho benedikování. Na jeho menzu byl po-
staven menší portrétní obraz tohoto řádového 
zakladatele, opatřený barokním rámem. Polo-
viční postavu sv. Josefa Kalasanského po jeho 
stranách doplňovali dva chlapci. Neznámému 
malíři stáli k vytvoření tohoto obrazu mode-
lem dva žáci starovodských piaristických škol. 
Tento obraz je nezvěstný. 
Obraz Františka  
kardinála z Dietrichsteina
Olomoucký biskup František kardinál Die-
trichstein (na stolci 1599–1636) měl blízký 
vztah k habsburskému císařskému dvoru, 
papežskému stolci i ke knězi Josefu Kalasan-
skému. Biskup byl mnohokrát portrétován, 
nejčastěji jako sedící v křesle. Poškozený 
obraz v kartušovém rámu pocházející z pi-
aristické koleje ve Staré Vodě představuje 
stojícího a již prošedivělého kardinála Diet-
richsteina v tříčtvrteční postavě s pektorálem 
na krku. Listina, na kterou pokládá svůj biret, 
není fundační, starovodský klášter ani kostel 
nezaložil. Proslulé poutní místo ale navštívil 
dvakrát po sobě, z Libavé šel dokonce bos 
pěšky až do Staré Vody, kde na nádvoří koste-
la vlastnoručně vařil poutníkům maso. Z jeho 
popudu vznikla sbírka na stavbu současné 

ho poutního kostela, kterou pak realizoval  
biskup Karel II. z Lichtensteina-Kastelkornu 
(na stolci 1664–1695). Rozlehlá patrová bu-
dova v pozadí je starovodská kolej s rizalitem, 
v jehož prvním poschodí byla kaple. Obraz 
(bez rámu 145 × 98 cm), dílo neznámého auto-
ra tedy pochází až z doby, kdy kolej stála. Měl 
připomínat kardinálův vztah ke Staré Vodě 
a ke sv. Anně Matce Starovodské. 
Biskup Dietrichstein pokládá svůj biret na lis-
tinu s textem: Celmoac Rssmo Domino Aug. 
/ Franzisko S. R. E. Cardinali dei Gratia Epis-
copis Olomucensis / S. R. I. Primaria Ditrich/
stein Collegiorum Nikolsburg / et Lipnicensis 
Scholarum / Piarum Fundatoris pontelius / In-
stituti Communiam propositi / Cultus S. Anna 
in Altwasser / promotoriae optimi Patriae / Pa-
tri. V překladu Mgr. Z. Mollinové: Nejvyvýše-
nějšímu (urozenému) jakož nejdůstojnějšímu 
pánu vznešenému Františkovi, Svaté Římské 
Církve kardinálovi, z Boží milosti biskupovi 
olomouckému, / Svaté Říše Římské knížeti 
Ditrichsteinovi, / kapituly mikulovské a ústavu 
zbožných (piaristických) škol v Lipníku zakla-

Biskup František kardinál z Ditrichsteina, anonym. 
Foto: J. Krejčová.
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dateli a budovateli, jenž si předsevzal všeobec-
nou úctu ke sv. Anně ve Staré Vodě podporova-
ti, nejlepšímu otci vlasti.
Obraz 
„Madonna Padrona delle Scuole Pie“
Prototyp obrazu uctívaný v kostele San Pan-
taleone v Římě původně patřil římské rodině 
Bonarelliů, která ho darovala svému příteli, za-
kladateli řádu a pozdějšímu světci a řádovému 
patronu Josefu Kalasanskému. Ten ho v roce 
1621 umístil do jmenovaného kostela, který je 
od téhož roku v užívání piaristů a ve kterém 
také byl sv. J. Kalasanský v roce 1648 pocho-
ván. Obraz byl 29. března 1694 korunován.
Otcové piaristé chovali tuto malbu ve velké 
úctě – zobrazená Panna Maria byla patronkou 
a ochranitelkou kláštera. Obrazy tohoto iko-
nografi ckého typu byly součástí inventáře pi-
aristických kostelů, kolejí a škol, nejinak tomu 
bylo i ve Staré Vodě, kde byl obraz umístěn 
v koleji. Ojediněle byla vyobrazení tohoto typu 
zjištěna i v diecézních kostelech, např. ve Staré 
Vsi (m. č. Bílovce) a v Horních Domaslavicích 
na Frýdecko-Místecku. 
Starovodská malba na plátně (115 × 82 cm) 
adjustovaná v černém profi lovaném rámu

