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Když se podívám na život své
ho otce Vladimíra Bartoně, 
vidím zázrak Božího milosr

denství. Narodil se v roce 1948, dětství 
a mladí prožil jako jedináček v Bratisla
vě. Do jaké míry rodina praktikovala ví
ru, nevím. Určitě chodili do kostela na 
Velikonoce a na Vánoce a jedno je jis
té: otcovy zpovědi před prvním svatým 
přijímáním a před smrtí byly jediné dvě 
v jeho rušném životě. Jeho herecký ta
lent a hluboký, jemný hlas nezůstaly ne
povšimnuty, a tak úspěšně završil studium 
herectví a „prkna, která znamenají svět“ 
se stala „jeho světem“, čímž jeho rodiče 
nebyli právě nadšení. Byl velmi aktivním 
umělcem a dobrým sportovcem. Kromě 
šermu, kterému se věnoval v mládí, rád 
hrávala tenis a miloval lyžování v horách.

Jelikož jsem s otcem nevyrůstala, na
šli jsme si k sobě cestu, až když jsem by
la studentkou gymnázia v Nitře. Obvyk
le jsme se potkávali v divadle anebo u mě 
na internátu. Když jsem rok po maturitě 
vstoupila do Rodiny Panny Marie a sta
la se sestrou, při příležitosti jeho 60. na
rozenin v jednom rozhovoru přiznal: „Byl 
jsem zaskočen, snášel jsem to těžce a trva-
lo mi, než jsem to přijal. Ale když ji dnes 
srovnám s jejími vrstevnicemi a vidím, jak 
je šťastná a spokojená, jsem šťastný i já.“ 
Když se ho později ptali, které byly jeho 
největší herecké role, vždy – kromě jedné 
z jeho uměleckých začátků v roce 1971 – 
jmenoval také hlas Boha Otce, jehož slova 
přednesl svým nezapomenutelným, neza
měnitelným sametovým, hlubokým hla
sem. Řekl: „Byla to nádherná role, jakou 
už asi v životě od nikoho nedostanu. Obsa-
dila mě do ní moje dcera.“ (Hru Martyroló-
gium připravili v roce 2003 středoškoláci 
z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitře.)

V roce 2008 započala otcova cesta 
utrpení. Pro něho jako herce bylo velkou 
obětí, že po dvou mozkových příhodách 
již nemohl číst, psát a především správně 

mluvit. Vždy se toho obával. Zároveň pro 
něho začalo období, v němž se pomalu 
stávaly důležitými jiné hodnoty, „hlavně 
láska“, jak sám říkal. Ano, skutečně, ze
jména v posledních měsících svého živo
ta měl poznat „zosobněnou lásku“ – Ježí
še. Ale nešlo to vůbec snadno!

Když otce v listopadu 2017 hospita
lizovali na jednotce intenzívní péče kar
diologického oddělení, navštívil ho ne
mocniční kaplan, a ačkoliv byl otec ve 
špatném stavu, nechtěl nic slyšet o zpo
vědi ani o pomazání nemocných a kně
zi, aby se ho zbavil, odmítavě řekl: „Já 
jsem žid,“ čemuž se pro jeho dlouhé vlasy 
a bradku dalo lehce uvěřit. Při představě, 
že by otec mohl odmítnout i našeho páte
ra Petra, jsem se obávala, že se svátostmi 
to asi nevyjde. Ale všichni jsme se usilov
ně modlili za našeho „taťku Vladka“ a já 
jsem prosila Pána Ježíše, aby mi splnil 
přání a aby táta přece jen přijal svátosti.

Nejdůležitější je finále

S bušícím srdcem a s pořádnou dávkou 
důvěry se tedy páter Petr v neděli 12. lis
topadu 2017 vydal do nemocnice se sva
tými oleji a Nejsvětější svátostí. Lékařka 
Marta Miklošková, naše přítelkyně, kte
rá to s otcem uměla velmi dobře a již bě
hem jeho nemoci mu předala mnoho Boží 
lásky, k němu přivedla pátera Petra. Ny
ní však přenechám slovo jemu samotné
mu, abychom se o tom dozvěděli takříka
jíc z první ruky.

* * *

„Přátelské setkání“

Měl jsem to štěstí, že jsem se s Vladi
mírem osobně setkal v nitrianské nemoc
nici v nejdůležitější, závěrečné fázi jeho 
života jako s laskavým, velice vděčným 
a zároveň pokorným, a nakonec i věří
cím člověkem. Bylo to napínavé a neza
pomenutelné první setkání, které si bu
du navždy pamatovat. Když jsem vešel 
do jeho pokoje, bez problémů mě při
jal s úsměvem, milými slovy a viditelnou 
radostí. Už jen to byl dar od Boha! Oka
mžitě mě začal oslovovat „kámoš“ a tak 
to mělo zůstat následující dva měsíce až 
do jeho smrti 16. ledna 2018. Spontán
ně jsem ho hned při prvním setkání rov
něž oslovil „kámoš“ a nebylo to nepřiro
zené, protože v tom okamžiku jsme oba 
cítili, jako bychom se znali už odjakživa 
a velmi dobře si rozuměli.

