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„¤ekni, 

Ïe milosrdenství 

je nejvût‰í

BoÏí vlastností. 

V‰echna díla 

m˘ch rukou jsou 

korunována milosrdenstvím.“

(Deníãek, 301)

slavkovice.qxd  19.3.2008 9:29  Stránka 2



POSLÁNÍM KOSTELA JE SPOLEâENSTVÍ

Po letech námahy, úsilí, nejrÛznûj‰ích obûtí i modliteb se vám ve

Slavkovicích podafiilo velké dílo – postavit nov˘ kostel. Budovali

jste ho proto, Ïe jste si pfiáli, aby byl mezi vámi pfiítomen Pán.

Ale proã je zde tento kostel? A co vlastnû kostel je? 

Stûny kostela jsou moÏná z kamene nebo z nûjak˘ch cihel, ne-

chybí omítka, vûci ze dfieva ãi z kovu, oltáfi, svatostánek, v˘zdoba...

Ale znovu se ptám: „proã to tady v‰echno je?“

Jedinû proto, aby se z kaÏdého z nás stával chrám. 

Svat˘ ·tûpán fiíkal, Ïe BoÏí chrám má b˘t rukama nezbudovan˘,

Ïe to není jenom svatostánek, kter˘ tehdy lidé pfiená‰eli nûkde po

pou‰ti. Îe chrám je nûco víc. Chrámem je kaÏd˘ ãlovûk, kter˘ po-

staví svÛj Ïivot na Bohu. I tento kostel je zde jen proto, aby pro-

mûÀoval nás v chrámy Ducha Svatého. Proto se i JeÏí‰ rozzlobil,

kdyÏ z místa, které má b˘t vyhrazeno setkávání s Bohem, udûlali

lidé trÏnici. Îe ho zasvûtili prodávání, kupování, zkrátka ãinnos-
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tem, ve kter˘ch nikomu ne‰lo o Boha. Co máme zmûnit, aby byl

tento chrám skuteãnû na‰ím setkáváním s Bohem? Aby byl mís-

tem, odkud budeme odcházet promûnûni v BoÏí chrám a v na‰ich

srdcích bude vládnout duch lásky Otce a Syna, protoÏe tato láska

je nûco, co mÛÏe promûÀovat ná‰ Ïivot? 

Svat˘ Pavel fiíká: „Vy jste BoÏí stavba.” 

Vy. KaÏd˘ z vás. KaÏd˘ z nás.

KdyÏ to usly‰íme, tak si tfieba po urãitém váhání fiekneme: „Tak

já to pfiijímám, ale u mû jsi nemûl, BoÏe, zrovna moc ‰Èastnou ru-

ku, protoÏe já vím, jak˘ jsem.”

Ale on volá i ty nejvût‰í hfií‰níky.  A hfií‰níci jsme úplnû v‰ichni

v tomto chrámû. 

A on nás volá a fiíká: „Nebojte se, já budu s vámi. Budu vám po-

máhat, abyste vybudovali chrám ve svém srdci, aby se skrze vás ‰í-

fiil pokoj a radost v‰ude tam, kde budete.“ 

MoÏná z tohoto hlediska mÛÏeme lépe pochopit i v˘znam tohoto

chrámu. Mnozí zde budou pokfitûni, mnozí oddáni, s mnoh˘mi se

zde jejich blízcí rozlouãí. Jiní zde dostanou odvahu pro svÛj Ïivot,

odvahu pro to, aby odpustili druhému, sílu pro to, aby vydrÏeli

v manÏelství, kde v‰echno nemusí b˘t ideální. A mohl bych dlouho

pokraãovat. V‰echny tyto vûci jsou skryté a my se mÛÏeme ve svém

Ïivotû pokou‰et zahlédnout konkrétní ãiny, které se v nûm dûjí dí-

ky BoÏímu milosrdenství.

Máme pfied sebou vidût nûco úÏasnû krásného, abychom si tfieba

právû v tuto chvíli uvûdomili: „Tento chrám je místem, k nûmuÏ se

má vztahovat mÛj Ïivot, kde mám hledat své spojení s Pánem.

A kdyÏ je najdu, stanu se BoÏím darem pro druhé na místû, kam

jsem byl povolán. 

Pfiijmout odpovûdnost za druhé, to je velká vûc, a my se zde má-

me uãit pfiijmout odpovûdnost nejen za svoji rodinu, za své dûti, ale

také za tuto obec, moÏná i za cel˘ svût, protoÏe tak, jak my, ktefií

jsme uvûfiili, budeme Ïít s Kristem, tak z toho budou Ïít a mít pro-

spûch i lidé v na‰em okolí. A nejen oni.
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Vy, ktefií se zde budete scházet, nezapomínejte, Ïe na tomto mís-

tû se stáváme, i skrze pfiijímání eucharistie, bratfiími a sestrami.

KdyÏ se zeptám dûtí, co je u nich doma nejlep‰í, tak obvykle fiek-

nou: „KdyÏ se sejdeme v‰ichni u stolu.” A dûtem u stolu je dobfie,

protoÏe cítí, Ïe jsou obklopeny láskou. 

U nás se pouÏívají slova svaté pfiijímání, ale v mnoha jin˘ch fie-

ãech se pouÏívá v˘raz communio, tedy spoleãenství. Na‰e spole-

ãenství s Kristem i na‰e spoleãenství navzájem mezi sebou. A to je

poslání kostela – obnovovat spoleãenství s Kristem, protoÏe takto

budeme pfiipraveni obnovovat i spoleãenství mezi sebou, abychom

tvofiili jednu rodinu u tohoto oltáfiního stolu. 

A co bych vám chtûl popfiát?

Aby se toto místo stalo stfiedem. Stfiedem va‰í obce. Ne jako stav-

ba, ale jako vzor toho, v co má b˘t promûnûn kaÏd˘ z nás. 

Tak se znovu vracím ke slovÛm sv. Pavla: „Vy jste BoÏí stavba.”

A BÛh nám fiíká: „Já budu s tebou, neboj se ãlovûãe. Neboj se, ne-

vzdej svÛj Ïivot se mnou. A já budu s tebou, abychom spolu vytvo-

fiili chrám. Aby ty ses stal chrámem, kde bude pfieb˘vat mÛj duch,

kter˘ i z tebe udûlá místo, po kterém budou v‰ichni touÏit. Já s te-

bou poãítám...”

A ten z vás, kter˘ fiekne: „Ano, já to chci také.“, ten, kterému pÛ-

jde o BoÏí vûci, tak právû jemu BÛh fiíká: „Proslavím se tebou.”

AÈ se tedy skrze vás stále proslavuje BÛh, protoÏe on mezi námi

pÛsobí v‰e dobré. 

KéÏ se tak stane.

Za to se modlím 

a ze srdce vám v‰em Ïehnám

V Brnû dne 13. ledna L. P. 2008 v den svátku Kfitu Pánû
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DùJINY VZNIKU KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ 
A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

„Chtûli bychom na‰e slabosti, bolesti 

a rozbité vztahy minulosti 

i souãasnosti odevzdat BoÏímu milosrdenství.“

Tato vûta se stala motem celé stavby kostela BoÏího milosrdenství
a sv. Faustyny ve Slavkovicích. Za touto vûtou se skr˘vá mnoho.
Pfiedev‰ím vûdomí, jak jsme my kfiesÈané ale také my katolíci roz-
dûleni. KdyÏ jsem byl v únoru jubilejního roku 2000 ustanoven ad-
ministrátorem tfií farností na Vysoãinû, silnû jsem vnímal, jak jsou
na‰e farnosti nejednotné. Jak zde Ïije nenávist mezi tûmi, ktefií se
zapletli s minul˘m reÏimem, a tûmi, ktefií byli mnohdy velice silnû
postiÏeni jeho pÛsobením. Rodiny mnoha sedlákÛ vystûhovány do
pohraniãí, pfiervané celé Ïivoty a rodinné vztahy. Jak jedni si dost
neuvûdomili dÛsledky svého zapletení a neochoty restituovat
a u tûch druh˘ch neschopnost odpustit a ukázat jinou tváfi, tu
Kristovu, kter˘ i z kfiíÏe volá: „OdpusÈ jim…“ 

A zároveÀ jsem vnímal zoufalou potfiebu „nové doby”, která se
propadá do praktického ateismu a konzumismu, vidût Církev
Kristovu jednotnou, postavenou jenom na Kristovû Lásce,
Milosrdenství a Odpu‰tûní, které se nedívá „co za to“. 

Vkládali jsme cel˘ rok prosbu za sjednocení do t˘denních adorací,
ale zdálo se, Ïe se nic nemûní. V této chvíli pfii‰la my‰lenka tehdy
je‰tû postavit kapli BoÏího milosrdenství a sv. Faustyny ve
Slavkovicích. „Odevzdat v‰echny slabosti, bolesti a rozbité vztahy
minulosti i souãasnosti BoÏímu milosrdenství.“ ProtoÏe silná ãára
za minulostí se nedá udûlat bez pravdivosti a spravedlnosti, vyjma
milosrdenství. Pán JeÏí‰ se tak ãasto dokázal podívat na hfií‰níka
s láskou a milosrdenstvím, odpu‰tûním, Ïe ten, zasaÏen Kristov˘m
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milosrdenstvím, se zvedl a promûnil svÛj Ïivot. A Pán JeÏí‰ riskoval
i to, Ïe mnozí jeho gesto nepochopí a nepfiijmou je. Pfiesto nikdy ne-
uhnul z Lásky a nesáhl po odplatû.

Druhou skuteãností byl fakt, Ïe jedna z deseti vesnic, které jsem
spravoval a spravuji, nemûla Ïádnou kapli, kde by se lidé mohli
scházet na spoleãné poboÏnosti. Pfiitom je tak dÛleÏité, aby kaÏdá
vesnice takové místo mûla, kapli ãi kostelík, protoÏe poboÏnostmi,
které si vedou laici sami, se uãí Ïít pro církev a chránit si a upevÀo-
vat dar víry i mimo svátostnou sluÏbu knûÏí, nést odpovûdnost za
tento dar víry u sebe i u druh˘ch. Tam, kde se to dûje, b˘vá víra ve
vesnicích ãi mûstech daleko Ïivûj‰í a samostatnûj‰í, i kdyÏ nesmí
chybût láskyplné doprovázení hierarchií Církve.

Dal‰ím, ne mal˘m jaz˘ãkem na vahách rozhodování pro stavbu
byla ta okolnost, Ïe jsem, po první m‰i svaté slavené ve Slavkovicích
ve ‰kole, vybídl vûfiící, aby se scházeli na májové poboÏnosti, tfieba
po domech, kdyÏ nemají kapli. Sám jsem na toto vybídnutí zapo-
mnûl. Jaké v‰ak bylo pro mne pfiekvapení, kdyÏ jsem byl pozvan˘ na
poslední májovou poboÏnost, která se konala v ob˘váku rodinného
domu, kde jsem s dojetím napoãítal ãtyfiicet vûfiících a z toho témûfi
polovinu dûtí. ¤eknûte, pro takové spoleãenství má cenu nûco bu-
dovat! 