se zlacenou vnitřní lištou představuje Mater 
domus (Ochránkyni či Matku domu) Řádu 
chudobných řeholních kleriků Matky Boží 
zbožných škol. Polopostava Panny Marie 
v červeném šatě a modrém plášti s vytkaným 
vzorem přidržuje po své pravé straně stojícího 
Ježíška, který ji objímá. Její plášť je sepnutý 
sponou (agrafou) zdobenou perlami, symbo-
lem panenské čistoty. Od ostatních vyobrazení 
tohoto typu se liší tím, že šesticípá mariánská 
hvězda na plášti Matky Boží není v porovnání 
s jinými obrazy barevně zvýrazněna. Rozdíl 
spočívá také ve tvaru očí a jejich výrazného 
černého lemování. Další odlišností je přidání 
nápisu do řádového znaku: „A jméno panny 
(jest) Maria“. Spodní část malby je vyhraze-
na nápisu, v jehož středu je zobrazen řádový 
znak nahoře s nápisovou páskou: ET NOMEN 
VIRGINIS MARIA, tj. A jméno Panny (jest) 
Maria (vše v překladu Mgr. Z. Mollinové). 
Po stranách znaku stojí: EFFIGIES B. V. M. 
QUÆ APVD S. PANTALEONEM SCHO-
LARVM PIARVM SVB INVOCATIONE 
SS. NOMINIS MARIÆ ROMÆ DEVOTISS. 
COLITVR, tj. Obraz blahoslavené Panny Ma-
rie u sv. Pantaleona v Římě, u něhož piaristé 
nejzbožněji shromáždění vzývají nejsv. jméno 
Maria. 
Autorem plátna je kroměřížský malíř Elias 
Finsterwalder (1650–1702), který ho staro-
vodské koleji dodal hned po jejím vybudování 
v roce 1695. Není vyloučeno, že nebyl nama-
lován na objednávku tamních piaristů, ale jako 
hotový zakoupen.
Postní obraz Ukřižovaného Krista
Poslední obraz (bez rámu 230 × 140 cm) také 
pochází ze Staré Vody a snad je dílem řádového 
kněze P. Rainera Mussiala, SchP, který ho dle 
starovodské farní kroniky vytvořil v roce 1824. 
Jeho provedení velkopátečního obrazu Ukřižo-
vaného Krista nechal P. Josef Florian Vybíral, 
SchP (1823–1881) přemalovat Josefem Kries-
tenem (Chriesten) za honorář 30 zlatých. Za 
autora nové malby můžeme tedy považovat 
J. Kriestena. Obraz pak byl ve starovodském 
kostele zavěšen 16. února 1858 a zůstal vy-
staven po celé postní období. Jistě se tak dělo 
i v dalších letech. V kostele sv. Jakuba Většího 
a sv. Anny mimo jiné J. Kriesten restauroval 

adjustovaná v černém profi lovaném rámu

Madonna Padrona delle Scuole Pie. Foto: J. Krejčová.
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obraz hlavního oltáře, kopíroval oltářní obraz 
Očišťování Panny Marie, obnovil výmalbu 
kostela a provedl nové nástěnné malby. 
O P. R. Mussialovi, SchP víme jen to, že se 
narodil v roce 1782 v Opavě, kněžské svěce-
ní obdržel v roce 1804, roku 1819 byl veden 
v mikulovské koleji a zemřel 23. listopadu 
1831 v Praze. Rakouská národní knihovna 
uchovává rozsáhlý soubor akvarelů s po-
hledy na zámky, kláštery apod. především 
v Čechách, jejichž autorem je diecézní kněz 
P. Johan Anton Venuto (žil 1746–1833), po-
sledně kanovník u sv. Ducha v Hradci Králové. 
Pro osm z nich použil jako předlohu kresby 
P.  R. Mussiala, SchP. 
Malíř, restaurátor, štafíř, výrobce kostelního 
nábytku a sochař J. Kriesten se narodil v Be-
rouně (Moravský Beroun) 2. ledna 1818 a tam-
též zemřel 30. července 1887. Vyučil se původ
ně ševcem, výtvarné školení získal u sochaře 

