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Revolucionáři odkryli karty 
docela brzy – zabavili církev-
ní majetek a již v únoru roku 

1790 vydali dekret zakazující působnost 
naprosté většiny řádů a kongregací (vyjma 
charitativních) na území Francie. Adepti 
a adeptky řeholního roucha nesměli pod 
pohrůžkou přísných trestů dokonce ani 
skládat sliby. V červenci pak světlo světa 
spatřila otevřeně proticírkevní Občanská 
ústava duchovenstva, na niž musel každý 
kněz počínaje lednem 1791 přísahat. Kdo 
tak neučinil, stal se rázem nepří-
telem státu. Navíc se do církevní-
ho života zavedly demokratické 
principy, jejichž zvrácenost spo-
čívala mj. v tom, že kněze a bis-
kupy si odteď měli vybírat věřící, 
zrušily se kapituly, kněží měli prá-
vo odejít do civilu, k čemuž byli 
všemožnými způsoby přemlouvá-
ni a motivováni, jakož i k násled-
nému uzavírání sňatků.

Když papež Pius VI. vydal 
v březnu roku 1791 breve Quod 
aliquantum a v dubnu breve Ca-
ritas, v nichž se proti tomuto ne-
místnému zasahování do fungo-
vání a práv církve svaté ohradil 
a vyzval duchovní, aby na kon-
stituci nepřísahali, popř. svou 
přísahu odvolali, stala se situa-
ce pro nepřísežné kněze, tj. pro 
ty, kteří přísahat odmítli, ještě ví-
ce neúnosnou. Nejpozději tehdy 
však skončilo případné váhání ne-
orientovaných kněží, zda přísahat, 
nebo nikoliv. Obě papežská bre-
ve jim to jasně dala na vědomí.

Již předtím bylo nepřísežných 
kněží hodně, možná 55 %, v tako-
vých regionech jako Bretaň, Pro-
vence či Alsasko velká většina. 
Mnozí jiní po papežových bre-
ve svou přísahu odvolali. Od této 
chvíle začalo jejich velice tvrdé 
a nelítostné pronásledování. A re-
volucionáři ještě víc utáhli šrouby 
v boji s církví – zakázali veškeré 

modlitební družiny a bratrstva, bourali 
kostely, kněží měli mimo kostel zákaz no-
sit sutanu. Zavedly se civilní sňatky a zru-
šilo se klasické počítání týdne, čímž prak-
ticky došlo ke zrušení neděle. Náboženské 
svátky zase nahradily svátky revoluce.

Jen začátkem září roku 1792 popra-
vili vyznavači revolučních ideálů na 
1 400 osob, z nichž nejméně třetina no-
sila kněžskou kleriku či mnišskou kutnu. 
Více než stovka z nich položila život pro 
Krista ve zrušeném karmelitánském kláš-

Masakr kněží ve věznici karmelitánů,  
tisk z konce 18. století 

Libor Rösner

Svatý Jan František Burté a druhové
O neblahé Francouzské revoluci (začala 14. července 1789) a jejích obětech jsme se už na stránkách Světla nejednou 

zmínili. K jejím „výdobytkům“ patří statisíce mrtvých, mezi nimiž najdeme i trio kněží, jejichž krátké biografie přinášíme 
tentokrát. Vina všech tří spočívala v jejich kněžství a ve věrnosti evangeliu a kněžským závazkům.

teře na Rue de Vaugirard. O třech z nich 
si nyní povíme něco více.

Blahoslavený Jan František Burté se 
narodil v roce 1740. Vyslyšel Boží volá-
ní a ve svých 16 letech vstoupil do řá-
du menších bratří sv. Františka. O dva 
roky později pak složil řádové sliby. Po 
čase byl jakožto velmi schopný muž po-
věřen funkcí lektora, jehož práce spočí-
vala v podávání teologické nauky novi-
cům, a v roce 1778 se stal kvardiánem 

pařížského konventu. Z této pozice  
vedl boj proti světským úřadům usi-
lujícím o přemístění minoritského 
kláštera někam jinam. Sám byl nu-
cen metropoli opustit a útočiště 
nalezl v lotrinském klášteře Sept-
-Fonts. Do Paříže se vrátil o devět 
let později již coby generální pro-
kurátor řádu.