My‰lenka tedy byla na svûtû a to hned v prvním roce mého pÛso-
bení zde na Vysoãinû. To ale je‰tû nebylo skuteãné rozhodnutí.
Nejde pfiece o to naplÀovat vlastní my‰lenky a pfiání nebo si stavût
pomníky, které nûkdo po pár letech nákladnû musí odstraÀovat,
k velké hanbû stavitelÛ, ale jde o to uskuteãÀovat my‰lenky BoÏí,
aby poté mohly vydávat trvalé plody. Napfiíklad dílo sv. Cyrila
a Metodûje pfiesto, Ïe po jejich smrti v na‰ich zemích témûfi zanik-
lo, i pfies tisíciletí vydává plody Pánu Bohu ve svûtû dál. Proto jsem
musel tuto my‰lenku prosypat nûkolika síty, aby se ukázalo, zda si
kapli Pán BÛh opravdu pfieje. 

Prvním sítem byli obyvatelé Slavkovic sami. JiÏ tím, Ïe vytváfieli
Ïivé spoleãenství, jak jsem psal v˘‰e. Druh˘m poãinem byla skuteã-
nost, Ïe pan Josef PeÀáz, bratr P. Jana PeÀáze, hned jak se doslechl
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o my‰lence postavit kapli ve Slavkovicích, nechal zhotovit základní
kámen pro tuto kapli, a brnûnsk˘ biskup Mons. ThLic. Vojtûch
Cikrle tento kámen posvûtil pfii slavné m‰i svaté konané 14. ãerven-
ce 2002, ve farním kostele v Jámách  pfii pfiíleÏitosti oslav 750 let
od zaloÏení obce, pfii letní pouti k Pannû Marii Karmelské. 

Poté jsem poÏádal pana Ludvíka Kolka, v˘tvarníka z Brna, kter˘ je
autorem nejednoho díla, kostela, kaple ãi interiéru chrámov˘ch
prostor, postaven˘ch ke cti a chvále BoÏí, aby vypracoval návrh ka-
ple. Na podzim roku 2002 vznikla její podoba ze speciální modelo-
vé hlíny, témûfi v dne‰ní podobû. KdyÏ jsem sedûl u pana Kolka
v Brnû a on mi na modelu vysvûtloval celou symboliku, uvûdomoval
jsem si, jak má kaÏd˘ prvek duchovní v˘znam. S tímto modelem ka-
ple jsem pfiijel do Slavkovic a v fiíjnu r. 2002 se ve zdej‰ím kultur-
ním domû konala vefiejná diskuse se slavkovick˘mi obãany, zda ka-
pli ano, ãi ne. I kdyÏ zúãastnûn˘ch nebylo mnoho, asi 20 – 30, pfie-
sto diskuse vyznûla pozitivnû. Domluvili jsme se na tom, Ïe pan Ing.
Josef Dvofiák a pan Milan MuÏátko, tehdy malostarosta obce, vyho-
toví vût‰í model, kter˘ umístníme do místní Jednoty. Tento model
byl skuteãnû vystaven cel˘ mûsíc a kaÏd˘ ho mohl vidût. S volební-
mi lístky do zastupitelstva obcí se ve Slavkovicích rozdávaly i an-
ketní lístky t˘kající se stavby kaple. Byly zde otázky: „Pfieji si stavbu
kaple?“, „Nepfieji si stavbu kaple?“, „Je mi to jedno?“, „Jsem ochot-
n˘ pro stavbu darovat ãástku…“. V˘sledek této ankety byl nesmírnû
pfiekvapující. Z odevzdan˘ch 98 lístkÛ bylo 78 lístkÛ pro stavbu ka-
ple, 8 proti, 12 to bylo jedno. Tedy Slavkoviãtí jasnû dali najevo, Ïe
si stavbu kaple pfiejí.

Pro mne osobnû byla nejsilnûj‰í událost, která souãasnû zahájila
tradici poutí k BoÏímu milosrdenství a k sv. Faustynû do Slavkovic.
Pfied Velikonocemi roku 2003 na mne pfii‰ly pochybnosti, zda stav-
bu kaple BoÏího milosrdenství v tak velikém rozsahu skuteãnû rea-
lizovat. Naã bude ve Slavkovicích stát tak velk˘ kostel? VÏdyÈ by zde
mohla stát daleko men‰í kapliãka a pro místní by to jistû staãilo.
Nakonec, nebude je to odvádût od spoleãného Ïivota ve farnosti a zá-
jem o farní kostel? Kde vezmeme potfiebn˘ch 10 milionÛ na stavbu
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i vybavení, jsme schopni utáhnout vytápûní kostela a jeho dal‰í pro-
voz?... Takové  podobné my‰lenky se mi honily hlavou celou noc.
Nemohl jsem vÛbec usnout. Nejde pfiece jenom o to postavit kostel,
ale bude vyuÏit˘, bude pfiínosem pro Církev nebo dal‰í zátûÏí, jako
mnoho polorozbofien˘ch kostelÛ a far nûkde v pohraniãí? Teprve
nad ránem jsem tro‰iãku zdfiímnul. Probudil jsem se tak po dvou aÏ
tfiech hodinách. Ale zvlá‰tní bylo, Ïe neklid, ve kterém jsem upadl
do mdloby spánku, byl pryã. Naopak po celém tûle se rozléval hlu-
bok˘ pokoj a celou moji bytost naplÀovala my‰lenka:  „Bude to
poutní kostel BoÏího milosrdenství a sv. Faustyny. VÏdyÈ poutní
kostel s tímto zasvûcením v na‰í zemi je‰tû není.“ Byl ãtvrtek ráno
a v následující pátek jsem pfii‰el na fafie do pracovny, na stole byl lís-
teãek se vzkazem:  „Jdeme na první pouÈ k BoÏímu milosrdenství do
Slavkovic.“ Podepsán P. Jan PeÀáz. Nedalo se to pfiehlédnout. Tak
rychlé a víc neÏ v˘mluvné potvrzení my‰lenky jsem neãekal. Od té-
to chvíle jsem nepochyboval, Ïe stavba poutního kostela BoÏího mi-
losrdenství a sv. Faustyny je BoÏím zámûrem. A od této chvíle budu
kapli naz˘vat kostelem, protoÏe pro mne tato stavba byla nyní jiÏ
poutním kostelem, i kdyÏ dál zÛstával pracovní název kaple.

Ale byla zde je‰tû dal‰í síta. Schválí stavbu sám otec biskup, bis-
kupství s patfiiãn˘mi komisemi? Projde návrh zastupitelstvem
Nového Mûsta na Moravû a prodá nám majitel pozemek, tedy právû
Nové Mûsto na Moravû, kam Slavkovice spadají, a Telecom? 

Otec biskup nezaváhal a mûl z tohoto zámûru radost. Následná
diskuse na stavebním odboru biskupství o jednotliv˘ch prvcích, ze-
jména interiéru, napomohla kostelu do nynûj‰í krásy, stejnû jako na
stavební komisi Nového Mûsta na Moravû. Byly v˘hrady k samotné-
mu charakteru stavby, Ïe se do na‰í Vysoãiny nehodí. Moje námit-
ka, Ïe naopak náves ke stavbû kostela upravíme, se nakonec ukáza-
la nosnou, ale to mohu fiíci s potû‰ením a jistotou aÏ nyní. Pan
Kolek na návrh této komise posunul zpovûdní místnost a zákristii
do úrovnû celé stavby, aby tvofiila jedinou linii, také mírnû oproti
pÛvodnímu návrhu upravil tvar vûÏe. Zde také musím vsunout, Ïe
pÛvodní návrh obsahoval tu skuteãnost, Ïe stfiecha kostela i vûÏ mû-
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ly b˘t ze Ïelezobetonu. Pan Kolek nám vyhovûl, protoÏe dfievo bylo
darem farníkÛ a celá stavba se tak v nákladech sníÏila nejménû
o ãtyfii miliony korun. 

Po diskusi na stavební komisi a patfiiãn˘ch úpravách bylo moÏné
podat Ïádost na zastupitelstvo Nového Mûsta na Moravû. Netu‰il
jsem, Ïe to bude tak velik˘ problém, ale kdyÏ jsem dostal telefonic-
ky zprávu, Ïe návrh podruhé v zastupitelstvu nepro‰el (polovina
ãervence 2004), na chvíli jsem zaváhal, zda opravdu stavba má b˘t,
ale po chvíli jsem do telefonu odpovûdûl, Ïe Pán BÛh tím musí nû-
co sledovat. Na záfiijové zastupitelstvo jsme pfiijeli i s panem
Ludvíkem Kolkem. Vyslechli jsme si tfiíhodinovou diskusi o novo-
mûstsk˘ch lesích a pfiípadné stavbû pizzerie naproti nynûj‰ímu
Plusu a potom na podnût pana Petra Pejchala, místostarosty mûsta,
bylo hlasování o schválení kostela BoÏího milosrdenství a sv.
Faustyny zafiazeno z 12 místa pofiadí hned po pfiedcházejících dvou
bodech, také vzhledem k tomu, Ïe pan Kolek se musel vrátit do
Brna. Na v˘zvu jsem si vzal slovo a ukázal jsem, Ïe jsme pfii pfiípra-
vû stavby postupovali naprosto demokraticky a kdyÏ obãané
Slavkovic vyjádfiili svoje ano k zam˘‰lené stavbû, potom si tedy mys-
lím, Ïe i ãlenové zastupitelstva by to mûli brát v úvahu. Pan Kolek,
s pokorou sobû vlastní, podotkl, k námitce na vhodnost vybraného
místa, Ïe jsme je vybírali s velkou peãlivostí. V˘bûrem jsme strávili
celé dopoledne a objeli celé Slavkovice. Tento vybran˘ pozemek je
prÛseãík v‰ech dÛleÏit˘ch cest a pohledÛ ve Slavkovicích a vzhle-
dem k tomu, Ïe pozemek z ãásti patfií obci, doufali jsme, Ïe nebude
tak tûÏké ho získat. Nastalo hlasování, ve kterém v‰ichni pfiítomní
ãlenové zastupitelstva aÏ na tfii, ktefií se zdrÏeli hlasování, stavbu
a prodej pozemku odsouhlasili. Bylo to v dobû, kdy jiÏ od února r.
2004 probíhala celostátní vefiejná sbírka na stavbu, schválená KÚ
v Jihlavû, Ïádost jsme podávali v polovinû ledna 2004. Navíc jsme se
v následující pfiestávce na chodbû mohli sejít s dfiívûj‰ími odpÛrci
stavby. Omlouvali se za svÛj postoj a já jsem jim podûkoval za to, Ïe
svoje stanovisko pfiehodnotili. BoÏí milosrdenství chtûlo, aby usmí-
fiení nastalo jiÏ na radnici. Jsem za to Pánu Bohu nesmírnû vdûãn˘.
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Stavba poutního kostela pro‰la posledním sítem a bylo nutné za-
jistit ve‰kerou stavební dokumentaci, vybrat firmu, která by stavbu
provádûla, zaplatit a pfievést pozemek. To se jiÏ ale zaãínalo! 