Napínavý příběh, drama okořeněné humorem, ale i romantika a láska… – to 
všechno tvoří dobrou divadelní hru. Avšak o tom, co v nás ze hry skutečně zůstane, 
o tom rozhoduje vyvrcholení ve finále. Ne nadarmo se říká, že i v životě člověka je 
hodina smrti tou nejdůležitější hodinou. Tehdy se rozhoduje o všem. To zažila rov-
něž sestra Julian z Rodiny Panny Marie z Piešťan v době, kdy umíral její otec. Zde 
je její svědectví.

Sestra Julian jako novicka se svým otcem

Vladimír Bartoň
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žím světě. Velkou útěchu mu přinášelo 
především vyprávění o Boží lásce. Na Vá
noce jsem mohl naposledy navštívit své
ho přítele doma a znovu mu přinést sva
té přijímání. Tak jsem to udělal i v lednu, 
ale to již umíral v nemocnici. Až do kon
ce zůstal milujícím a laskavým, s neuvě
řitelnou touhou po Bohu. Jaká proměna!

* * *

Sestra Julian pokračuje:
Otec se díky pomoci P. Pia otevřel Ježí

šově lásce, a to takříkajíc v poslední chvíli. 
Co se událo, je tajemstvím mezi duší a Bo
hem, ale faktem je, že po téměř šedesáti 
letech (!) můj otec přijal svatou zpověď, 
pomazání nemocných a svaté přijímání! 
A já jsem musela myslet na kajícího lot
ra, jemuž díky lítosti a víře v Ježíše bylo 
v poslední hodině přislíbeno nebe.

Pro mne jako jeho dceru to byl a zů
stává velký zázrak pro jednou a navždy. 
Kromě toho jsem přesvědčena, že i Panna 
Maria, Matka všech národů, měla podíl 
na tom, že otec našel cestu ke svátostem. 
Den před rozhodujícím 12. listopadem 
totiž přijal obrázek Matky všech náro
dů, který měl od té chvíle stále u sebe až 
do konce. Nejprve tedy přijal ji a druhý 
den přijal Ježíše. Proto jsme se rozhodli 
dát zpodobnění Matky všech národů i na 
vzpomínkový obrázek, který všichni jeho 
kolegové rádi přijali, když jsem jim řekla, 

že je to „jeho“ milostivý obraz a že by ur
čitě chtěl, aby ho měl každý z nich u sebe.

Když jsem ho potom odpoledne ve 
vzpomínaný milostivý den navštívila, zá
řil štěstím a stále opakoval: „Byl tu, byl tu 
… ty oči!“ A pomalu řekl: „Je to výjimeč-
ný člověk.“ Ano, otec měl pravdu. Kněz 
je výjimečná osoba, protože když uděluje 
svátosti, je vlastně Ježíšem. A svátosti by
ly mému otci uděleny v nemocnici nejen 
jednou, ale téměř každý den, což mu při
neslo hluboký pokoj. Páter Petr byl teh
dy rovněž posledním člověkem, který byl 
u něho, když přecházel na druhý břeh, ne
sen milostí. Byl 16. leden 2018.

Při pohřbu 22. ledna jsem měla mož
nost říci pár slov jeho hereckým kolegům 
a všem, kdo se s ním přišli rozloučit do 
nitranského divadla, jak to mezi herci bý
vá zvykem: „V listopadu loňského roku mi 
jednou řekl: »Ještě nechci odejít.« Myslela 
jsem, že má strach. Ale on dořekl: »Chci jít 
do kostela.« Takto jste ho možná neznali. 
Víra v Boha mu přinesla pokoj a velkou úle-
vu v utrpení. Stal se velice mírným. A teď, 
když se na jeho počest na »prknech tohoto 
světa« ozve poslední potlesk, myslete na to, 
že nejdůležitější je vždy finále. A to můj otec 
Vladimír Bartoň s Boží pomocí zvládl sku-
tečně výtečně!“

Z Víťazstvo Srdca 144/2022  
přeložil a upravil -dd-

Vladimír Bartoň upoutaný na lůžko

V onu neděli – 12. listopadu – jsem 
mohl Vladovi udělit tři svátosti: svatou 
zpověď, pomazání nemocných a svaté 
přijímání. Když se „můj kámoš“ po pří
pravě vyzpovídal, zakusil hlubokou útě
chu. Byl pevně přesvědčen, že milosrdný 
Otec mu všechno odpustil jako marnotrat
nému synu a nyní bude všechno v pořád
ku. Mámli být upřímný, oba jsme v těch 
chvílích radostí plakali, dojatí Boží lás
kou. Jak to jednou krásně vyjádřil Otec 
Pio, Vlado tehdy odevzdal celý svůj mi
nulý život Božímu milosrdenství, přítom
nost Boží lásce a svoji budoucnost Boží 
prozřetelnosti.