a řezbáře Bernarda Kutzera. Zanechal za sebou 
rozsáhlé dílo, třebaže pracoval až na výjimky 
jen ve Slezsku a na severní Moravě. 
Během několika let byly autorkou pořízeny 
snímky tohoto postního obrazu ještě v původ-
ním rámu a téhož již vyrámovaného.
Dodatek
Socha sv. Anny-Učitelky, vystavená v kapli 
sv. Anny, nepochází ze Staré Vody, ale souvisí 
s ní. Před odchodem ke sv. Anně Matce Sta-
rovodské se u ní loučili poutníci svatokopecké 
farnosti se svým domovským místem. Do-
mněnku, že sochu nosili na nosítkách do Staré 
Vody, můžeme považovat za nereálnou již jen 
kvůli její velikosti a hmotnosti. Také ikonogra-
fi cký typ této sochy neodpovídá sv. Anně Mat-
ce Starovodské, která představovala Sv. Annu-
-babičku s Ježíškem.
Jana Krejčová 

Před sto lety byla založena profesionální charita 
pro olomouckou arcidiecézi
Zakládání diecézních Charit má v českých 
a moravských diecézích časově odlišný vývoj. 

Na Moravě vznikla diecézní Charita před rov-
ným stoletím. V roce 1921, kdy byl uveden 

Socha Sv. Anny Učitelky. Foto: J. Krejčová.Postní obraz, R. Mussial a J. Kriesten. Foto: J. Krejčová.           



 
 
 
na olomoucký biskupský stolec, ji ustanovil 
arcibiskup Antonín Cyril Stojan (1851–1923), 
který proslul celoživotní službou lidem, lidu-
milností, štědrostí a podporou chudých. Šel 
ostatním příkladem. Řídil se heslem: „Mám 
jen to, co jsem dal druhým“. V jeho případě to 
platilo stonásobně! Stojan rozdával, často se 
vydal z posledního a sám se spokojil s málem. 
Na potřebné nepřestal myslet ani poté, kdy po 
mozkové příhodě ochrnul na pravou část těla 
a před smrtí byl pět měsíců upoután na lůžku 
a odkázán na pomoc nejbližšího okolí. V ne-
moci říkával, že až na tom bude lépe, tak se 
nechá vyvézt na Svatý Hostýn, kde mu nehyb-
nou ruku přiváží ke kříži, aby odtamtud mohl 
žehnat celé Moravě. Řeholních sester, které 
o nemocného arcibiskupa pečovaly, se často 
ptával, zda „chudí netrpí bídu!“
Vizi moderně pojaté a řízené Charity „po vzoru 
katolické ciziny“ odpovídající potřebám doby 
představil A. C. Stojanovi kaplan na Svatém 
Kopečku u Olomouce premonstrát P. Ludvík 
Antonín Bláha (1888–1952). Inspiraci čerpal 
v zahraničí, o charitě přednášel, psal odbor-
né články a pořádal výstavy. V průběhu roku 
1921 byl arcibiskupem Stojanem pověřen 