Jako projektant nám byl doporuãen pan Ing. arch. Zdenûk Bure‰
z Brna. Provádûcí firma, která se pfieváÏnû na stavbû kostela podíle-
la, byla stavební firma pana Ing. Jaromíra Pospíchala z NíÏkova.
Stavbyvedoucím tohoto díla se stal pan Pavel Poul z ¤eãice, které-
ho jsem znal jiÏ z dfiívûj‰ích staveb jako velmi peãlivého ãlovûka. Co
se t˘ká koordinace stavby mezi ãinností firem a brigádníkÛ, leÏela
celá stavba na panu Milanu MuÏátkovi, tehdej‰ím malostarostovi
Slavkovic. Velkou mûrou pfiispûli ke zdárnému dokonãení díla slav-
koviãtí farníci, ktefií s naprostou samozfiejmostí pomáhali, kdykoli
to bylo potfieba, a udûlali práci za statisíce. 

Je nezbytné se téÏ zmínit o zvonu pro tento kostel, kter˘ odlila
a darovala firma Îìas, a. s. Îìár nad Sázavou. Tento zvon nese ná-
zev velké prosby: 

SVATÁ FAUSTYNO, ORODUJ ZA NÁS; K ÚCTù BOÎÍHO MILOSR-

DENSTVÍ A DUCHOVNÍ OBNOVù NA·EHO NÁRODA; L. P. 2007;

ÎëAS.

Co se t˘ká vefiejné sbírky a financování stavby, mohu fiíci, Ïe do
kolaudace stavby, která probûhla na místû 14. 12. 2007, nebyly se-
bemen‰í problémy s financováním. Pfiitom bûhem prvního roku,
kdy sbírka probíhala pouze v na‰ich farnostech a nejbliÏ‰ím okruhu
znám˘ch, se na úãet stavby se‰lo pouh˘ch 132.000 Kã. Z toho jsem
vûdûl, Ïe budeme muset zaplatit asi 120.000 Kã za projekt. VÛbec
prvním dárcem stavby byla jedna babiãka ze Slavkovic. Její dar po-
kryl první v˘daj, a to bylo za projektovou dokumentaci pro územní
fiízení, kterou zpracoval pan Ing. Jifií Pospí‰il a Ing. ·vejnoha
z Rousínova.

Vût‰ím dárcem mimo okruh na‰ich farností a znám˘ch, po zalo-
Ïení vefiejné sbírky, bylo spoleãenství vûfiících z Prahy, ktefií pod ve-
dením paní Vlasty Tomcové vybrali ãástku 24.000 Kã a chtûli ji po-
slat na Sanctuárium BoÏího milosrdenství do Krakowa v Polsku.
Tam jim fiekli, proã chtûjí posílat peníze do Krakowa, kdyÏ v na‰í ze-

11

slavkovice.qxd  19.3.2008 9:29  Stránka 11



mi se také staví kostel BoÏího milosrdenství. Paní Tomcová tedy
hledala, kde to je. Ptala se v opavské diecézi, nevûdûli; v olomoucké,
nevûdûli; nakonec na biskupství v Brnû ji odkázali na P. Jana PeÀáze,
a ten jí sdûlil, kde vzniká nové poutní místo v na‰í vlasti. A tak se
nám v kvûtnu roku 2004 dostalo prvního vût‰ího penûÏního daru.
Do zahájení stavby v kvûtnu r. 2005 se se‰lo okolo 1 mil. Kã. Ne
zrovna mal˘m dílem téÏ bylo pfiispûní mlad˘ch divadelních ochot-
níkÛ z Jám, ktefií vystupovali v rÛzn˘ch krajích republiky s divadel-
ním pfiedstavením KristÛv Rytífi, ze Ïivota sv. Vojtûcha a také scho-
la na‰ich farností v˘tûÏkem sv˘ch koncertÛ.

Zaãátkem ãervence r. 2005 se v Rade‰ínské Svratce na páteãní m‰i
svaté objevil jist˘ ãlovûk. Nechal si dopodrobna vypovûdût o celé stav-
bû a zámûrech, které s poutním kostelem máme. Na závûr na‰eho
rozhovoru mne chytil za ruku a fiekl: „JiÏ na to máte!“ Domluvili
jsme se, Ïe vefiejná sbírka pobûÏí dál a on doplatí, co bude scházet.
Takto v‰e probíhalo aÏ do ukonãení stavby. Jedna babiãka, která svÛj
Ïivot zasvûtila Pánu Bohu a modlitbû za knûze a knûÏská povolání,
mnû jednou fiekla: „Modlila jsem se, aby Vám Pán BÛh pro tuto stav-
bu poslal ãlovûka, kter˘ by Vám pomohl.“ Jak Pán je nesmírnû po-
zorn˘ k prosbám Jemu oddan˘ch du‰í. Díky BoÏí Prozfietelnosti mo-
hla celá stavba probíhat plynule, bez jakéhokoliv pfieru‰ení. KdyÏ si
vzpomenu na reakce mnoh˘ch, kdyÏ jsem pfii‰el s my‰lenkou kostel
stavût: „Kde na to vezmeme?…”, nemohu Pána dosti vynachválit za
Jeho dar dÛvûry, kterou mi vloÏil do srdce. Kolik je dnes tûch, ktefií
tvrdí, Ïe BÛh není, ale já vím, Ïe BÛh je! A Ïe se stará! Chce na‰i dÛ-
vûru, tak jak ji chtûl po Abrahámovi, po MojÏí‰ovi a Izraelitech, kdyÏ
putovali pou‰tí do Zaslíbené zemû. On dokáÏe uzdravovat a pfieko-
návat na‰i slabost tam, kde mu dÛvûfiujeme! „JeÏí‰i, dÛvûfiuji Ti!“

Také se musím zmínit o úsilí získat pro poutní kostel ve
Slavkovicích ostatky sv. Faustyny. Za tím úãelem jsme nav‰tívili
v Krakowû v Lagiewnikách Kongregaci sester Matky BoÏího milosr-
denství. S Ïádostí podepsanou otcem biskupem Vojtûchem jsme
slavnostnû 17. dubna 2004 v Lagiewnikách po m‰i svaté ostatky sv.
Faustyny Kowalské pfievzali.

12
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V slavnostním prÛvodu jsme je za zpûvu a modliteb nesli
z Hlinného do farního kostela v Jámách. V Hlinném na nás mnozí
hodinu a pÛl ãekali, protoÏe na cestû autobusem z Krakova jsme
mûli znaãné zpoÏdûní. Sestry na závûr dopisu, kter˘m doprovázely
ostatky, uvedly: „AÈ se ve Va‰í farnosti naplÀuje pfiíslib Pána JeÏí‰e,
kter˘ fiekl své apo‰tolce: „KvÛli tobû obdaruji milostmi celé okolí.“

KéÏ milosrdn˘ Pán koná mezi Vámi veliká znamení a dot˘ká se
Va‰ich srdcí uzdravující mocí své milosrdné lásky”.

Myslím, Ïe v‰ichni, ktefií jsme se na stavbû poutního kostela
BoÏího milosrdenství a sv. Faustyny podíleli, jsme mnohokrát tato
slova sester pociÈovali.

O stavbû poutního kostela ve Slavkovicích jsme si dovolili infor-
movat Svatého otce Benedikta XVI. dopisem, kter˘ dne 5. fiíjna
2005, v den v˘roãí smrti svaté Faustyny, osobnû pfiedával ministr za-
hraniãních vûcí pan Cyril Svoboda. Bylo pro nás nesmírnou radostí
a povzbuzením, Ïe nám Svat˘ otec pro toto dílo poslal dvakrát svo-
je poÏehnání. 

Celá stavba je postavena ve tvaru dvou otevírajících se paprskÛ,
které vychází z JeÏí‰ova srdce. Nedaleko Slavkovic prochází svûtové
rozvodí. Takto symbolicky tyto dva paprsky vycházející z JeÏí‰ova
Srdce, ze Slavkovic obepínají cel˘ svût.

Poutní tradice, jak jiÏ je uvedeno v˘‰e, zaãala na nedûli BoÏího
Milosrdenství v roce 2003. Tehdy se nás nemnoho poutníkÛ se‰lo
v kapli sv. Rodiny v ¤eãici s P. Janem PeÀázem, dûkanem velkome-
zifiíãsk˘m, a doputovali jsme spoleãnû na místo budoucí stavby do
Slavkovic. Zde jsme se spolu s místními vûfiícími pomodlili
Korunku k BoÏímu milosrdenství. Pfií‰tí rok na tomto místû jiÏ sla-
vil první poutní m‰i svatou generální vikáfi brnûnské diecéze Mons.
Jifií Mikulá‰ek. Na závûr poutní m‰e svaté zdÛraznil podstatn˘ pr-
vek, Ïe poutní tradice k BoÏímu milosrdenství ve Slavkovicích zaãí-
ná pfied zapoãetím vlastní stavby poutního kostela. Od té doby po-
ãet poutníkÛ rok od roku neustále stoupá. Pfii minulé pouti
k BoÏímu milosrdenství v roce 2007 se zÛãastnilo okolo tfiinácti set
poutníkÛ z celé na‰í vlasti a ze zahraniãí. Na podzim roku 2007 se
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také uskuteãnila první pouÈ k v˘roãí smrti sv. Faustyny. Poutní prÛ-
vod vy‰el s jejími ostatky z farního kostela v Jámách.

Jsem nesmírnû vdûãn˘ za dvojí poÏehnání Svatého otce 
Benedikta XVI. pro toto dílo. 

Dûkuji v‰em, ktefií se na stavbû poutního kostela BoÏího milosr-
denství a sv. Faustyny ve Slavkovicích jakkoli podíleli a je‰tû podílet
budou. V‰em, ktefií se za toto dílo modlili a obûtovali, v‰em dárcÛm
z celé na‰í vlasti i ze zahraniãí, v‰em firmám i brigádníkÛm, které
a ktefií pfiímo provádûli práci. 

Díky sv. Faustynû za její pfiímluvu.
Díky sv. Josefovi, Ïe vypro‰oval fiemeslníkÛm patfiiãné schopnosti.
Díky Pannû Marii, Ïe nad námi drÏela svoji ochrannou matefiskou ruku.
Díky Pánu Bohu za toto nové poutní místo v na‰í vlasti.
S vdûãností a bázní pfied BoÏí Prozfietelností

V Rade‰ínské Svratce dne 1. ledna 2008, 

v den Slavnosti Matky BoÏí Panny Marie

14

Poznámka slavkovického rodáka
Doplním je‰tû nûco VELMI DÒLEÎITÉHO o BoÏím milosrdenství,

totiÏ Ïe Slavkovice si právû tuto kapli zaslouÏí, protoÏe platí pofiád
slovo BoÏí „Blahoslavení milosrdní, oni milosrdenství dojdou.”  (Mt
5,7). Tatínek nám vÏdycky fiíkával, Ïe kdyÏ se v padesát˘ch letech
jednalo o tom, Ïe je potfieba aspoÀ jednoho sedláka ze Slavkovic vy-
stûhovat, nikdy se nena‰li v obci tfii lidé, aby to podepsali. To byla
podmínka, kterou vyÏadovali funkcionáfii na okrese, aby to vypada-
lo, Ïe to chtûjí místní lidé. Ve Slavkovicích nikdo vystûhován nebyl,
vÏdy jeden podpis chybûl. 
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EXTERIÉR KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ

Nad knûÏi‰tûm kostela vyniká symbol Nejsvûtûjsího JeÏí‰ova
Srdce, které je zdrojem milosrdenství (foto str. 44). Stavba sama má
b˘t podobenstvím, které toto tajemství pfiibliÏuje:

Jako vláha, která padá na stfiechu a je v‰echna svedena do mísy
pfied vchodem, tak sestupuje BoÏí milosrdenství na paténu pfied 
oltáfiem u vchodu, aby obdarovalo úãastníky bohosluÏby (foto str.
45). Spoluúãast Panny Marie na zjevení BoÏího milosrdenství je 
naznaãena emblémem na zvonici (foto str. 44). Zaãíná andûlsk˘m
pozdravem: Ave Maria a konãí naplnûním Simeonova proroctví:
„Tvou vlastní du‰i pronikne meã”.