V rámci honu na nepřísežné kně-
ze byl P. Jan v létě roku 1792 zatčen 
a uvržen do bývalého karmelitán-
ského kláštera, sloužícího nyní jako 
vězení. Dlel v něm spolu se třemi 
biskupy, sto dvaceti sedmi diecéz-
ními kněžími, padesáti pěti dalšími 
řeholníky a řeholnicemi a pěti lai-
ky. Nesměli slavit mši svatou, pro-
to se aspoň nepřetržitě modlili ko-
lem svatostánku na hlavním oltáři 
kostela. Dostali nabídku přísahat 
na ústavu a zachránit si tak život. 
Arcibiskup z Arles Jean-Marie du 
Lau jménem všech rezolutně odmí-
tl něco takového učinit.

Nastalo 2. září r. 1792. Lůza po-
blázněná vlasteneckým projevem 
jednoho z vůdců revoluce, Danto-
nem, povzbuzujícím lid k boji proti 
Rakušanům, kteří vtrhli do Francie 
na ochranu královské rodiny, roz-
poutala řež, známou dnes jako „zá-
řijové masakry“.

Nejprve lůza chladnokrevně po-
vraždila více než dvě desítky kněží 
vezených do opatství sv. Germána. 
Následně zavelel jeden z komisa-
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štině. Na misie však nikdy nevyjel, neboť 
ve městě nad Seinou jej zastihla revoluce.

Věnoval se zde mj. i početné německé 
komunitě poté, co se stal po zrušení řádu 
farářem ve farnosti sv. Sulpicia. Zároveň 
sloužil jako vězeňský kaplan v Tour nelle. 
Tehdy napsal jednomu svému příteli:

„Je to křest, který musím přijmout, a ne-
můžu se dočkat, až ten okamžik nadejde! 
Nespadne-li obilné zrno do země a neodu-
mře, zůstane samo… Jako člověk se bojím, 
jako křesťan doufám, jako řeholník se ra-
duji, jako pastýř pěti tisíc duší plesám, ne-
boť jsem skutečně nesložil přísahu! Zmůže-
me cokoliv v Tom, jenž nás posiluje. Všechny 
své nepřátele a pronásledovatele, jak ty sou-
časné, tak i ty minulé a budoucí objímám 
a dávám jim políbení pokoje jako svým nej-
větším dobrodincům.“

Než se stal krvavou obětí revoluce, stal 
se její obětí mediální. Revolucionáři o něm 
totiž rozšířili zvěst, že přísahal na ústavu. 
Aby učinil spravedlnosti zadost a nemusel 
nadále čelit výtkám představených, případ-
ně pozorovat, jak jeho údajný příklad při-
měl přísahat i jiné, napsal do jedněch no-
vin stať s názvem Odhalený svůdce, v níž 
uvedl, že by „radši tisíckrát zemřel, než aby 
byl mezi těmi, kdo přísahali“.

Je nabíledni, že poté již nemohl vystu-
povat veřejně. Rok se skrýval u jednoho 
pařížského přítele. Představenému kapu-
cínů tehdy napsal: „Jsme unaveni, ale ne-
zoufáme. Jsme pronásledováni, ale nikoliv 
opuštěni. Jsme sklíčeni, ale nikoliv ztrace-
ni. Proto nade mnou neplačte, jsem Kristo-
vou pšenicí.“ 

Ještě v noci 14. srpna 1792 zaopatřil 
umírajícího svatými svátostmi a odsloužil 
mši svatou. Poté se o své vlastní vůli, aby 
se vyhnul zatčení v domě přítelově, a tím 
i jeho ohrožení, vypravil ke komisařům, 
jimž řekl: „Přísahu jsem sice nesložil a ani 
nesložím, přesto však nejsem spiklencem.“

Okamžitě byl zatčen a uvržen mezi 
ostatní vězně, jež celou dobu udivoval 
svou vyrovnaností, pokojem a odevzda-
ností do vůle Boží. Svým spolutrpitelům 
sloužil různými drobnými službami, sa-
mozřejmě i svátostnou zpovědí. Onoho 
2. září byl mezi všemi těmi, kdo s poko-
jem v srdci na otázku: „Občane, budeš pří-
sahat na konstituci?“, odpověděli „ne“…

Blahoslavený Severin Girauld, původ-
ním jménem Jiří, byl rodákem z Rouenu 

řů k odchodu do karmelitánského kláš-
tera, kde začala hrůzná jatka, z nichž se 
podařilo vyváznout jen nemnoha ubožá-
kům. Jako jednoho z prvních tam ubili 
mordýři arcibiskupa du Laua a pak ná-
sledovali další.

Maillard, velící vraždící sběři, nařídil 
ustat v zabíjení a zřídil v jedné z chodeb 
kláštera provizorní soudní tribunál, aby 
dodal mordování kněží zdání legálnosti. 
Nechal je přistupovat po dvojicích a na 
otázku, zda budou přísahat na konstitu-
ci, odpověděli všichni strohým „ne“. Na-
to byli odvedeni ven, kde už čekal zfana-
tizovaný dav ozbrojený píkami, šavlemi 
a puškami s nasazenými bodáky.