Také při našich dalších „setkáních ká
mošů“, jak je nazýval (ať už to bylo v ne
mocnici, u něho doma, či jen telefonicky), 
byly vždy nejdůležitější společné rozhovo
ry o věčnosti a Boží lásce, četba Písma 
svatého, a když jsem ho navštívil osob
ně, hlavně svaté přijímání. Poněvadž měl 
rád mandarinky, abych mu udělal radost, 
vždy jsem mu je přinesl. Všiml jsem si 
však, že pro něho bylo ještě větší radostí, 
když jsme spolu přemýšleli o Bohu a Bo

Milí čtenáři Světla  
a členové Matice cyrilometodějské,

ve věku 58 let si 5. října 2022  
Pán povolal na věčnost

ING. JANA NAISERA,
který nám tři desítky let zajišťoval 

správu počítačové sítě  
a webových stránek Matice a MKH.

Po posledním rozloučení ve farním 
kostele v Písařově (14. října)  

byl zesnulý uložen do rodinného 
hrobu na místním hřbitově.

Dej mu Pán Bůh účast na své věčné 
slávě v nebi! Ať Panna Maria provází 

svojí pomocí a posiluje v nelehké 
životní situaci jeho rodinu a blízké!
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DUŠE V OČISTCI: CO JSEM S NIMI PROŽILA
Marie Simmaová • Přeloženo z němčiny

Autorka, německá mystička 20. století, pomáhala duším v očist
ci už od dětství tím, že se za ně modlila a obětovala odpustky. Od 
roku 1940 se na ni začaly obracet duše s prosbou o pomoc. Na 
slavnost Všech svatých roku 1953 začala pomáhat duším v očist
ci smírným utrpením. Kniha hovoří o všem, co se 
Marie Simmaová od duší v očistci dověděla o sou
časné době, a o tom, co viděla v nejtěžších chvílích 
utrpení pro své poučení i útěchu.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Dotisk třetího vydání • Brož., A5, 134 stran, 149 Kč

LÁSKA DOSÁHNE AŽ NA ONEN SVĚT • 
MODLITBY ZA ZEMŘELÉ
Sestavil Pavel Mareš • Nihil obstat a text 
o odpustcích P. doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

Praktická modlitební knížka nabízející: základní 
modlitby, které se může každý pomodlit na hřbito

vě, v kostele nebo doma; útěšné modlitby a texty Starého a Nové
ho zákona; modlitby za zemřelé z různých pramenů a k různým 
příležitostem; poučení o odpustcích jako plodech našeho poká
ní; povzbuzující citáty o životě a smrti, přítomnosti a věčnosti.
Karmelitánské nakladatelství • Brož., 130x 180 mm, 40 stran, 55 Kč

ŽIVÉ SVĚTLO • HISTORICKÝ ROMÁN O SVATÉ 
HILDEGARDĚ Z BINGENU
Wilhelm Hünermann • Ze slovenštiny přeložila Františka 
Böhmová

Román slavného autora představuje bohatý život svaté Hilde
gardy z Bingenu, která žila ve 12. století a byla abatyší benediktin

ského kláštera v Porýní. Ve své době patřila k nejznámějším osob
nostem církve v Evropě. Zapsala se do dějin nejen jako mystička 
s prorockým obdarováním, ale i jako velmi vzdělaná a činorodá 
žena, která měla značný vliv v církvi i ve společnosti. Působila 
v nesnadných časech křížových výprav, kdy 
se i mnozí v duchovním stavu nechali strh
nout duchem světa a odkláněli se od evan
gelních ideálů. Bolestně vnímala mocenské 
spory mezi císařem a papežem i mezi pape
žem a vzdoropapežem. Svatá Hildegarda je 
nositelkou titulu učitelka církve a je patron
kou jazykovědců a přírodovědců.

Paulínky • Brož., 130x200 mm,  
328 stran, 399 Kč

CESTA, PRAVDA A ŽIVOT
Pavel Konzbul

„Já jsem ta cesta, pravda i život,“ pronesl před svou smrtí Je
žíš Kristus. Je to tvrzení, které má velkou hloubku a současně je 
odpovědí na základní životní otázku, kam směřujeme a jak tam 
můžeme dojít. Cestu většinou přijímáme jako symbol životní
ho putování. S pojmem pravdy je to ale v době, kdy lež je nazý
vána pravdou alternativní a virtuální 
prostor se hemží fake news, dosti ná
ročné. V Janově evangeliu Ježíš také 
říká: „Kdo věří mému slovu, už přešel 
ze smrti do života.“ Právě těmto třem 
pojmům cesta, pravda a život jsou vě
nována první tři zamyšlení. Další úva
hy se snaží volně uchopit různá aktuál
ní křesťanská témata.

Cesta • Brož., 118x160 mm,  
84 stran, 119 Kč
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ŽIVOT PO SMRTI

DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ

ZE ŽIVOTA SVATÝCH