Oltáfi je rámován po stranách dvûma vitráÏemi. Pfii zvonici je scé-
na UkfiiÏování, protoÏe viditeln˘m znamením BoÏího Milosrdenství
je krev a voda, která vytryskla z JeÏí‰ova probodeného boku.

Z druhé strany oltáfie je scéna Zjevení Vzkfií‰eného Krista uãední-
kÛm v Emauzích, ktefií ho poznali „pfii lámání chleba”. JeÏí‰ totiÏ
zastfiel tajemství BoÏího milosrdenství do eucharistie (foto str. 16).
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Oba obrazy mají spoleãné schéma: JeÏí‰ uprostfied dvou vûrn˘ch.
A to na místû jeho obûti na Kalvárii, a také na místû, kde se zjevil ja-
ko Vzkfií‰en˘. Sám JeÏí‰ totiÏ fiekl: „Kde jsou dva nebo tfii shromáÏ-
dûni v mém jménu, tam jsem já uprostfied nich”.

INTERIÉR KOSTELA

Dominantou knûÏi‰tû je plastika JeÏí‰e ukfiiÏovaného a jeho eu-
charistická podoba na svatostánku. Zavû‰ení kfiíÏe má naznaãit, Ïe
v nûm sestupuje BoÏí milosrdenství na obûtní stÛl (foto str. 42).
Svatostánek má podobu Hostie se starobylou zkratkou IHS, která
znamená: JeÏí‰ Hfií‰n˘ch Spasitel (foto str. 18).

Pod svatostánkem je relikviáfi s ostatky svaté Faustyny Kowalské,
které JeÏí‰ zjevil pro svût tajemství BoÏího milosrdenství (foto str. 18).

Mozaiky v oknech knûÏi‰tû vedle svatostánku poukazují na vodu
a krev z otevfieného Kristova boku, a to ve dvou variantách:
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Dole: na vodu a krev z Kristovy kalvarské obûti a nad nimi na vo-
du a krev ze slavení eucharistie (foto str. 43).

Mozaiky oken blíÏ k oltáfii odkazují na symbol Ducha Svatého
v ohni a vûtru. Ve spodní rovinû je symbol hofiícího kefie, v nûmÏ se
poprvé zjevil BÛh MojÏí‰ovi na Sinaji, a naproti symbol vánku,
v nûmÏ se BÛh zjevil Eliá‰ovi na Chorebu (foto str. 43).

V horní rovinû je symbol ohnû pfii Seslání Ducha Svatého a na-
proti symbol Ducha jako holubice „v prudkém vichru” o Letnicích.

Obûtní stÛl má podobu patény, na kterou se klade tûlo a krev eu-
charistického Krista. Îe jde o obûÈ, naznaãuje symbolika podstavce:
V jeho stfiedu je Nejsvûtûj‰í Srdce, které pfiekonává sevfiení temn˘m
kovem a pfies utrpení, které zpÛsobují tmy, vyzafiuje Milosrdenství
do svûta. Ambon pro BoÏí slovo má podobn˘ podstavec. V nûm je 
uvûznûn JeÏí‰ jako Slovo. On sám se pfiirovnal k semeni, které má
dost síly, aby prorazilo sv˘m svûtlem sebe tvrd‰í pÛdu a pfiineslo
mnohonásobn˘ uÏitek.

Kropenka pfii vchodu má v pozadí mozaiku se symboly utrpení
Pánû: JeÏí‰Ûv krvav˘ pot z Getsemanské zahrady, stopy po biãování
a trním korunování. Z tohoto zdroje totiÏ tryská síla svûcené vody
(foto str. 43 vlevo).

VitráÏ ve zpovûdnici naznaãuje, jak BoÏí milosrdenství proniká do
tmy hfií‰níkova srdce a znovu je posvûcuje (foto str. 43). L. Kolek

Oltáfi

Kropenka

Ambon
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Presbytáfi kostela

Svatostánek

Schránka na ostatky sv. Faustyny

Vûãné svûtlo
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POST¤EHY SPOLUTVÒRCÒ KOSTELA

Novostavba kostela ve Slavkovicích probûhla z mého pohledu
v neobvykle klidné atmosféfie. âeské stavebnictví se pot˘ká s mno-
ha problémy z dÛvodu nedostatku finanãních prostfiedkÛ, kvalit-
ních fiemeslníkÛ i nûkter˘ch materiálÛ. U stavby kostela ve Slav-
kovicích byly v‰echny tyto problémy zdárnû vyfie‰eny. Podafiilo se za
pfiimûfien˘ch nákladÛ dosáhnout vysoké kvality díla, dodrÏet termín
dokonãení a v prÛbûhu stavby zrealizovat fiadu zmûn, operativních
fie‰ení a vylep‰ení stavby vãetnû zkoordinování práce rÛzn˘ch doda-
vatelÛ. Za velk˘ úspûch povaÏuji zaji‰tûní finanãních prostfiedkÛ na
takto rozsáhlou akci investorem stavby. Architektonické fie‰ení
stavby je v dané lokalitû v˘jimeãné a velmi pÛsobivé. Velmi kladnû
musím ohodnotit konstruktivní práci stavbyvedoucího. Klidn˘ prÛ-
bûh stavby byl nespornû ovlivnûn pÛsobením BoÏího milosrdenství
na v‰echny úãastníky v˘stavby.

Ing. ·voma Josef, stavební dozor

V Novém Veselí dne 9. ledna 2008 

Moje dojmy z prÛbûhu v˘stavby kostela BoÏího milosrdenství 
ve Slavkovicích

KdyÏ mû otec Pavel Habrovec oslovil, zda bych nechtûl fiídit stav-
bu kostela BoÏího milosrdenství a sv. Faustyny ve Slavkovicích, sou-
hlasil jsem. Byl jsem si vûdom, Ïe to nemusí b˘t stavba jednoduchá.
SloÏitost spoãívala v technickém fie‰ení stavby a vypl˘vala z úvahy,
Ïe se bude stavût dle moÏnosti svépomocí. Základní práce budou
provádût pracovníci odborné firmy, ale dle moÏností a ochoty se vy-
uÏije práce brigádníkÛ. KaÏd˘, kdo se vyzná ve stavebnictví, ví, Ïe
skloubit v‰echno dohromady, sehnat materiály, mechanismy, fie-
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mesla apod. na bûÏné stavbû, kde pracují samí odborní fiemeslníci,
není jednoduché, natoÏ na stavbû, která se uvaÏuje budovat z ãásti
svépomocí. ¤íkal jsem si ale, Ïe uÏ tfieba nemusím takové dílo sta-
vût, Ïe to mÛÏe b˘t má první, ale i poslední stavba tohoto typu, a po-
kud mnû Pán BÛh dává takovouto ‰anci, tak ji musím vyuÏít.
Povoláním jsem stavafi. Za tfiicet let práce jsem vybudoval hodnû
staveb. Nûkteré jednoduché, nûkteré dost sloÏité. PrÛbûh stavby
kostela BoÏího milosrdenství jsem vnímal dvûma pohledy, pohle-
dem stavbyvedoucího a pohledem kfiesÈana. 

Z pohledu stavbyvedoucího to byla stavba jako kaÏdá jiná – má své
základy, zdivo, stfiechu, tvar, vzhled, fiemeslné práce, má své problé-
my. Problémy se zaji‰Èováním materiálu, pracovníkÛ, mechanismÛ,
navazování jednotliv˘ch etap prací na sebe, technické fie‰ení detai-
lÛ, které na této stavbû byly zvlá‰tû sloÏité. Stavba se zakládala
v místû prudkého svahu, ãásteãnû na skalním podloÏí, kde ani tûÏ-
k˘ bagr nedokázal skálu odtûÏit, ãásteãnû na naplaveninû, kde
i v hloubce tfiech metrÛ bylo stále mûkko. Zakládání stavby nebylo
také snadné. Skloubit betonové konstrukce, které nesou dfievûnou
vûÏ, a hlavní hfieben stfiechy se zdûn˘mi obvodov˘mi zdmi, obloÏit
tyto konstrukce tepelnou izolací, aby nedocházelo k tepeln˘m mos-
tÛm, a zaloÏit soklové zdivo tak, aby toto v‰echno umoÏnilo plynu-
lé napojení omítek na kamenné obklady zadních pilífiÛ jak uvnitfi,
tak i zvenãí, nebylo jednoduché. Samozfiejmû, Ïe projekt stavby
a my‰lenku, jak má dílo vypadat, mnû formou náãrtÛ dával pan ar-
chitekt. Ty ale neobsahovaly v‰echny potfiebné kóty a míry. Neustále
jsem si maloval plánky, jak co kde udûlat, aby to na sebe navazova-
lo a stavba v koneãném dÛsledku vypadala tak, jak vypadá. 

Z pohledu kfiesÈana jsem stavbu a její prÛbûh vnímal jinak neÏ na
jinde. Na této stavbû byl vÏdy takov˘ klid. I kdyÏ byly problémy, ni-
kdo se nerozãiloval, v‰e se fie‰ilo s úsmûvem, odborné fiemeslné fir-
my pfieru‰ovaly své práce na jin˘ch stavbách, aby mohly pracovat
zde, a tím stavba mohla plynule pokraãovat. Nepocítil jsem problém
s financováním, kter˘ mnohdy b˘vá zásadní, nervy tak, jak 
jsou bûÏné na jin˘ch stavbách, jsem zde nemûl. Z prÛbûhu 
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realizace jsem nabyl pocitu, Ïe tuto stavbu fiídila BoÏí Pro-
zfietelnost. 

Jak jinak si vysvûtlit náhody, okolnosti, pfiíãiny a dÛsledky, které
se bûhem stavby udály. AÏ postupem ãasu jsem si toto v‰e uvûdomil. 

