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Sv. Jan Sarkander se narodil 20. prosince 1576 v polské 
části Těšínska ve Skočově. Navštěvoval národní školu v Pří-
boře, gymnázium v Olomouci a bohosloví ve Štýrském 
Hradci. Po vysvěcení na kněze nastoupil jako kaplan u bratra 
Mikuláše, faráře v Opavě.

Styk s Uničovem navázal Jan Sarkander ke konci roku 
1609. Tehdy se totiž uprázdnila uničovská fara a Jan Sarkan-
der se o ni ucházel. Byly s tím spojeny nějaké potíže, proto se 
obrátil na uničovský magistrát s prosbou, aby se za něho 
přimluvil u kardinála Františka Ditrichsteina, který měl v tom 
směru rozhodné slovo. Stalo se tak českým dopisem z 1. října 
1609 odeslaným poslem z Olomouce. Díky uvedené přímluvě 
nastoupil místo faráře začátkem října 1609.

Výdaje, které mělo město s je-
ho nastoupením a jeho služební 
požitky - prebenda, jsou přesně 
uvedeny v uničovských městských 
počtech (Registra pocztowa za let-
ho pania 1609), které jsou v ori-
ginále zachovány v městském 
archivu. Stalo se tak patrně s ohle-
dem na to, že se v nich jednalo 
právě o Jana Sarkandra. Jinak totiž 
jsou doklady týkající se města z té 
doby dost vzácné. 

Ve funkci faráře v Uničově po-
byl sotva osmdesát dní. Protože 
jeho bratr, kněz Mikuláš, v té době 
čekal na svůj soud ve vězení ve 
Vyškově, snažil se mu pomoci. 
Mikuláš se totiž zapletl do sporu 
habsburských bratrů Rudolfa II. 
a Matyáše. Útrpnému právu ušel 
útěkem z vězení. Stalo se tak v no-
ci prvního svátku vánočního roku 
1609. Zatímco Mikuláš ušel tortuře, 
která ho čekala, postihlo vězení 
v Kroměříži jeho bratry včetně 
Jana, který byl zadržen po neúspěšné návštěvě uprchlého 
bratra a první výslech se konal v Uničově. Byl v podezření, že 
k útěku Mikuláše došlo i jeho přispěním. V této situaci hledal 
Jan Sarkander pomoc, kde se dalo. Mimo Olomouc i ve 
Vyškově, Opavě, Vídni a v Prešpurku (Bratislavě). Ve vězení 
pobyl deset měsíců.

O urovnání svých záležitostí v Uničově, které nemohl 
provést před svým zatčením, požádal uničovský magistrát 
dvěma českými dopisy z kroměřížského vězení. V prvním 
dopise, datovaném 31. prosince 1609, přeje moudrým a opa-
trným pánům k nastávajícímu novému roku zdraví a vše 
ostatní. Prosí je, aby zařídili vrácení koně, kterého si na cestu 
vypůjčil od Pavla Kostruby v Kralicích a zaplacení posla. Dále 
prosí, aby věci, které zanechal v domě, nedoznaly škody. S o-
hledem, že neví, jak dlouho nebude moci obstarávat duchovní 
správu, aby se zařídili podle úvahy. 

14. února 1610 napsal magistrátu další obšírný dopis, 
opět česky. Prosí, aby věci, které zanechal v Uničově, vzali 
v úschovu, dokud si je nebude moci vyzvednout a ostatní, 
kterým hrozí zkáza, jako obilí, sádlo, lůj, apod., aby prodali 
a výtěžek se zbytkem deputátu mu zaslali. Poněvadž neví, 
kdy se rozhodne o jeho propuštění, byl by rád, kdyby z měšťa-
nů vybrali schopné a důvěryhodné osoby, které by se za něho 
zaručily.

Magistrát požádal kardinála Ditrichsteina o souhlas k vy-
dání věcí, s čímž on českým dopisem daným v Kroměříži 
3. července 1610 projevil souhlas. Jak reagoval magistrát na 
prosbu o ručitele není známo. Brzy nato byl Jan Sarkander 
z vězení propuštěn a působil v roce 1611 v Charvátech, v le-

tech 1612 až 1614 ve Zdounkách, 
potom v Boskovicích a od roku 
1616 v Holešově. V roce 1620 byl 
obviněn, že měl účast na výpravě 
polských kozáků Lisovčíků, kteří 
přitrhli na pomoc Ferdinandu II. 
proti povstalým stavům. Násled-
kem mučení zemřel v Olomouci 
17. března 1620.