„Vůbec to nechápu, vždyť ti flanďáci šli 
na smrt radostně, jako by šli na svatbu,“ 
kroutil později hlavou jeden z komisařů, 
jenž se těchto krvavých orgií účastnil.

Těla povražděných Kristových věrných 
dali jejich vrazi na hromadu a zaházeli je 
vším, co měli po ruce – lahvemi, skříně-
mi, látkami atd. Jiná naházeli do klášter-
ní studny, další skončila v hromadných 
hrobech na území hřbitova Vaugirard. Po 
nějakém čase byly jejich tělesné pozůstat-
ky vyzdviženy a důstojně uloženy v kryp-
tě karmelitánského chrámu.

Blahoslavený Apolinář Morel pocházel 
ze Švýcarska, kde se ve vesničce Prez-vers-
-Noréaz u Fribourgu narodil v roce 1739. 
Vzdělání nabýval ve Fribourgu u jezui-
tů. Synové sv. Ignáce se těšili, že v Janu 
Jakubovi, jak byl Apolinář pokřtěn, zís-
kají skvělého učence, avšak on po něja-
ké době (roku 1762) oblékl hnědý hábit 
kapucínů, přijal jméno Apolinář z Posa-
tu (podle otcova rodiště) a v roce 1764 
i kněžské svěcení.

V kapucínském řádu si v brzké době 
vysloužil pověst prvotřídního kazatele, 
zpovědníka a vítěze veřejných disputa-
cí. Apolinářova výřečnost nabyla časem 
takových kvalit, že byl pověřen konáním 
lidových misií. Prošel i několik klášterů 
a všude zanechával zřetelnou stopu. Měl 
úspěchy v šíření evangelia, zvláště u dě-
tí, a to až do té míry, že o něm nepřáte-
lé církve šířili nechutné pomluvy. Proto 
raději z daného místa odešel, než aby je-
ho přítomnost přitěžovala spolubratřím.

P. Apolinář toužil stát se misionářem 
v Sýrii a představení mu vyšli vstříc. Po-
volali ho do Paříže, kde se měl učit syr-

(roku 1728). Ve svých 22 letech vstoupil 
do III. řádu sv. Františka a o čtyři roky 
později byl vysvěcen na kněze. Ve fran-
tiškánském řádu zastával postupně ně-
kolik funkcí, vyučoval filosofii, působil 
jako provinční sekretář, kvardián či ge-
nerální sekretář.

V revolučních dnech působil jako zpo-
vědník pařížských františkánek. Na otáz-
ku, zda v pohnutých časech zůstane a vy-
staví se jasnému riziku, nebo raději uteče, 
případně odejde z kněžství, opáčil, že zů-
stane věrný řádovým regulím i jemu svě-
řeným řeholnicím.

Rovněž on byl mezi zatčenými a in-
ternovanými v karmelitánském klášteře, 
rovněž on se na základě zpráv o blížící 
se smrti vyzpovídal. Zahynul jako jeden 
z prvních – neznámý revolucionář ho za-
vraždil, když se v klášterní zahradě mod-
lil breviář.

Když Pius XI. dne 17. října 1926 pro-
hlásil 191 mučedníků Francouzské revo-
luce, jejichž životy se podařilo zdokumen-
tovat, za blahoslavené, byli Jan František 
Burté, Apolinář Morel a Severin Girauld 
mezi nimi.

DEN PRO RODINU 2022  
Praha, Palackého náměstí

Sobota 10. září 2022  
od 14 do 18 hodin

Starost o rodinu je každodenní, nikdy nekončící, 
náročná, nicméně smysluplná, radostná a hlavně 
důležitá práce. Proto Den pro rodinu upozorňuje na:

• nedoceněnou roli rodiny a nutnost nastartovat 
změnu, aby se rodinám, které jsou zárukou 
budoucnosti, žilo lépe;

• to, že rodina je bohatství, které nikdy nic 
nenahradí, ale není zadarmo;

• výrazné dopady majetkové nerovnosti, které 
zažívají rodiny při výchově svých dětí, zvláště 
je-li jich více;

• nutnost šíření pozitivního obrazu rodiny, 
založené na manželství muže a ženy, ve 
veřejném prostoru a školství, protože taková 
rodina je nejlepší prevencí všech druhů 
rizikového chování;

• potřebu ukončit státní podporu ideologiím 
znevažujícím roli rodiny a popírajícím 
přirozené rozdíly, jimiž se muž a žena doplňují.