KdyÏ jsme odkopávali svah, kter˘ byl v místû stavby a jak je i dnes
vidût, byl dost prudk˘, byly prázdniny roku 2005. Mûsíce, kdy jsou
bûÏné boufiky a s nimi spojené nûkdy i pfiívaly vod. Kopec nad stav-
bou je dost velik˘, aby z nûj za boufiky steklo hodnû vody. Kdyby
v dobû, kdy byl svah podkopán a provádûly se základy opûrné zdi
a vlastní opûrná zeì, pfii‰la boufika s v˘‰e uveden˘mi dÛsledky, moh-
lo by to zapfiíãinit, Ïe se cel˘ svah dá do pohybu. A to by potom by-
ly ‰kody statisícové. Îádná voda ale nepfii‰la, opûrná zeì se v klidu
vybudovala vãetnû terénních úprav se zaji‰tûním zeminy proti spla-
vení. 

Stfiecha kostela má, jak je dnes vidût, atypick˘ tvar. Skládá se
z hlavního hfiebene, kter˘ tesafii sloÏili na zemi, a na nûj navazuje
zbytek vazby stfiechy. Potfiebovali jsme tûÏk˘ jefiáb, kter˘ by dokázal
na zemi smontovanou konstrukci uloÏit pfiesnû na dané místo.
Jefiáb, kter˘ na stavbu pfiijel, dan˘ úkol nezvládl. Osmitunové bfie-
meno na nûj bylo moc tûÏké. Byl potfieba tûÏk˘ jefiáb, kter˘ má nos-
nost ãtyfiicet tun. Uvedená nosnost byla nutná vzhledem k délce vy-
loÏení ramene. A právû takov˘to jefiáb zrovna v potfiebnou dobu
skonãil svoji práci na jiné stavbû ve Îìáfie nad Sázavou a byl voln˘.
Kdybychom zavolali o hodinu pozdûji, uÏ byl pryã, a neÏ by se se-
hnal dal‰í jefiáb, byly by to dny, moÏná t˘dny. I pfii vlastní montáÏi
hfiebene stfiechy nám opût ‰tûstí pfiálo. Staãilo, aby vyloÏení ramene
muselo b˘t o padesát centimetrÛ del‰í, a to by potom nezvládl ani
tento ãtyfiicetitunov˘ jefiáb a musel by b˘t povolán jefiáb je‰tû tûÏ‰í.

Pfii montáÏi dvacet metrÛ vysoké dfievûné vûÏe nepr‰elo, a to aÏ do
doby, neÏ se dfievûná konstrukce zabednila, vûÏ se zastfie‰ila a v‰e se
opatfiilo nátûrem. Normální je, Ïe v letních mûsících obãas pfiechá-
zí dé‰È. Kdyby pr‰elo v dobû montáÏe vûÏe, tak nejen Ïe to zpozdí fie-
meslné práce, ale voda se dostane do záfiezÛ, zádlabÛ apod.
Samozfiejmû by asi voda vyschla, ale kaÏd˘ ví, Ïe je lep‰í, kdyÏ jsou
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dfievûné konstrukce v dobû montáÏe suché. Mokrá konstrukce by 
sice vyschnout mûla, ale mÛÏe také nûkde dojít k zárodkÛm hnilo-
by, která se projeví aÏ léty. 

Aby se mohlo na stavbû pokraãovat v zimû na pfielomu roku 2006
a 2007, bylo nutné mít hotov˘ zdroj vytápûní. Podlahové topení se
zabetonovalo vãas, ale vlastní plynová pfiípojka vázla. Z dÛvodu
montáÏe vûÏe stálo kolem le‰ení, které bránilo v˘kopu pro plynovou
pfiípojku. NeÏ se vûÏ dokonãila, zbouralo se le‰ení a zajistila se fir-
ma na provedení pfiípojky, pokroãila doba tak, Ïe vlastní dokonãení
bylo hotové aÏ 16. prosince roku 2006. Pfii montáÏi plynového ve-
dení z umûlohmotn˘ch trubek nesmí mrznout, jinak nelze práce
provádût. V na‰em pfiípadû ale zaãalo mrznout aÏ po 16. prosinci, kdyÏ
byla pfiípojka hotová a zahrnutá. Kdyby pfii‰ly mrazy dfiíve, mohlo se
stát, Ïe by se stavba na zimu zastavila úplnû. Nûkdo mÛÏe fiíci, Ïe byla
mírná zima, ale bûÏné je, Ïe v pÛlce prosince jsou tuhé mrazy. 

Dal‰ím sledem zvlá‰tních „náhod“ bylo pfiemístûní telefonní bud-
ky. KaÏd˘, kdo znal b˘valé okolí dne‰ního kostela, ví, Ïe po levé stra-
nû naproti mostku stála telefonní budka a od ní smûrem ke ‰kole ‰lo
vzdu‰né vedení telefonních rozvodÛ. Pfii povolovacím fiízení stavby
vznikl poÏadavek budku pfiemístit. To ale nechtûl v té dobû Telecom
v Ïádném pfiípadû povolit. Byl dán souhlas k pfievedení vzdu‰ného
vedení do zemû a na to byl také zpracován projekt sítí, kter˘ uvaÏo-
val, Ïe vedle telefonní budky bude umístûn hlavní uzávûr plynu –
HUP. Pfiijela tedy firma, která provedla pfiesunutí kabelÛ ze vzdu‰-
ného do zemního vedení, práce provedla a odjela. Telefonní budka
zÛstala stát tam, kde stála. Potud nic divného. Projekt komunikace,
chodníkÛ a terénních úprav na tento stav navazoval. Vedle telefon-
ní budky rostl asi ãtyfiicetilet˘ strom, nijak velk˘, ale také Ïádn˘
kmínek. V prÛbûhu stavby se strom skácel a bylo tfieba vytrhnout
pafiez. KdyÏ pafiez stroj JCB trhal, do‰lo k po‰kození telefonního ka-
belu, kter˘ procházel pod kofieny stromu. Nemûl tam b˘t a nikdo
nechápal, kde se tam vzal. Pfiijeli odborníci z Telecomu, zkoumali
kabel a kroutili hlavami. Pfiijel jsem na stavbu právû kdyÏ tam byla
ãtyfii auta z Telecomu. ¤íkal jsem si, Ïe mû snad zavfiou. Problém
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byl ale nûkde jinde. Po‰kození kabelu nebylo tak podstatné, spravi-
lo to omotání speciální izolaãní páskou. Problém byl v tom, Ïe fir-
ma, která provádûla pfieloÏení kabelu do zemû, pfiesunula rozvodnou
skfiíÀ na nov˘ sloup v místû novû zbudované ãekárny a nedala do v˘-
kopu kontrolní kabel. Vedoucí ‰éfmontér Telecomu poÏadoval znovu
provést v˘kop trasy a zaloÏit patfiiãn˘ kabel. KdyÏ odcházel, jen tak
mimochodem fiekl, Ïe by bylo moÏné problém fie‰it pfiesunutím tele-
fonní budky za novû zbudovanou ãekárnu k dfievûnému sloupu, na
kterém je umístûna rozvodná skfiíÀ. KdyÏ jsem to zaslechl, okamÏitû
jsem zbystfiil. Problém s telefonní budkou v daném místû, v dobû po-
volování stavby nefie‰iteln˘, najednou lze tak snadno fie‰it? „Co by to
stálo?“ ptám se. A vedoucí na to odpovûdûl, Ïe tfieba nic. My zajistíme
pouÏit˘ rám z jiné telefonní budky, vy udûlejte základ v novém místû,
chlapi ze Slavkovic pomohou budku pfienést, ná‰ montér ji zapojí.
A tak se také stalo. Budka v novém místû za ãekárnou není ani vidût.
Kdyby zÛstala na pÛvodním místû, stála by u ní HUPka, vadila by pfii
zajíÏdûní automobilu na parkovi‰tû a byla by kaÀkou na vzhledu ce-
lého okolí stavby. Kdyby firma provádûjící pfiemístûní vedení do zemû
provedla práce odbornû, kdyby telefonní kabel neprorostl kofieny
stromu, kdybychom pafiez stromu vytrhli tak, Ïe bychom nepo‰kodi-
li kabel, kdyby zrovna na místû nebyl vedoucí z Telecomu, kter˘ je
k tomu oprávnûn a beze v‰eho souhlasil s pfiemístûním budky, tak se
toto v‰e nestalo. Tûchto kdyby je jaksi mnoho. 

V neposlední fiadû i to, Ïe na této stavbû, která byla jako kaÏdá ji-
ná – s v˘kopy, s le‰ením, pracovali na ní brigádníci, stavba nebyla 
ohraniãena – tak to, Ïe se pfii provádûní takovéto stavby nikomu nic
nestalo, je BoÏí pfiiãinûní.

Ono tûch zvlá‰tností a náhod bylo více. Nûkteré v˘raznûj‰í, nûkte-
r˘ch si ãlovûk ani nev‰iml. V kaÏdém pfiípadû ale tato stavba i její
prÛbûh zÛstane v mé mysli zachován. Jsem Pánu Bohu vdûãn˘, Ïe
mi dal moÏnost, schopnosti a zdraví se na této stavbû podílet, ne
kaÏdému je toto dopfiáno.

Pavel Poul, stavbyvedoucí

V ¤eãici dne 28. prosince 2007
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JAKÉ TO BYLO A JAK JSME TO PROÎÍVALI
(Vzpomínky, jak jsme vyrábûli lavice)

V kalendáfii je mûsíc bfiezen roku 2006, zima a sníh fiádí v nasto-
lené razanci této zimy a otec Pavel svolává na jedno páteãní ráno po-
radu do Slavkovic, a to v‰echny, ktefií se budou podílet na dokonão-
vání zapoãatého díla stavby kaple BoÏího milosrdenství. Vedle zá-
stupcÛ v‰ech fiemesel se porady zúãastnil i pan architekt Ludvík
Kolek z Brna, nám v‰em dobfie znám˘ mnoh˘mi stavbami církevní-
ho charakteru, zejména kostelÛ. V tento den je kaple ve fázi hru-
b˘ch stavebních obrysÛ a zapadena snûhem. Nyní je tfieba dohod-
nout v‰echny postupy a provedení, které povedou k jejímu dokon-
ãení v pÛvodním termínu bfiezen 2007. Ten den jsem byl cel˘ na-
pnut˘, jakou pfiedstavu bude mít pan architekt o lavicích.

Nade‰la ona chvíle a pan architekt z ãerné ta‰ky vytahuje svoje
pfiedstavy na papífie a rozdává je ve trojím vyhotovení k nahlédnutí
a posouzení. MÛj pohled padá na pÛdorysnou dispozici umístûní la-
vic. V tu chvíli mi (jak se fiíká) spadla brada. Lavice mají b˘t oblou-
kového tvaru. Mozek nastartoval a zaãal okamÏitû fie‰it danou situ-
aci. Zaãala vá‰nivá diskuse, padaly dal‰í návrhy, proã zrovna „rohlí-
ky” a ne rovné a lomené a kdo ví jaké je‰tû tvary, ale stanovisko pa-
na architekta bylo jasné a nemûnné. Jeho verdikt znûl jasnû, lavice-
budou takové, jaké mají b˘t, a dnes vím, Ïe to bylo rozhodnutí 
osvícené a naprosto v souladu s jeho v˘tvarn˘m zámûrem. 