Třebaže pobyl J. Sarkander 
v Uničově jen krátký čas, našla 
jeho mučednická smrt ohlas v uni-
čovských památkách. Po čase vá-
lek, požárů, nemocí a jiných po-
hrom došlo v první polovině 18. 
století k uklidnění. Z té doby 
pocházejí barokní památky, které 
měly podle tehdejšího pojetí vyja-
dřovat díky za záchranu různým 
svatým patronům. V Uničově byl 
v letech 1725 až 1750 farářem 
Ondřej A. Richter, který se za-
sloužil o vybudování mariánského 
sloupu, jež patří k významným 
dílům toho druhu na Moravě. Mimo 

P. Marie a dvanácti soch svatých je také na zvláštním reliéfu 
znázorněno utrpení Jana Sarkandra při tortuře. Hlavním 
tvůrcem sousoší, na kterém se pracovalo v letech 1729 až 
1743, byl sochař Georg A. Heinz, vysvěceno bylo 11. září 
1743.

V roce 1860 byl prohlášen Jan Sarkander za blahosla-
veného. Tento fakt byl přijat v Uničově s náležitými oslavami. 
V uničovském farním chrámu připomíná Jana Sarkandra 
obraz s jeho podobou a obraz P. Marie Čenstochovské, který 
podle neprokázaného podání přinesl ze své pouti.

V městském archivu, nyní ve správě Okresního archivu 
v Olomouci, jsou zachovány doklady týkající se událostí z let 
1609 až 1610 s originály dopisů Jana Sarkandra a dopis 
kardinála Ditrichsteina i písemnosti týkající se jednání o sva-
tořečení Jana Sarkandra z pozdější doby.

    Prameny: Tenora a Foltýnovský: bl. Jan Sarkander

Jan Sarkander a Uničov

Milí farníci, dozrál čas, kdy i naše far-
nost se rozhodla využít pro svou propa-
gaci tak moderní médium, jakým je in-
ternet. Ostatně, je to již zcela obvyklé, 
že farnosti umisťují své aktuální a zají-
mavé informace na svých stránkách. 
Z tohoto důvodu propagace byla zare-
gistrována i doména farnostunicov.cz. 
Stránky farnosti mají za úkol především 
informovat o historii a současném životě 
naší farnosti, čím se farnost zabývá, co 
nabízí. 

V úvodu se lze dozvědět všeobecné 
informace o začlenění do šternberského 
děkanátu, je zde uveřejněn nový letáček 
farnosti. Dále údaje o bohoslužbách, po-

božnostech, kdy a kde probíhají. Průběž-
ně bude vkládán i aktuální týdenní po-
řad bohoslužeb. Je možno seznámit se 
také s aktivitami farnosti – setkávání 
seniorů, misijní klubko dětí, Zacheus, 
farní knihovna, farní sbor – zde pro 
zajímavost je uveden i repertoár, jsou 
uvedeny zvukové záznamy některých 
písní v podání sboru.

Rozsáhlou kapitolu tvoří zajímavosti 
– historie farního i klášterního kostela, 
historie a současnost varhan a zvonů – 
zde jsou opět nabízeny zvukové zázna-
my skladeb pro varhany, ale i zvukový 
záznam zvonů. Do oddílu zajímavosti 
přibude popis interiéru kostela tak, jak 

vycházel postupně ve farním časopise. 
Všechny oddíly jsou doprovázeny boha-
tým obrazovým materiálem. 

Zvláštní kapitolu tvoří fotogalerie, kte-
rá postupně může obsahovat fotoalba 
z nejrůznějších aktivit jednotlivců i sku-

Stránky farnosti na internetu - www.farnostunicov.cz

(jako)

pin z farnosti, např. výlety, poutě, vý-
znamné události, slavnosti, apod. V sou-
časnosti je zde jen umístěno fotoalbum 
z hodů 2007, mariánská slavnost 2005, 
oprava zvonů 2008. Více ucelených 
fotografií zatím nebylo k dispozici. 

