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ZPRAVODAJSTVÍ

K Panně Marii na Cvilín připutoval sv. Josef
Krnov – V cvilínském poutním chrámu 
Panny Marie Sedmibolestné stojí od po-
sledního únorového víkendu na jednom 
z bočních oltářů socha sv. Josefa. Brat-
řím minoritům, kteří kostel spravují, ji 
věnovala jedna zbožná rodina. 

Samotný příjezd sochy sv. Josefa na 
Cvilín nepostrádal osobité kouzlo oka-
mžiku: Do útrob chrámu byla v onu po-
slední únorovou sobotu vnesena – aniž 
by to tak bylo dopředu naplánováno 
– zároveň s hlaholem poledních zvonů 
vyzývajících věřící k modlitbě Anděl 
Páně. Den poté pak po mši sv. plastiku 
instalovanou na boční oltář sv. Vavřince 
požehnal rektor cvilínského poutního 
kostela P. Sebastian Gruca, OFMConv.

Ten také ozřejmil důvody, které ho k po-
řízení a umístění sochy-daru do koste-
la Panny Marie Sedmibolestné vedly. 
Vypočítal jich hned několik, přičemž 
začínající Rok sv. Josefa motivací k to-
muto kroku nebyl vůbec tím hlavním:

Kostel byl dosud bez sv. Josefa
„Sv. Josef je patronem všeobecné Círk-
ve a patronem otců či rodin, lidé se 
k němu mohou utíkat v bezvýchod-
ných situacích, což zrovna v této době 
obzvlášť potřebujeme. Je i patronem 
dobré smrti, ale ten úmysl pořídit jeho 
sochu sem na Cvilín pramenil spíše 
z potřeby lidi povzbudit, protože je to 
úžasný světec,“ vysvětlil o. Sebastian 

a svěřil se, že k Pěstounovi Páně sám 
chová velkou, stále rostoucí úctu. „Na-
víc patří sv. Josef k Panně Marii a zde 
ve cvilínském kostele, zasvěceném prá-
vě Matce Boží, dosud nebyl. Přitom je 
mu zasvěcen poutní dům stojící opo-
dál a v našem řádovém kostele dole ve 
městě můžeme sv. Josefa vidět nejméně 
na šesti výjevech a je v něm taktéž jeho 
takřka dvoumetrová socha, což svědčí 
o tom, že k němu zde měli v minulos-
ti velkou úctu,“ dodal minorita, jenž 
neopomněl přidat ani skutečnost, že 
sv. Josefa velmi ctila například sv. Tere-
zie z Ávily, která si ho zvolila za svého 

patrona, a že taková mystička Marta 
Robinová o něm prohlásila, že ho Církev 
znovu objeví.

„Církev ho znovu objeví! Stojí v budouc-
nosti, nikoli v minulosti. Věřím tomu 
tím spíše, že toto znovuobjevení bude 
naprosto normální důsledek objevu, 
jaký prožívá naše doba, totiž objevu Ma-
riina duchovního mateřství. Vidíme-li 
lépe vztah Marie a Církve, objasňuje se 
nám také role sv. Josefa,“ ocitoval mi-
norita stigmatizovanou francouzskou 
mystičku a hned vzápětí i španělskou 
karmelitku žijící v 16. století:

„Nevzpomínám si, že bych ho někdy 
prosila o nějakou milost, aniž bych ji 
hned nedostala. A je to úchvatné, vzpo-
mínat na velkou přízeň, kterou mě Pán 
zahrnul, a na nebezpečí pro duši i tělo, 
z něhož mne vysvobodila přímluva to-
hoto požehnaného světce. Zdá se, že 
jiným světcům Bůh dovolil, aby nám 
přispívali v té či oné potřebě, zatím-
co já zakusila, že přímluva sv. Josefa 
se vztahuje na všechny. Tím nám Pán 
dává pochopit, že jako mu byl na zemi 
poddán, kde mu jako pěstoun mohl 
rozkazovat, tak i nyní v nebi udělá vše, 
oč ho požádá.“ 

Před samotným posvěcením sochy 
v neděli 28. února pronesl o. Sebas-
tian k přítomným věřícím několik slov 
o soše i světci, poté sochu stojící na oltáři 
sv. Vavřince požehnal, načež se všichni 
pomodlili litanie ke sv. Josefovi a modlit-
bu z kancionálu k tomuto světci.

Socha pochází z Tyrolska
Polychromovaná dřevěná socha sv. Jo-
sefa je vysoká 80 cm a její původ spadá 
do poslední třetiny 19. století. Autor – 
Ferdinand Stuflessler z tyrolské obce 
St. Ulrich am Pillersee – zobrazil Pěs-
touna Páně se svatozáří nad hlavou, 
stojícího na podstavci a třímajícího 
v ruce bílou lilii. Světec má hnědé vla-
sy, zlacenými linkami zdobené vínově 
červené šaty, zatímco jeho plášť, který 
má přehozený přes rameno, je tmavě 
okrový a bohatě zdobený zlaceným or-
namentálním dekorem. Zvláštností je, 
že zadní socha část není vyhloubena, 
jak tomu bývá obyčejně zvykem, ale 
je plná.

Sv. Josefe, oroduj za nás!
Libor Rösner

Na Pustevny se vrátí poustevník

Obec Trojanovice plánuje na Pustevnách postavit sousoší z dubového dřeva podle návhru Pavla 
Cupáka. Opomíjený duchovní význam místa má připomenout silueta kapličky s replikou zvonu 
z původní poustevny a silueta poustevníka Felixe, který zde v 18. stoleží žil a rozjímal. Na realizaci 
plánu bude obec potřebovat milion korun. Dárcovská akce na platformě HitHit.com končí v polovi-
ně března. Foto: vizualizace zvoničky autora Pavla Cupáka.
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