SchÛzka skonãila, roze‰li jsme se a kaÏd˘ z úãastníkÛ mûl nad ãím
pfiem˘‰let. Veãer, kdyÏ se syn Milan vrátil ze zamûstnání, chtûl vû-
dût, co bylo, jaká byla domluva, protoÏe jsme jiÏ del‰í dobu vûdûli,
co nás ãeká, a upfiímnû jsme se na to tû‰ili. Ov‰em i on zÛstal za-
skoãen mojí informací a chvíli pfiem˘‰lel. Potom zvedl hlavu a pro-
hlásil: „Táto, vím, co to asi bude pfiedstavovat, ale my to spolu do-
káÏeme, protoÏe je to pro slávu Jeho jména.”  Toto byl v podstatû
impuls k tomu, abychom zaãali.
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Pak následovaly hodiny a hodiny diskusí o zásadních vûcech, pro-
toÏe pan architekt Kolek nám dal moÏnost a volnou ruku fie‰it tech-
nické provedení. Dále bylo nutno vyfie‰it, jak˘ typ a druh materiálu
pouÏijeme, jakou technologii zvolíme, jaká bude konstrukce apod.
Pochopitelnû tyto úvahy nás pronásledovaly i v noci, protoÏe ‰lo
o zpÛsob zcela nov˘ a bez velk˘ch zku‰eností v tomto rozsahu.
Zku‰enosti s oh˘báním máme pouze v oboru nábytku a v men‰ích
rozmûrech.

Potom bfiímû a tíhu odpovûdnosti pfiípravy pfievzal Míla, aby na
poãítaãi v‰e nar˘soval a vypracoval konstrukãní fie‰ení vãetnû zá-
vazn˘ch kót a rozmûrÛ. No a to uÏ byl zaãátek kvûtna, bylo nutno
pfiikroãit k vlastní v˘robû. Po dal‰ích diskusích jsme se rozhodli vy-
robit ‰ablony lavic, umístit je do prostoru kaple, sejmout v‰echny
úhly a základní rozmûry. ·ablony pak byly nezbytn˘m prÛvodcem
po celou dobu v˘roby. Pomalu jsme se oba do práce ponofiovali a po-
sléze tím celá rodina Ïila, a to vãetnû zetû v Praze, kter˘ musel mít
prÛbûÏné informace o stavu vûcí.

Nastalo období zaji‰Èování materiálu, jeho naváÏení, manipulace
s dubov˘m fiezivem, v˘roba nezbytn˘ch forem na lisování opûrákÛ
apod. 

ProtoÏe pÛvodní termín se velmi rychle blíÏil, bylo nutné se prá-
ci intenzivnû vûnovat, a tak celé dny aÏ do pozdních hodin vãetnû
sobot byly naplnûny prací. 

Musím fiíct, Ïe se nám práce dafiila a problémy se nám vyh˘baly,
coÏ neb˘vá aÏ tak ãast˘ jev. Souãástí denní modlitby bylo i podûko-
vání za dary, jichÏ se nám dostávalo, a ãasto jsme o tom s Mílou ve
volné chvíli hovofiili. Oba jsme v‰ak nervóznû ãekali na den, kdy
probûhne suchá montáÏ pfied závûreãnou povrchovou úpravou, jest-
li jsme se pfiece jen nedopustili nûjaké chyby, která by mohla b˘t o-
sudová a nevratná. KaÏdá fiada lavic má jin˘ polomûr od R 15,5–12,5
m a dojde-li ve v˘poãtu jednotliv˘ch rozmûrÛ dílcÛ k chybû, zne-
moÏní to jejich kompletaci.

To uÏ byl podzim roku 2006 a já jsem se pfiipravoval na cestu do
Izraele. Tehdy jsem si fiekl, Ïe do odjezdu (18. 10.) musíme alespoÀ
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polovinu smontovat, abych na to celou dobu nemusel myslet a tím
si nepokazil tak vroucnû oãekávanou cestu.

S pomocí BoÏí se to podafiilo a já mohl na 8 dní odcestovat. Ale
i tam moje my‰lenky zalétaly zpût domÛ a následovalo i nadále pfie-
m˘‰lení na téma – „co a jak dál?” Bylo to v‰ak jiÏ podstatnû mírnûj-
‰í a klidnûj‰í a já se mohl této pouti intenzivnû vûnovat.

Po návratu z cesty jsem se cítil odpoãat˘ a zejména posílen˘, moh-
li jsme dále v práci pokraãovat. Tam jsem si mimo jiné uvûdomil roz-
mûr a velikost BoÏího milosrdenství, bez kterého nemá nadûji nikdo
z nás.

V tomto období se jiÏ rozhodlo definitivnû o tom, Ïe termín vysvû-
cení  kaple bude odsunut, a tak bylo moÏno tempo ponûkud zmírnit.
V této dobû se aÏ do ãervna 2007 provádûla povrchová úprava a kom-
pletace lavic a tyto byly pfieváÏeny do Hlinného, kde díky rodinû
Markov˘ch jsme je uskladnili aÏ do doby dokonãení. V tomto období
byly vyrobeny vnitfiní dvefie a ostatní vybavení kaple. Nemohu si od-
pustit zmínku o spolupráci s panem Tulisem, umûleck˘m kováfiem,
se kter˘m mû svedly dohromady spoleãné práce na nûkter˘ch v˘ro-
bách. Byla to velmi pfiíjemná spolupráce – díky!

Záfií 2007 byl ten mûsíc, na kter˘ jsme se v‰ichni (celá rodina)
moc tû‰ili. To byl ãas, kdy mûlo dojít k instalaci na místû 
samém.

No a pak to pfii‰lo. Na sobotu zorganizovat pfievoz lavic
z Hlinného do Slavkovic a následnû provést ustavení vãetnû ukotve-
ní k podlaze.

Podzimní pouÈ k BoÏímu milosrdenství a sv. Faustynû se pfiiblíÏi-
la a na‰e práce do‰la svého naplnûní, jak bylo pfiání na‰eho otce
Pavla, dílo bylo úspû‰nû dokonãeno.

Dnes oba jasnû víme a v prÛbûhu na‰ich rozhovorÛ to bylo fieãe-
no nûkolikrát, Ïe jsme to nedokázali sami, Ïe to byl On a Jeho mi-
losrdenství, které nás po dobu více jak jednoho roku stráveného
u tohoto díla provázelo.

Rodina Such˘ch, stolafii 

V Jámách dne 13. ledna 2008 
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PRÒBùH STAVBY KOSTELA

Rok 2005

23. 5. pfiedání staveni‰tû
30.–31. 5. hrub˘ odkop svahu stavby
15. 6. vymûfiení
16. 6. v˘kop základu pro opûrnou zeì
11. 7.–20. 7. zaãátek a dokonãení kamenného soklu opûrné zdi
21. 7.–13. 8. vytyãení, v˘kop a betonáÏ základÛ kostela
8. 8.–13. 8. kamenn˘ sokl kostela
26. 8. zahájeno zdûní zdiva
10. 10. tesafiské práce na stfie‰e kostela
17. 11. dokonãena hrubá stavba vãetnû stfiechy, 

stavba zazimována a pfieru‰ena

Rok 2006

7. 8.–30. 9. úprava pilífiÛ, elektro a vodoinstalace, 
vnitfiní omítky

záfií montáÏe konstrukce vûÏe
listopad podlahové topení a betonáÏ podlah
25. 11. posvûcení a usazení zvonu kostela 

(svûtil dûkan Jan PeÀáz)
29. 11. v˘kop pro plynovou pfiípojku
1. 12. v˘kop pro vodovodní pfiípojku
16. 12. zahrnutí v˘kopÛ pfiípojek a urovnání terénu

Rok 2007

leden–duben obklady pilífiÛ, 
obklad dfievûného stropu palubkami
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2. 4.–14. 4. vitráÏe oken presbytáfie, osazení kamenné ka‰ny
u venkovního oltáfie, obklady sociálního zafiízení

18. 4. osazení monstrance na stfie‰e kostela
ãerven pfiední vitráÏe
ãerven–záfií obklady vnûj‰ích pilífiÛ
13.–17. 8. dláÏdûní chodníkÛ kostkou
záfií dokonãení vnûj‰ích omítek, 

instalace lavic a dvefií kostela
21. 9. poloÏení kostky pfied vchodem kostela
listopad zahájení prací na vybudování komunikace 

chodníku a parkovi‰tû pfied kostelem, 
dláÏdûní ramp

listopad vnûj‰í osvûtlení kostela, pfieru‰ení úprav
14. 12. kolaudace kostela
16. 12. zahrnutí v˘kopÛ pfiípojek a urovnání terénu

Rok 2008
leden–únor dláÏdûní prostranství pfied kostelem

Veãerní pohled na zasnûÏen˘ poutní kostel
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BAREVNÁ FOTODOKUMENTACE
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Úprava terénu pfied stavbou kostela

Dohotovení kamenného soklu opûrné zdi a zpevnûní svahu
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Architekt kostela Ludvík Kolek se stavbyvedoucím Pavlem Poulem

Kamenn˘ sokl kostela a zahájení zdûní zdiva
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Stavba nosn˘ch zdí a betonáÏ základÛ kostela

Dokonãování nosn˘ch zdí a pilífiÛ
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Usazení krovu na hrubou stavbu

Pokládání podlahového topení
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Bednûní a montáÏ konstrukce vûÏe
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Interiér kostela v prÛbûhu hrubé stavby

Pfied dokonãením hrubé stavby
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Osazení monstrance na stfiechu kostela
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Pohled na nov˘ kostel sv. Petra ve Wadovicích pfii pouti 16. aÏ 17. 4.
2004, která se konala pfii pfiíleÏitosti vyzvednutí ostatkÛ sv. Faustyny

PapeÏská bazilika ve Wadovicích, kde byl pokfitûn 
Karol Wojtyla, budoucí papeÏ Jan Pavel II.

slavkovice.qxd  19.3.2008 9:29  Stránka 37



38

P. Pavel Habrovec pfiebírá v Krakovû 
relikviáfi s ostatky sv. Faustyny

Jáhen L. Kinc
a P. Pavel
Habrovec

s relikvií sv.
Faustyny

Pfii m‰i svaté 
v Lagiewnikách
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Poutní tradice do Slavkovic k BoÏímu milosrdenství zaãala na nedûli
BoÏího milosrdenství v roce 2003, fotografie z roku 2004

Generální vikáfi brnûnské diecéze Mons. Jifií Mikulá‰ek 
pfii první poutní m‰i svaté v roce 2004
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Podnût k poutní tradici dal P. Jan PeÀáz,
dûkan velkomezifiíãsk˘ a rodák slavkovick˘

Druhou poutní m‰i svatou v roce 2005 
slavil novofií‰sk˘ opat 

P. Rudolf Kosík, OPraem. 
s relikviáfiem sv. Faustyny (dvakrát detail)
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Pátá pouÈ k BoÏímu milosrdenství ve Slavkovicích 15. 4. 2007
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Korpus kfiíÏe je darem litomûfiické diecéze
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VitráÏ 
ve zpovûdnici

VitráÏe 
v presbytáfii

VitráÏ u vchodu 
do kostela
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Mariánsk˘ emblém 
a kfiíÏ na vûÏi kostela

Zvon odlila a darovala firma Îìas, a. s.