Pochopitelně, na stránkách jsou 
k nahlédnutí i všechna čísla farního 
časopisu, která kdy vyšla. Dále je zde 
možno napsat vzkaz, připojit se do 
diskuzního fóra. V hlavním poli je k dis-
pozici i generátor liturgického kalendáře, 
uvedeny jsou i užitečné odkazy na 
stránky s katolickou tématikou.

Lze si jen přát, aby stránky farnosti 
splnily  očekávání, průběžně byly dopl-
ňovány informacemi, které budou pro 
návštěvníky užitečné a inspirující.
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Na přání někte-
rých našich věří-
cích uveřejňujeme 
na pokračování 
v našem farním ča-
opise stručný živo-
topis sv. Jana Sar-
kandra, abychom 

si připomenuli výročí 400 let od jeho 
příchodu do Uničova.

Úcta
Světeckou úctu k Janu Sarkandrovi 

lze datovat od okamžiku jeho pohřbu, 
který se konal 24. března 1620. Jeho 
tělo položené do rakve nebylo zahaleno 
do fialového roucha kajícníka, ale do 
červeného ornátu symbolizujícího barvu 
krve prolité pro Krista. Již svými součas-
níky byl Sarkander pokládán za mučed-
níka pro víru. Sám kardinál Dietrichštejn 
jej v několika svých listech nazval 
mučedníkem. Sarkandrův hrob se brzy 
stal cílem domácích i zahraničních 
poutníků a jeho mučednická smrt námě-
tem mnoha literárních i výtvarných zpra-
cování. 

Olomoucká mučírna byla přeměně-
na roku 1672 na kapli Všech svatých 
mučedníků a na jejím místě v roce 1703 
postavena nová barokní stavba. Přes 
odlišné oficiální zasvěcení byla od po-
čátku nazývána kaplí Sarkandrovou 
a každoročně zde také bylo vzpomí-
náno výročí jeho smrti. V letech 1908 – 
1912 nechal na stejném místě kardinál 
František Bauer vystavět novou kapli, 
zasvěcenou v té době již blahoslave-
nému Janu Sarkandrovi. V jejím pod-
zemí je dodnes zachován skřipec, na 
němž byl Sarkander mučen, i kamenná 
deska s epitafem pořízená Sarkandro-
vými bratry pro jeho hrob v kostele 
Panny Marie na Předhradi.

Nebývalý rozkvět Sarkandrova kultu 
přineslo v roce 1715 zahájení beatifikač-
ního procesu olomouckým kardinálem 
Wolfgangem Hanibalem Schrattenba-
chem. Do stého výročí Sarkandrovy 
smrti stály k jeho poctě v Olomouci, 
Brně i Vídni již první oltáře. Často byl 
přirovnáván ke svému českému pro-
tějšku – sv. Janu Nepomuckému. Zákaz 
prokazování veřejné úcty byl proto 
mnohdy obcházen tak, že na jednom 
uměleckém díle byli zachyceni oba. 
V roce 1758, po smrti kardinála Troyera 
i papeže Benedikta XIV., dvou hlavních 
podporovatelů Sarkandrovy beatifikace, 
byla jednání v tomto směru na dlouhou 
dobu přerušena. Následné válečné 
události i nastupující osvícenství zapří-
činily jistý úpadek beatifikačních snah, 

které byly oživeny až v roce 1827, 
zásluhou císaře Františka I. a jeho brat-
ra, olomouckého arcibiskupa Rudolfa 
Jana. Teprve kardinál Bedřich Fürsten-
berk však mohl Sarkandrovu beatifikaci 
dokončit. Beatifikační breve papeže Pia 
IX. nese datum 11. září 1859 a vedle 
vylíčení Janova života a mučení jej do-
voluje nazývat blahoslaveným a schval-
uje jeho veřejnou úctu. Beatifikační 
slanost se konala 6. května 1860 v ba-
zilice sv. Petra v Římě. Svátek byl 
stanoven na den Sarkandrovy smrti, 17. 
březen. Při úpravách církevního kalen-
dáře po II. vatikánském koncilu došlo 
v českých zemích k přeložení svátku na 
6. květen, den Janovy beatifikace. 