přípravou založení diecézní organizace Cha-
rity. Páter Bláha vypracoval stanovy a činil 
další nezbytné kroky pro zřízení profesionální 
Charity pro olomouckou arcidiecézi (tj. včetně 
území dnešní ostravsko-opavské diecéze). Její 
stanovy byly konzistoří schváleny 22. ledna 
1922. Ustavující valná hromada se konala dne 
2. února. O několik dní později byly stanovy 
odsouhlaseny zemskými úřady v Brně. Původ-
ní název zněl Svaz čsl. Charity (účinné lásky) 
v Olomouci, o něco později došlo ke změně 
na Svaz Charity (milosrdné lásky) v Olomouci 
a následně na Arcidiecésní Charitu (milosrdná 
láska) v Olomouci (zkratka ArCha). 
Arcibiskup Stojan se nestal pouhým formál-
ním protektorem Svazu Charity, věnoval mu 
 potřebnou pozornost i přes enormní pracovní 
vytížení plynoucí z úřadu arcibiskupa, senátora 
a předsedy mnoha dalších spolků a korporací. 
Snil o Charitě, která bude obdobně fungovat 
i v ostatních diecézích. Stojanovo jméno figu-
ruje v zápisech jednatelské knihy olomoucké-
ho diecézního Svazu Charity až do jara 1923, 
od dubna již nebyl schopen se osobně účastnit 
jednání výboru. Je jedním z kandidátů na bla-
hořečení. Přípravné práce ke Stojanově beatifi-
kaci roku 1948 zahájil arcibiskup ThDr. Karel 
Josef Matocha (1888–1961). Od úmrtí toho-
to nekrvavého mučedníka komunismu letos 
uplynulo 70 let.
Diecézní Svaz Charity inicioval založení far-
ních charit. Fungovala také na Svatém Kopečku.  
Dnes na velké prvorepublikové charitní dílo 
navazují i dobrovolné charity, které v posled-
ních letech vznikly v několika farnostech olo-
mouckého děkanátu. Spolupracují s farností 
a profesionální Charitou. Jedna byla založena 
také na Svatém Kopečku, kde organizuje ku-
příkladu benefiční výrobu adventních věnců. 
V době pandemie jsme o něco více zváni k vět-
ší vnímavosti potřeb bližních, sousedů a vybí-
zení k dobrovolnické činnosti, kterou můžeme 
navázat na dílo našich předků. 
-mak-
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A. C. Stojan, busta, Poutní dům Stojanov, Velehrad. 
Foto: Martin Kučera.



POZVÁNKA
Valná hromada Matice svatokopecké, spolku a náhradní zasedání valné 
hromady
Datum: neděle 27. února 2022
Místo: Bernardovo centrum
Začátek: od 13.00 
 (drobné občerstvení zajištěno)
Program:
  1.  Zahájení modlitbou Matice svatokopecké
  2.  Ověření počtu přítomných, schválen pro-

gramu valné hromady
  3.  Volba volební a návrhové komise
  4.  Zpráva o činnosti za období od poslední 

valné hromady. Změny v členské základně 
od poslední valné hromady

  5.  Zpráva hospodářky o hospodaření, stavu 
majetku a závazku spolku za kalendářní 
rok 2021

  6.  Volby do výboru Matice svatokopecké
  7.  Návrh plánu činnosti na další období
  8.  Návrh a schválení usnesení
  9. Diskuse
10. Zakončení včetně požehnání a závěrečné 

modlitby

Náhradní zasedání valné hromady Matice sva-
tokopecké od 13.30 hodin. V případě náhrad-
ního zasedání valné hromady bude program 
stejný.
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VÝBOR MSK DĚKUJE ZA MODLITBY 
A DARY A PŘEJE VŠEM ČLENŮM 
A PŘÍZNIVCŮM POUTNÍHO MÍSTA 
NA SVATÉM KOPEČKU POŽEHNANÝ 
ADVENT A SVÁTKY VÁNOČNÍ, 
PEVNÉ ZDRAVÍ A HOJNOST BOŽÍHO 
POŽEHNÁNÍ V NOVÉM ROCE!

MŠE SVATÉ ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ 
ČLENY MSK JSOU VŽDY DRUHÝ 
PÁTEK V MĚSÍCI V 9.00 HODIN. 
TEDY: 14. 1., 11. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5.,
            10. 6., 8. 7., 12. 8., 9. 9., 14. 10.,
            11. 11., 9. 12.
POKUD BUDETE JEN TROCHU MOCI, 
PŘIJĎTE!!!