Monstrance na stfie‰e poutního kostela
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âelní pohled na vstup do poutního kostela

Venkovní oltáfi a kamenná patena
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Pohled do zakristie

Zpovûdní místnost

Pfiíprava obrazu BoÏího milosrdenství k pfievozu do ¤íma dne 17. 2. 2008
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V úter˘ 19. 2. 2008 jsme slavili m‰i svatou v fiímském kostele 
Santo Spirito in Sassia, v dûji‰ti I. svûtového kongresu 

o BoÏím milosrdenství konaném ve dnech 2. aÏ 6. dubna 2008

Socha sv. Faustyny Boãní oltáfi s obrazem 
BoÏího milosrdenství, kter˘

posvûtil Svat˘ otec Jan Pavel II.
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Poutníci s obrazem BoÏího milosrdenství
jdou na audienci do Auly Pavla VI.

ve Vatikánu

Dary pro Svatého otce – brou‰ená váza s podûkováním a obrazem 
poutního kostela ve Slavkovicích
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Pohled do Auly Pavla VI. pfii generální audienci 20. 2. 2008

Svat˘ otec Benedikt XVI. osobnû poÏehnal obraz BoÏího milosrdenství 
pro poutní kostel ve Slavkovicích
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Pfiedání darÛ papeÏi Benediktu XVI. s vdûãností za poÏehnání obrazu
BoÏího milosrdenství pro poutní kostel ve Slavkovicích

Svat˘ otec Benedikt XVI. sleduje sv˘m pohledem obraz BoÏího milosrdenství
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Odpovûì ãesk˘ch a moravsk˘ch poutníkÛ na pozdrav Svatého otce

Spoleãná fotografie pfied bazilikou sv. Petra s poÏehnan˘m obrazem
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Dûkovná m‰e svatá v bazilice Santa Maria Maggiore za stavbu 
poutního kostela BoÏího milosrdenství ve Slavkovicích 

a za poÏehnání obrazu Svat˘m otcem

V této bazilice byly schváleny roku 868 liturgické knihy 
pfieloÏené do staroslovûn‰tiny
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JMENN¯ SEZNAM TùCH, 
KDO SE PODÍLELI NA STAVBù KOSTELA 

1. Brigádníci ze Slavkovic
2. Farníci ze Slavkovic, Jam, Hlinného, 

MÚ Nového Mûsta na Mor., dárci dfieva 
3. Milan MuÏátko - malostarosta Slavkovic, 

koordinátor práce brigádníkÛ
4. Ludvík Kolek – architektonick˘ návrh 

stavby a vybavení kostela
5. Ing. Jifií Pospí‰il – projektová dokumentace 

k územnímu fiízení
6. Ing. Arch. Zdenûk Bure‰, Brno, Hlinky 92 – autor 

stavebního projektu
7. Ing. Josef ·voma, Nové Veselí – stavební dozor
8. Ing. Jaromír Pospíchal, NíÏkov 173, – dodavatel 

stavební ãásti stavby
9. Pavel Poul, ¤eãice 60 – stavbyvedoucí

10. Stanislav âern˘, Sirákov 53 – filmové zdokumentování 
stavby KBM a poutních m‰í

11. E-Mont, s.r.o., Vratislavovo nám. 115, Nové Mûsto na Moravû
– zemní práce

12. Jaroslav Vafiák, Petrovice 23, 592 31 Nové Mûsto na Moravû
– kamenn˘ sokl

13. Pavel Mike‰, Slavkovice 93, 592 31 – v˘kopy základÛ
14. Polnick˘ a synové, Nová Ves 125, 592 31 Nové Mûsto 

na Moravû – tesafiské práce, podbití fiíms, le‰ení
15. Josef ·ikl a Franti‰ek DoleÏal, Jámy 141, 592 32  

– klempífiské práce 
16. ZAHRADA VYSOâINA, Ing. Uhlífi Karel, Ing. JanÛ Dana,

Brodská 104, Îìár nad Sáz. – ozelenûní okolí kostela
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17. Jan MuÏátko, Jámy 7, 592 32 – elektroinstalace a osvûtlení
18. TERMONT plus s.r.o.  Josef Eichler, ¤eãice 170, 592 33 

– vodoinstalace, topení, plynová pfiípojka
19. GRANIT Lipnice nad Sázavou 293, 592 33 Dolní Mûsto 

– kamenné v˘robky – obklady, dlaÏby, oltáfi, ka‰na, kostky
20. IZOLACE Pavel Divi‰, KnûÏice 30 – ploché stfiechy
21. GEOSET spol.s.r.o., Libu‰ínská 183, Îìár nad Sázavou, 591 01

– geometrické práce
22. GREMI Milan Gregor, Jungmannova 1, Îìár nad Sázavou 591 01

– projektová dokumentace, plynové pfiípojky
23. Ing. Marek Stehlík – GEODEZIE Brno – geometrické práce
24. TECHNOSTAV spol.s.r.o., So‰kova 660, 

Nové Mûsto na Moravû 592 31 – stfiedotlaká pfiípojka plynu
25. VODÁRENSKÁ akciová spoleãnost a.s., provoz Nové Mûsto 

na Moravû, Kárníkova 1156, 592 31  – vodovodní pfiípojka
26. Pavel Cvrkal, Nedvûdice 14, 592 62 – kamenické práce, 

obklady a dlaÏby
27. Bohuslav Poul, ¤eãice 145, 592 33 Rade‰ínská Svratka – fasáda
28. ÎëAS a.s., Strojírenská 675/6, Îìár nad Sázavou 591 01   

– ulití zvonÛ
29. Mgr. Ing. Pavel Kylián, Ho‰tická 87, Brno 642 00 

– usazení a zprovoznûní zvonÛ
30. Franti‰ek Juránek, Zubfií 92, Nové Mûsto na Moravû 592 31

– revize elektroinstalace 
31. Milan Such˘, Jámy 23,  592 32 – lavice, stolafiské prvky
32. Pavel Novotn˘, Jámy 99, 592 32 – vybavení sakristie 

a zpovûdní místnost
33. MAPEMI v.o.s. – Martin Vr‰a, Polniãka 146, 591 02

– vstupní dvefie a zádvefií, osazení dvojskel u vitráÏí
34. Mitvalsk˘ Tomá‰, Královopolská 544/54, Brno 616 00 

– vitráÏe oken
35. Tasovsk˘ Pavel, E. F. Buriana 925, Námû‰È nad Oslavou 

– umûleck˘ kováfi – monstrance ve vrcholu stfiechy,
dvouramenn˘ kfiíÏ na vûÏi, mariánsk˘ reliéf na vûÏi
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36. Josef Tulis, Dlouhé 69, 592 55  Bobrová – umûleck˘ kováfi 
– oltáfi, ambon, svatostánek, kropenka, upevnûní kfiíÏe 
uvnitfi nad oltáfiem, schránka na ostatky sv. Faustyny

37. Technické sluÏby Nové Mûsto na Moravû, So‰kova 
– komunikace a asfaltové plochy pfied kostelem

38. UNIPROJEKT, Studentská 1133, Îìár nad Sázavou 591 01 
– projektová dokumentace venkovní komunikace

39. Mûstsk˘ úfiad Nové Mûsto na Moravû, 
Vratislavovo nám. 103, 592 31 – investor ãekárny, 
komunikace a chodníkÛ

40. Franti‰ek ·andera, Nová Ves 127, Nové Mûsto na Moravû 592 31
– pokládka dlaÏeb ze Ïulov˘ch kostek

41. Milivoj Husák, Lelekovice, Ve Dvofie 110,  664 31 
– obraz BoÏího milosrdenství

42. Vladimír Kuãera, Hlinky 42, 603 00 Brno 
– restaurování korpusu kfiíÏe

43. Ing. Alena Sou‰ková – návrh sadbové úpravy kostela BoÏího 
milosrdenství     
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ÎIVOTOPIS SESTRY FAUSTYNY

Svatá Marie Faustyna Kowalská se narodila roku 1905 jako tfietí

z deseti dûtí ve zboÏné zemûdûlské rodinû v Glogowci v Polsku. Pfii

kfitu dostala jméno Helena. KdyÏ jí bylo sedm let, poprvé usly‰ela

hlas povolání k duchovnímu Ïivotu. O tfiináct let pozdûji klepala na

mnohé klá‰terní brány, aÏ ji nakonec 1. srpna 1925 pfiijali do klá‰-

tera Kongregace sester Matky BoÏího Milosrdenství ve Var‰avû, kde

pfiijala jméno Marie Faustyna. Po pûti letech noviciátu v Krakovû

sloÏila vûãné sliby ãistoty, chudoby a poslu‰nosti. Sestra Faustyna

byla pfiirozená, veselá a plnila povinnosti kuchafiky, zahradnice

a vrátné v fieholních domech v Krakovû, Plocku a Vilnû. V této do-

bû ji JeÏí‰ vyzval, aby si psala deník. Tyto mimofiádné zápisky od-

halují hloubku a bohatství jejího duchovního Ïivota a spojení

s Bohem. Dostala velké milosti a mnoho duchovních darÛ: dary

kontemplací, zjevení, vizí, proroctví, skryt˘ch stigmat, ãtení v lid-

sk˘ch du‰ích a hlubokého poznání tajemství BoÏího milosrdenství

a také neobvykl˘ dar mystické svatby.

Bûhem svého Ïivota nebyla sestra Faustyna známá, neznalo ji

ani mnoho sester z kongregace. Jen nûkolik pfiedstaven˘ch a zpo-

vûdník vûdûli o jejích zjeveních a vidûních. Duchovnû spojena

s Kristem zemfiela 5. fiíjna 1938 na tuberkulózu ve sv˘ch 33 letech,

po tfiinácti letech fieholního Ïivota.

Faustynino poslání roz‰ífiit poselství BoÏího milosrdenství zaãalo

22. února 1931. Kristus se jí zjevil ve vidûní a pfiikázal jí, aby na-

malovala jeho obraz, kde mu ze srdce vychází ãerven˘ a svûtl˘ pa-

prsek. Na obraze mûlo b˘t napsáno: JeÏí‰i, dÛvûfiuji Ti.

Dne 18. dubna 1993 na námûstí sv. Petra v ¤ímû prohlásil 

Svat˘ otec Jan Pavel II. sestru Marii Faustynu Kowalskou za bla-

hoslavenou, 30. dubna 2000 byla prohlá‰ena svatou.