Pro Moravu a Slezsko byla Sarkan-
drova beatifikace velkým úspěchem. 
Spolu s rozšířením úcty se brzy začaly 
objevovat také snahy o kanonizaci. 
Krize Rakouské monarchie a následně 
dvě světové války však oddálily vzne-
sení oficiálního požadavku o zahájení 
kanonizačního procesu, který byl nako-
nec podán teprve 31. ledna 1980, 
především zásluhou biskupů Herberta 
Bednorze z Katovic a Josefa Vrany 
z Olomouce. Již 31. července následu-
jícího roku potvrdil papež Jan Pavel II. 
výnos posvátné kongregace pro svato-
řečení o jeho kanonizačním procesu. 
Přípis, kterým biskup Vrana oznámil tuto 
zprávu celé arcidiecézi, obsahoval 
rovněž výzvu k prohloubení úcty a ohlá-
šení sarkandrovských oslav a pobožnos-
tí. Dekret posvátné kongregace zname-
nal také povolení všech úředních kroků 
potřebných ke svatořečení a zejména 
nutnost splnit dvě základní podmínky: 
oživení úcty a dosažení mimořádných 
důkazů svatosti prosbami vyslyšenými 
na přímluvu světce. Po ustanovení 
Františka Vaňáka olomouckým arcibisku-
pem, jenž si Sarkandrovo svatořečení 
vytkl za jeden z cílů svého episkopátu, 
byl jmenován nový postulátor, Mons. 
Jaroslav Němec. Historická část proce-
su byla uzavřena již dříve a roku 1991 
byl ukončen diecézní proces v Kato-
vicích. Předmětem šetření bylo mimo-
řádné uzdravení skočovského faráře 
P. Karla Pichy. Lékařský poradní sbor 
posvátné kongregace pro svatořečení 
roku 1992 definitivně a jednomyslně 
uznal, že je nelze vysvětlit přirozenými 
příčinami, což následujícího roku potvr-
dila také teologická komise i členové 
kardinálského sboru. Zázračné uzdra-
vení bylo přiřknuto přímluvě blaho-
slaveného Jana Sarkandra, ke kterému 
byly vysílány zvláštní modlitby. Posled-
ním krokem ke kanonizaci je souhlas 

Svatý Jan Sarkander
III. část

(ss)

Karel Schulz

Jan Sarkander

Ó, svatý Jene,
hradbo Moravy

nerozborná,
Z tohoto pramene vody,
který zázračně vytryskl

z kamenů žalářních stěn
v Tvé nesmírné žízni,

i nám popřej, svatý Jene,
neboť duše naše

jako zem bez vody,
jako vyprahlá zem

bez života.
Jako vyhnanci
ve vlastní zemi,

jako žebráci stojíme
před vraty

svých příbytků,
chléb, který pro nás vyrostl,

z prachu a kamení cest
si zdvíháme,
svatý Jene.

Až přijde čas, rozevři
opět svůj breviář,

svatý Jene,
a ústy zkrvácenými,
jazykem proťatým
obracej jeho listy
tak jako tenkrát

jsi činil,
modli se za nás

a za naši zem k bohu,
který se nenechá
posmívat věčně,
modli se za nás 
a za naši zem,

Svatý Jene.

20.12.1576 narození Jana Sarkandra ve Skočově
1589 stěhování do Příbora
1593 – 1599 studium v Olomouci
1600 studium v Praze
9.5.1603 promován na magistra filozofie
19.3.1609 jáhenské svěcení v Brně
22.3.1609 kněžské svěcení v Brně
1609 Opava - výpomoc bratru Mikulášovi
1609 místofarářem v Uničově
1610 věznění v Kroměříži
1611 farářem v Charvátech
1612 farářem ve Zdounkách
1615 farářem v Boskovicích
26.4.1616 farářem v Holešově
6.2.1620 záchrana Holešova před pleněním lisovčíků
13.2.1620 první a druhý výslech v olomouckém vězení
17.2.1620 třetí výslech s použitím útrpného práva
18.2.1620 čtvrtý výslech s použitím útrpného práva
17.3.1620 Sarkandrův skon v olomouckém vězení
24.3.1620 pohřeb v kostele Panny Marie na Předhradí
6.5.1860 beatifikační oslavy v Římě
21.5.1995 kanonizační oslavy v Olomouci

CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED
 DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ

Osobu sv. Jana Sarkandra si všichni 
jistě spojujeme především s jeho mučed-
nictvím a svatostí. Ale on to byl také 
člověk, který žil v dané době, v daném 
prostředí, a tak bych si mohli tuto dobu 
trochu přiblížit i z jiného pohledu. 

