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1. května 2020

Pátek Po 3. neděli velikonoční

1. čtení: Sk 9, 1–20
Mezizpěv: Žl 117

Evangelium: Jan 6, 52–59

Miroslav František Falkenauer

Naše první pouť k svaté Paní Zdislavě 

Psal se rok 1986 a my jsme čekali naše třetí dítě. Společnost byla 
znormalizovaná a vypadalo to, že komunisté budou vládnout stále. 
Byl jsem jediný ze šesti sourozenců, který neemigroval, otec se 
vrátil ze zahraničí v šedesátém devátém na amnestii, která žádnou 
amnestií nebyla, protože se s ním tento prohřešek táhl po celý zby
tek života. O dva roky dříve jsme odešli z Plzně na vesnici, protože 
jsme se dozvěděli, že s mým kádrovým profilem budu vždycky jen 
manuálně pracovat a větší byt nedostaneme.

Bylo tedy pozdní jaro roku 1986 a my jsme s manželkou byli 
pár měsíců novici ilegálního třetího řádu sv. Dominika. A byl to 
věru noviciát luxusní, kromě neustálého nebezpečí zatčení od 
tajné policie by nám ho mohl kdekdo závidět. Měli jsme totiž výji
mečnou péči od otců – ilegální provinciál otec Dominik Duka byl 
zaměstnán v plzeňské škodovce, naším novicmistrem byl otec Jor
dán Vinklárek. Ten zrovna měl státní souhlas k výkonu duchovní 
služby a sloužil na faře v nedalekém Stodě. Když za námi – kryt 
zkušenými konspirativními postupy – dojížděl do našeho bytu, 
občas vyprávěl, jak mu příslušníci StB v noci lezou na faru, a po
dobné historky.

A byl to otec Jordán, kdo nám – dvěma mladým rodinám – do
poručil pouť do Jablonného k (tehdy ještě) blahoslavené Zdislavě. 
Vše bylo samozřejmě tajné. Další člen řádu dá zprávu otcům do
minikánům do Jablonného a ti nás budou čekat a přespíme tam. 
Už nevím proč – snad proto, že o víkendu byl v Jablonném přeci 
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jen ostražitější policejní dohled a také proto, aby se nám otcové 
mohli věnovat – jsme jeli ve čtvrtek po práci. Než jsem přišel 
z práce, než jsme děti odevzdali babičce, byl už podvečer, když 
jsme vyráželi z Plzně. Dálnic tehdy mnoho nebylo, asi jsme i na 
cestě bloudili a bylo jedenáct v noci, když jsme dorazili do Jablon
ného. Vedle baziliky jsme po chvíli hledání našli vchod a u něj zvo
nek „dominikáni“. Zvonili jsme na něj – nic se neozývalo, nic se 
nehýbalo. Všude mrtvé ticho a tma. Začali jsme obcházet baziliku 
a když jsme ji obešli, z druhé strany jsme za plotem a hromadou 
suti na kopci uviděli světélko ve druhém patře. A tak jsme – já 
i moje žena v osmém měsíci těhotenství – prolezli dírou v plotě 
a po starých taškách a cihlách jsme se hrabali vzhůru k domu. 
Občas jsem nahrábl kamínek vhodné velikosti a snažil se hodit 
ho do svítícího okna. Konečně se otevřelo a ozvalo se: „Co tam 
děláte, mám tu pušku, okamžitě zmizte, nebo volám policajty!“ 

Co ale máte zavolat v tichu noci, když máte upozornit na kon
spirační schůzku a předpokládáte, že někde za rohem může být 
příslušník StB? Nenapadlo mě nic lepšího než: „No konečně! 
Tady jsou Plzeňáci!“

Co tenkrát vedlo otce Jindřicha – neboť to byl on, kdo vyhlédl – 
k tomu, aby nás poslal zpět ke vchodu a šel nám otevřít, nevím. 
Byl to první z mnoha drobných zázraků od Paní Zdislavy, kterých 
jsme pak zažili ještě mnoho. Otec Jindřich, jak se pak vysvětlilo, 
totiž vůbec nevěděl, že máme přijet – tady konspirace zcela se
lhala. Měl nás buď za zloděje králíků, se kterými stále bojoval, 
anebo hůř, za agenty StB, kteří bojovali s ním. Přesto nám upro
střed noci otevřel a když viděl manželku v pokročilém těhotenství 
a mě, celého zmateného vývojem událostí, pozval nás dál.

Pak už bylo vše jen krásné. Otec Jindřich nám dal najíst, ukázal 
nám, kde budeme spát, a pak povídá: „V šest je v kapli modlení 
a pak je snídaně.“ Pohlédl na manželku a dodal: „A ty koukej spát, 
ať tě nenapadne vstát dřív než na snídani.“

Vstát po těch pár hodinách spánku bylo bolestivé, ale odměnou 
byla společná modlitba, tenkrát pro nás tak vzácná. A po modlitbě 
sestra Malvína, která nám připravila snídani s nezapomenutelně 
velikým hrnkem silného „turka“. Otec Jindřich musel do práce 
do továrny a nám se věnoval otec František. Vzal nás do baziliky 
a pak i do krypty k Paní Zdislavě. Tenkrát jsem poprvé zažil to, co 

se stále znovu, někdy silněji, jindy slaběji vrací při každé návštěvě 
Jablonného – intenzivní vědomí ochrany, důvěry a bezpečí pod 
Zdislaviným pláštěm. A vědomí, že se v rodině musíme neustále 
snažit pěstovat ducha služby a ducha lásky k Bohu. V tomto roz
položení jsme absolvovali procházku ke studánce a na – tehdy 
zavřený – Lemberk a vše jako by násobilo tuto náladu.

Od té doby jsme byli na pouti v Jablonném mnohokrát a kaž
dému mohu doporučit putovat ke svaté Paní Zdislavě. Zvláště 
mladým manželům bych radil zajet si pro posilu pro rodinný život. 
Máli někde být centrum pro rodinu, jistě to má být v Jablonném, 
u patronky rodin svaté Zdislavy.

Ta, se kterou pod srdcem poprvé putovala manželka ke Zdi
slavě, je dnes také dominikánskou terciářkou. Že by zase Zdislava?