(Pfievzato z ãasopisu Milujte se!) kontakt: www.milujte.se
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Rescript autentiãnosti ostatkÛ sv. Faustyny uloÏen˘ch k vefiejné

úctû v kostele
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KONGREGACE SESTER MATKY BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ POSTULACJA 
SV. SESTRY FAUSTYNY ÚL. SIOSTRY FAUST¯NY 3, 30-420 KRAKÓW

Ctihodn˘ otãe, drazí farníci
Kongregace Matky BoÏího milosrdenství s velkou radostí pfiedává ostatky svaté

sestry Faustyny k vefiejné úctû ve Va‰em farním spoleãenství. Právû k sestfie
Faustynû fiekl Pan JeÏí‰ úÏasná slova: V dobû Starého zákona jsem posílal svému
lidu proroky s v˘strahami. Dnes posílám celému lidstvu tebe se sv˘m milosrden-
stvím. Nechci zranûné lidstvo trestat, n˘brÏ touÏím je vyléãit pfiivinutím na své
milosrdné Srdce. (Deníãek, 1588)

Bûhem své poslední pouti sv. Otec slavnostnû zasvûtil cel˘ svût BoÏímu milosr-
denství; pfii tom fiekl: âiním to s vroucí touhou, aby poselství o milosrdné lásce
Boha, které zde bylo oznámeno prostfiednictvím svaté sestry Faust˘ny, proniklo ke
v‰em obyvatelÛm zemû a naplnilo jejich srdce nadûjí. KéÏ se toto poslání ‰ífií z to-
hoto místa na celou na‰i milovanou vlast a na cel˘ svût. KéÏ se naplÀuje zavazují-
cí zaslíbení Pána JeÏí‰e, Ïe odtud má vzejít jiskra, která pfiipraví svût na jeho po-
slední pfiíchod. Je tfieba tuto jiskru BoÏí milosti roznítit. Je tfieba pfiedávat svûtu 
oheÀ milosrdenství. V milosrdenství Boha najde svût pokoj a ãlovûk ‰tûstí.

Touha, aby ve Va‰í farnosti ve znamení ostatkÛ byla pfiítomná svatá sestra
Faustyna - sekretáfika a apo‰tolka Pana JeÏí‰e milosrdného - je naplnûním tûchto
slov. Jsi sekretáfikou mého milosrdenství - fiíkal jí Pán JeÏí‰ - vyvolil jsem tû pro
tento úfiad v tomto i v budoucím Ïivotû, (Deníãek 1605) abys du‰ím dávala poznat
mé veliké milosrdenství, které k nim mám, a vybízela je k dÛvûfie v propast mého
milosrdenství... (Deníãek 1567)

Tím, Ïe jste vzali sv. sestru Faust˘nu k sobû sdílíte s ní a se svat˘m Otcem stej-
nou touhu pfiijmout poselství milosrdenství a zanést je kaÏdému, koho potkáte.
TouÏíte roznítit oheÀ milosrdenství ve va‰ich srdcích, rodinách, ve ‰kolách a v za-
mûstnání, ve spoleãenstvích skrze modlitbu a opravdov˘ kfiesÈansk˘ Ïivot. Od této
chvíle bude sestra Faustyna pfieb˘vat mezi Vámi a bude novou ãlenkou Va‰í far-
nosti.

Ve svém Deníãku ã. 281 pí‰e sv. sestra Faustyna o svém poslaní v církvi: Dobfie
vím, Ïe mé poslání mou smrtí nekonãí, ale zaãíná. Ach, du‰e pochybující, pood-
halím vám rou‰ku nebe, abych vás pfiesvûdãila o BoÏí dobrotû, abyste uÏ více ne-
zraÀovaly nejslad‰í JeÏí‰ovo Srdce nedÛvûrou. BÛh je láska a milosrdenství.

A na jiném místû: Na tebe, ubohá zemû, nezapomenu, i kdyÏ cílím, Ïe se oka-
mÏitû celá ponofiím do Boha jako do oceánu ‰tûstí, ale to mi nezabrání vrátit se
na zem a dodávat du‰ím odvahu a vybízet je k dÛvûfie v BoÏí milosrdenství.
Samozfiejmû, to ponofiení v Bohu mi umoÏní neomezenou ãinnost. (Deníãek 1582)
Pfiejeme Vám, váÏen˘ Otãe a i Vám milí farníci, aÈ skrze pfiítomnost a pfiímluvu sv.
sestry Faustyny zakou‰íte v kaÏdé chvíli a v kaÏdé Ïivotní situaci lásku milosrdné-
ho Boha a dÛvûfiujete Mu bezmeznû. KéÏ Vás sv. sestra Faustyna vede po cestách
BoÏího milosrdenství skrze stále hlub‰í pronikání do tajemství té nejvût‰í vlast-
nosti Boha, aÈ Vám pomáhá uskuteãÀovat toto tajemství ve va‰em kaÏdodenním Ïi-
votû v modlitbû, ve slovech a skutcích.

AÈ se ve Va‰í farnosti naplÀuje pfiíslib Pána JeÏí‰e, kter˘ fiekl své apo‰tolce: KvÛli
tobû obdaruji milostmi celé okolí. KéÏ milosrdn˘ Pán koná mezi Vámi veliká zna-
mení a dot˘ká se Va‰ich srdcí uzdravující mocí své milosrdné lásky.

S modlitbou u nohou Milosrdného JeÏí‰e 
a u ostatkÛ sv. sestry Faustyny

S.M. Ignacja BazanKraków-Lagiewniki, 2004

PrÛvodní dopis od sester Kongregace Matky BoÏího Milosrdenství 
k ostatkÛm sv. Faustyny ze dne 17. dubna 2004
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PoÏehnání Svatého otce Benedikta XVI. z 15. fiíjna 2005
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Svátek BoÏího Milosrdenství

Slavíme první nedûli po Velikonocích. Nedûli BoÏího Milosrdenství stanovil pa-
peÏ Jan Pavel II. v den svatofieãení polské fieholnice Faustyny Kowalské (30. dubna
2000). Právû sestfie Faustynû bylo pfii zjevení svûfieno poselství o milosrdenství ur-
ãené celému svûtu. 5. kvûtna 2000 byl pak vydán dekret Kongregace pro bohosluÏ-
bu a svátosti, kter˘m byla ustanovena 2. nedûle velikonoãní jako nedûle BoÏího
Milosrdenství.

Svátek BoÏího Milosrdenství v‰ak nemá b˘t jen dnem zvlá‰tní oslavy Boha
v tomto tajemství, ale také dnem milosti pro v‰echny lidi a zvlá‰tû pro hfií‰níky.
Pán JeÏí‰ totiÏ obdafiil tento svátek velk˘mi pfiísliby. Nejvût‰í z nich je spojen se
svat˘m pfiijímáním pfiijat˘m v tento den. Je to pfiíslib „úplného odpu‰tûní vin
a trestÛ“, ãili stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve svátosti kfitu. Je to den vel-
ké amnestie pro v‰echny, zvlá‰tû pro hfií‰níky. „V tento den,“ fiekl JeÏí‰ sv.
Faustynû, „jsou otevfiena v‰echna stavidla BoÏí, skrze nûÏ proudí milosti; aÈ se Ïád-
ná du‰e nebojí ke mnû pfiiblíÏit, i kdyby její hfiíchy byly jak ‰arlat.“ (Deníãek 699).

Pfiípravou na svátek má b˘t novéna, která spoãívá v modlitbû korunky k BoÏímu
Milosrdenství (zaãíná na Velk˘ pátek, trvá devût dní. „V té novénû,“ slíbil JeÏí‰,
„udûlím du‰ím ve‰keré milosti.“ (Deníãek 786). V den svátku BoÏího Milosrdenství
JeÏí‰ pak chce zahrnout lidi nejen spásonosn˘mi milostmi, ale rovnûÏ ãasn˘mi da-
ry, a to jedince stejnû jako lidská spoleãenství. V‰echny, i ty nejvy‰‰í milosti a dob-
ra jsou v tomto dnu dostupny pro kaÏdého, kdo o nû prosí s velkou dÛvûrou.
Takovou hojnost milostí a darÛ Kristus nespojil se Ïádnou jinou formou poboÏ-
nosti.

JeÏí‰ si pfieje, aby v tento den byl slavnostnû posvûcen obraz BoÏího
Milosrdenství a také vefiejnû, ãili liturgicky uctûn. Mají-li mít vûfiící uÏitek z vel-
k˘ch darÛ, které chce Pán dát kaÏdému ãlovûku, je tfieba, aby byli v milosti posvû-
cující (po svátosti smífiení), aby nemûli zalíbení v Ïádném hfiíchu, aby plnili pod-
mínky úcty k BoÏímu Milosrdenství (dÛvûra a ãinná láska k bliÏnímu) a pfiistoupi-
li v ten den k „prameni Ïivota“, ãili ke sv. pfiijímání.

Zdroj: www.apha.cz
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Plnomocné odpustky

29. ãervna 2002 vydal Svat˘ stolec dekret, kter˘m udûlil Jan Pavel II. plnomoc-
né odpustky v‰em, ktefií se Slavnosti BoÏího Milosrdenství (2. nedûle velikonoãní)
zúãastní v chrámû jakékoliv poboÏnosti k BoÏímu Milosrdenství. V dekretu se mi-
mo jiné praví:

Nejvy‰‰í veleknûz veden˘ horoucí touhou co nejvíce podpofiit u kfiesÈanského li-
du zboÏnou úctu k BoÏímu Milosrdenství, aby z ní mohli oãekávat co nejbohat‰í
duchovní plody, 13. ãervna 2002 na audienci pro odpovûdné ãleny apo‰tolské peni-
tenciarie stanovil: Udûlují se plnomocné odpustky za obvykl˘ch podmínek vûfiícím,
ktefií o 2. nedûli velikonoãní, tedy o nedûli BoÏího Milosrdenství, s du‰í zcela od-
vrácenou od jakéhokoliv hfiíchu, i v‰edního, zúãastní se poboÏnosti ke cti BoÏího
Milosrdenství, nebo alespoÀ pfied vefiejnû vystavenou nebo ve svatostánku uloÏe-
nou Nejsvûtûj‰í svátostí oltáfiní se pomodlí Otãe ná‰, vûfiím a invokaci: „JeÏí‰i, dÛ-
vûfiuji Ti!“ âásteãn˘ odpustek se udûluje vûfiícím, ktefií se zkrou‰en˘m srdcem po-
zvednou mysl k milosrdnému Pánu JeÏí‰i a pomodlí se nûkterou ze schválen˘ch in-
vokací. KnûÏí, ktefií vykonávají pastoraãní ãinnost, pfiedev‰ím faráfii, aÈ informují
co nejvhodnûj‰ím zpÛsobem vûfiící o tomto spásném ustanovení Církve, aÈ jsou pfii-
praveni naslouchat jejich zpovûdi a v nedûli BoÏího Milosrdenství po m‰i svaté ne-
bo po ne‰porách nebo pfii zvlá‰tní poboÏnosti ke cti BoÏího Milosrdenství vedou vû-
fiící v dÛstojném obfiadu recitování v˘‰e uveden˘ch modliteb. V katechezi aÈ laska-
vû povzbudí vûfiící, aby co nejãastûji praktikovali skutky milosrdné lásky a byli pfií-
kladem v poslu‰nosti k JeÏí‰ov˘m slovÛm:

„Blahoslavení milosrdní, neboÈ oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7)
Tento dekret má trvalou platnost.    

Zdroj: Svûtlo ã. 12 a 15/2007
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