Jeho životní osudy se odehrávaly 
v končícím pozdním středověku, v obdo-
bí na počátku 17. století, kdy renesance 
je střídána barokem. Nejsilněji se prvky 
baroka projevují ve stavitelství, a to 
především v církevních stavbách a obje-
ktech šlechty.

Ve vesnickém prostředí se setkává-
me převážně se stavbami dřevěnými. 

Po době hospodářského úpadku do-
chází ke zlepšování životních podmínek 
venkovského obyvatelstva. Oblasti se 
začínají rozdělovat na úrodné a neú-
rodné. Tam, kde je dostatek úrodné pů-
dy, tedy v nížinách, se rozvíjí obilnářství 
a dobytkářství. Na podnikání s obilím se 
soutřeďovala především šlechta. A v hor-
ských neúrodných oblastech se lidé živí 
rukodělnými pracemi jako například 
tklacovstvím, sklářstvím, a podobně. 
Toto všechno jsou obecné informace, 
my se ale blíže podíváme do středověké 
kuchyně a způsobu přípravy jídel na 
otevřeném ohni.

Už v období raného středověku měly 
jednoduché domy otevřený oheň pod 
nejvyšším bodem budovy. Místo krbu a 
komína byla ve střeše otevřená díra, 
kudy odcházel kouř. A protože tyto domy 
tvořila většinou jen jedna míst-nost, byl 
otevřený oheň současně i zdro-jem 

tepla a světla. Na šlechtických statcích 
byl někdy prostor kuchyně oddělen tzv. 
potopenou podlahou, aby kouř nemohl 
jít do zbytku budovy, který sloužil ke 
společenským účelům. Pozdě-ji na 
některých hradech a klášterech dochází 
k oddělení obytných a pracov-ních 
prostor. Kuchyně se někdy umísťo-vala 
do samostatné budovy, jenže pak už 
nemohla sloužit k vyhřívání obytné části 
domu. V pozdním středověku se 
v Evropě k výhřevu začala používat 
dlážděná kamna ovládaná z kuchyně.

Evropské středověké kuchyně byly 
temné, zakouřené a špinavé od sazí 
a odtud pochází název černá kuchyně.

S příchodem komínů se ohniště 
přesunulo z prostředku místnosti k jedné 
ze stěn a stavěly se první krby z cihel 
a malty. Oheň se zapaloval v horní 
polovině konstrukce a klenba ve spodní 
části sloužila jako uložiště dřeva. Kotlíky 

byly vyrobeny z železa, bronzu nebo 
mědi. Při dlouhodobém používání nádo-
bí z mědi se objevovaly nemoci, napří-
klad poškození jater, demence, křeče 
a třes, protože z měděného nádobí se 
uvolňovaly jedovaté látky. Z tohoto 
nádobí ovšem jedla většinou jen šlech-
ta, chudí poddaní si takovéto nádobí 
nemohli dovolit.

Teplota ohřívání byla ovlivňována 
výškou zavěšení kotlíku nad ohněm. 
Kotlík buď visel na trojnožce nebo se 
posadil přímo na horké uhlíky. 

Masa se opékala na rožni, kdy byla 
v komíně umístěna vrtule, ta byla auto-
maticky poháněna a otáčela rožněným 
pokrmem (tento automatický systém pro 
otáčení rožně vynalezl Leonardo da 
Vinci).

Přes jednoduchost přípravy jídel na 
otevřeném ohni ve středověku si naši 
předkové dopřávali jídla nápaditá, chut-
ná a možná i pro dnešního člověka 
lákavá. Takové prasátko opékané na 
rožni je dodnes vyhledávanou lahůdkou 
pro mnohé z nás...

celé církve. Při papežské konzistoři, kte-
rou papež Jan Pavel II. svolal na 
5. dubna 1993, za přítomnosti papežské 
kurie, byla tato poslední podmínka 
splněna a blahoslavený Jan Sarkander 
mohl být zapsán do alba svatých. 
Slavnostní kanonizace za účasti papeže 
Jana Pavla II. proběhla v Olomouci 21. 
května 1995. 

 Mgr. P. Antonín Basler 

Doba sv. Jana Sarkandra trochu jinak

Dochovaný skřipec, na kterém byl
 sv. Jan Sarkander vyslýchán právem útrpným, 

kaple sv. Jana Sarkandra, Olomouc

černá kuchyně