Akci pořádá Aliance pro rodinu a Den pro rodinu.
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BŮH, KRISTUS A MY
Herbert McCabe • Z angličtiny přeložila Da-
niela Feltová • Odpovědná redaktorka Dagmar 
Kopecká • Předmluva Rowan Williams • Úvod 
Brian Davies OP
Soubor kázání irského dominikána Herberta 
McCabea, který proslul jako mimořádný kaza-

tel, stylem připomínající Chestertona. Jeho promluvy jsou plné 
otázek, argumentů a solidního intelektuálního obsahu jak filoso-
fického, tak teologického. Jsou pevně zakotveny v Písmu svatém 
a inspirovány naukou sv. Tomáše Akvinského.

KRYSTAL OP, s.r.o. • Brož., 112x175 mm, 176 stran, 235 Kč

KŘESTNÍ KATECHEZE
Quodvultdeus • Úvodní studie a komentář  
David Vopřada • Překlad z latiny Pavel  
Koronthály a David Vopřada • Odpovědná  
redaktorka Dagmar Kopecká • Recenzenti 
Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D., a Benedikt  
Mohelník OP, Th.D.

Devět křestních promluv kartaginského biskupa Quodvultdea 
(† cca 454), přítele a žáka svatého Augustina. Jedná se o promlu-
vy, které Quodvultdeus pronesl k těm, kdo se rozhodli nechat se 
pokřtít v katolické církvi v neklidném desetiletí po Augustinově 
smrti, tj. mezi roky 430 a 440. Svazek začíná promluvou O nové 
písni, jež vyzývá ke svlečení starého člověka a oblečení člověka 
nového. Po ní následují tři promluvy O vyznání víry, dvě promlu-
vy O přistupujících k milosti a dále promluva komentující před-
křestní obřady zřeknutí se zlého a přijetí vyznání víry, kterou 
rukopisy zavádějícím způsobem označují jako Proti Židům, po-
hanům a ariánům. Na konec jsou zařazeny dvě promluvy věno-
vané teologii křtu, O poslední středě a O potopě. Soubor promluv 
zprostředkovává čtenáři pohled na život africké církve na začátku 

vandalské nadvlády, především na průběh křestní přípravy v Kar-
tágu ve 30. letech 5. století. Představuje hlavní teologické důra-
zy i celkový přehled teologického myšlení jejich autora. V přípa-
dě dvou promluv, O přistupujících k milosti I–II, jde podle všeho 
o vůbec první překlad do moderního jazyka.

Krystal OP • Váz., 135x210 mm, 312 stran, 400 Kč

O STARÉM ZÁKONĚ V TEOLOGICKÉ SUMĚ
Tomáš Akvinský • Překlad, úvodní studie a poznámky Tomáš 
Machula • Odpovědná redaktorka Eva Fuchsová • Odborná re-
cenze MUDr. Lukáš Fošum OP, Dr. theol. – doc. JUDr. Stani-
slav Přibyl, Ph.D., JCD – doc. Adam Mackerle, Th.D. – Jakub 
Zentner, FSSP

Traktát o starém zákoně (STh I-II, q. 98–105) navazuje na po-
jednání o zákonech obecně a předchází traktátu o novém neboli 
evangelním zákoně. Jeho předmětem není Starý zákon jako sou-
bor knih obsahující zjevení z doby před Kristem, ale zákon jakož-
to vnější pravidlo lidského jednání, jak se nachází v této části Pís-
ma a obecně v době starozákonního Božího lidu Izraele. Není to 
tedy pojednání řadící se do biblistiky, ale mnohem spíše do mo-
rálky a práva. Nejde o zákon ve smyslu smlouvy Boha se svým vy-
voleným lidem, ale o pravidla určitého jednání – v tomto případě 
pravidla daná židovskému národu, vyvolenému lidu první smlouvy. 
Tato pravidla a přikázání nacházíme v centrální části Starého zá-
kona, jíž jsou Mojžíšovy knihy (Tóra), především ve třech velkých 
kodexech. Jsou to kniha smlouvy (Ex 20–23), zá-
kon svatosti (Lv 17–26) a deuteronomický záko-
ník (Dt 12–26). Tomáš Akvinský ve svém traktá-
tu probírá přikázání ze všech těchto tří zákoníků. 
Ukazuje smysl a důležitost zákona obecně a v ná-
boženském kontextu především.

KRYSTAL OP, s.r.o.  
Brož., 130x205 mm, 224 stran, 290 Kč
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